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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
 Sněhová kalamita zasáhla i Volyni
Na přelomu měsíců ledna a února po-
stihla celou republiku ledová a sněho-
vaná kalamita, která na mnoha místech 
způsobila problémy silničářům a ener-
getikům, těžký mokrý sníh lámal stromy
a způsobil velké škody na majetku. Nebý-
valá nadílka sněhu zasypala i město Vo-
lyně a prověřila pracovníky technických 
služeb zajišťujících zimní údržbu měs-
ta. Zimní údržba místních komunikací 
a chodníků je prováděna podle kaž-
doročně schvalovaného plánu a jejím 
úkolem je zmírňování závad ve sjízd-
nosti místních komunikací a schůdnosti 
chodníků. Plán stanovuje technologické 

postupy, časové limity pro zahájení prací 
a především okruhy komunikací a chod-
níků, jejichž úklid je pro chod města 
prioritní, a to jak místně, tak i časově. 
Ke stavu komunikací a chodníků musí 
každý řidič či chodec přidat svůj díl od-
povědnosti a počínat si tak, aby nedo-
cházelo ke škodám na zdraví a majetku. 
Plán zimní údržby místních komunikací 
města Volyně na rok 2018-2019 je zve-
řejněn na webových stránkách města, 
případně k nahlédnutí na TS a měst-
ském úřadu.
Ač pracovníci TS nasadili veškerou tech-
niku a  snažili se udržet město průchod-

né od časných ranních hodin, náporu 
padajícího sněhu nestačili. Mrznoucí 
srážky pak vytvořily kluziště i z chodníků 
ošetřených solí.
Vedení technických služeb i města Vo-
lyně děkuje všem občanům, kteří dbali 
zvýšené opatrnosti při chůzi a věnovali 
pozornost stavu komunikace, i těm, kteří 
pochopili, že v takovéto mimořádné si-
tuaci nemohou být komunikace a chod-
níky v okrajových lokalitách protažené 
ve stejný čas jako střed města. Zvláště 
velký dík patří těm, kteří přiložili ruku 
k dílu a s odklízením sněhu pomohli.

Ing. Martin Červený, starosta

Na rok 2019 zůstává poplatek za komunální odpad ve výši 
480 Kč na osobu.
Poplatníkem je fyzická osoba,
• která má v obci trvalý pobyt,
• které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na 

území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na 
dobu delší 90 dnů,

• která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR 
pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,

• které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona 
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona 
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

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

Poplatek za psa za kalendářní rok činí:
• za prvního psa držitele v rodinném domě 300,- Kč
• za prvního psa držitele v ostatních bytových domech 
  1.000,- Kč
• za prvního psa držitele v místních částech Černětice, Račí,

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

starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího 
důchodu                                                                         200,- Kč

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

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

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

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

Poplatky jsou splatné jednorázově, a to nejpozději do 
31. května daného roku.
Poplatek lze uhradit v hotovosti na fi nančním odboru MěÚ 
Volyně anebo  převodem na účet města číslo 680 349 379/ 
0800. Při úhradě převodem na účet je nutno uvést variabilní 
symbol, který je neměnný a bez jeho uvedení je obtížné 
platbu správně identifi kovat. Pokud jej neznáte z předchozích 
let, zavolejte na telefonní číslo 388 317 220, nebo napište na 
e-mail  fruhaufova@mu.volyne.cz.

 Nezapomeňte uhradit poplatky za komunální odpad a psa
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  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/

Podněty (stížnosti) týkající se znečišťování ovzduší ve Volyni i místních částech Volyně řeší příslušný orgán ochrany ovzduší, 
kterým je Městský úřad Strakonice, odbor životní prostředí - ochrana ovzduší.
Vždy je samozřejmě nutné přihlédnout k aktuálním rozptylovým a povětrnostním podmínkám, lokalitě, venkovní teplotě, 
kvalitě uhlí atd. Každý, kdo topí v kotli na tuhá paliva, ví, že v případě zatápění, než se palivo rozhoří a spalinové cesty ohřejí, 
dochází obvykle k větší kouřivosti.
Jestliže dochází ke spalování např. odpadu, plastů apod. je zaslání podnětu orgánu ochrany ovzduší na místě, ten jediný může 
provádět kontroly v domácnostech.

Edita Dvořáková, DiS.
odbor Stavební úřad a životní prostředí

  Informace z MěÚ

 ZPRÁVY Z MěÚ
Výpisy z jednání Rady města  Volyně

2. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 23. ledna 2019

RM schvaluje poskytnutí daru Tělocvičné jednotě Sokol Volyně, 
IČ: 006 67 994, Sokolská 383, 387 01 Volyně, ve výši 20.000,- Kč.

3. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 30. ledna 2019

RM schvaluje s účinností od 1.2.2019 provozní dobu Technic-
kých služeb města Volyně pro veřejnost, a to takto: po 8-11 
a 12-15, út 8-11, st 8-11 a 12-17, pá 8-11.

4. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 06. února 2019

RM bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Mateřské školy ve Volyni o 
omezení provozu v době jarních prázdnin (11.3.2019 – 15.3.2019) 
a velikonočních prázdnin (18.4.2019), kdy bude zajištěn provoz 
mateřské školy pouze v  budově  Pod Malsičkou 598.          
RM schvaluje  uzavření provozu Mateřské školy Volyně   v době 
letních prázdnin  po dobu 3 týdnů, a to od  29. 07. 2019  do  
16.08. 2019. Provoz MŠ bude obnoven v pondělí dne 19.08. 2019.

Obec                         občané ČR
část obce             s platným TP

Černětice                  71
Račí                           15
Starov                        51
Volyně            2 773
Zechovice                75
================
CELKEM          2 985

Věková skladba obyvatel k 31. 12. 2018
do 15 let      428 obyvatel
16-20 let      130 obyvatel
21-30 let      425 obyvatel
31-40 let      441 obyvatel
41-50 let      342 obyvatel
51-60 let      472 obyvatel
61-70 let      399 obyvatel
71-80 let      227 obyvatel
81-90 let      112 obyvatel
91 let a více          9 obyvatel
=====================
CELKEM           2 985 obyvatel
(z toho: 1446 mužů a 1539 žen, nejstarší občan 93 let, nejstarší 
občanka 98 let)

V  ROCE  2018:
Počet narození:  23 (11 chlapečků a 12 děvčátek)

Počet sňatků: 39 (9x Městský úřad Volyně, 4x tvrz Městského 
muzea ve Volyni, 2x kaple Anděla Strážce ve Volyni, 11x park 
Na Ostrovci ve Volyni, 1x Černětice, 1x Starov, 1x Zechovice, 
1x Jiřetice, 1x Hoštice, 8 x Střítež)

Počet úmrtí: 27 (14 mužů a 13 žen)

Počet přistěhovaných obyvatel do Volyně: 60 (21 mužů a 39 
žen)
Počet odstěhovaných obyvatel z Volyně: 72 (31 mužů a 41 žen)
Stěhování obyvatel v rámci obce Volyně: 56 (27 mužů a 29 žen)

V roce 2018 se uskutečnilo 3x vítání dětí do života a 4x 
společné setkání seniorů-jubilantů, kteří v roce 2018 oslavili 
významné životní jubileum.

      Ilona Myslivcová
        vedoucí veřejně správního odboru

 Evidence obyvatel k 31.12.2018
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 Pekelníci
A máme tady zase únor, tedy dnes je 
prvního února a já píšu tenhle slou-
pek. Až vyjde, bude březen a možná 
už na nás zdáli lehounce dýchne jaro, 
ale dnes tedy ani omylem. Naopak. Je 
tady zase moje těžká můra, přímo pe-
kelný smrad a kouř nad naší částí Voly-
ně, tedy pod Vimperskou. Naivně jsem 
se domnívala, že je ve Volyni čerstvý 
vzduch, v létě možná. V zimě je to čas-
to jako na té nejhorší zapadlé vsi mezi 
kopci, kde došlo dříví a tak se pálí kde 
co. Vstanu a chci vyvětrat. Bohužel, to 
bych se přiotrávila.Je jaksi navíc i vidi-
telně kouřmo. Těžký, štiplavý až mastný 
kouř leží jako těžká deka mezi domy. 
Mám zánět hrtanu a potřebuju čerstvý 
vzduch, toho se mi ale  nedostává ani 
po hodině, pustit si ty jedy do bytu tak 
si člověk jenom přitíží.

