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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, 
tento rok nás čekají v našem městě vý-
znamné události, které bych Vám rád při-
pomněl, a to: výročí 720 let založení měs-
ta Volyně, 150. výročí založení volyňské 
sokolské jednoty a 90. výročí stavby míst-
ní sokolovny. Také SK Slavoj Volyně bude 
letos slavit 110. výročí založení klubu. 
První písemná zmínka o Volyni je z roku 
1271, ale městem se stala až roku 1299. 
Oslavy vzniku města se uskuteční o ví-
kendu 22. a 23. června 2019.
Založení první sokolské jednoty ve Vo-
lyni je zmiňováno mezi červencem a 
zářím 1869, o stavbě Sokolovny bylo 

rozhodnuto v r. 1927 a k slavnostnímu 
otevření budovy došlo dne 21. července 
1929. Tělocvičná jednota Sokol Volyně 
plánuje oslavy v termínu 10. - 12. května 
2019. 
Sportovní klub Volyně vznikl na začátku 
listopadu 1909, kdy stávající sportovní 
kroužek sehrál první meziměstský zápas 
Volyně – Strakonice. Do r. 1924 se hrálo 
na tržišti za pivovarem, nové hřiště bylo 
slavnostně otevřeno 9. června 1924, tak-
že vlastně také slaví malé výročí, tj. 95 
let. Ke  změně názvu na Tělovýchovnou 
jednotu Slavoj došlo v roce 1953, původ-

ní název SK Slavoj Volyně byl obnoven v 
90. letech minulého století.  Výročí svého 
založení plánuje oslavit během víkendu 
3. - 4. srpna 2019. 
Doufám, že se při příležitosti těchto vý-
ročí sejdeme v hojném počtu a společ-
ně v přátelském duchu oslavíme tyto 
významné události našeho malého, ale 
krásného města. Svojí účastí, zejména            
na oslavách TJ Sokol a SK Slavoj, vyjádříte 
poděkování všem lidem, kteří se na čin-
nosti těchto spolků podílí ve svém vol-
ném čase. 

Ing. Martin Červený, starosta

 ZPRÁVY Z MěÚ
Výpisy z jednání Rady a Zastupitelstva města  Volyně

1. jednání Rady města Volyně,
 které se konalo dne 9. ledna 2019

RM schvaluje Výzvu: podpora sportu 2019, její podmínky a tis-
kopisy týkající se výzvy a schvaluje celkovou fi nanční alokaci na 
podporu sportu 2019 ve výši 500.000,- Kč a 50.000,- Kč rezervu.

RM schvaluje Výzvu: podpora zájmových a kulturních aktivit pro 
občany 2019, její podmínky a tiskopisy týkající se výzvy a schvalu-
je celkovou fi nanční alokaci na podporu  zájmových a kulturních 
aktivit pro občany 2019 ve výši 220.000,- Kč a 30.000,- Kč rezervu.

43. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 12. prosince 2018

RM jmenuje předsedu a členy bytové a sociální komise:
předseda: Miroslava Chalupová
členové: MUDr. Olga Kubíčková
 Ing. Radka Vokrojová
 Irena Hlavínová
 Ilona Myslivcová

RM jmenuje předsedu a členy komise stavební a památkové péče :
předseda: Ing. arch.Veronika Kovářová
členové :    Ing. Stanislav Bočánek
 MgA. Lukáš Černý
 Ing. arch. Lukáš Velíšek  
 Jana Kostková.      

RM jmenuje členy povodňové komise ve složení: 
 Ing. Václav Valhoda, místostarosta 
 Ing. Martin Červený, starosta
 Ing. František Volmut
 Jiří Houzim
 Ing. Eva Ulmová
 Bc. Petr Novák
 Miroslav Šimák st.
 Miroslav Šimák ml.
 Jindřich Holín st.
 Jan Sellner
 Petr Holoubek
 MUDr. Jan Kovář
 Ladislav Bače
 Karel Novák
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44. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 27. prosince 2018

RM schvaluje
1) rozpočet příspěvkové organizace Volyňská kultura, IČ: 000 72 
206, náměstí Svobody 41, Volyně na rok 2019 jako vyrovnaný - 
celkové výnosy 7.597.800,- Kč, celkové náklady 7.597.800,- Kč;  

1) rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Voly-
ně, IČ: 709 92 801, Pod Malsičkou 598, Volyně na rok 2019 
jako vyrovnaný - celkové výnosy 8.714.300,- Kč, celkové 
náklady 8.714.300,- Kč;  

1)  rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Volyně, IČ: 
709 32 549, Školní 300, Volyně na rok 2019 jako vyrovnaný - cel-
kové výnosy 23.741.278,- Kč, celkové náklady 23.741.278,- Kč; 

Zastupitelstvo města Volyně volí předsedkyní fi nančního 
výboru paní Mgr. Jindřišku Černou.

Zastupitelstvo města Volyně
volí   
1)  fi nanční výbor ve složení:
Jana Rabová
František Rod
Ing. Olga Holoubková
Ing. Ladislav Burian
Ing. Pavla Žižková
Marie Pešková

2)  kontrolní výbor ve složení:
Miroslav Vognar
Petr Chvosta

  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 10:00-15:00; 

St 10:00-16:00; 

So,Ne zavřeno 

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.

Výpis usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva města Volyně
konaného dne 12. prosince 2018

Mgr. Jana Křišťanová
Radek Chochol
Ing. Stanislav Nový
Ing. František Staněk

Zastupitelstvo města Volyně
I. volí
1) členy osadního výboru  Černětice – Račí: 
 Ing. Arch Veroniku Kovářovou
 Ing. Martina Křišťana
 Janu Kyslíkovou
 Jindřicha Škrle

2) členy osadního výboru Zechovice – Starov: 
 Ing Věnceslavu Langovou
 Ing. Františka Babku

Zastupitelstvo města Volyně
I. schvaluje:
rozpočet  na  rok  2019  na  základě  rozpočtového  výhledu  v  
členění  podle  odvětvového  tříděnírozpočtové skladby tzn. 
na rozpočtové oddíly, pododdíly a paragrafy.
Celkové příjmy jsou  76.059.000,00 Kč,
celkové výdaje jsou  74.689.600,00 Kč
fi nancování ve výši        1.369.400,00 Kč, (splátky úvěrů a 
půjček).

Rozpočet je schválen jako přebytkový.
Návrh rozpočtu obsahuje rovněž členění podle tříd 
rozpočtové skladby.

