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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 spoluobčané, 
v minulém vydání volyňského Zpravoda-
je byly zveřejněny výsledky Vašeho roz-
hodování o dalším vedení města Volyně. 
Ve středu 31. října 2018 jste měli možnost 
zúčastnit se ustavujícího zasedání zastu-
pitelstva města, na kterém jsem byl pro 
příští 4 roky zvolen starostou. Místosta-
rostou byl zvolen Ing. Václav Valhoda.  Na 
postech členů rady města ke změnám 
nedošlo, opětovně byli zvoleni Ing. Marie 
Náhlíková, RNDr. Jiří Homolka a Ing. Fran-
tišek Volmut. Také složení zastupitelstva 
města nedoznalo velkých změn, členové 
mezi sebou přivítali staronového zastu-
pitele Mgr. Josefa Capůrku a nováčka 
Františka Vilánka. Věřím, že se nám všem 
zvoleným zastupitelům podaří najít 
v jednání a práci taková rozhodnutí, kte-
rá povedou ku prospěchu Vás i našeho 
města. 

Aktuálně bude vedení města projed-
návat rozpočet na rok 2019, a to na 
2. zasedání zastupitelstva města, které se 
bude konat ve středu 12. prosince 2018.  
Budou rovněž voleni členové výborů 
kontrolního, fi nančního, osadních výbo-
rů Černěrtice - Račí a Zechovice - Starov. 
Rada města ustanovila své komise, čle-
nové komisí budou jmenováni do konce 
letošního roku.
Rada seniorů, kterou zřídila  Rada města 
Volyně v listopadu 2014 jako svůj poradní 
a iniciativní orgán, ukončila svoji činnost 
v srpnu tohoto roku. Členové rady senio-
rů, stejně jako členové osadních výborů, 
předávali podněty a připomínky vedení 
města. Mnohé z nich byly akceptovány 
a zařazeny k realizaci s cílem zlepšení 
života ve městě a zjednání nápravy ke 
spokojenosti občanů. Všem členům Rady 

seniorů i členům osadních výborů patří 
za jejich práci poděkování a uznání.  
Uživatelé webových stránek města Vo-
lyně jistě zaznamenali změnu jejich 
grafi ckého uspořádání, jejímž cílem je 
lepší orientace a přehlednost uveřej-
ňovaných informací. Ještě nějaký čas 
budeme  pracovat na aktualizaci je-
jich obsahu, přivítáme Vaše podněty 
a připomínky. Podrobnější informace 
o modernizaci informačních technologií 
na městském úřadu a novém webu se 
dočtete na dalších stránkách Zpravodaje.
V nadcházejícím předvánočním období 
přeji za sebe, celé zastupitelstvo a za za-
městnance města Vám všem štěstí a spo-
kojené prožití vánočních svátků nejen 
v kruhu rodinném a mnoho zdraví 
v novém roce 2019.

Ing. Martin Červený, starosta
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Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Volyně 
konaného dne 31. října 2018

Zastupitelstvo města Volyně volí
a) předsedu kontrolního výboru  Mgr. Lukáše Černého
b) předsedu osadního výboru Černětice – Račí  Václava Vávru       
c) předsedu osadního výboru Zechovice – Starov  Josefa Škopka

37. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 17. října 2018

RM schvaluje navýšení fi nančního příspěvku Základní škole ve 
Volyni o částku 82.448,- Kč, která byla vynaložena jako zvýšené 
náklady na opravu chodby v I. patře.

38. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 24. října 2018

RM zásadně nesouhlasí se zrušením pobočky České spořitelny, 
a.s. ve Volyni avizovaným ke dni 21.12.2018.

RM ukládá zaslat nesouhlasné stanovisko vedení města Volyně se 
zrušením pobočky ČS, a.s.ve Volyni ombudsmanovi České spoři-
telny a předsedovi SMO ČR.

 ZPRÁVY z MěÚ
Výpisy z jednání Rady města Volyně

Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Volyně
konaného dne 31. října 2018

37. jednání Rady města Volyně,
které se konalo dne 17. října 2018

38. jednání Rady města Volyně,
které se konalo dne 24. října 2018

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/

V době vánočních a novoročních 
svátků proběhne svoz komunálního 

odpadu  26. - 27. 12. 2018 
a 2. - 3. 1. 2019.

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.

Městský úřad Volyně 

oznamuje, že 

v pondělí 31. prosince 2018 

bude úřad pro veřejnost 

uzavřen. 
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MĚSTO VOLYNĚ pořádá 

v úterý 4. prosince 2018 

od 14:00 hodin v sále Na Nové 

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ 

PRO SENIORY. 

Kulturní program 

a občerstvení zajištěno. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Základní umělecká 
škola Volyně