Policisté Územního odboru Strakonice 
zajišťují vnitřní bezpečnost nejen ve 
městě Strakonice, ale na celém území 
strakonického okresu. V rámci územní-
ho odboru je dislokováno pět obvod-
ních oddělení - OOP Strakonice, OOP 
Blatná, OOP Vodňany, OOP Volyně 
a OOP Radomyšl. V roce 2018 policisté 
řešili celkem 1060 trestných činů, což 
je o 62 skutků více než v roce 2017. 
Mírný nárůst byl zaznamenán zvláště 
u majetkové a hospodářské kriminali-
ty. Pokud bychom měli být konkrétní, 
jednalo se například o krádeže v ob-
jektech (chatách, firmách), krádeže 
součástek motorových vozidel, krá-
deže vozidel, podvody, úvěrové pod-
vody, ale i maření výkonu úředního 
rozhodnutí a porušování domovní 
svobody. Na Strakonicku policisté 
u 785 případů zjistili pachatele. Do-
kázali tak objasnit 74% z celkového 
počtu trestných činů.  Za poslední tři 
roky jde o nejlepší výsledek v objasně-
nosti. Můžeme konstatovat, že území 
okresu Strakonice je jednou z nejbez-
pečnějších lokalit v ČR. 
Rádi přivítáme nové zájemce o poli-
cejní práci. Od nového roku 2019 nově 
garantujeme navýšení tarifních pla-
tů, po úspěšném ukončení základní 
odborné přípravy (12 měsíců) je plat 
29 540 korun a po zkušební době, tj. 
6 měsíců, je přiznán náborový příspě-
vek ve výši 75 000 korun. Zaměstnání 
u policie přináší kromě trvalého pra-

 Informace Policie ČR
covního poměru, stabilního příjmu 
a možnosti kariérního růstu, řadu so-
ciálních a dalších výhod, mezi ně patří 
šest týdnů dovolené, zdravotní péče, 
možnost čerpání příspěvků na penzij-
ní pojištění, rekreační pobyty a další. 
Do služebního poměru mohou být při-
jati občané ČR starší 18 let, kteří ukon-
čili studium maturitní zkouškou. Další 

podmínkou je bezúhonnost, dobrý fy-
zický a psychický stav. 
V případě zájmu kontaktujte perso-
nální pracoviště PČR Územní odbor 
Strakonice, tel.: 974 237 400, kde vám 
budou poskytnuty další informace 
týkající se policejní služby nebo na 
e-mailu jaroslava.hanzlova@pcr.cz 
nebo st.pis@pcr.cz.

Huráá, kolem desáté už to jde, zřejmě 
dohořely plastové láhve, možná  boty 
namočené v petroleji nebo naftě nebo 
pražce či co a přikládá se uhlí. Jsem 
jako každý rok, co tu bydlím, oprav-
du touhle situací rozmrzelá. Proč by 
lidi neměli kouřit? Proč by měli jíst 
zdravě? Skoro bych řekla marnost nad 
marnost.  Stačí řádně šlukovat volyň-
ské  pekelníky a krvinky se jenom za-
tetelí.
Mám už asi úchylku, sleduju vždy 
v zimě  komíny, dívám se na nebe 
a jsem ráda za každý jemný obláček 
kouře. A protože babička mi říkala, že 
nikdy člověk nesmí zapomenout po-
prosit a poděkovat, prosím tedy dotče-
né obyvatele, kteří nám karcinogenně 
zamořují ovzduší, aby si uvědomili, že 
kouř nestoupá jenom vzhůru, ale v in-

verzích se hezky rozlézá a padá dolů, 
válí se a znepříjemňuje život, kromě 
toho, že nám všem škodí zdraví. Dříví 
je dost, uhlí také,  kvalitních a neškod-
ných podpalovačů stejně tak, nevím 
tedy, kde je problém.
Asi v nás, lidech, nehasíme to, co nás 
nepálí. A pálíme, co hoří. Ale to je pře-
ce špatně,kdybychom byli ke všemu 
neteční, je to stejné, jako když to špat-
né pácháme sami. Takže prosím ještě 
jednou - až přijde další zima, zkusme 
zatápět a přikládat tak, abychom se ne-
museli obávat otevřít okna. A opravdu 
za to děkuji. 
D ě k u j i !!

Helena Brejchová Vrábková
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 Bílý kruh bezpečí

 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VOLYNĚ
 Lidická 120, 387 01 Volyně

Ne  3. 3. v 15:00 – kostel Všech sv.
Modlitba za dar víry a Božího požehnání  pro děti a mládež.

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

Čt  7. 3. v 19:00 – pošumavská tržnice
Hovory o víře

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

Čt  14. 3. v 19:00 – pošumavská tržnice
Hovory o víře

Čt  21. 3. v 19:00 – pošumavská tržnice
Hovory o víře

So  23. 3. v 14:00 – pošumavská tržnice
Četba a přednes biblických textů
Přednáší Mgr. Petr Kronika,  hlasatel a moderátor v Čes-
kém rozhlase Č. B.

Po  25. 3. v 18:00 – kostel Všech sv.
Slavnost Zvěstování Páně

Út  26. 3. v 19:00 – pošumavská tržnice
Bohoslužba za pedagogy a zaměstnance škol našeho 
města.

 Čt  28. 3. v 19:00 – pošumavská tržnice
Hovory o víře
               
Čaj o páté 
Osobní setkání s  knězem, ve Vaší rodině, vždy v  neděli 
v 17:00 hod., SMS: 723 890 726

„Kriminalitu zastavit nedokážeme. 
Pomáhat jejím obětem však umíme 
již 28 let“.
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou 
a bezplatnou pomoc obětem kriminality 
v ČR bez rozdílu věku, pohlaví a druhu 
trestného činu. Pomoc obětem a svěd-
kům trestných činů v Jihočeském kraji za-
jišťuje pobočka v Českých Budějovicích. 
Bezplatně poskytuje odborné psycho-
sociální poradenství a právní informace, 
diskrétní a nestranné služby a v nepo-
slední řadě také nadstandardní služby 

obětem a pozůstalým po obětech závaž-
ných násilných trestných činů (krátkodo-
bá psychoterapie, doprovod k soudu, aj.)
Bílý kruh bezpečí 
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel:  734 479 644
Email: bkb.cbudejovice@bkb.cz
NONSTOP LINKA: 116 006
Případová manažerka 

- pomoc zvlášť zranitelným obětem a po-
zůstalým
Pondělí 8:00 – 15:30

Úterý 8:00 – 17:00
St, Čt 8:00 – 15:30
Pá 8:00 – 15:00
Bezplatná poradna je otevřena:

Úterý 17 – 19 hodin (bez objednání, vždy 
přítomen právník a psycholog)
Čtvrtek 17 – 19 hodin (pouze pro objed-
nané)
Zodpovědné osoby:

Jednatelka – doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Případová manažerka – Bc. Gabriela Pa-
pežová
Více info na www.bkb.cz

Učitelem být či nebýt
Jeden náš někdejší žák kdysi pozname-
nal: „Učitel má dopoledne pravdu a od-
poledne volno.“ Možná měl ještě dodat: 
“ A v létě prázdniny!“ Zdá se, že být uči-
telem je jednoduché a úžasné. Opravdu?
Úžasné to je, ale jednoduché nikoliv. 
Úžasné je to proto, že se člověk může po-
dílet na vytváření dětské osobnosti. Máte 
jedinečnou možnost vést vzdělání dítěte, 
pomoct vytvářet jeho volní vlastnosti, 
dotvářet jeho osobnost.
Ale každý, kdo měl někdy doma puber-
ťáka, ví, že to není jednoduché. Teenager 
musí být zákonitě v opozici vůči všem, 
kdo se ho snaží vychovávat, a to i v pří-
padě, že má své rodiče, učitele nebo vy-
chovatele rád. Tresty v tomto věku už 
v podstatě přestávají fungovat. Ufňuka-
ný, sebestředný, drzý teenager je schop-
ný dovést své vychovatele k zoufalství. 