Zastupitelstvo města Volyně
schvaluje
a) cenu pro vodné a stočné na období 01/2019 – 12/2019, a 

to cenu pro vodné ve výši 48,30 Kč vč. DPH/m3, cenu pro 
stočné ve výši 26,00 Kč vč. DPH/m3;
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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

Zákaz volného pobíhání psů 

Vážení držitelé psů,
na základě opakujících se stížností na volné pobíhání psů 
ve Volyni i v obcích Černětice, Račí, Starov a Zechovice 
žádáme držitele psů, aby dodržovali platné předpisy 
o jejich volném pohybu, a to zejména: 

-  zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, který ukládá každému držiteli psa či majiteli 
jiného domácího zvířete povinnost učinit opatření 
nezbytná pro zabránění jejich úniku. Porušení této 
povinnosti je přestupkem podle § 27 odst. 2 písm. f ) 
tohoto zákona a hrozí za něj pokuta až do výše 50 
000 Kč;

-  zákon č. 361/2000 Sb., o  provozu na pozemních 
komunikacích, v § 60 odst. 11 ukládá vlastníku nebo 
držiteli domácích zvířat povinnost zabránit pobíhání 
těchto zvířat po místní komunikaci;

-  zákon č. 251/2016 Sb., o   některých přestupcích, 
podle ustanovení § 4 odst. 2 se přestupku dopustí 
každý, kdo znečistí veřejné prostranství anebo 
zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství 
(týká se i  znečištění veřejného prostranství 
vlastním psem, jiným domácím či hospodářským 
zvířetem, apod.), a tím poruší obecně závaznou 
vyhlášku města Volyně č. 4/2009, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
a vymezuje se prostor pro volné pobíhání psů. Za 
tento přestupek hrozí pokuta až 100.000 Kč.

Zabezpečte své psy tak, aby nezpůsobili újmu na zdraví 
či majetku jinému, případně neublížili sobě. Rovněž 
důrazně připomínáme povinnost uklidit exkrementy 
po svém čtyřnohém miláčkovi z  chodníků a  veřejných 
prostranství. 

MěÚ Volyně

Základní umělecká 
škola Volyně 

plán akcí na únor 2019

2.2. úterý v 18.00 hodin v koncertním sálku, 
třídní koncert žáků Jany Mackové

13.2. středa v 16.00 hodin v koncertním sálku, 
třídní koncert žáků Jana Kopfa

18.2. pondělí v 18.00 hodin v koncertním sálku, 
třídní koncert – kytary, housle

21.2. 2019 čtvrtek  v ZUŠ Strakonice, 
okresní kolo soutěže v komorní hře s  převahou 
dechových nástrojů

25.2. pondělí v 18.00 hodin v koncertním sálku, 
třídní koncert – kytary, housle

připravujeme na březen 2019

4.3.pondělí v 16.00 hodin v koncertním sálku, 
třídní koncert žáků  Veroniky Maříkové

25.3. pondělí v 18.00 hodin Na Nové,  
Jarní koncert ZUŠ
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 Glosa: Nostalgická …

  Dotace pro Strakonicko

Kdybych měla zlatou rybku a ona by mi 
mohla splnit tři přání, tak jedním z nich by 
bylo, aby se zpomalil čas, třeba i na chvíli 
zastavil. Je o mě známo, že nemám ráda 
techniku, přesto se ji neubráním, musím 
používat mobilní telefon, internet, maily a 
možná i kdybych již nepracovala, musela 
bych stejně.
Když vzpomenu na nějakých čtyřicet let 
zpátky na moje první zaměstnání, podnik 
zahraničního obchodu Musicexport Pra-
ha, musím se usmívat. Měla jsem tehdy 
na starosti prodej pian, klavírů a křídel pro 
fi rmu v  Hongkongu. Největší vymoženos-
tí z hlediska komunikace byla pevná linka 
a to jsem se ještě musela u spojovatelky 

objednávat na hovory, jak jinak taky a u 
ředitelovy sekretářky byl fax. A byli jsme 
za něho šťastni, protože dopisy šly týden, 
bylo to tedy rychlé a na tehdejší dobu to 
bohatě stačilo. A my nebyli uštvaní. Když 
jsem potřebovala potvrdit dokumentární 
akreditiv, tak jsem se oblékla a šla hezky z 
Václaváku do Jungmannovky do pojišťov-
ny, tam si paní převzala doklady k zásilce 
a požádala mě, ať se posadím a počkám. 
Seděla jsem tam v kožené sofě tak čtvrt, 
někdy půl hodinky na té staré chodbě, 
dřevem obložené,  četla si noviny a nebo 
jen tak sledovala dění kolem.  Bože, to byla 
krása, sem tam jsem slyšela jenom nějaký 
ten telefon, působilo to jako první repub-

lika. Potom mi doklady vrátili s pečetí na 
loď, ověřené a já šla s nimi zase zpátky, 
dala jsem je do pošty a bylo.
  Dnes v elektronické době to lítá úplně 
jinak a všichni lítají stejně tak. Na věty „ty 
nebereš mobil“nebo „ máš to na mailu“ 
nebo“ já ti to oskenuju, tak na to jukni“ 
jsme si všichni zvykli. Technika je dobrý 
sluha, ale je to jako s ohněm, je to špatný 
pán. A já mám pocit, že už nám jenom 
vládne a mává s námi jak chce. Nikdo 
nemá čas. Proč, že? Máme automatické 
pračky, myčky, sušičky, aut jak máku, nic 
nesháníme, nestojíme fronty, mobil po 
ruce, spojím se třeba z hub s někým z dru-
hého konce světa, mailujeme, surfujeme. 

 Jihočeši třídí odpady 2018 – soutěž obcí Jihočeského kraje
V soutěži „Jihočeši třídí odpady“ za rok 2018 se umístilo město 
Volyně v kategorii obcí s 2 000 – 7 000 obyvateli na pěkném 
druhém místě /316 bodů/, se značným odstupem za vítěznými 
Trhovými Sviny /529 bodů/.  Město Volyně je tedy již tradičně 
po několik let ve skupině obcí, které dobře hospodaří s odpa-
dy. S uvedeným druhým místem je spojena odměna 10 000 Kč, 

která bude použita na odpadové hospodářství města.  Ještě 
důležitější než ocenění v soutěži, je skutečnost, že se dobré tří-
dění podílí na zlepšování životního prostředí v našem městě a 
okolí. Technické služby Volyně děkují všem občanům, kteří 
se svým odpovědným přístupem k hospodaření s odpady 
podílejí na tomto výsledku a věří v další pokrok v roce 2019.