plán akcí na prosinec 2018

4.12. úterý v 16.00 hodin v koncertním sálku, třídní 

koncert žáků G. Lesné

9.12. neděle ve 13.00 hodin, pěvecký sbor účinkuje na 

Adventních trzích ve Strakonicích

12.12. středa ve 14.00 hodin v Léčebně ve Volyni, Vá-

noční koncert

13.12. čtvrtek v 9.00 hodin v MŠ Volyně, Vánoční kon-

certík

13.12. čtvrtek v 16.00 hodin v MŠ Čepřovice, Vánoční 

koncert

16.12. neděle ve 13.30 hodin v Bušanovicích, Adventní 

koncert, účinkují Srnkovi

17.12. pondělí v 10.30 hodin Adventní koncert v Sou-

sedovicích v Domě klidného stáří sv. Anny, účinkují 

Srnkovi

17.12. pondělí v 18.00 hodin Na Nové, Vánoční koncert

18.12. úterý ve 14.30 hodin v Pošumavské tržnici, pě-

vecký sbor účinkuje na vánočním setkání seniorů

25.12. úterý v 17.00 hodin v kostele Všech Svatých, Vá-

noční koncert, účinkuje pěvecký sbor

připravujeme na leden 2019

21.1. pondělí v 18.00 hodin v Pošumavské tržnici, 

třídní koncert žáků T. Krejsy

28.1. pondělí v 18.00 hodin v Pošumavské tržnici, 

Pololetní koncert
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 Glosa

 Volyně přijde o svoji dominantu

Rok se s rokem sešel stejně tak rychle 
jako ten předchozí s tím předešlým, čas 
ne a ne zastavit, pádí jako zběsilý a v ka-
lendáři máme prosinec. To, že budou 
Vánoce, nám neodbytně tlačí do hlavy 
všechny ty super, hyper a já nevím jaké 
ještě markety už pomalu od Václava a já 
zjišťuju, že jak mně to dříve vadilo, tak teď 
je mi to nějak jedno, už jsem se naučila 
vytěsnit z hlavy falešné listopadové ko-
ledy. Vánoce už prostě   nikdy nebudou 
takové jako dřív. Pomalé, laskavé a laska-
jící, milosti a lásky plné. Budou na povr-
chu vždy už hlavně komerční a člověku 
nezbyde nic jiného než vzpomínat, jaké 
to bylo, když jsme byli dětmi, komunisti 
po nás chtěli ne oslavu Ježíšova narození, 
ale oslavu klidu a míru, ale snad i přesto 
a proto   jsme si toho kouzla, tajemství 
a zázraků, vážili a užívali si to. 
 Jednou mi maminka řekla, že to, že stár-
nu poznám podle toho, že budu hodně 
vzpomínat. Je mi šedesát let, vzpomínám 
pořád...a rozjímám. A když začnu roz-
jímat vánočně, často mi jdou z očí slzy 
jako hráchy, tak ráda bych zase seděla 
u stolu se svými rodiči i prarodiči, objala 
je, s kamarády, kteří nejsou mezi námi 
a odešli na druhý břeh bych zašla na sva-
řák . Nedávno mi s vážnou tváří pošeptal 
do ucha  starší vnouček, ten osmiletý:“Ba-
bi,   já už vím, že Ježíšek není, že dárky 
dávají rodiče, ale Honzíkovi to nesmíme 
říct, on by brečel, protože je ještě malej“. 

Blíží se čas vánoční a s ním spojené každoroční rozsvícení smrku 
na náměstí ve Volyni s troubením, koledami, punčem … Letošní 
setkání pod vánočním stromem v pátek 21. prosince od 17 ho-
din bude však poslední.  Snad každý ve Volyni již zaslechl zprávu 
o jeho kácení -  diskutujících a názorů je mnoho zvláště proto, že 
na živě rostlý strom na náměstí jsou volyňští patřičně hrdí nebo 
jej alespoň obdivují.
Dle sdělení pamětníků byl smrk pichlavý, označovaný také jako 
smrk stříbrný, vysazen na náměstí na počátku padesátých let mi-
nulého století, zřejmě v roce 1954.  Obvod jeho kmene ve výšce 
130 cm nad zemí je 226 cm a dorostl do výšky 17 m. Pomineme-li, 
že výběr této dřeviny do lokality náměstí nebyl vhodný, je jeho 
zdravotní stav poškozován především dlouholetou intenzivní do-
pravou v jeho bezprostřední blízkos-
ti. Město Volyně v rámci pravidelné 
kontroly stromů nechalo v loňském 
roce zpracovat soudně znalecký 
posudek z oboru ochrany přírody 
se specializací na dendrologii a po-
suzování dřevin (je k dispozici na 
MěÚ, odboru SÚŽP a na webových 
stránkách města www.volyne.eu), 
jehož závěry byly jednoznačné: … 

Trochu jsem ho znejistěla vyprávěním: 
To takhle jednou na Mikuláše, šla od nás 
z návštěvy moje maminka, sněžilo a bylo 
kluzko a ona upadla před tzv. kostelíčkem 
u polikliniky ve Strakonicích. Natloukla si 
kolena, a protože to bolelo a měla úzkou 
sukni, tak nějak nemohla vstát a přemýš-
lela, jak to udělá. A najednou kde se vzal, 
tu se vzal, stál vedle ní obrovsky vysoký 
a důstojný   svatý   Mikuláš, jako by při-
šel rovnou ze svého pražského chrámu, 
vedle něho stál   krásný anděl se zlatými 
křídly a a z druhé strany se kabonil  hro-
zivý čert s rohy. Maminka jenom otevřela 
pusu a čekala. Mikuláš s andělem jí po-
mohli na nohy, potom se jí podívali do 
očí a Mikuláš se zeptal temným a poma-
lým hlasem, jestli byla hodná. A ona jako 
malé dítě řekla, že ano, no co kdyby si ji 
vzal čert do pekel, že?“Babi a ona věřila, 
že to jsou praví?“, tázal se klouček dál.“ No 
když mi to vyprávěla, říkala, že v ní byla 
malá dušička, že byli tak krásní a ten čert 
smrděl po nějakém čmoudu, že na to 
nikdy nezapomene.“  A  tak je to myslím  
i s Ježíškem, víme, že dárky nosí lidé, ale 
přesto tam někde hluboko  v srdci pořád 
chceme věřit na zázraky. Zázraky se ale 
přece nedějí jenom o vánocích,   můžou 
být s námi každý den v roce, stačí si je-
nom uvědomit, že i v obyčejném životě je 
jich mnoho, jenom je musíme chtít vidět.
Mám pocit , že zlo stále více křičí ze všech 
stran, ze života mizí slušnost, tolerance, 

patrné sílící prosychání dřeviny, snížená vitalita, náklon dřeviny 
jižním směrem, změny povrchu v okolí stromu, je napaden škůd-
ci, jeho statika je narušená, nelze zajistit provozní bezpečnost... 
Především obava z vyvrácení či rozlomení dřeviny zejména při 
extrémních povětrnostních podmínkách a zodpovědnost za 
případné škody na životech a zdraví lidí i bezpečnosti majetku 
v okolí smrku vedla letos v únoru členy Zastupitelstva města Vo-
lyně k tomu, aby  - mnozí s lítostí a těžkým srdcem - odsouhlasili 
podání žádosti o jeho pokácení. 
Město Volyně v tomto měsíci tedy v souladu se zákonem  podalo 
žádost o povolení kácení smrku a zdejší orgán ochrany přírody 
a krajiny kácení této dřeviny rostoucí mimo les povolil. Pokáce-
ní smrku provedou Technické služby města Volyně v lednu 2019 

poté, kdy bude naposledy „odstro-
jen coby strom vánoční“ - určitě za 
přítomnosti mnohých z Vás.  Dřevo 
z něho, pokud to bude možné, bychom 
rádi použili např. na zhotovení laviček. 
Počínaje vánočními svátky roku 2019 
bude volyňské náměstí zdobeno stro-
mem z městských lesů osazovaným do 
stavebně upraveného ukotvení.