Natož, když po něm chcete nějakou práci 
nebo studijní výkon! A učitel (nebo spíš 
učitelka) má celou třídu takových teen-
agerů! To opravdu není jednoduché.
Navíc každý člověk má pocit, že školství 
dobře rozumí, protože kdysi sám chodil 
do školy. Takže někteří rodiče si přejí, aby-
chom dětem „dali hodně zabrat a hodně 
je toho naučili“, jiní zase, abychom „uči-
li moderně, hravě a nechtěli po dětech 
žádné nudné úsilí“. Někteří rodiče by rádi 
do škol zavedli „staré dobré“ fyzické tres-
ty, někteří hned chtějí složitě řešit, když si 
podle jejich názoru jejich dítko s paní uči-
telkou „nesedne“. A teď se v tom vyznejte!
Přes všechny vzájemné rozdíly v názo-
rech jsem vděčná našim žákům i jejich 
rodičům za to, že naše vztahy fungují, že 
na dobrých vztazích můžeme stavět a že 
nám pomáhají překonat různé vzájemné 

rozpory, které zákonitě pravidelně nastá-
vají. A jsem šťastná, že jsem se v životě 
rozhodla právě pro toto povolání, kdy 
můžu celý život chodit do školy a pomá-
hat vytvářet z malých dětí mladé lidi.
Je vůbec v lidských silách být dobrým 
učitelem? Je v lidských silách věřit v to, 
že nakonec z ošklivých káčátek budou 
krásné labutě? (To myslím samozřejmě 
obrazně, všechny naše děti jsou krásné.) 
Je v lidských silách mít rád (ráda) všechny 
svoje svěřence, i když procházejí nejhor-
ším stadiem puberty? 
Všichni, kteří by rádi poprosili o Boží 
pomoc a Boží podporu pro učitele a vy-
chovatele, jsou zváni na bohoslužbu 
za pracovníky ve školství, která se koná 
26. března v 19 hodin v tržnici.

Martina Boušková
učitelka



březen 2019INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚstrana 5

pá. 1.3. 19,30 hodin 
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

ne. 3.3. 14 hodin 
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
sraz masek před volyňskou radnicí
Průvod půjde městem a bude končit v Pošumavské tržnici, 
kde pro Vás budou připraveny masopustní pochutiny.
Jak už sám název napovídá, průvod – nelze uskutečni ve 
dvou nebo třech lidech. Proto se na Vás obracíme s výzvou… 
POJĎTE S NÁMI DO PRŮVODU.
Masky lze zapůjčit po předchozí domluvě na tel.:721502161 
Vlastní masky napříč věkem vítány. Budeme rádi, když se 
k nám přidáte. Děkujeme!

út. 5.3. 14 hodin 
SENIORSKÁ KAVÁRNIČKA Pošumavská tržnice
pravidelná setkání při kávě, čaji s programem….
  
so. 9.3.  18 hodin   
KLOBOUK VE KŘOVÍ KINO
K českým hudebním géniům 20.století náleží bez nadsázky 
Jaroslav Ježek – objevitel moderní české jazzové a taneční 
hudby a spolutvůrce legendární epochy Osvobozeného 
divadla V + W. První vlaštovkou spolupráce herců a dramatiků 
Jiřího Voskovce, Jana Wericha a skladatele Jaroslava Ježka 
se stala právě před devadesáti lety písnička Tři strážníci jako 
vtipný symbol i obraz všeho, oč společně usilovali.
Sbor opery Jihočeského divadla pod vedením sbormistra 
Martina Veselého nabízí pestrou kytici vesměs legendárních 
písniček. Kdo by neznal a třeba si i rád společně 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

pá. 15.3. 14 hodin 
Členská schůze SPAS sál Na Nové

so. 16.3.  od 19,30 hod.
DIVADLO Českokromlovská scéna sál Na Nové
LOVE,...SORRY!          Dojemně 
třeskutá komedie ze života jedné fi rmy. Jakákoliv podobnost 
postav hry, jejich příběhů a situací s reálnými osobami, 
příběhy a situacemi není čistě náhodná! Poznáváte se?! ME 
TOO! Víme, co se děje u vás doma! Víme, co se děje u vás ve 
fi rmě! Sledujeme vás! I vy sledujte nás! Komedie je mimo jiné 
o sexu, vztazích, svobodě, lásce, osamělosti, opravdovém 

PROGRAM VOLYŇSKÉ KULTURY NA BŘEZEN 2019
sdílení i pravdivých lžích. To vše je zabaleno do úhledně 
a příjemně laděného balíčku, který ctí žánr komedie, řekněme 
s jistým dobře nabroušeným a něžně divákovi přiloženým 
existenciálním ostřím.
Vzhledem k velkému počtu vulgárních slov, která jsou 
nezbytnou součástí dialogů hry, není představení vhodné 
pro diváky mladší 15 let a diváky zvláště citlivé na tento 
způsob vyjadřování.
Délka představení: 2 hodiny s přestávkou .    
Vstupné 120,- Kč, studenti a důchodci 100,-Kč. Předprodej 
vstupenek v Infocentru na staré radnici  tel. 778888761

st. 20.3. 18 hodin 
NEBE STUDÁNEK   KINO
povídání Ondřej Fibich

pá. 22.3. 20 hodin 
HRAJÍ ŠUMAVÁCI  malý sál Na Nové
posezení s kapelou 

so. 23.3. 20 hodin 
VOLYNĚ INFO divadelní klub PEKLO Nová
hrají : GOOS, MARNÁ SNAHA, 200 ZBRANÍ, „25“.

po. 25.3. 18 hodin 
JARNÍ KONCERT ZUŠ        sál Na Nové

 st. 27.3. 19 hodin 
PŘEDNÁŠKA     KINO
VIETNAM  - Petr Dürr   fi lm doplněný výkladem.
Asi tak 250 km jihovýchodně od Hanoje leži v Jihočínském 
moři zátoka Ha-Long se svými ostrůvky příkře trčícími 
z hladiny moře. Tato oblast je však hojně navštěvována turisty 
a proto jsme se jí vyhnuli. Pár desítek kilometrů dále leží 
ostrov Cát-Bá, kam západní turisté ještě nedorazili. A právě se, 
mezi rybářské vesničky, které jsou přímo na hladině moře a do 
džungle, kde jste sami , se podíváme.
 
pá. 29.3. 18 hodin 
RYBÁŘI výroční schůze   malý sál Na Nové

so. 30.3. 20 hodin 
Kapela PARKÁN  sál Na Nové
taneční zábava se známou kapelou

PŘIPRAVUJEME

ne. 7.4. 13 hodin 
VELIKONOČNÍ TRHY pošumavská tržnice

pá 12 a so.13. 4.   
VOLYŇSKÝ ROZCESTNÍK    KINO
minifestival cestovatelských besed a fi lmů.