Místní akční skupina MAS 
Strakonicko, z.s. začala začát-
kem roku 2018 realizovat svoji 
strategii komunitně vedeného 
místního rozvoje (CLLD) Stra-

konicko – místo pro život, která jí byla 
schválena koncem roku 2017. Na realizaci 
získala z evropských fondů 96 mil. Kč, kte-
ré může poskytnout žadatelům ze svého 
území. Počínaje lednem 2018 vyhlašuje 
výzvy z Programového rámce Programu 
rozvoje venkova, Programového rámce 
Operačního programu Zaměstnanost a 
Programového rámce Integrovaného re-
gionálního operačního programu. Celkem 
bylo v roce 2018 vyhlášeno 16 výzev a při-
jato od žadatelů z území MAS 62 žádostí. 
Žádosti byly vyhodnoceny podle předem 
stanovených a schválených kritérií, vybrá-
ny a předány jednotlivým řídícím orgánům 
ke konečnému schválení fi nanční podpo-
ry. Přijaté projekty byly zaměřeny na pod-
poru základních a mateřských škol, družin, 
bezpečnou dopravu, prorodinná opatření, 
sociální služby, zpracování plodin, lesní 
hospodářství, cestovní ruch a zemědělství. 
V roce 2019 bude MAS nadále pokračo-

vat ve vyhlašování výzev z jednotlivých 
Programových rámců, přijímat žádosti 
o fi nanční podporu a administrovat celý 
proces. Harmonogram na rok 2019 pro 
jednotlivé Programové rámce z  IROP, 
OPZ a PRV je zveřejněn na webových 
stránkách MAS. Mimo to pracovníci MAS 
poskytují poradenství a konzultace zájem-
cům o podání žádostí o fi nanční podporu 
do některé z vyhlášených výzev. 
Zároveň MAS Strakonicko, z.s. poskytovala 
a nadále poskytuje poradenství, konzul-
tace a administrativní pomoc Základním 
školám, Mateřským školám a Základním 
uměleckým školám v rámci projektu „Šab-
lony do škol I“ a „Šablony do škol II“. „Šablo-
ny“ úzce souvisí s další činností MAS, která 
zahrnuje realizaci Místního akčního plánu 
vzdělávání II pro ORP Strakonice (MAP II 
ORP Strakonice), který navazuje na MAP I. 
Aktivity směřují k prohloubení spolupráce 
mezi školami a podpoře činností v oblasti 
předškolního a základního vzdělávání pro 
děti a žáky do 15 let, https://www.mapvz-
delavani.cz/orp-v-projektu/orp-strakonice/
Kromě výše uvedených aktivit MAS dlou-
hodobě zajišťuje chod Virtuální univerzity 

3 věku. Zájem ze strany seniorů dokládá 
každoroční narůst počtu studentů a roz-
šíření středisek mimo Strakonice též do 
Volyně a Katovic. Dále MAS ve spolupráci 
s  Asociací regionálních značek poskytu-
je certifi kaci místních produktů, služeb 
a zážitků regionální značkou PRÁCHEŇ-
SKO, regionální produkt, která je známkou 
kvality, šetrnosti k  přírodě a především 
zaručuje místní původ a vazbu na území 
Prácheňska. V současné době evidujeme 
zhruba 40 držitelů této značky.
Průběžně se MAS Strakonicko, z.s. zapoju-
je do projektů, které mají přínos pro naše 
území. Ukázkou takové fungující spolu-
práce je zapojení do projektu ATCZ142 
KLIMAGRÜN (Klimatická zeleň) – Program 
Interreg Rakousko – Česká republika. Díky 
tomu bude v  letošním roce v zapojených 
obcích, i z  našeho území, podpořena vý-
sadba listnatých a ovocných stromů a keřů.
Podrobnější informace o činnosti spolku, 
aktualitách a výzvách lze získat na webo-
vých stránkách www.strakonicko.net, pří-
padně na FB nebo e-mailu: lag.strakonic-
ko@seznam.cz. 

MAS Strakonicko, z.s.
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A já počítám a vy počítejte se mnou - kdy-
bychom denně strávili po práci jenom 
půl hodiny telefonováním a pobytem na 
netu, je to za rok cca180 hodin, tedy celý 
jeden pracovní měsíc v tahu. Takže půl-
hodináři vlastně ztrácí celý měsíc, když to 
shrnu a po práci jakoby měli druhou smě-
nu a potom jenom vlastně spí. No ale lidí, 
co tráví na netu hodiny a mobily nepustí 
z ruky nikde a nikdy, těch je mnohem víc, 
takže možná ztrácí i měsíce dva, tři, čtyři...
nemáme potom logicky čas na to sednout 

si v klidu, nic nedělat, jenom být, stres 
nám sedí na ramenou a nechce se hnout. 
Nemoci přibývají, tak honem do posiloven, 
vyplavit endorfi ny ,mít fyzičku...Každý si 
stěžuje na nedostatek času, každý, i doktor-
ka Marta Foučková, fi losof, kineziolog, rela-
tivně častý návštěvník Volyně. Byla jsem na 
její besedě a nezapomenu na to, co řekla 
na začátku.“ Dnes je pro lidi týden to, co byl 
dřív jeden den. Stojím tady deset minut za 
plentou a čekám až dohraje kytaristka, zdá 
se mi to jako minuta. No a já dodám : „Mož-

ná že nás nehoní jenom technika, ale dost 
dobře možná i vesmír, Einsteinova relativita 
času platí a nemusí jít jenom o porovnání 
sedět minutu na rozpálené plotně anebo 
se líbat. Snad i ty hodiny se točí rychleji spo-
lu s planetou, co my víme?“
A tak tu koukám na ty své dvě rybky, Julin-
ka a Jarda Jágr se jmenují, protože Jarouš 
na ni pořád útočí a říkám si, nemáte vy 
holky nejlíp? Škoda, že nejste zlaté, hned 
bych věděla...

Helena Brejchová Vrábková

 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VOLYNĚ
 Lidická 120, 387 01 Volyně

Čt 31. 1. v 19:00 – pošumavská tržnice
Kurz Alfa

So 2. 2. v 18:00 –kostel Všech sv.
Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
 Při bohoslužbě budou požehnány svíce

Čt 7. 2. v 19:00 – pošumavská tržnice
Hovory o víře

Po 11. 2. v 18:00 – kostel Všech sv.
Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných
Při bohoslužbě se bude udělovat pomazání nemocných

Čt 14. 2. v 19:00 – pošumavská tržnice
Hovory o víře

Čt 21. 2. v 19:00 – pošumavská tržnice
Hovory o víře

Pá 22. 2. v 18:00 – kostel Všech sv.
Svátek Stolce sv. apoštola Petra

Čt 28. 2. v 19:00 – pošumavská tržnice
Hovory o víře

St 6. 3. v 18:00 – kostel Všech sv.
Popeleční středa
Při bohoslužbě se bude udělovat popelec

Ne 10. 3.v 8:00 – kostel Všech sv.
1. neděle postní
Při bohoslužbě se bude udělovat popelec 

              
Čaj o páté 
Osobní setkání s  knězem, ve Vaší rodině, vždy v  neděli 
v 17:00 hod., SMS: 723 890 726