Edita Dvořáková, odbor SÚŽP

ochota udělat něco navíc a za nic, jenom 
tak pro radost, ztrácí se pokora, je třeba 
mít lokty, je třeba umět dobře lhát, nesta-
rat se o morálku a charakter. A když mě 
to válcuje, musím rychle vzpomenout na 
Květu Fialovu, která mi  říkala:“ Dobra je 
přece na světě víc, ale my si myslíme, že je 
to naopak. Je to ale jenom tím, že zlo kři-
čí, dobro je potichu“. A taky vzpomínám 
na prezidenta Havla, vzpomínám na jeho 
modré oči na apartmá č. 306, kde jsem 
mu čistila kalhoty a jeho nejen revoluční 
větu:“Pravda a láska musí zvítězit nad lží 
a nenávistí“. A říkám si - ano, jinak nemá 
život smysl. A tak  sedím,myšlenky putují  
a já   věřím, že jednou bude v této zemi 
zase duchovně a lidsky lépe, že se lidi 
přestanou urážet a ubližovat si, závidět 
a udávat, že začnou přemýšlet o souvis-
lostech, neb jak známo, co zaseješ, to skli-
díš, i když to někdy trvá hodně dlouho, ať 
už v dobrém nebo ve zlém.
Přeju si, aby byli k sobě  lidé laskaví 
a v srdcích láskyplní, aby se     dokázali 
radovat z maličkostí a nečekali na velké 
věci. Ty můžou přijít, ale také nemusí. Pře-
ju si, abyste byli co nejvíce zdraví a když 
už nemoc přijde, tak aby přišlo i štěstí 
a uzdravili jste se. A přeji vám  všem krás-
né, požehnané a zázračné Vánoce.
P.S. A moc tě prosím, Ježíšku, zařiď nějak 
tam nahoře, ať už mého syna stále někdo 
nevykazuje z parkoviště, moc děkuju:-)

Helena Brejchová Vrábková
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 Lípa Olgy Havlové nahradila Svojsíkovu lípu
Uplynulo 50 let od okamžiku, kdy byla 
v parčíku za ZUŠ ve Volyni vysazena jed-
na z místních dominant, Svojsíkova lípa. 
Před pár lety se lípě přestalo dařit, 
a tak i přes snahu tuto dominantu zachrá-
nit, bylo rozhodnuto o jejím odstranění.
Díky podpoře města Volyně a zapojení se 
do projektu k výročí nedožitých 85. naro-
zenin Olgy Havlové byla dne 26. 10. 2018 
vysazena lípa nová. 
Při slavnostním vysazení jednoho ze stát-
ních symbolů České republiky byly pří-
tomny členky Výboru dobré vůle (VDV) 
– nadace Olgy Havlové, starosta města 
Volyně, členové skautského střediska 
RNDr. Rudolfa Plajnera Volyně, členové 
Sokola a hlavně občané města Volyně 
a přilehlých obcí.
Akci zahájil pěvecký sbor při ZUŠ Volyně 
pod vedením paní učitelky Veselé státní 
hymnou. Po proslovech starosty měs-
ta Ing. Václava Valhody a předsedkyně 
správní rady VDV – nadace Olgy Havlové 
Mileny Černé zazpívaly děti mimo jiné 
i píseň Ach synku, synku. Při té všichni 

přítomní zasypávali postupně lípu, která 
nám bude připomínat nedožitých 85 let 
paní Olgy Havlové, 100 let od založení 
Československé republiky a 95 let od za-
ložení skautingu ve Volyni.
Chtěl bych poděkovat vám, kteří jste tuto 

akci přišli podpořit a vám, kteří se podíleli 
na její realizaci. Ať se této budoucí do-
minantě daří stejně dobře, jako se bude 
dařit nám všem. 

Jiří Jedlička, Junák – český skaut, středisko 
RNDr. Rudolfa Plajnera Volyně, z. s. 

Prachatice
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 Portál občana

 Fotopodnět

V rámci dotace na modernizaci Informačního systému MěÚ Vo-
lyně jsme realizovali i portál občana v novém responzivním de-
signu. Stránky se přizpůsobují velikosti zobrazované plochy – od 
velkých širokoúhlých monitorů až po displeje mobilních telefonů. 
Snažili jsme se upravit vzhled tak, aby byly informace roztříděny 
logičtěji, přehledněji k Vaší lepší orientaci.
Dovolte mi seznámit Vás s vybranými elektronickými službami:
Životní situace – tato sekce představuje souhrn praktických ná-
vodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím na-
šeho úřadu. Dozvíte se v nich, jak co zařídit, kam zajít, co si vzít 
s sebou. Tématicky rozdělené situace obsahují body, ve kterých 
najdete postup řešení. 
Rozklikávací rozpočet – přehled hospodaření obce, vizualizova-
ná data generovaná vždy 16. dne v měsíci přímo z našeho účet-
ního systému.
Hlášení rozhlasu – záznam posledního hlášení.
Geoportál – vybrané mapové podklady města zpřístupněné ve-
řejnosti (katastrální mapa s proklikem na katastr nemovitostí, or-
tofotomapy, technická mapa, územní plán města, územní studie, 
historické mapy …).
Vyjádření k existenci sítí - hromadné vytvoření žádostí o vyjád-
ření k existenci technické infrastruktury. Všem dotčeným subjek-
tům technické infrastruktury systém vygeneruje žádost a vybra-
ným subjektům ji rovnou elektronicky odešle.
Povodňové hlásiče – vizualizovaná data z jezu v Černěticích, ze 
Starovského potoka a srážkoměru umístěného na budově SpŠ 
a VoŠ ve Volyni.
Závady, podněty, připomínky – nový komunikační kanál pro 
občany,  přehled dotazů a odpovědí, jak bude podnět řešen. Zde 
se rovněž objeví záznamy podané prostřednictvím mobilní apli-
kace Fotopodnět (viz následující článek).
Novinky na e-mail – denní souhrn novinek na našem webu pro-
střednictvím e-mailu.
RSS – novinky na webových stránkách lze nově sledovat i pro-
střednictvím RSS formátu.

Jaroslav Krejčí

Zpětná vazba od občanů je pro nás důležitá. Nemá-
me takříkajíc oči všude. Často se o problémech dozví-
me zbytečně pozdě, přitom by se včasným upozor-
něním podařilo zabránit mnohem větším škodám... 
Podnětem samozřejmě může být i nápad na to, co by 
kde občanům města pomohlo.  
Kromě klasických komunikačních kanálů (telefon, 
email, zpráva na Facebooku ...) můžete nově použít 
i aplikaci Fotopodnět. Je zdarma dostupná pro chytré 
telefony s operačním systémem android nebo iOS. 
Umožňuje občanům pořídit fotografi i (případně po-
užít již pořízené foto) problémového místa, a tu s GPS 
souřadnicemi zaslat přímo na podatelnu městského 
úřadu. Zde se přidělí podnětu ve Spisové službě číslo 
jednací a bude předán kompetentnímu pracovníko-
vi. Toto podání je zcela anonymní. Pokud v aplikaci 
provedete navíc registraci se svým e-mailem, bude-
me Vás moci následně kontaktovat s případným vy-
jádřením.
Pro úplnost dodávám, že podněty je možno samo-
zřejmě zasílat jak z Volyně tak i ze všech místních částí.