út. 30.4. 
SLET ČARODĚJNIC Volyňské župy koupaliště

17 a 18. května   19,30 hodin  
CAVEMAN    sál Na Nové
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Základní umělecká 
škola Volyně 

plán akcí na březen 2019
6.3.středa v 18.00 
v koncertním sálku třídní koncert žáků Jana Kopfa

25.3. pondělí v 18.00 hodin 
Na Nové, Jarní koncert ZUŠ

připravujeme na duben 2019
1.4. pondělí v 18.00 hodin 
v Pošumavské tržnici, třídní koncert žáků V. Veselé

10.4. středa ve 14.00 hodin 
v  Léčebně ve Volyni, Velikonoční koncert

24.4. středa v 18.00 hodin 
v Pošumavské tržnici, třídní koncert žáků J. Šipkové
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KINO VOLYNĚ
út. 5.3. 20 hodin 
VŠECHNO NEJHORŠÍ 
USA, 2019. Horor, Mysteriózní, 100 min.       Vstupné 120,-Kč
Může být něco horšího než opakovaně prožívaný narozeninový 
den, na jehož konci vás někdo zabije? Může! Třeba to, že 
tuhle noční můru porazíte, pak nějaký čas spokojeně žijete 
a najednou bum, ona se vrátí. Hororoví lahůdkáři z Blumhouse 
natočili pokračování hororového hitu.

čt. 7.3. 20 hodin 
CAPTAIN MARVEL  
USA, 2019, Sci-Fi, Akční, 128 min. Český dabing, Vstupné 120,-Kč
Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech 
dvacátého století a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud 
neviděného období fi lmového světa Marvel. Film sleduje 
příběh Carol Denversové, ze které stala jedna z nejmocnějších 
superhrdinek světa. Když Zemi dostihne válka mezi dvěma 
mimozemskými rasami, Denversová se ocitá s malou skupinou 
spojenců přímo v srdci konfl iktu.

út. 12.3. 20 hodin 
ZELENÁ KNIHA  
USA, 2018, Komedie, drama, 130 min. Titulky Vstupné 100,-Kč
Inspirováno skutečným přátelstvím. Jeden z nejdojemnějších 
i nejvtipnějších fi lmů roku vyhrál tři Zlaté glóby (včetně toho 
za nejlepší komedii) a patří k nejžhavějším kandidátům na 
Oscary

čt. 14.3. 20 hodin 
SKLENĚNÝ POKOJ 
Česko / Slovensko, 2019, drama, 98 min. Vstupné 120,-Kč
Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého 
století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické archi-
tektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. 
Středobodem domu je „Skleněný pokoj“. Von Abt tuto jedineč-
nou stavbu navrhl pro bohatého podnikatele Viktora Landau-
era, jeho ženu Liesel a jejich rodinu. Skleněný pokoj se stává 
nejen architektonickým skvostem, ale i synonymem krásy, mo-
dernosti, otevřenosti, stejně jako symbolem nadějí mladého 
československého národa, symbolem budoucnosti.
Rodinný život, jaký si Liesel vysnila, prostoupený světlem 
a klidem průzračného prostoru, naplněný láskou a umocněný 
vztahem s nerozlučnou přítelkyní Hanou, však netrvá dlouho. 
Viktor je Žid, a Evropu čím dál víc zahaluje stín nacismu. 
Rodina se připravuje na odchod do exilu. Další ranou je pro 
Liesel bolestné zjištění, že Viktor má poměr s mladou ženou 
Katou, jíž jako válečné uprchlici poskytli ve svém domě azyl. 
Liesel se silněji upíná k Haně. Zatímco ona je ve svých citech 
rezervovaná, Hana je volnomyšlenkářka, která si ráda užívá 
všeho šťavnatého, co život přináší. A přestože Liesel cítí, že za 
jejich přátelstvím klíčí něco víc, brání se dát tomu průchod. 
V panice a zmatku, které provázejí německou invazi, Landauerovi 
za dramatických okolností prchají z Československa. Vila však 
zůstává a její příběh pokračuje.
Hana a její manžel Oskar, právník Landauerových se rozhodli 
zůstat v Brně. Díky poměru s německým konstruktérem 
Stahlem se před Hanou otevře možnost návratu do magického 
Skleněného pokoje a ona oživuje vzpomínky na Liesel 
a předválečnou dobu plnou nadějí. Nucené odloučení jakoby 
posilovalo jejich vzájemné city. Obě ženy si píší bez toho, aby 

se dočkaly odpovědí a dozvěděly se, jaký je osud té druhé. Po 
válce je vila zničená, okna rozmetala bomba. Naděje, kterou 
Skleněný pokoj symbolizuje, však zůstává.

ne 17.3. 15 hodin 
PSÍ VELIČENSTVO  
Belgie, 2019, animovaný, 93 min.dabing Vstupné 100,-Kč
Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. 
Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na 
dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé já a pozná 
sílu opravdové lásky a přátelství.

út. 19.3. 20 hodin 
BOJOVNICE SLUNCE 
Francie, Belgie, 2018, Drama, válečný, 115 min. Vstupné 120,-Kč
Mladá právnička Bahar navštěvuje svou rodinu v Kurdistánu. 
Při útoku extremistů umírá její manžel a ona sama se společně 
se synem stává i s dalšími ženami a dětmi rukojmím islamistů. 
Několik měsíců po úspěšném útěku velí jednotce Bojovnic 
slunce. Jejím cílem je dobýt město, kde ji potkala tragická událost, 
a získat zpět svého syna. Při třídenní ofenzivě ji doprovází 
Mathilde, zkušená válečná reportérka, která se zabývá pohnutými 
osudy kurdských bojovnic a jejich pevnými sesterskými pouty. 
Film Bojovnice slunce je vtahujícím pohledem na hrdinství 
všedních lidí ve vyhrocené životní situaci.

čt. 21.3. 20 hodin 
LOVEní   
Česko, 2019, komedie, romantický, 100 min. Vstupné 120,-Kč
Hlavní postava fi lmu Eliška s tváří Ester Geislerové, má 
svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého „ano“ 
ale ženich řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená 
Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba 
dělat. Ona sama střídá kluky jako ponožky a proto hned 
založí Elišce profi l na osvědčené seznamce. Té to není příliš 
po chuti, ale je jí už 35 let, je single a má strach, aby jí neujel 
vlak. A chce vzít život pevněji do svých rukou. Vrhá se proto 
do randění naslepo a mezi řadou katastrofi ckých schůzek 
zkusí najít novou lásku. Zároveň se musí rychle přestěhovat 
a jedinou možností je bydlet společně s nevlastním bratrem, 
podivínem, který pěstuje na střeše včely a který ji doma 
nechce

út. 26.3. 20 hodin 
PAŠERÁK   
USA, 2018, krimi, drama, 116 min. Titulky Vstupné 120,-Kč
Eastwooda poznáváme v roli Earla Stonea, muže, který je ve svých 
osmdesáti letech zlomený, opuštěný a navíc čelí propadnutí 
majetku své fi rmy kvůli neplacení hypotéky. V této situaci je mu 
nabídnuta příležitost k výdělku – místo řidiče. Brnkačka. Jenže 
Earl neví, že se právě upsal jako kurýr drogovému Mexickému 
kartelu. Počíná si dobře — popravdě tak dobře, že zboží, které 
přepravuje, roste exponenciálně na objemu až vše dospěje do 
okamžiku, kdy Earl dostává celý kšeft na starosti. Earlovy potíže 
s nedostatkem peněz jsou tytam, jeho minulost je mu však 
neúprosně v patách a kartel není jediný, kdo na Earla dohlíží. 
Tajemný pašerák také poblikává na radaru snaživého agenta 
DEA Colina Batese (Bradley Cooper). Dávné hříchy na Earla 
doléhají a není jisté, podaří-li se mu všechny urovnat dříve než 
bude dostihnut strážci zákona nebo vymahači Kartelu
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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 – BŘEZEN 2019
… až do 2. března, VÝSTAVA – TVRZ
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ZUŠ
Tradiční výstava absolventských prací výtvarného oboru Zá-
kladní umělecké školy ve Volyni.