 Městská knihovna Volyně
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE: 
MÜNZER:  Marlene / HEABERLIN:  Hraj 
mrtvého / BURKE: Manželka / LEIGH: Ješ-
tě to nebalím, vzkazuje babička / CHRIS-
TENSEN:  Hygge a polibky / PULKRÁ-
BEK:  Šumavská toulání.  Krajinou Zlaté 
stezky / NAZAROV: Kia Ora E Hoa. Příběh 
ze země Aotearoa / KUBEŠ: Poslušně hlá-
sím, už v tom zase lítám.  Příběh Rudol-
fa Haeringa, letce RAF / JENKINS:  Dívky 
ve vodě / WOEHLK APPEL:  Háčkovaná 
zvířátka / KING:  Matčina volba / OLSÉ-
NI:  Plážová chatka / ŠESTÁK:  Od Baltu 
k Jadranu.  Po trase bývalé železné opony 
/ LUTTEMAN:  Krvavý měsíc / ŠULÁKO-
VÁ:  Bio je naše cesta.  Příběhy z putování 
po našich ekologických farmách / BÁRT-
LOVÁ: 100 let českého sportu 1918 - 2018 
/ KIRKMAN:  Živí mrtví / TOBIN:  Zaklí-
nač. Skleněný dům/ KEPLER: Lazar / HUN-
TER: Někdo blízký. První případ inspektora 
Fawleyho / RICKSTAD:  Číhání / HONEY-

MAN:  Eleanor se má vážně skvěle / BU-
SSI:  Černé lekníny / BRYNDZA:  Chlad-
nokrevně / SMITH: Kořist / ŠÍP: Karneval 
paměťových buněk / SULLIVAN: Pod kr-
vavými nebesy / GREEN: Sama v černém 
lese / MAYNE:  Šelma / TUDOR:  Kříďák 
/ THOMOVÁ:  Encyklopedie magických 
míst / WINGATE:  Než jsme byly tvoje / 
KÖRNEROVÁ:  Dům U tří borovic / PA-
WLOWSKÁ:  Díky za fíky / LUKÁŠKO-
VÁ: Losos v kaluži / LUKÁŠKOVÁ: Panda 
v nesnázích / DEVÁTÁ:  Kde spí lufťáci / 
GILLEROVÁ:  Kroky v dešti / HAMERO-
VÁ: Nářek ze tmy / CHROUST: Stingl Mi-
loslav. Biografi e cestovatelské legendy / TO-
BIN: Zaklínač. Skleněný dům / KEPLER: La-
zar / HUNTER: Někdo blízký. První případ 
inspektora Fawleyho / RICKSTAD: Číhání / 
HONEYMAN: Eleanor se má vážně skvěle / 
BUSSI: Černé lekníny / BRYNDZA: Chlad-
nokrevně / SMITH: Kořist / ŠÍP: Karneval 
paměťových buněk / SULLIVAN: Pod kr-

vavými nebesy / GREEN: Sama v černém 
lese / MAYNE:  Šelma / TUDOR:  Kříďák 
/ THOMOVÁ:  Encyklopedie magických 
míst/ WINGATE:  Než jsme byly tvoje / 
KÖRNEROVÁ:  Dům U tří borovic / PA-
WLOWSKÁ:  Díky za fíky / LUKÁŠKO-
VÁ: Losos v kaluži / LUKÁŠKOVÁ: Panda 
v nesnázích / DEVÁTÁ:  Kde spí lufťáci / 
GILLEROVÁ:  Kroky v dešti / HAMERO-
VÁ: Nářek ze tmy / CHROUST: Stingl Milo-
slav. Biografi e cestovatelské legendy

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ: 
KŘIŠŤANOVÁ: Česká republika. 100 čes-
kých nej / BENDIS: Strážci galaxie. Kosmičtí 
Avengers / METZEN: Warcraft. Pouta bratr-
ství / DEL COL: Assassin`s creed. Zkouška 
ohněm / KOZIEL-NOWAK: Rok na venko-
vě / KINNEY: Deník malého poseroutky. 
Radost zimy
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 Poslední vánoční učitelské zpívání 
 pod smrkem pichlavým
Už je to defi nitivní - smrk, shlížející na 
volyňské náměstí celé desítky let, brzy 
své působení ukončí pod pilami a seke-
rami dřevorubců. Aby si poslední Váno-
ce, které s Volyní zažívá, užil jaksepatří, 
uspořádalo pod ním město poslední 
vánoční shromáždění všech - malých 
i velkých, mladých i starých. A kdo na 
této rozlučkové akci účinkoval? No pře-
ce my - učitelé. Odložili jsme zástěry, vy-
ndali cukroví z trouby, vyždímali hadry, 
zapřisáhli drahé polovičky a potomky, 
aby nám - než dozpíváme - nesežrali vše, 
co jsme dosud v potu tváře stačili pro 
Vánoce vytvořit... No a hurá ke smrku 
pichlavému s repertoárem letošních vá-
nočních písní, které skoro jen a jen pro 
nás složili např. Janek Ledecký, Michal 
Tučný či Spirituál kvintet. Měli jsme ten-
tokrát tu čest účinkovat hned po proslo-
vu pana starosty. Věříme, že se naše zpí-
vání přihlížejícím líbilo, bylo opravdu s 
láskou nacvičeno učitelským pěveckým 
sborem Vánočník a doprovázeno ten-
tokrát hned dvěma kytarami, jedna už 
tradičně a neodmyslitelně patří k panu 

řediteli M. Punčochářovi, ta druhá k paní 
asistence V. Klimešové. Závěr našeho vy-
stoupení byl ve znamení přiznání naší uči-
telské dvojrole, anděla i ďábla, tedy zazpí-
vali jsme naši vánoční učitelskou hymnu. 
Potlesk diváků byl pro nás příjemnou od-
měnou a současně startovací pistolí, kte-

rá nás opět vrátila k 
plotnám, troubám, 
hadrům, balení dárků apod. Vzhledem k 
tomu, že smrk přestál nejen naše zpívání, 
ale i celé větrem bohaté vánoční svátky, 
nebylo to asi špatné. Co říkáte?

Mgr. Eva Přibáňová

 Tělocvičná jednota Sokol Volyně
Vánoční turnaj 2018

V pátek 28. prosince uspořádal oddíl 
stolního tenisu T.J. Sokol Volyně tradič-
ní Vánoční turnaj současných a býva-
lých hráčů. Jednalo se již o 26. ročník 
této akce v nepřetržité řadě. Do volyň-
ské sokolovny si našlo cestu celkem 13  
stolních tenistů. Rozdělení byli do 2 
skupin, do jejichž čela byli nasazeni Lu-

káš Valašík (t. č. hráč SK Přerov) a Libor 
Schoř (t. č. ST Svatá Maří). Ve skupinách 
se hrálo systémem každý s každým. 
Skupinou A prošel bez ztráty setu L. 
Valašík a potvrdil tak oprávněnost na-
sazení. Ve skupině B překvapivě nepo-
znal hořkost porážky nadějný, teprve 
šestnáctiletý Josef Boška, který přehrál 
všechny papírově lepší soupeře včet-