Jaroslav Krejčí

QR kódy 
pro stažení

Android iOS
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 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VOLYNĚ
 Lidická 120, 387 01 Volyně

Čt 29. 11. v 19:00 – pošumavská tržnice
Kurz Alfa – Uzdravuje Bůh i dnes?

Ne 2. 12. v  8:00 – kostel Všech sv., 1. neděle adventní, 
žehnáná adventních věnců
15:00 -  kostel Všech sv. – modlitba za děti a mládež
16:00 – fara – setkání dětí s Mikulášem

Čt 6. 12. v 18:00 – kostel Všech sv., Slavnost sv. Mikulá-
še, biskupa
v 19:00 – pošumavská tržnice
Kurz Alfa – Co je církev?

So 8. 12. v 8:00 – kostel Všech sv.
Slavnost Panny  Marie

Čt 13. 12. v 19:00 – pošumavská tržnice
Kurz Alfa -  Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?

So 15. 12. v 14:00, 16:00 – Adventní duchovní obnova 
-  kino Volyně

„Vliv duchovního života na psychiku člověka“
přednáší  Mgr. Kateřina Brichcínová, Th. D.

Po 24. 12.  v 22:00 – kostel Všech sv.
Vigilie Narození Páně

Út 25. 12. v 8:00 – kostel Všech sv. 
Slavnost Narození Páně

St 26. 12. v 9:30 – kostel Všech sv.
Svátek sv. Štěpána

Po 31. 12. v 18:00 – kostel Všech sv.
Poděkování a prosba o Boží požehnání do nového roku

Út 1. 1. 2019 v 8:00 – kostel všech sv.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie

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

1. neděle adventní, 

za děti a mládež
šem

Slavnost sv. Mikulá-

žnice

přednáší  Mgr. Kateř

Po 24. 12.  v 22:00 – k
Vigilie Narození Páně

Út 25. 12. v 8:00 – ko
Slavnost Narození Pá

St 26. 12. v 9:30 – kos
Svátek sv. Štěpána

Po 31. 12. v 18:00 – k
Poděkování a prosba

Út 1. 1. 2019 v 8:00 –
Slavnost Matky Boží,

 Proč slavíme narození Ježíše Krista 25.12.?
Často se setkáme s názorem, že Vánoce 
jsou největším svátkem liturgického (cír-
kevního) roku. To proto, že předvánoční 
nálada a příprava i samotná atmosféra 
Vánoc, dávají těmto svátkům neopako-
vatelné kouzlo. 
V prvních třech staletích života církve 
však neexistoval žádný svátek kromě 
oslavy velikonočního tajemství (vzkříšení 
Ježíše Krista) každou neděli a jeho výroč-
ní oslavy o Velikonocích. Teprve ve čtvr-
tém století se projevuje tendence dále 
rozvíjet sváteční obsah této jediné roční 
slavnosti a představit události spásy při-
cházející v Ježíši Kristu, a slavit je z jednot-
livých dílčích hledisek. Z tohoto důvodu 
se v církvi na Západě i na Východě začí-

ná slavit událost vtělení (inkarnace) Bo-
hočlověka – Ježíše Krista, jeho narození 
a „zjevení v těle“.
Za jisté lze považovat, že v liturgii města 
Říma se narození Ježíše Krista slavilo již 
25. prosince roku 336. Proč však byl za-
veden římský svátek narození Krista na 
25. prosinec? Podle jedné hypotézy přišel 
impulz k tomuto svátku z pohanského 
svátku „Zrození nepřemožitelného boha 
slunce“ (Natale Solis Invicti), který zavedl 
pro celou říši římský císař Aurelián r. 274 
na počest syrského boha Slunce z Emesy 
a ustanovil jej na den zimního slunovratu, 
tj. na 25. prosince. Důvodem stanovení to-
hoto svátku byla snaha císaře udržet ob-
rovskou říši pohromadě. Pro křesťany bylo 

nepředstavitelné oslavovat nějaké pohan-
ské božstvo. Pro ně tím pravým sluncem 
a světlem světa byl sám Ježíš Kristus, proto 
v tentýž den slavili jeho narození. Sám Je-
žíš se v evangeliu sv. Jana nazývá „světlem 
světa“ (J 8,12) a v Prologu tohoto evange-
lia čteme, že přišel na tento svět jako „ pra-
vé světlo, které osvěcuje každého člově-
ka“ (J 1,9). V tento den my všichni křesťané 
oslavujeme zrození toho pravého Slunce 
– Bohočlověka Ježíše Krista, který všem, 
kteří v něj uvěří jako Spasitele, může da-
rovat světlo do života a spásu před smrtí. 
Milí přátelé, přeji všem věřícím radost 
z narození našeho Spasitele a těm hleda-
jícím, aby ho také nalezli

P. Jan Löff elmann

U příležitosti Dne pro dětskou knihu bude v sobotu 1.12.2018 

v čase 8:30-11:00 otevřeno dětské oddělení. 

Přijďte si půjčit knihu, zahrát deskové hry 

nebo vyluštit knižní tajenku. 
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 Městská knihovna Volyně

 Jak Ráčata kreslila kapříky v mateřské škole Volyně

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE: 
NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ: Chci jen tvé 
dobro / HRAŠKOVÁ: Dokud jsi tady / ŽÁ-
ČEK: Manipulátor / TOMÁŠKOVÁ: Vražda 
za zásluhy / JANOUŠEK: Sklep / DUBÁ-
NEK: Nové putování po československém 
opevnění 1935 – 1989 / MASTERMAN: 
Běsni a zuř / FOYE: Moje mateřství. Kdo 
říká, že musíte být těhotná, abyste šla na 
mateřskou dovolenou? / DŰBELL: Hněv 
nebes. Historický román / BENZONI: Příbě-
hy francouzských zámků / GREBE: Ohněm 
a hlubokou vodou / SLOAN: Nonstop 
knihkupectví pana Penumbry  / KUBI-
CA: Lži, dokud můžeš / MACKINTOSH: 
Nech mě lhát / RODE: Mona Lisa virus 
/ HANIBAL: Dlouhá noc nad městem / 
VELASCO: Tygří mlíko / KADISH: Váha 
inkoustu / WOHLLEBEN: Moudrost lesa 
/ VONDRUŠKA: Epištoly o elitách a lidu / 
NACHTMANOVÁ: Karibská láska / CAL-
DECOTT: Opskurno / HŰTHER: Jak z dětí 
vychovat šťastné dospělé / LA TOURELLE: 
Dar jménem Alzheimer. Nové náhledy na 
potenciál Alzheimerovy choroby a její léčby 