středa 6. března od 17 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ
ALOIS BOHÁČ – DUHA NA JEZEŘE
Pastely, uhly, akvarely a kvaše akademického malíře Aloise 
Boháče (1885–1945) z jeho bavorských studijních cest a po-
bytů. Výstava potrvá až do 26. května 2019.

středa 6. března od 20 hodin, KONCERT – TVRZ
NEJTEK / KLÁPŠTĚ / WRÓBLEWSKI
Nový nadžánrový projekt tří důležitých osobností české ja-
zzové scény. Neotřelý jazz, jemně a úzce provázaný se sou-
dobou vážnou hudbou a kořeněný ozvuky hudby lidové. 
Složení: Michal Nejtek – klavír, Miloš Klápště – kontrabas, 
Michal Wróblewski – saxofon. Nejtek: www.nejtek.cz, Wró-
blewski: www.wroblewski.cz.

sobota 9. března od 15 hodin, 
PREZENTACE – GALERIE NA SHLEDANOU
NOVINY GNS – SVATÝ(?) PROSTOR & ARDUINO SYSTÉM 
PRO REZIDENTY
Uvedení v život a představení pátého čísla hřbitovních novin 
GNS s podtématem svatý(?) prostor, výstavami z let 2017 až 
2018, řadou dalších článků (Faltýnová, Šépka, Schmelzová, 
Šourek, Jankovičová, Košař, Freiberg, Skalický) a ilustracemi 
Ondřeje Malečka. Kromě toho galerijní uvedení systému 
Arduino, určeného pro rezidenční pobyty intermediálních 
umělců s audio dílem Daniela Vlčka a Eweliny Chiu.

sobota 23. března od 7:45 hodin, VLASTIVĚDNÝ VÝLET – NÁMĚSTÍ
MÍSTA V KRAJI – RADHOSTICE & LIBOTYNĚ
Kombinovaný vlastivědný výlet. Nejprve autobusem, pak 
pěšky a následně zase autobusem. Pěší trasa dlouhá cca 
15 km. Cestou komentáře historické i jiné. Sraz na náměstí 
na autobusové zastávce, odkud autobus na Vimperk odjíždí 
v 7:55. Návrat v průběhu odpoledne autobusem z Vlachova 
Březí.

pátek 29. března od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – ŠLEHAČKA 
S JAHODOU
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii 
širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma veče-
ra: Pošumavská družstevní mlékárna ve Volyni.

… až do 30. března, VÝSTAVA – TVRZ
PŘÍRŮSTKY 2016–2018
Reprezentativní výběr z nejrůznějších předmětů získaných do 
sbírek Městského muzea ve Volyni v letech 2016 až 2018. Vý-
stava potrvá až do 30. března 2019.

… až do 30. března, 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.

po celý březen, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU
PETER DEMEK – LUCERNY SMRTI
Slovenský vizuální umělec, v současnosti žijící v Praze a půso-
bící 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 Va-
něk, potrvá až do 2. listopadu 2019.

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

po celý březen, 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

čt. 29.3. 20 hodin 
ZRANĚNÁ SRDCE  
USA, 2019, válečný, romantický, titulky Vstupné 110,-Kč
Jedna žena a dva muži ve válkou zničeném městě. Keira Knightley 

v roli spořádané manželky britského důstojníka přijíždí 
do vybombardovaného Hamburku, kde se střetává nejen 
s následky válečných hrůz, ale i s pohledným německým 
vdovcem. .
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 Akce SPAS březen 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 březen 2019:

pondělí:  od 13.30 až 14.30  pravidelné plavání ve  strakonickém
 bazénu  
 4.3. od 9.00 kreativní tvoření v klubovně Domu s pečo-
 vatelskou službou 

úterý: 5.3., od 14.00 seniorská kavárnička v Pošumavské 
 tržnici ve spolupráci s Kulturou Volyně ( MDŽ)  
 19.3. tentokráte kavárnička  v Nišovicích 
 26.3. kavárnička pro seniory se pořádá v Malenicích

středa: 10.00 – 12.00 pravidelná  počítačová poradna v klu-
 bovně SPAS v Domě s pečovatelskou službou 
 27.3. ve 14.00 kino pro seniory Dvojníci

čtvrtek: 7.3. a 21.3. pěší výlet s Edou

 14.3. a 28.3. od 9.00 Univerzita třetího věku v kině 
 Volyně, téma Genealogie

pátek : 15.3. výroční členská schůze od 14.30 Na  Nové

sobota:      9.3. v 18.00 divadlo Klobouk ve křoví v Kině Volyně 

Upřesnění akcí bude ve vývěsce SPAS nebo e-mailem.
Kontakt: tel. 605  844 863

Pozvánka 
na výroční členskou schůzi 

SPAS  Volyně

v pátek 15.3.2019 ve 14.30 hod., 
v  sále Na Nové

-   Zahájení, program schůze

-   Kulturní vystoupení „V + V“

-   Skupinová zpráva o činnosti včetně fi nanční a revizní 
zprávy a poděkování desítkářkám

-   Rozprava

-   Sestavení kandidátní listiny do výboru

-   Volby výboru

-   Vystoupení hostů

-   Občerstvení

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

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 .
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 Tělocvičná jednota Sokol Volyně
Novoroční turnaj v přehazované

 Městská knihovna Volyně
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE: 
VILÁNKOVÁ: Léčba informací / 
ŠÁRKOVÁ: Ukradené dětství Kamily 
/ JANEČKOVÁ: Pád do tmy / PAGE: 
Plovárna / CAPLIN: Kavárna v Kodani / 
MURAKAMI: Komturova smrt / NIEDL: 
Rozervané království / LONSDALE: 
Všechno, co jsme opustili / BENZONI: 
Vévodův talisman. Tři rubíny / MALET: 
Slunce vycházelo za Louvrem / 
MALET: Kilometry rubáše / McBAIN: 
Osm černých koní / KABÁTOVÁ: Moje 
první republika / KING: Skryté touhy 

/ HABILA: Mrtvá voda / JOHANSEN: 
Osudný příliv / OSBOURNE: Pomsta / 
McBAIN: Profesionál / Devět komentářů 
ke komunistické straně / Norština-čeština. 
Praktický slovník / JOHARI: Tantra / UZEL: 
Intimní slasti a strasti / VONDRUŠKA: 
Katovny a mučírny / JAKEMAN: Náš 
manžel / DE BERNIERES: Prach, který se 
snáší ze snů / KRATOCHVÍLOVÁ: Jedna 
musí z kola ven / DOLEŽALOVÁ: Jeden 
kopeček šmoulový / VANĚČEK: Mlýn 
/ FIELDING: Špatná dcera / BROWN: 
Podraz

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
WEISS: Průzkumník oceánu. Tajemství 
hlubin / ARMSTRONG: Přivolávání. 
Nejtemnější síly / KLIMEK: Pohádkář. 
O princeznách / FIDLEROVÁ: Narozen 
o půlnoci. Krvavý trůn / WEST: P.S. Líbíš 
se mi / HABANEC: Život je skejt. Můj 
příběh a trick-tipy / DISNEY: Mickeyho 
nejkrásnější pohádky

V úterý 22. ledna 2019 v podvečer se velký sál naší sokolovny 
zaplnil menšími i většími dětmi, které si přišly zahrát 
„přehazku“, a maminkami a cvičitelkami, které přišly fandit. 
Letos jsme uvítali nový kalendářní rok turnajem v přehazované. 
Vyměnili jsme tradiční vybíjenou za hru, která je předstupněm 
volejbalu a která děti také baví. Soutěžili proti sobě ve třech 
věkových kategoriích děvčata a chlapci. Po zahájení turnaje 
hlavní rozhodčí připomněla pravidla a zásady fair play. Poté 
proběhlo rozdělení do družstev. Menší chlapci podlehli ve své 
kategorii dívkám. Týž výsledek čekal jejich starší kamarády 
při utkání s děvčaty jejich kategorie i staršími dívkami. Tak se 
letos turnaj stal doslova „dámskou jízdou“ - pokaždé vyhrála 
děvčata. Na závěr všichni dostali za svou snahu drobnou cenu.
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„Přespávačka“ atletického oddílu v sokolovně
Tělocvičná jednota Sokol Volyně

1869 – 2019           1929 – 2019 

Srdečně Vás zveme na oslavy
150. výročí založení jednoty

a 90. výročí postavení sokolovny,

které se budou konat
ve dnech 10.-12. května 2019.