ně velezkušené Věry 
Šiškové i nasazeného 
Libora Schoře. Ve své 
spanilé jízdě pak pokračoval i v semifi -
nálovém střetnutí, kde poměrem 3:1 na 
sety porazil druhého hráče ze skupiny 
A Vladimíra Žílu. Ve druhém semifi ná-
le přehrál L. Valašík hladce v poměru 
3:0 L. Schoře. Finálové utkání bylo též 
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jednoznačnou záležitostí, L. Valašík zví-
tězil jasně 3:0 nad J. Boškou, zastavil 
tak jeho vítězné tažení a potvrdil svoji 
výkonnostní převahu (50 % úspěšnost 
ve 3.lize oproti 50 % úspěšnosti v regi-
onálním přeboru). O pomyslný bronz 
se střetli poražení semifi nalisté, ve vy-
rovnaném zápase vítězství 3:2 na sety 
nakonec bral L. Schoř a odsoudil tak V. 
Žílu k bramborové medaili. Zbývající 
účastníci turnaje se utkali v nadstav-
bových skupinách o 5.-8., resp. 9.-12. 
místo s následujícím konečným vý-
sledkem: 5. Petr Hraše, 6. František Di-
viš, 7. Jiří Toninger, 8. Věra Šišková, 9. 
Pavel Hosnedl, 10. Radek Chalupa, 11. 
Tomáš Hosnedl, 12. Jakub Pour, 13. On-
dřej Pechlát. Na závěr hlavní rozhodčí 

turnaje a dlouhole-
tá opora volyňského 
stolního tenisu Bořivoj 
Korejs vyhlásil výsled-
ky a předseda oddílu 
Radek Chalupa předal 
všem účastníkům pěk-
né ceny od věrných 
sponzorů klubu. Násle-
dovalo tradiční předsil-
vestrovské posezení se 
zhodnocením uplynu-
lé sezóny, jako vždy se 
též vzpomínalo na již trochu zaprášené 
lepší časy volyňského stolního tenisu. 
Příslibem do budoucnosti by mohly být 
lepšící se výkony mladého Josefa Boš-
ky v probíhajícím regionálním přeboru 

mužů, které potvrdil i překvapivým 2. 
místem na Vánočním turnaji. 

Radek Chalupa
předseda oddílu stolního tenisu 

T.J. Sokol Volyně

Župní přebory v plavání

Župní přebory v plavání z pověření 
Sokolské župy Jihočeské pořádala 
jako každoročně T.J. Sokol Strakonice. 
V plaveckém areálu se sešlo téměř 130 
závodníků a závodnic od předškolních 
dětí po dospělé a spolu s nimi rozhodčí, 
trenéři a rodiče. Zima zrovna polevila, 
a tak se všichni v pořádku a včas 
dopravili na místo a došlo na měření 
sil - předškoláky a mladší žactvo čekalo 
25 m, starší žactvo plavalo 50 m, dorost 
musel stejně jako dospělí zvládnout 
100 m. Z naší jednoty se zúčastnilo 
přeborů 9 soutěžících a dokonce jsme 
obsadili i kategorii Předškolní děti. 
Jako každý rok se nám ovšem ani 

letos nevyhnula viróza, a tak několik 
přihlášených dětí nemohlo na závody z 
důvodu nemoci jet. Výsledky těch, kteří 
plavali, byly ale pěkné. Některá děvčata 
se také přihlásila do tradičních štafet 
plavaných mimo závod. Protože byla 
ze dvou věkových kategorií, musela 
závodit za tu vyšší, tedy za Žákyně 
III (Homolková, Karasová, Škodová, 
Vančurová). Při čekání na výsledky po 
štafetách si děti také užily volného 
plavání a  dovádění ve velkém bazénu 
i v malém bazénku.

Předškolní děti 
Vanesa Petříková – 8. místo

Ml. žákyně I
Anna Němcová – 4. místo
Amálie Novotná – 9. místo

Ml. žákyně II
Ester Vančurová – 13. místo
Bohdana Škodová –  18. místo

St. žákyně III
Magdaléna Homolková – 12. místo
Ivana Karasová – 20. místo

Ml. žáci I
Richard Zelinka – 11. místo

St. žáci III
Lukáš Böhm – 3. místo

PROGRAM VOLYŇSKÉ KULTURY NA ÚNOR 2019
Sobota 2.2. ve 14,00 NA NOVÉ
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Odpoledne plné her, soutěží, hudby a dobré zábavy. Vyhodno-
cení nejhezčích a nejnápaditějších masek. Jednotné vstupné 
20,- Kč.

Sobota 2.2. ve 20,00 NA NOVÉ
VOLYŇSKÉ ŠIBŘINKY
Tradiční maškarní rej za doprovodu hudební skupiny RENE-
SANCE. Vyhodnocení nejnápaditějších masek. Peklo a Diva-
delní klub v provozu. Vstupné 80,- Kč.

Úterý 5.2. ve 14,00  POŠUMAVSKÁ TRŽNICE
SENIORSKÁ KAVÁRNIČKA
Posezení u kávy a čaje s programem. Pořádá SPAS Volyně.

Pátek  8.2. v 19,30                     RERÍZA  KINO
Divadelní komedie autora Johna Patricka v podání DS VODVAS
RAJČATŮM SE LETOS NEDAŘÍ
Ani v zapadlé osadě nenajde populární herečka Myra i když je in-
kognito soukromí...

Vstupné 70,- Kč, předprodej Infocentrum stará radnice Volyně 
tel. 778888761.

Sobota 9.2. ve 20,00 NA NOVÉ
BABSKÝ BÁL
Pořádá ČSŽ Volyně, hraje K-BAND, soutěže o ceny.

Středa 13.2. v 19,00               PŘEDNÁŠKA KINO
SRÍ LANKA -  PERLA INDICKÉHO OCEÁNU
Miloslav Martan Vás provede Srí Lankou, neboli Cejlon je je-
den z nejkrásnějších ostrovů světa. Několik památek UNESCO, 
skvělé jídlo a hlavně úžasní lidé. Taková je Srí Lanka.

Pátek 15.2. v 19,00  NA NOVÉ
MATURITNÍ PLES  
VOŠ a SPŠ Volyně PS4 a VPB.

Pátek 15.2. v 19,00 POŠUMAVSKÁ TRŽNICE
FOLKOVÁ KAVÁRNIČKA
RECITÁL strakonického písničkáře Josefa PELÁNA a jeho hos-
ta mladé písničkářky Jitky Knížkové – žákyně Josefa Pelána a 
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čerstvá vítězka RF Melodie. 
Občerstvení zajištěno, káva a čaj se nabízí zdarma.

Neděle 17.2. v 15,00 KINO
O DOBRÉ DUŠI
Klasická loutková pohádka. Hrají Rodiče a přátelé MŠ Lidická 
Strakonice. Vstupné dobrovolné.

Úterý 19.2. ve 14,00 POŠUMAVSKÁ TRŽNICE
SENIORSKÁ KAVÁRNIČKA
Posezení u kávy a čaje s programem. Pořádá SPAS Volyně.
 