(.. až budou lovit volyňskej rybníček, já tam půjdu s měrou, chytnu 
si některou rybičku štičku, šup s ní do pytlíčku, …)
Byl krásný sluneční den. Jako vždy v 10 hodin jsme šli s dětmi z 
MŠ na vycházku. Pod keřík jsme si schovali křídy. ,,Až se vrátíme 
ke školce, něco si nakreslíme,“ řekli jsme si a šli smě-
rem k Bezručovým sadům. Cestou děti poznávaly 
stromy a jejich plody. Dub se žaludy už pozná každé 
dítě. Stále jsme přemýšleli, co budeme kreslit těmi 
ukrytými křídami. V parku se děti proběhly a pak 
jsme se šli podívat na vypuštěný rybník. Když jsme 
přicházeli k rybníku, zahlédli jsme několik rybářů ve 
vysokých holínkách pospíchat s podběráky., Výlov 
měl být až v sobotu, ale je velké teplo tak vyndáme 
kapříky už dneska, “ vysvětloval nám ochotný rybář, 
proč je výlov ve čtvrtek. Sledovali jsme rybáře brodící 
se v bahně. Už jsme věděli, co budeme těmi ukrytý-
mi křídami kreslit. ,,Ryby“, řekly všechny děti. Jeden 
chlapeček už ví, čím bude – rybářem. Po návratu ke 
školce jsme vyndali křídy a děti vyzdobily cestu před 
MŠ rybami. Naše třída si říká Ráčata. A tak Ráčata 
kreslila kapříky.

/ HURDOVÁ: Hrajeme si s padákem. Hry s 
padákem, stuhami a šátky / VAŠÍČEK: Krev 
démona / VAŠÍČEK: Velké tajnosti / VAŠÍ-
ČEK: Oko kyklopa / GUTHRIE: Láska podle 
Shakespeara I. Daniel & Aubrey / GUTHRIE: 
Láska podle Shakespeara II. Marná touhy 
snaha / GUTHRIE: Láska podle Shake-
speara III. Sen noci univerzitní / AL-GHA-
NI: Divoké zvíře. První pomoc při zvládání 
hněvu u dětí s Aspergerovým syndromem 
/ SCHARSCHMIED: Děti systému, aneb, 
Juvenilní justice nezákonného odebírání 
dětí z biologických rodin / JAVOŘICKÁ: 
Milostpaní a jiné povídky / HARTL: Nejlep-
ší víkend / GIROD DE L‘AIN: Věčné mládí 
/ SIMS: Proč máma pije. Deník vyčerpané 
matky / HUTCHISON: Májové růže / BEL-
SHAM: Tatérka / O‘NEILL: Specialista. Ve 
znamení trojzubce / KADLASOVÁ: Zatra-
cené kyselo / STEEL: Klenoty / Kriminální 
případy ze Šumavy IV / KUBÁTOVÁ: Osud 
tančil charleston / BENKOVÁ: Bláznivé po-
kušení / CHALUPOVÁ: Liščí tanec  / MAY: 
Zpětný ráz. Akta Enzo V  / KING: Růženky / 
KUČÍKOVÁ: Italské dvojhubky 

Krásné vánoční dárky a mnoho šťastných dní v  novém roce 
2019 přejí rodičům a příznivcům zaměstnanci Mateřské školy 
ve Volyni Pod Malsičkou. 

Za třídu Ráčata třídní učitelka Eva Kunclová

Přejeme všem našim čtenářům krásné 

prožití vánočních svátků, úspěšné vkročení 

do nového roku a těšíme se na další milá 

setkávání nad knihami.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ: 
GROENING: Velká nabušená kniha 
Barta Simpsona / DAVIES: Hravá ana-
tomie. Posviť si na lidské tělo / WINTER-
BOTTOM: Strachopedie. Encyklopedie 
všeho děsivého, příšerného a strašidelného 
od arachnofobie po žraloky / FENDRICH: 
Speedy, závodní autíčko. Napínavý závod
VAJDA: Barevné pokusy netopýrka Pierra 
/ LONDON: Bílý tesák / SPYRI: Heidi, 
děvčátko z hor / CARROLL: Alenka v říši 
divů / DEAR: Švindlova uličnická akade-
mie. Bezva fi nta / LACHOUTOVÁ RIČLO-
VÁ: Kouzelná stodola / WENIG: Blaník 
/ ROŽNOVSKÁ: Ukradená písmenka / 
DISNEY: Zvonilka a piráti / ALLCROFT: 
Svět mašinek. Tomáš a jeho přátelé
ŘEHÁČKOVÁ: Radko, ty máš kluka? / PE-
LLAI: Chci všechno, já jsem tady král! / 
PELLAI: Nechci do školky!  / PELLAI: Je 
čas jít do hajan! / KOVÁŘ: Ovšem / POVO-
ROZNYK: Tary. Příběh parkouristy / ERNE: 
Traktor / WORMELL: Dinosaurium 

prožití vánočn

do nového r

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:

24.-26.12.    ZAVŘENO
27.12.    8:00-12:00  13:00-16:00
28.12.    ZAVŘENO
31.12.   ZAVŘENO
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 Když oslava, tak pořádná!
Oslava 100. narozenin našeho samostatného státu musí být ne-
zapomenutelná. Jak ji však uchopit, aby současně naše žáky po-
učila, ale i pobavila, byla důstojná, ale i „ulítlá“? Tak toho jsme my, 
učitelé se svými třídami, měli plnou hlavu. Nakonec se nám spo-
jenými silami se žáky podařilo zorganizovat 25. a 26. 10. skvělé 
projektové dny.
První stupeň slavil 25. 10. po svém – některé třídy procházely 
různými stanovišti, kde se seznamovaly se státními symboly tím, 
že je vyráběly, malovaly či zpívaly. Všechny třídy zdobily obrázky 
našeho národního stromu – lípy, pil se dokonce lipový čaj, kreslil 
se státní znak i vlajka, gurmáni z 5.C ji dokonce zbaštili, neboť ji 
pro ně upekla v podobně hříšně dobrého dortu jedna šikovná 
maminka. To se jim to pak s  plnými bříšky zpívala nejen státní 
hymna, ale i oblíbená píseň našeho prvního pana prezidenta 
T. G. Masaryka – Ach synku, synku. Takže si to všichni nále-
žitě užili  všemi smysly.
Druhostupňaři se dostali ke slovu o den později. Každá 
třída si vylosovala předem určité období od roku 1918 do 
roku 2018, které pak ostatním prezentovala v  nejrůzněj-
ších podobách, vážně i s nadsázkou, v kostýmech i civilu, 
informativně i zážitkově. Pokud byste náhodou v  tento 
den nahlédli do naší školy, potkali byste dělníky a též rolní-
ky – bratry, jakož i nefalšované „máničky“, uvědomělé soci-
alistické soudružky učitelky se vzornými pionýry, načež na 
vás na bruslích vyjede česká hokejová reprezentace, právě 
poněkud podroušená z oslav hokejového zlata v Naganu, 
v uších vám známě zazní mohutné cinkání klíči na Letné 
spolu s  nádhernou modlitbou pro Martu od paní Kubi-
šové, vážnost situace zmírní radostní spartakiádníci, kteří 
křepčí na píseň Michala Davida, ale tím to zdaleka nekončí, 
neboť kdesi zní právě narozený rock and roll a tančí se na 
něj v parádních šatičkách přelomu 50. – 60. let, tamhle zase 
maže na záchod Večerníček (no jo, ten je také „v plenkách“ 
– to vlastně nemusel na ten záchod…), nedaleko zaslech-
nu Vejvodovu legendární píseň Škoda lásky, načež se pole-
kám tváří našich pánů prezidentů – aha, to se vlastně volby 
jedné strany změnily ve svobodné, no hurá! K tomu všemu 
se nám podaří vystavit desítky dobových předmětů – hra-
ček, oblečení, knih, desek, kazet, raritou je část uniformy 
příslušníka VB nebo ruská ušanka vojáka – „osvoboditele“ 
z osmašedesátého! No řekněte, nebyla to oslava jak se sluší 
a patří?
Krom oslav se nadělovala i radost v podobě obrázků, dá-
rečků a zpěvu, které přinesli do LDN druháčci. Je to už 
tradice – myslet na dědečky a babičky, kteří se na každé 
takové rozptýlení těší.
Prvňáčci nejsou žádní strašpytlové, proto si neohroženě 
pozvali na návštěvu spisovatele Hynka Klimeše a Pavla Pe-

chouška, kteří píší knihy plné originálních 
strašidel. Z dětí, autorů i strašidel se stali ka-
marádi, takže žádný strach, natož pláč.
Páťáci si zase vyrazili do plzeňského 3D 
planetária a Techmánie, navštívili i ZOO a překvapili možná 
i osazenstvo výběhu paviánů, neboť chvilkami řvali víc než oni 
(rozumějte: děti přeřvou paviány, není to báječné? Nebo spíš 
hrozné?) Hlavně že to paní učitelky přežily a všechny naše „pavi-
ány“ přivezly rodičům v pořádku.
Nevím jak vy, ale my se už začínáme těšit na Vánoce, balit dárky 
pro děti ze sociálně slabých rodin, připravovat zpívání pod volyň-
ským v ánočním stromem, ale o tom až příště.
Krásný advent celé Volyni přeje její ZŠ.

Mgr. Eva Přibáňová

Omluva
V minulém vydání zpravodaje  si pozorný čtenář jistě všiml několika chyb ve článcích, jejichž autorkami byly paní učitelky 
Základní školy Volyně, a to malých písmen na počátku vět. Paní učitelky dodaly text bezchybný, bohužel editací a úpravou do 
jiného formátu došlo k těmto chybám.  Zpracovatel – Tiskárna Brázda, se tímto autorkám článků omlouvá, jménem redakční rady 
se k omluvě připojuji.

Miloslava Benediktová, tajemnice MěÚ



prosinec 2018 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ strana 10

Ukončení provozu pobočky České spořitelny ve Volyni
Máme nejširší pobočkovou síť v  ČR, přesto však nemůžeme být všude. Snažíme se 
přizpůsobovat našim klientům a mít pobočky tam, kde je nejvíce využijí. Chod poboček 
proto pečlivě sledujeme a podle míry jejich využití je přemísťujeme, otevíráme na nových 
místech, případně uzavíráme. V  této souvislosti jsme po detailní analýze dospěli 
k rozhodnutí, že 21. prosince 2018 ukončíme provoz naší pobočky ve Volyni. Bankomat 
zůstane i nadále v provozu.

Klienty budeme o připravovaných změnách pochopitelně s  předstihem informovat. Čísla 
účtů, ani nastavení jejich dalších produktů se jim nijak nezmění. Ve Volyni bude nadále 
klientům k  dispozici 24 hodin denně náš bankomat, který umožňuje kromě výběru 
hotovosti například zadání jednorázového i trvalého platebního příkazu, zaplacení složenky, 
dobití kreditu mobilního telefonu, změnu PIN kódu nebo zobrazení limitů karty. 

Nabízíme také řadu jiných možností obsluhy účtu - internetové a mobilní bankovnictví 
nebo aplikaci Můj stav pro kontrolu zůstatku na účtech. Všechny možnosti jsou dostupné 
24 hodin denně. Kompletní služby poskytne klientům také kterákoli jiná naše pobočka. 
Nejbližší velká pobočka je ve Strakonicích, má otevřeno každý pracovní den od 9:00 do 
17:00 hod.   

Děkujeme za pochopení.

Česká spořitelna
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 Tělocvičná jednota Sokol Volyně

Memoriál Bedřicha Šupčíka 
ve šplhu

Na paměť prvního československého 
olympijského vítěze, sokolského gym-
nasty, jsme uspořádali 23. 10. (ve dnech 
120. výročí jeho narození) závody ve 
šplhu. A tak se v úterý odpoledne sešlo 
27 děvčat a chlapců, aby změřili síly svých 
paží. Po zahájení závodu všichni absolvo-
vali šplh na tyči – 1. kategorie měla zkrá-
cenou výšku (3  m), ostatní šplhali až na 
konec tyče (5 m). Poté téměř všechny děti 
zvládly i šplh na laně (opět 3 m nebo 5 m). 
Z  výsledků je vidět, že šikovní „šplhavci“ 
na tyči stejně dobře zvládají i těžší lano. 
Všichni dostali diplom a odměnu za svůj 
výkon. Velkou oporou byli diváci z řad ro-
dičů i sourozenců. V rámci závodů přišel 
děti seznámit se zajímavou hrou s velkým 
míčem s názvem Czebumbal její autor p. 
Tomeš.