Atletický oddíl se schází každé úterý. Třetí únorový týden 
jsme se rozhodli naše cvičení zpestřit o netradiční zážitek. 
V pátek 15. 2. jsme uspořádali „Přespávačku“. Mladší i starší 
děti si sbalily spacáky, polštářky, večeři a v 17 h jsme se 
všichni sešli v tělocvičně. Čekala je tříhodinová velká dávka 
cvičení - na řadu přišla atletika, gymnastika i pohybové hry. 
Ačkoli to vypadalo, že jsou děti pěkně utahané a usnou jako 
miminka, jen co snědly večeři, byla veškerá únava pryč. 
To už na ně čekala „úniková hra“. Po malých skupinkách 
vstupovaly do nářaďovny, kde pomocí šifer, rébusů, 
hádanek a dalších úkolů hledaly kdysi ukrytý „Poklad 
volyňských sokolů“. Přestože to nebyly úplně jednoduché 
úkoly, všechny skupinky svůj poklad úspěšně našly. Čas 
pokročil a začali jsme se chystat na spaní. Žíněnek je 
v tělocvičně dost, a tak jsme si připravili pohodlné postýlky. 
Zatímco většina dětí si přinesla plyšového kamaráda, našla 
se v jednom batohu i disco koule, a tak došlo před spaním 
i na tanec, což byl v setmělé tělocvičně opravdu zážitek. 
A pak už opravdu všichni zalezli do spacáků a někdo dříve, 
někdo později, spokojeně usnuli. Ráno jsme si pochutnali 
na snídani, sbalili spacáky, uklidili tělocvičnu a rozešli se 
domů, abychom se sešli zase v úterý.

 Základní škola Volyně
Tradiční vyučování jinak?
Když se řekne tradiční vyučování, vět-
šina z nás si představí přísnou a ne-
kompromisní paní učitelku, která stojí 
před žáky s ukazovátkem a chrlí jednu 
informaci za druhou. V naší škole to je 
ale už dávno jinak.
V tradičních třídách se realizuje my-
šlenka „škola hrou“. Cílem učitelek je 
probudit v dětech radost z učení a po-
znávání nového. Hrají s dětmi mnoho 
her, které slouží nejen k procvičování 
učiva, ale i k utužování vztahů ve třídě. 
Do tříd s tradiční výukou jsou zařazo-
vány prvky moderní pedagogiky. Děti 
pracují samostatně, ale často také ve 
dvojicích nebo ve skupinách. Jedná se 
o činnosti, kdy děti pracují společně 
na jednom velkém úkolu.
V průběhu školního roku zařazujeme 
do výuky i projektové vyučování, při 
kterém učitelka vytváří takové situace, 
aby žák pociťoval potřebu objevovat 
a poznat něco nového. Projektové vy-
učování vede k samostatnosti, aktivi-
tě a tvořivosti. Jde o spojení školy se 
životem. Děti vyhledávají informace 
v knihách nebo na počítači a mohou 
pracovat na interaktivní dotykové ta-
buli, což je samozřejmě moc baví.
Rozvrh je předem dán na celý týden 
a děti tedy vědí, co je čeká a na co se 

mají připravit.
Žákův výkon odměňujeme známkou. 
Jde o srozumitelnou zpětnou vazbu, 
zda se žákovi daří či ne. Používáme 
i slovní hodnocení, které doprovází žá-
kův úspěch i neúspěch.
Samozřejmě dbáme na správný vývoj 
páteře a svalů dítěte. Učíme se správ-
ně sedět, protahujeme se a střídáme 
aktivity. Při hodině vkládáme různé 
relaxační hry, děti se projdou, odpo-
činou si. Dodržujeme pravidla dávno 
osvědčená - lavice čelem k tabuli, aby 
všichni viděli na tabuli, nehrbili záda 
a nemuseli se otáčet bokem. Učitelka 
má oční kontakt se všemi dětmi. Okno 
je na levé straně, aby se dodržel správ-
ný vývoj zraku.
Při realizaci tradiční výuky máme vý-
hodu „volnosti“. Ctíme tradice, ale také 
si vybíráme zajímavé nápady z růz-
ných alternativních vyučovacích me-
tod. Nejsme tak vázáni pravidly kon-
krétního směru, vybíráme si jen to, co 
nám vyhovuje. Nakonec posuďte sami 
a přijďte se k nám podívat!

Názory rodičů:
Dobrý den, paní učitelko.
Už dávno jsem Vám chtěla napsat 
a poděkovat Vám za to, jak hezky 

s dětmi v 1. B pracujete. Myslím, že tří-
du vedete moc pěkně a děti Vás mají 
rády. Cením si Vašich stránek, jsou su-
per pro nás rodiče. Když jsem se před 
rokem rozhodovala pro „Začít spolu“ 
nebo tzv. klasickou výuku, byla jsem 
spíše pro program „Začít spolu“. Dnes 
jsem ráda, že jsem zvolila „klasiku“, ale 
hlavně jsme měli štěstí na pedagoga! 
Takže děkuji.

maminka žákyně z 1. B

Její styl výuky nám naprosto vyho-
voval. Děti měly řád, každý týden se 
psaly krátké prověrky na procvičení 
učiva. Všechny to motivovalo k lepším 
výsledkům. Paní učitelka byla svým žá-
kům partnerem a vždy ochotná pomo-
ci nejen s probíranou látkou, ale také 
s případnými bolístkami dětské duše. 
Dokázala vybudovat bezvadnou třídu, 
která drží při sobě. Děti jsou samostat-
né a disciplinované.

rodiče žáků ze 4.B

učitelky ZŠ: Mgr.Bošková, Mgr.Chalupová, 
Mgr.Koubová, Mgr.Motlová, 

Mgr.Mrázová, Mgr.Pošvicová, 
Mgr.Tomášková
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Únor bílý, děti kvílí, úči šílí…
Letošní zima si s námi dokonale pohrává 
- jednou nás zasype přívaly sněhu, ne-
chá nám přimrzat snad i slova k ústům, 
jindy se začne předvádět sluníčko a při-
nutí nás nasadit sluneční brýle, máznout 
krém na nos, aby se nespálil, sundat 
zimní bundy. V přírodě je to koneckonců 
podobné jako ve škole - třídy a jedinci 
jindy ctnostní stanou se náhle utrže-
nými ze řetězu, vydávají nepopsatelné 
zvuky, vyznačují se nekoordinovanými 
pohyby cválajíce chodbami, jakoby hle-
dali někoho, kdo je prostě a jednoduše 
zkrotí. Kdo někdy vychovával děti, dá mi 
za pravdu, že tato stvoření potřebují jak 
notnou dávku volnosti, tak i utaženou 
oprať. Obojí z nich tvoří samostatné 
a harmonicky se vyvíjející jedince. Toť 
úděl nás – učitelů, jakož i každého ro-
diče. A jakže se nám tato nelehká práce 
dařila v měsíci únoru?
Únor je každoročně měsícem soutěží 
a olympiád, kdy se mezi sebou utkají 
v různých oborech ti nejlepší, aby vítě-
zové z nich vzešlí jeli reprezentovat sebe 
i školu do okresních, popř. krajských kol. 
Takto proběhly olympiády z českého 
a anglického jazyka, zeměpisu, přírodo-
pisu atd. Ze soutěží se v plné kráse chystá 
recitace a zpěv, obojí zvlášť pro 1. a 2. stu-
peň, tedy jdou do toho malí i velcí. Všem 
držíme palce, přejeme radost z předvá-
děného umu, jakož i výborný výsledek, 
aby i v dalších mimoškolních kolech 