Středa 20.2. v 19,30 NA NOVÉ
HLEDÁM MILENCE zn. SPĚCHÁ
DIVADLO ARTUR PRAHA 
uvádí situační černou komedii s velmi překvapivým koncem, 
která přibližuje s humorem 
a ironií co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy 
ochotni udělat.
Délka představení: 120 minut. Vstupné 300,-Kč předprodej In-
focentrum Volyně tel 778888761.

Středa 20.2. v 17,00  KINO
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Pátek 22.2. ve 20,00  MALÝ SÁL NA NOVÉ
HRAJÍ ŠUMAVÁCI
Tradiční posezení se skupinou ŠUMAVÁCI.

Sobota 23.2. ve 20,00 NA NOVÉ
RYBÁŘSKÝ BÁL
Tradiční ples ČRS, hraje skupina CORSO ČB. Šupinaté ceny.

Pátek 1.3. v 19,30        DIVADLA SE PŘEDSTAVUJÍ KINO
ŠOS PRACHATICE Jaromír Hruška
HOTEL BLACKOUT 
Třeskutá komedie o mužích a ženách na síti i bez ní. Mojžíš, Izák, 
Eliáš, Ráchel a Ester žijí ve světě „nových zákonů“. Na začátku 
byla přeci jen temnota. Tak proč to zase jednou nezkusit?! I Bůh 
řekl: „Budiž tma!“. Padá Vám síť? Tak si něco přejte!    A pojďte dál!
(Přístupné od 15 let.)  V hlavní roli Kateřina PECHOVÁ

Vstupné 100,-Kč Předprodej vstupenek v Infocentru ve Volyni 
tel.: 778888761

sobota  9.3. v 18,00 KINO
KLOBOUK VE KŘOVÍ 
Hudební pořad z díla Jaroslava Ježka 
K českým hudebním géniům 20.století náleží bez nadsáz-
ky Jaroslav Ježek – objevitel moderní české jazzové a taneč-
ní hudby a spolutvůrce legendární epochy Osvobozeného 
divadla V + W. První vlaštovkou spolupráce herců a drama-
tiků  Jiřího Voskovce,  Jana Wericha  a skladatele Jaroslava 
Ježka se stala právě před devadesáti lety písnička Tři stráž-
níci jako vtipný symbol i obraz všeho, oč společně usilovali.
Sbor opery Jihočeského divadla pod vedením sbor-
mistra Martina Veselého nabízí pestrou kytici vesměs 
legendárních písniček. Kdo by neznal a třeba si i rád spo-
lečně nezazpíval Tmavomodrý svět, Mercedes, Ezopa a 
brabence, Život je jen náhoda, Holduj tanci pohybu…
Písničky zazní v doprovodu klavíru, kontrabasu a bicích.
Vstupné 100,-Kč - studenti a důchodci za polovic.  

 Předprodej vstupenek
 v Infocentru ve Volyni od 1.2.2019

KINO VOLYNĚ

Úterý 5.2. ve 20,00
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný / Drama / Hudební / Velká Británie / USA, 2018, 
vstupné 120,- Kč
Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho příběh. 
Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i životní 
nekontrolovatelnou spirálu Freddie Mercuryho od založení 
skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.

Čtvrtek 7.2. ve 20,00
ŽENY V BĚHU
Česko, 2019, komedie, 93 minut, vstupné 120,-Kč
Věra je pevně rozhodnutá splnit poslední přání svého manžela 
– zaběhnout maraton! Rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný 
problém, rozdělí jej na čtyři díly a zdolají 42km jako rodinná 
štafeta.  Ovšem dcery mají jiné starosti.
 
Neděle 10.2. v 15,00
LEGO® PŘÍBĚH 2
Animovaný, USA / Austrálie / Dánsko / Kanada, 2019 vstupné 100,-Kč
V pokračování úspěšného animovaného fi lmu LEGO® příběh, 
se opět setkáme s hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela 
novém akčním dobrodružství pouštějí do boje za záchranu 
svého milovaného města. 

Úterý 12.2. ve 20,00
NA STŘEŠE
Komedie / Drama, Česko, 2019,  vstupné 120,-Kč
Příběh o setkání s někým, koho považujeme za cizince, 
nicméně může být součástí, kterou postrádáme. Pokud máte 
parťáka, může být život zatracence, kterého nikdo nechce, 
docela zábavný včetně trochy ilegálního chování.

Čtvrtek 14.2. ve 20,00
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
Akční/ Dobrodružný/Romantický / Sci-Fi / Thriller / USA / Kanada 
/ Argentina, 2019, 120 minut, vstupné 120,-Kč
Svět vzdálené budoucnosti není ideálním místem k životu, 
přesto v něm žijí lidé, kteří nezištně pomáhají jiným, 
třeba i kyborgům jako je Alita, která nalezne své poslání, až 
když jí nájemní zabijáci usilují o život.

Úterý 19.2. ve 20,00
LÉTO S GENTLEMANEM
Komedie / Romantický, Česko, 2019, vstupné 120,-Kč
Do manželské rutiny Anny a Igora vstoupí elegantní šarmantní 
gentleman Artur, který je, jak všichni předpokládají, novým 
majitelem místního zámku. Mezi Arturem a Annou přeskočí 
jiskra a čím dál častěji uniká své životní realitě.



únor 2019INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚstrana 9

 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 – ÚNOR 2019
pátek 8. února od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – PROVAZ 
PRO RODOVOU
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii 
širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: 
Lidové soudy s volyňskými válečnými kolaboranty.

sobota 16. února od 8:30 hodin, VLASTIVĚDNÝ VÝLET – NÁMĚSTÍ
MÍSTA V KRAJI – PŘEŠŤOVICE
Kombinovaný vlastivědný výlet do Přešťovic při řece Otavě 
za pravěkým, středověkým i novověkým osídlením, uhlím, 
keramikou i lososy a rozběhnutím se po širším okolí. Cestou 
neustálé komentáře historické i jiné. Pěší trasa dlouhá cca 10 
až 12 km. Sraz na náměstí na zastávce, odkud autobus odjíž-
dí v 8:37 do Strakonic, kde je také možno se připojit. Návrat 
zpět v pozdním odpoledni.

sobota 23. února od 20 hodin, KONCERT – TVRZ
ROMANOVSKÁ / TICHÝ / HRUBÝ
Krása souzvuků a jemnost improvizačních vláken pražské-
ho jazzového tria. Neotřelé průniky soudobé vážné hudby a 
free-jazzových vzlyků i drobných rozpustilostí. Křehká hudba 
k  nezaplacení. Složení: Anna Romanovská – housle a koto, 
Petr Tichý – kontrabas, Michal Hrubý – klarinet, basklarinet a 
tenorsaxofon.  Informace: http://tichykontrabas.cz/romanov-
skatichyhruby.html 

po celý únor, VÝSTAVA – TVRZ
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ZUŠ
Tradiční výstava absolventských prací výtvarného oboru Zá-
kladní umělecké školy ve Volyni, která potrvá až do 2. března 
2019.