Vítězové ve šplhu na tyči
1. a 2. třída: dívky Amálie Novotná – 4,81 s, 
chlapci Václav Kovačik – 4,81 s; 3. až 5. tří-
da: dívky Magdaléna Homolková – 6,10 
s, chlapci Kristián M. Zahradník – 5,69 s; 
6. až 9. třída: dívky Viktorie Novotná – 
5,56 s, chlapci Vojtěch Hodač – 7,31 s

Vítězové ve šplhu na laně
1. a 2. třída: dívky Amálie Novotná – 4,90 s, 
chlapci Václav Kovačik – 4,72 s; 3. až 5. tří-
da: dívky Magdaléna Homolková – 5,81 s, 
chlapci Kristián M. Zahradník – 6,62 s; 6. až 
9. třída Viktorie Novotná – 6,63 s, chlapci 
Vojtěch Hodač – 9,57 s

TJ Sokol Volyně 
Vás zve na tradiční turistickou vycházku

Vánoce pro zvířátka
 
Datum: 15. prosince 2018
Sraz: v 10 h na nám. Svobody u morového sloupu
- vycházka do přírody se zdobením vánočního stromečku pro zvířátka 
- s sebou: teplé oblečení a pevné nepromokavé boty, rukavice a čepici, pití, dobrůtky na ozdobení 

stromku (mrkev, jablka, kaštany, seno apod.)
- předpokládaný návrat cca ve 12 h (podle počasí)

Srdečně zveme všechny milovníky přírody  a zimních procházek.

Tělocvičná jednota Sokol Volyně

přeje všem svým příznivcům klidný čas Adventu, šťastné a 
veselé Vánoce a do Nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí, 

radosti a úspěchů.
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 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.

PROGRAM – PROSINEC 2018
úterý 4. prosince od 18 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ
PANNA ČISTÁ, MATKA KRISTA
Vybrané mariánské motivy ze sbírek Městského muzea ve Voly-
ni. Výstava potrvá až do 26. ledna 2019.

pátek 7. prosince od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – RŮST ROL-
NICKÉHO DOROSTU
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širší-
ho Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Zimní 
hospodářská škola ve Volyni a její činnost před rokem 1918.

pátek 14. prosince od 20 hodin, KONCERT – TVRZ
LONKER SEE
Široce rozkročený psychedelický jazz z Polska. Čistá a chladivá 
krása od ambientu až po space rock. Složení: Joanna Kucharska 
– baskytara, zpěv; Bartosz Boro Borowski – kytara, djembe, zpěv; 
Michał Gos – bicí; Tomasz Gadecki – saxofon. K poslechu: https://
lonkersee.bandcamp.com.

… až do 31. prosince, 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.

po celý prosinec, VÝSTAVA – TVRZ
PŘÍRŮSTKY 2016–2018
Reprezentativní výběr z nejrůznějších předmětů získaných do 
sbírek Městského muzea ve Volyni v letech 2016 až 2018. Výsta-
va potrvá až do 30. března 2019.

po celý prosinec, VÝSTAVA – TVRZ
JIŘÍ KUBELKA – KRUH
Retrospektiva strakonického akademického malíře Jiřího Kubel-
ky (1960–2018). Rozsáhlejší průřez jeho výtvarným dílem. Obrazy, 
kresby, grafi ka, sklo, porcelán. Výstava potrvá až do 30. března 2019.

po celý prosinec, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU
PETER DEMEK – LUCERNY SMRTI
Slovenský vizuální umělec, v současnosti žijící v Praze a působící na 
VŠUP, vytváří kovové objekty strohých geometrických forem, s ni-
miž pracuje performativním způsobem. Ve Volyni při své práci kro-
mě smuteční síně využije i přilehlý hřbitov. Základním vyjadřova-
cím prostředkem bude kromě kovu také světlo jako symbol naděje 
a vykoupení, ale také jako symbol vzpomínky na zemřelé. Výstava, 
jejímž kurátorem je Martin Vaněk, potrvá až do 2. listopadu 2019.

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

Změna programu vyhrazena. Jednotlivé prostory:
TVRZ – Školní 744, Volyně

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

PROSINEC -  PROGRAM VOLYŇSKÉ KULTURY
Sobota 1.12. v 19,30              PREMIÉRA KINO
Divadelní komedie autora Johna Patricka v podání DS VODVAS
RAJČATŮM SE LETOS NEDAŘÍ
Děj nás zavede do zapadlé osady mimo civilizaci, kam přijíždí po-
pulární a úspěšná televizní herečka Myra, aby v klidu a hlavně inko-
gnito sepsala své vzpomínky. Nakonec ale musí zapojit rafi nované 
fi nty, aby si uhájila své soukromí, takže dojde i na převleky, faleš-
nou sestru. Vstupné 70,- Kč, předprodej Infocentrum stará radnice 
Volyně tel. 778 888 761.

Sobota 1.12. ve 20,00 NA NOVÉ
KAPELY - AC/DC revival  a VYBRANÁ SPOLEČNOST. Vstupné 100,- Kč.

Neděle 2.12. ve 14,00 POŠUMAVSKÁ TRŽNICE
ADVENTNÍ TRHY
Tradiční prodejní trhy výrobků a předmětů s vánoční tématikou. 
Dílničky pro děti i dospělé - výroba svíček, malování ozdob. Teplé 
i studené nápoje, bramboráky a bramborové placky, předvádění 

starých zvyků a obyčejů – lití olova, pohádka pro děti, zdobení 
stromu za kinem. Přijďte poklábosit s přáteli u nápojů, které zahřejí.

Úterý 4.12. ve 14,00 NA NOVÉ
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Tradiční setkání seniorů s občerstvením a programem.

Pátek 7.12. ve 20,00 NA NOVÉ
MATURITNÍ PLES - SŠ a JŠ Volyně - třída SC4.

Sobota 8.12. v 18,00 MALÝ SÁL NA NOVÉ
VALNÁ HROMADA SDH Volyně

Pondělí 10.12. v 19,00             PŘEDNÁŠKA KINO
KAZACHSTÁN A KYRGYZSTÁN a ŠUMAVA ČAROVNÁ
Spolu s Vladislavem Hoškem navštívíme Kazachstán, který je největ-
ší vnitrozemskou zemí světa. Třebaže většinu území Kazachstánu 
zaujímají nízko položené plošiny a pahorkatiny, reliéf je i tak velmi 
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rozmanitý. Kyrgyzstán je stát ve střední Asii. Jeho sousedy jsou Čína, 
Tádžikistán, Uzbekistán a Kazachstán. Hlavním městem je Biškek.
Kyrgyzstán je zakládajícím členem Společenství nezávislých států.