mohli předvést, co v nich je.
Výše zmiňovaná samostatnost žáků 
a schopnost jít si za informacemi, aniž je 
někdo dětem připraví pod nos (myšleno 
učitel v podobě zevrubného výkladu, 
jehož fakta se poté žák nabifl uje a vyklo-
pí je učiteli v následném zkoušení nebo 
testu), souvisí velmi úzce s čtrnáctiden-
ním projektem páté třídy, skrytým pod 
zkratkou PPP, neboli projekt Podnebné 
pásy. Čtyři skupiny páťáků si rozděli-
ly podnebné pásy a každá skupina se 
vrhla do zjišťování maxima informací 
o tom svém. Příprava probíhala ve ško-
le i doma. Přesně stanovené požadavky 
jim v práci pomáhaly se orientovat. Celé 
úsilí korunovala prezentace práce všech 
skupin, dokonce za přítomnosti pana ře-
ditele, což některým jedincům překvapi-
vě způsobilo trému. Ale i ta je součástí 
života, byla překonána a překonáno 
bylo i očekávání výsledků, vše dopadlo 
skvěle. Děti se navzájem svým dětským 
způsobem informovaly o všem mož-
ném, co se kde dočetly nebo co viděly 
v dokumentech, dokonce se i oblékly 
do typických oděvů toho kterého pásu, 
připravily si jednoduché pokrmy apod. 
Zcela jistě si toho budou pamatovat 
více než z pouhého výkladu, a to právě 
proto, že si fakta samy vyhledávaly, pře-
dávaly, vysvětlovaly. Učitel je v takové 
formě práce nezbytným koučem, ale 
„hru“ tvoří sám tým se vším všudy, včet-

ně zodpovědnosti za kvalitní výsledek a 
neprofl ákanou dobu přípravy.
Vzhledem k tomu, že školní družinu naší 
školy navštěvuje velké množství malých 
žáčků, je třeba, aby i tam to žilo, aby se 
tam děti těšily. Do tohoto plánu krásně 
zapadla nabídka divadla Řimbaba za-
hrát družinovému osazenstvu humorně 
pojatou pohádku O dvanácti měsíčkách. 
Z výpovědí dětí jasně vyplynulo, že to 
byla legrace a že bylo skvělé se dokon-
ce do hry zapojit. A ze zkušenosti nás 
– učitelů a vychovatelů – zase vyplývá, 
že jeden z nejpříjemnějších profesních 
pocitů je vidět radost rozesmátých dětí, 
které něco baví. 
V jedné z našich učebnic českého jazyka 
stojí jednoduchá, avšak krásná a pravdi-
vá věta neznámého autora: „Nejsmut-
nější je takový svět, v němž vyrůstají 
smutné děti.“ 
O tom, že naši žáci jsou převážně roz-
chechtané bytosti, dělající si legraci 
vždy, ze všeho a ze všech, se přesvědčí 
ti, kteří přijmou naše pozvání na školní 
akademii 2. stupně, kterou chystáme 
na 7. března 2019 v sále Na Nové. Vítáni 
jsou všichni, kteří jsou škole nakloněni, 
rodiče, prarodiče, sourozenci žáků, ja-
kož i žáci bývalí a veřejnost. Těšíme se 
a věříme, že svými nevšedními výkony 
zaujmeme.

Mgr. Eva Přibáňová

Jak jsme informovali v prosincovém vy-
dání Zpravodaje,  bylo v září 2018 dokon-
čeno restaurování kříže u Hradčanského 
rybníka. Náklady na opravu kamenné 
i kovové části kříže činily 59.000,- Kč, 
z toho Jihočeský kraj přispěl dotací ve výši 
20.000,- Kč.  Radost z vydařeného díla vy-
jádřila za všechny obyvatele Hradčan paní 
Irena Matějková, jejíž rodina zajišťuje stá-
lou výzdobu a světlo tohoto místa.
Potěšení z hezkého zákoutí však netrvalo 
dlouho, dne 25. 1. 2019 byla zjištěna krá-
dež starobylé lucerny z kříže, která byla rov-
něž součástí restaurátorských prací. Výroba 
autentické lucerny uměleckým kovářem je  
vyčíslena na nejméně 18.000,- Kč. 
Nenechavé ruce způsobily krádeží lu-
cerny nejen škodu městu, ale především 
zneuctily památku tohoto místa. Žádá-
me občany města Volyně o pomoc při 
pátrání po odcizené lucerně i po pacha-
teli tohoto činu. Případ krádeže šetří Poli-
cie ČR ve Volyni. Děkujeme.

MěÚ Volyně

Před několika týdny jsme se radovali, že hradčanský kříž je opraven spolu s lucernou, 
kde opět svítí světlo. Dnes už je všechno jinak. Lucerna na kříži není, byla odcizena ze 
čtvrtka na pátek 24.-25.1.2019. Zůstala jen skoba, na které byla zavěšena.
Kdo asi ukradl tuto památku sloužící všem? A svědomí zloděje mlčí? Tento čin má 
dalekosáhlý dosah. Když zloděj necítil ve svědomí žádnou zábranu tento čin vyko-
nat, jistě je schopen i v jiných oblastech života našeho města uškodit věci veřejně 
prospěšné. Nic mu nebrání, nic mu nestojí v cestě.
       Irena Matějková

 Lucerna

po restaurování původní stav
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Celoroční činnosti volyňského skautské-
ho střediska, které v loňském roce osla-
vilo výročí 95. let od svého založení, jsou 
různorodé. Kromě pravidelných schůzek 
pro holky, kluky i nejmladší benjamínky, 
výlety nebo letní tábor, patří mezi nej-
oblíbenější víkendové výpravy. Proto 
se v pátek 11. ledna sešlo 23 statečných 
volyňských skautů, skautek, vlčat a svět-
lušek a vydali se vstříc víkendovému 
dobrodružství na skautskou základnu 
„Vykopávky“ u Plané nad Lužnicí. I přes 

 Skaut
Víkendovka Planá nad Lužnicí

sněhovou vánici a uzavřenou přístupo-
vou cestu jsme bez jiných větších po-
tíží dorazili všichni až na místo určení, 
kde nás čekal teplý čaj a první hry pro 
seznámení se s novými členy ostatních 
oddílů. Tématem celého našeho společ-
ného víkendu byla „katastrofa, havárie, 
neštěstí,…“ Rozhodně však těmito slovy 
nelze zhodnotit celý průběh víkendovky. 
Po dopolední výrobě plynových masek 
jsme se vydali na průzkum zamořené-
ho území spojený s poznáváním místní 

a především cizokrajné fauny v táborské 
zoologické zahradě. Po návratu nás če-
kala na základně sladká krupicová kaše, 
ohřívání, rozmrzání, sušení a spousta her. 
Po klidné a ničím nerušené noci v neděli 
následovalo splnění několika posledních 
„katastrofi ckých“ úkolů, následně úklid 
základny, oběd a cesta domů.        