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

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

po celý únor, 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  nimiž pracuje performativním způsobem. Ve Volyni při své 
práci kromě smuteční síně využije i přilehlý hřbitov. Základním 
vyjadřovacím 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 únor, EXPOZICE – TVRZ
LIDOVÝ MALOVANÝ NÁBYTEK V POŠUMAVÍ
Fenomén lidového malovaného nábytku v Pošumaví v 18. a 19. 
století z nových badatelských pohledů. Dlouhodobá proměnli-
vá expozice v nově otevřeném prostoru.

po celý únor, 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

Čtvrtek 21.2. ve 20,00
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Komedie, Česko, 2019, vstupné 120,-Kč
Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů. Černá 
komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar 
rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných životů a do 
svých her zatahují nic netušící okolí. 

Úterý 26.2. ve 20,00
VŠICHNI TO VĚDÍ
Drama / Thriller / Psychologický / Španělsko / Francie / Itálie, 2018, 
132 minut, vstupné 120,-Kč

Bujarou oslavu svatby v kraji prosluněných vinic však 
naruší zmizení jednoho z hostů. Brzy se ukáže, že pod 
povrchem dřímají staré křivdy a tajemství, která měla zůstat 
zapomenuta. 

Čtvrtek 28.2. ve 20,00
CHAOS WALKING
Sci-Fi, USA, 2019, vstupné 120,-Kč
Postapokalyptický fi lm z budoucnosti, kde podivný virus 
vyvraždil všechny ženy a přeživší muži dostali schopnost 
vnímat myšlenky ostatních. Když však mladík Todd zjistí, že 
existuje něco jako ticho, věci se změní. 
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 Internetové bankovnictví spoří čas
Od  letošního roku již nenajdete ve Volyni pobočku České spořitelny. Neznamená to ale, že nezbytně 
musíte věnovat správě vašich fi nancí více času – do banky se totiž již dostanete i přes mobilní telefon.

V mnohých případech můžete čas ušetřit využitím internetového bankovnictví. Klienti České spořitelny 
mají od loňského roku dostupné nové internetové a mobilní bankovnictví George, které mohou 
využívat nepřetržitě, bez jakýchkoliv dodatečných nákladů. Nemusí se přitom ohlížet ani na otevírací 
dobu pobočky, ani na případnou velikost fronty čekajících zákazníků. K přístupu na účet jim stačí pouze 
sednout k počítači, anebo se do něj přihlásit kdykoliv prostřednictvím mobilního telefonu.
George může využívat každý majitel běžného účtu v České spořitelně. Pakliže toto moderní internetové 
bankovnictví ještě nemá sjednané, stačí banku požádat o jeho otevření, které je zcela bezplatné. 
K dispozici je pak jak internetové bankovnictví, tak i jeho mobilní verze kterou lze snadno nainstalovat 
do vašeho mobilního telefonu.
Jak si můžete z George udělat fi nančního pomocníka, který bude k dispozici kdykoliv budete potřebovat?

George provádí platby
Základní funkcí internetového bankovnictví je zajištění platebního styku. Prostřednictvím George můžete 
zadávat jakékoliv platby, ať již tuzemské, či přeshraniční. Potvrzení o uskutečnění platby obdržíte i formou 
e-mailu a máte tak jistotu, že platba skutečně proběhla úspěšně. Při zadávání opakovaných plateb není 
potřeba vyhledávat čísla účtů a další údaje potřebné k realizaci platby - chytré vyhledávání umožňuje 
najít jakoukoli odchozí či příchozí platbu nebo příjemce a následně opakovaně využít platební údaje 
k další transakci. Uživatelům mobilní aplikace George stačí vyfotit veškeré platební údajem jednoduše 
vyfotit mobilem a George automaticky vyplní příkaz k platbě. 

George radí
George je první bankovní aplikací na trhu, která dokáže v reálném čase automaticky analyzovat fi nanční 
chování svých uživatelů a nabízet jim personalizovaná doporučení např. formou SMS zpráv. Aplikace 
klienta například sama varuje, když mu na účtu nezbývá dostatek peněz na zaplacení inkasa nebo trvalých 
příkazů. Pokud aplikace identifi kuje, že klient platí nadprůměrné částky za nájemní bydlení, nabídne mu 
automaticky hypotéku a v případě, že je zřejmé, že splácí příliš mnoho nebankovních půjček, doporučí 
konsolidaci. George také automaticky třídí výdaje a umožní klientovi získat rychlý přehled, jak nakládá 
se svými penězi.

George pomáhá
Díky Georgi nemusíte ani skladovat papírové účtenky pro případy budoucí reklamace nakoupeného 
zboží. V elektronické podobě Vám je zálohuje a můžete je kdykoliv lehce využít.
Prostřednictvím elektronického bankovnictví můžete také žádat o úvěry, resp. podepisovat jakékoliv 
dokumenty.

Více informací o tom, jak konkrétně Vám může George i jeho mobilní verze pomoci v  konkrétních 
situacích najdete na webu www.george.cz
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 Akce SPAS únor 2019
Zveme vás mezi nás
SPAS Volyně (Spolek aktivní seniorů a seniorek a zdravotně po-
stižených) připravuje pro seniorky a seniory z Volyně a okolí tyto 
akce na únor 2019:

pondělí:  od 13.30 až 14.30  pravidelné plavání 
 ve  strakonickém bazénu 
 
 4.2. od 9.00  kreativní tvoření v klubovně Domu 
 s pečovatelskou službou 

 LOSOS PRO HUMPRECHTA 
 Proboštové a jejich měšťané po roce 1648
Po třicetileté válce se město Volyně jen pomaloučku vzpamato-
vávalo z jejích ničivých následků. Když dne 14. srpna 1654 při-
jeli do Volyně komisaři Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka, 
Ferdinand Arnošt Hýzrle z Chodů, Albrecht Kristián Příchovský 
z Příchovic a Pavel Václav Nigrin z Liboslavě na vizitaci ohledně 
nového zemského katastru, tzv. berní ruly, nalezli ve městě se-
dmatřicet pustých a opuštěných domů, což byla vlastně čtvrti-
na celého města. Řada starých volyňských rodin z města zmize-
la, některé se přestěhovaly do ciziny v rámci nucené nekatolické 
emigrace, jiné prostě vymřely. Nově se však přistěhovaly rody 
dosud neznámé, některé pravděpodobně i ze vzdálenějších ev-
ropských končin (Celerin, Libertin, Lantauer...). Mezi povoláními 
tehdejších měšťanů dominovali především pekaři a řezníci, ale i 
další řemesla byla ve městě početně zastoupena (hrnčíři, souke-
níci, koželuhové, krejčí, kováři, truhláři, tkalci, ševci, barvíři atd.). 
Opravdu specifi cké a neběžné bylo zaměstnání měšťana Jana 
Odoria, který byl varhanářem, široko daleko tehdy jediným, tak-
že můžeme jen litovat, že není znám žádný dochovaný výrobek 
vzešlý z jeho dílny.
Od časů probošta Šimona Brože z Horštejna bylo město i panství 
Volyně v trvalé majetkové držbě metropolitní kapituly u sv. Víta v 
Praze. Někdejší vrchnostenská správa panství někdy v průběhu 17. 
století defi nitivně opustila starou kamennou tvrz a začala trvale 
úřadovat v panském domě na náměstí (pozdější čp. 41, dnes měst-
ský úřad). Tvrz byla přeměněna na panskou sýpku. Panský dům 
byl zároveň proboštem využíván jako jeho dočasné letní sídlo, o 
pobytech jednotlivých proboštů máme k dispozici řadu dokladů. 
V proboštské funkci se postupně vystřídali Jan František Rasch z 