Středa 12.12. v 17,00 KINO
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Sobota 15.12. v 19,00 NA NOVÉ
ŠUMAVÁCI
Posezení s oblíbenou kapelou.

Pondělí 17.12. v 18,00 NA NOVÉ
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Hrají žáci a kantoři ZUŠ Volyně.

Pátek 21.12. v 17,00 NÁMĚSTÍ SVOBODY
LOUČENÍ S VÁNOČNÍM STROMEM
Zastavte své kroky v předvánočním čase na setkání s přáteli 
u vánočního punče pod stříbrným smrkem na náměstí, který dožil 
a v příštím roce bude pokácen. Živý betlém. Zpívání koled.  

Úterý 25.12. v 17,00 KOSTEL VŠECH SVATÝCH
VÁNOČNÍ KONCERT – účinkuje pěvecký sbor

Sobota 29.12. v 19,00 MALÝ SÁL  NA NOVÉ
SATAN KLAUS FEST 2018
Tradiční metalovej mejdánek s kapelami Bohemyst, Mallephyr 
a Zajetí Kouře ...

KINO VOLYNĚ

Úterý 4.12. ve 20,00
CLIMAX
Drama / Horor / Taneční, Francie, 2018, 95 minut, vstupné 100,- Kč, 
FK 80,- Kč 
Drogový muzikál či taneční horor získal v Cannes pověst nejlep-
šího snímku režiséra Gaspara Noeho, a stal se jedním z největších 
překvapení celého festivalu. Zrození a smrt jsou mimořádné zá-
žitky. Život je pomíjivé potěšení.

Čtvrtek 6.12. ve 20,00
DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
Komedie / Krimi, Česko, 2018, 90 minut, vstupné 120,- Kč
Příběhy populárního doktora s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí 
úplně novým a tím největším případem jeho kariéry v celovečer-
ním fi lmu. Svérázný doktor Martin bude řešit  nepoznané záhady 
života i jednu detektivní otázku.

Úterý 11.12. ve 20,00
SMRTELNÉ STROJE
Akční / Fantasy / Sci-Fi / Thriller / Nový Zéland / USA, 2018, 00 minut, 
vstupné 120,- Kč 
Gigantická pojízdná města se toulají světem a kvůli zdrojům pro-
následují menší městečka. Tom, obyvatel putujícího Londýna se 
musí spojit s uprchlici Hester a vytvořit spojenectví, které může 
změnit budoucnost.

Čtvrtek 13.12. ve 20,00 
AQUAMAN
Akční / Dobrodružný / Fantasy / USA, 2018, 122 minut, vstupné 120,- Kč 
Příběh o superhrdinovi odhaluje původ Arthura Curryho, napůl 
člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy, kterého jeho životní 
cesta přiměje prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl zro-
zen… králem.

Neděle 16.12. v 15,00
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy, USA, 2018, 100 minut, vstupné 
100,- Kč
Klára se v záhadném světě setká s regenty, spravujícími tři říše: 
Klára s louskáčkem Filipem musí vstoupit do Čtvrté říše, kde pa-
nuje krutá Perníkářka, získat Klářin klíč vrátit nestabilnímu světu 
harmonii.

Úterý 18.12. v 20,00 
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný / Drama / Hudební / Velká Británie / USA, 2018, vstupné 
120,- Kč
Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho příběh. Bo-
hemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i životní nekontrolo-
vatelnou spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen 
až po památný koncert Live Aid v roce 1985.

Čtvrtek 20.12. ve 20,00
BUMBLEBEE
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA, 2018 110 minut, vstupné 120,- Kč
Charlie dostane k osmnáctinám, omláceného žlutého Brouka. 
Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee, který se v za-
padlém kalifornském městečku ukrýval před světem.

Čtvrtek 27.12. ve 20,00
UTOP SE, NEBO PLAV
Komedie, Francie, 2018, 122 minut, vstupné 120,- Kč 
Komedie nejen o tom, jak dlouho musíte zadržet dech, abyste 
přežili život. Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, 
odpoví na inzerát týmu mužských akvabel, netuší, že nejen přáte-
le, ale i novou chuť do života. 

Zpravodaj vydává město Volyně ve spolupráci s organizacemi. Sazba a tisk Tiskárna Brázda. Náklad 1250 ks. ev. č. MKČRE17420. 

Redakce: Město Volyně, Náměstí Svobody 41, e-mail: zpravodaj@mu.volyne.cz, uzávěrka příspěvků vždy do 15. dne předchozího měsíce. 

Příspěvky nejsou jazykově upravovány a mohou být redakčně kráceny. Do všech domácností zdarma.
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 Restaurování kamenného kříže u Hradčanského rybníka
Na jaře 2018 vyhlásilo město Volyně veřejnou zakázku na 
opravu kamenného kříže u Hradčanského rybníka. Nejvýhod-
nější nabídku podala restaurátorka MgA. Ivana Havlíčková 
z Hluboké nad Vltavou, která na opravě kříže pracovala bě-
hem července až září 2018. Celkové náklady na zrestaurování 
kamenné i kovové části kříže činily 59.000,- Kč včetně DPH, 
z toho 20.000,- Kč obdrželo město Volyně jako dotaci od Jiho-
českého kraje.

Na obnovu kamenného kříže reagovala obyvatelka místní 
části svým příspěvkem:
Centrem Hradčan je prostor u rybníka s kamenným křížem, 
který byl letos na podzim opraven.

Kamenickou práci vykonal ve své dílně Lukáš Černý. Pak byl kříž 
s Kristovým tělem během října znovu vztyčen na své místo. Stojí 
tam už dlouhou dobu. V Hradčanské kronice Františka Špírka je 
na str. 114 obrázek tohoto kříže se zasazenými stromy, které tam 
už vzrostlé stojí dodnes. Byla opravena a znovu zasklená i lucerna, 
takže na Hradčanech u kříže znovu svítí světlo.
Kříž byl ohraničen kovovou ohrádkou, která tam původně nebyla.
Jsme šťastni, že se dílo podařilo a děkujeme tímto vedení města 
a všem, kteří se o to zasloužili.
Nápis na podstavci kříže udává datum 1839 (Anton Luter), jedná 
se tedy o památku téměř 180 let starou. Kříž byl svědkem všech 
důležitých událostí naší národní historie uplynulého století.

S poděkováním    Irena Matějková a obyvatelé Hradčan