Autoři: Oddíl RS Stravenky
 Junák - český skaut,

středisko RNDr. Rudolfa Plajnera 
Volyně, z. s.
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 Sedma

Škvořetice- Petr Coněk alias „Sonny“ měl 
rád život a užíval ho plnými doušky. Sku-
tečnou vášní pracovitého a ve vsi oblí-
beného sympaťáka byly karty. Bravurně 
ovládal několik her, kde z něho jeho úžas-
ná až fenomenální paměť činila postrach 
všech soupeřů. Do karetního umění za-
svěcoval i řadu svých kamarádů a kama-
rádek. Ještě za jeho života spatřil světlo 
světa ve Škvořeticích turnaj v křížové 
sedmě, který se hraje dodnes.
Bohužel Petru Coňkovi alias „Sonnymu“ 
byl vyměřen osudem nepříliš dlouhý 
život. Před několika lety tragicky zahy-
nul. Jeho přátelé, se kterými vyrůstal 
od dětských let, uctili světlou památku 
člena své party mimo jiné tím, že zmíně-
ný turnaj pojmenovali po něm. A tak to 
i zůstalo a zůstane.
Nechce se tomu ani věřit, ale na sklon-
ku loňského roku ve škvořetické hos-
půdce zasedli vyznavači křížové sedmy 
k hracím stolům již podeváté. Účast byla 
jako tradičně hojná. Lehkému hazardu 
„pustilo žilou“ celkem 22 dvojic. Vedle 
domácích borců a „koumáků“ z okolí 
nemohli chybět „sekáči“ z Volyně, kteří 
navázali se škvořetickými velmi hezkou 
karetní družbu. „Je to tak. My jezdíme 
na konci roku sem, místní zase potom 
v dubnu na turnaj k nám,“ nechal se sly-
šet Marian Cihlář. Volyňští vyslali na ne-
krvavé bitevní pole hned pět dvojic.
A ve Volyni se mastí zatraceně dobrá 
sedma. Však také hosté z tohoto maleb-
ného jihočeského města loni ve Škvo-
řeticích „urvali“ zlatou i stříbrnou pozici. 

Když se před silvestrem 2018 znovu silou 
velké vody vehnali do venkovského šen-
ku, oprávněně se na ně zraky domácích 
obrátily jako na povel s neskrývanou 
obavou. Jak vyplynulo z následujícího 
sledu událostí, obavy vůbec nebyly liché.
„U nás ve Volyni se začalo holdovat té-
hle „neřesti“ před sedmi lety. Dohroma-
dy se dala početná parta lidiček, která 
poctivě trénuje v klubovně Pod Věží. 
Nejaktivnější jádro tak činí každou stře-
du a neděli, zbytku stačí středy,“ uvádí 
další z volyňských průkopníků sedmy 
František Turčák. Zvolený herní systém 
ve Škvořeticích označuje za pekelně 
rychlý a zrádný, kdy se toho nenechá na 

Vyšlo v Blatenských listech 1. února 2019, autor Vladimír Šavrda:

Škvořetická sedma jako vzpomínka na mrtvého kamaráda. 
V devátém ročníku karetního turnaje měli / opět / žně volyňští sekáči

soupeře moc vymyslet: „ U nás ve Volyni 
tím naším bychom to mrskali minimál-
ně dva dny,“ usmívá se. O atmosféře 
a lidech kolem škvořetického turnaje se 
vyjadřuje František Turčák s hlubokou 
úctou a obdivem: „Jedním slovem je 
tady všechno perfektní. Hlavně to kočí-
rují schopní a dobří jedinci.
Podle jeho dalšího vyjádření přijížděli 
volyňští do Škvořetic se dvěma želízky 
v ohni: „Tím hlavním je tzv. „ rychlá rota“- 
Radek Kloud a Radek Trča. U nás abso-
lutní špička. Těm my s parťákem čistíme 
pole a držíme žebřík, aby mohli vylézt až 
nahoru. My jsme totiž ti skromní,“ znovu 
popouští uzdu svému čistému humoru 
František Turčák. Druhým želízkem v ohni 
je Martin Čeloud a Stanislav Nový, kteří již 
druhým rokem „rychlé rotě“ šlapou ne-
příjemně na paty. A také podle očekávání 
ve fi nálovém souboji „rychlou rotu“ Mar-
tin se Slávkem porazili. Nic to ovšem ne-
mění na tom, že stejně jako loni volyňští 
opanovali Olymp i podolymp škvořetické 
sedmy.  „No a co chcete dělat? To bychom 
volyňákům museli prořezat gumy na au-
tech už u nich doma,“ zahlásil v reakci na 
verdikt pořadatelů místní šoumen Vojta 
Nový. Ten spolu s Petrem Šavrdou za-
chránil čest domácích třetím místem.
Oceněno bylo celkem osm nejlepších 
soutěžních dvojic. Cenu pro smolaře 
turnaje v podobě polštáře si odnášeli 
domů bohužel také škvořetičtí. „Uhráli 
jeden celý bod,“ oznámil davu karbaní-U karetních stolů panovala veselá nálada

Ve fi nálovém souboji předvedli Martin se Slávkem bravurní karetní kombinace
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Naše 5. třída nejmenších dětí Sluníček se 
nachází v Bezručových sadech ve Volyni 
a leží na krásném místě obklopená 
parkem, stromy, rybníky. 
I když jsme přišly v září jako maličké děti, 
spousty už jsme se toho naučily. První 
měsíce jsme si zvykaly na nové prostředí 
a vůbec vydržet poprvé delší dobu bez 
rodičů, ale i to jsme zvládly. Učíme se, jak 
se k sobě chovat navzájem, malujeme, 
kreslíme, cvičíme, tančíme, zpíváme 
a poznáváme nové věci s našimi milými 
učitelkami a naší chůvou, která se o nás 
také krásně stará.  
V listopadu přijel sv. Martin na bílém 
koni a měli jsme první tvořivou dílnu 
s rodiči, která vyvrcholila lampiónovým 
průvodem. V prosinci k nám zavítal 
čert s Mikulášem a andělem, kteří nás 
obdarovali kouzelným balíčkem, jenž 
jsme si moc zasloužily. Následovalo 
adventní tvoření s vánočním posezením 
v předvánočním čase. V týdnu na Tři 
krále se z nás stali královny a králové 
s vyrobenými korunami na hlavě. Na 
konci ledna k nám přijelo divadélko 
LUK s pohádkou Perníková chaloupka. 
Přišel únor a překvapil nás svou 
sněhovou peřinou, a my se konečně 

(„...sluníčko se probudilo, paprskama rozsvítilo, pohladilo kytičky, zvířátka i dětičky…“)

dočkaly velkých zimních radovánek. 
Samozřejmě nesmíme zapomenout na 
tradiční masopustní čas se spoustou 
nápaditých masek, veselé nálady 
a dobrého jídla. Tím bychom chtěly 
poděkovat i našim šikovným kuchařkám 
za výborná jídla, připravovaná s láskou. 
Těšíme se na další akce, které nás ještě 

do konce školního roku čekají, ale o tom 
zase příště. 
Moc děkujeme i našim rodičům za 
vstřícnost a radostnou atmosféru v celé 
naší školce.

za 5. Třídu Sluníčka
třídní učitelky: Mgr. Ivana Impassa, 

Pavlína Rynešová

Volyňští karbaníci opět získali Sonnyho pohár.

ků ředitel turnaje XY. Proč XY ? Protože 
oba hlavní organizátoři si přáli zůstat 
skromně v pozadí. „ O pořadatelích ten 
turnaj není. My jsme to udělali pro „Son-
nyho“, odmítli jakoukoliv publicitu.
O tom, že už předloni hosté z Volyně 
souzněli se škvořetickým prostředím 
a že mají srdce na pravém místě svědčí 
desetitisícový fi nanční dar, který věno-
vali solidárně vdově po Petru Coňkovi 
na potřeby pro malého synka.
Turnaj, zahájený úderem třinácté ho-
diny skončil úderem hodiny třiadvacá-
té společným přípitkem na památku 
zesnulého kamaráda „Sonnyho“. Ten, 
který žije v srdcích ostatních, jakoby žil 
stále. O Petrovi to v tomto případě pla-
tí dvojnásobně, protože je připomínán 
tím, co ho naplňovalo a čím proslul.

(Bez jazykové úpravy, přetištěno se 
souhlasem autora.)

   Vladimír Šavrda

 Mateřská škola Volyně a naši nejmladší kamarádi