Aschenfeldu (1646–1666), Vác-
lav František Coelestin z Blu-
menberka (1666 až 1674), Jan 
Ignác Dlouhoveský z Dlouhé 
Vsi (1674 až 1701) a posléze Da-
niel Josef Mayer z Mayern (1701 
až 1731). Celé panství proboš-
tům spravoval vždy hejtman, 
který rovněž bydlel v panském 
domě. Za probošta Coelestina 
z Blumenberka byl ve Volyni 
hejtmanem Pavel Václav Nigrin 
z Liboslavě, který v roce 1672 
posílal z Volyně Humprechtovi 
Janovi Černínovi z Chudenic 
(1628–1682) „jednu rybici, totiž 
lososa“, náhodně chyceného ve Volyňce, k libé potřebě jeho 
hraběcí kuchyně, jak dosvědčuje přiložený dopis. Po Nigrino-
vi byl panským hejtmanem Jan Jiří Doudlebský z Hartenfelsu, 
posléze Václav Kryštof Weisenregner z Weisenfeldu a po něm 
Severin Šimon Jinoška, na přelomu století za proboštů Dlouho-
veského i Mayera zase Vilém Foltýn.
Po roce 1706 začal funkci dalšího správního i letního sídla pro-
boštů plnit také zámek v nedalekých Nihošovicích, které sva-
tovítská kapitula tehdy zakoupila od Bernarda Věžníka z Věž-
ník. Na nihošovickém zámku nejčastěji bydlel panský obroční 
písař, zatímco hejtman zůstával ve Volyni.

Karel Skalický

Severní část volyňského náměstí ve starých časech, akvarel od 
architekta Bedřicha Hlaváčka z roku 1909, vyhotovený podle 

starších podkladů. Městské muzeum ve Volyni

úterý: 5.2. a 19.2.2019, od 14.00 seniorské kavárničky
  v Pošumavské tržnici ve spolupráci s Kulturou Volyně

středa: 10.00 – 12.00 pravidelná  počítačová poradna 
 v klubovně SPAS v Domě s pečovatelskou službou
 27.2. ve 14.00 kino pro seniory 

čtvrtek: 21.2.  pěší výlet s Edou, odjezd 9.44 vlakem do Čkyně
 
 31.1., 14.2., 28.2. od 9.00 Univerzita třetího věku 
 v kině Volyně, téma Genealogie
  

Upřesnění akcí bude ve vývěsce SPAS nebo e-mailem

Portrét hraběte Humprechta Jana 
Černína z Chudenic, mědirytina 
vyhotovená podle portrétní olejo-
malby malíře Karla Škréty. Österrei-
chische Nationalbibliothek in Wien.

Portrét probošta Daniela Josefa 
Mayera z Mayernu, mědirytina. 
Österreichische Nationalbibliothek 
in Wien.

Sekretní pečeť volyňského hejt-
mana Pavla Václava Nigrina 

z Liboslavě, otisk z roku 1672. 
Městské muzeum ve Volyni.
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 Mateřská škola Volyně  si užívá zimy

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.

(...v lednu mráz, pálí nás...)
A je to pravda. Venku jsme každý den 
a zvláštní potěšení nám způsobují 
hry se sněhem, koulování, bobování, 
stavění sněhuláků, iglú, brouzdání ve 
sněhu.

Nezapomínáme na milé obyvatele naší 
zahrady, ptáčky, obcházíme krmítka a 
sypeme do nich zobání.
Když nám počasí zrovna nepřeje, vy-
užíváme ke hrám ve třídách nejvíce 
prkna různých velikostí, které mají asi 
ze všech hraček pod stromečkem nej-
větší úspěch u dětí. Stavíme silnice, 
dálnice, rozjezdové plochy pro letadla. 
Kdoví, možná až budeme velcí, půjde-
me na průmyslovou školu ve Volyni a 
zase my pomůžeme těm dalším dětem 
nařezat a zaoblit  stejná prkna, která 
nás v  minulosti tak  motivovala. Dě-
kujeme zaměstnancům SPŠ Volyně za 
přírodní materiál pro naše velkolepé 
hry ve třídách.

Tradiční obchůzkou Tří králů  jsme při-
vítali nový rok. Celá školka se ponořila 
do bílé barvy. Papírové koruny a bílé 
pláště nám připomínaly sníh. S tříkrá-
lovou koledou jsme se v  jednotlivých 
třídách navštívili, zhodnotili jsme své 
velké i malé papírové koruny a neza-
pomněli jsme si připomenout vyprá-
vění z  dávné doby, kdy Kašpar, Meli-
char a Baltazar putovali světem a nosili 
radost a štěstí.
V  novém kalendářním roce pokraču-
jeme v  akcích oblíbených dětmi a ví-
taných rodiči: plavání pro nejstarší ve 
Strakonicích, cvičení v místní sokolov-
ně, v logopedické prevenci, nově jsme 
začali s odpoledním seznamováním 
s  anglickými slovíčky. Také na neko-
nečné téma paní Zima stále něco vyrá-
bíme, též z netradičních materiálů.  
Náš pedagogický kolektiv se rozrostl 
o asistenty pedagoga pro děti se spe-
ciálními vzdělávacími  potřebami a o 
chůvy pro nejmenší dvouleté děti. Je-
jich individuální péče pomáhá těmto 
dětem rychleji se zadaptovat a lépe se 
začlenit do skupiny ve třídě.

Za třídu Kapříci Režná Marie 
a Zábranská Jitka

Zveme rodiče a příznivce školy na besedu, přednášku s odborníky Speciálního 
pedagogického centra Strakonice

Pohled na děti se speciálními vzdělávacími potřebami trochu jinak - 
integrace, inkluze v současnosti

Termín: začátek března (datum bude upřesněn), v MŠ Pod Malsičkou od 15 hodin


