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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, 
jak jsem Vás informoval již v úvodníku 
letošního únorového zpravodaje, připo-
meneme si v letošním roce v našem měs-
tě několik významných událostí vážících 
se k našemu městu. 
Událost celonárodního významu vzpo-
meneme v pondělí 6. května, kdy  v 15,00 
hodin uctíme památku padlých osvobo-
ditelů našeho města i republiky od fašis-
tických okupantů položením věnců k pa-
mátníku na náměstí Hrdinů. Přijďte spolu 
s námi vzdát hold těm, kteří položili svůj 
život pro svobodu budoucích generací.
Na 10. až 12. května 2019 je připravena 
oslava jedné z letošních významných 
událostí, a to  150. výročí založení volyň-

ské sokolské jednoty a 90. výročí existen-
ce místní sokolovny. Podrobný program 
sokolských oslav je uveřejněn níže.
V předstihu Vás chci  informovat o pro-
gramu  červnového termínu oslav výročí 
720 let od založení města Volyně, které se 
budou konat o víkendu  21. až 23. června 
2019. Centrem oslav bude Pošumavská 
tržnice a  hlavním dnem sobota 22. 6., 
kdy dopoledne budou probíhat dny ote-
vřených dveří ve vybraných budovách 
a objektech města (např. v mateřské a 
základní škole, obou středních školách, 
muzeu, knihovně atd.). Odpoledne od 
14 hod. až do pozdního večera bude na 
pódiu u Pošumavské tržnice probíhat 

kulturní program. Po celý den bude při-
praveno posezení pod „party stany“, kde 
občerstvení budou zajišťovat osvědčení 
volyňští hasiči.  
Vyvrcholením oslav bude předání oce-
nění významným osobnostem města, jež 
byly navrženy organizacemi a spolky pů-
sobícími v našem městě a jejichž ocenění 
schválili členové zastupitelstva.
Podrobný program oslav výročí města je 
uveden rovněž samostatně ve zpravoda-
ji.
Na závěr mi dovolte Vás na oslavy pozvat, 
máme všichni příležitost setkat se a spo-
lečně se pobavit. 

Ing. Martin Červený, starosta
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  Technické služby 
      města Volyně
Pronájem a svoz kontejnerů, dovoz písků a drtí, práce 
montážní plošinou Mp13, Multicar M25, UNC.  
Informace o službách pro obyvatele, objednávky a případné 
další požadavky volejte na tel. 725 032 715 (p. Bače).

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

Z kompostárny je možné si zdarma odvézt nekátrovaný 
kompost. Prodej palivového dřeva – cena 400,- Kč bez DPH 
za jeden prostorový metr. Informace o prodeji dřeva 
Ing. Rychtář, tel. 723 903 964

MĚSTSKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM

infocentrum@kultura-volyne.cz

tel: 778 888 761

STARÁ RADNICE – přízemí

- předprodej vstupenek do kina a na kulturní akce

- veřejný internet, propagační materiály, mapy

- černobílé i barevné kopírování, tisk, skenování, 

laminování – vše do formátu A3

Aktuální provozní doba: 

Po,Út,Čt,Pá 8:00-12:00; 12:30-16:00

St 9:00-12:00; 12:30-17:00 

So  9:00-15:00

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.

 ZPRÁVY Z MěÚ
Výpisy z jednání Rady a Zastupitelstva města  Volyně

8. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 20. března 2019

RM zřizuje Radu seniorů jako poradní orgán vedení města 
a Rady města Volyně, a to ve složení:
Ludmila Knotková, Marie Lienau, Jana Holáková, MUDr. Olga 
Kubíčková, Pavel Vích, Marie Dvořáková.

9. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 3. dubna 2019

RM schvaluje:
1) výběr dodavatele VZ malého rozsahu akce „Dodání a montáž 
střešní krytiny PVC Dekplan - rovná střecha nemocnice Volyně“ , 
a to fi rmu TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 
27607721 za cenu díla 173.793,20 Kč bez DPH, tj. 210.290,- Kč, 
vč. DPH;

RM schvaluje:
1) výběr dodavatele VZ malého rozsahu akce „Rekonstrukce 
STA a montáž TV rozvodů nemocnice Volyně“, a to  fi rmu An-
ten-servis Strakonice, s.r.o., Mírová 43, 386 01 Strakonice, IČ: 
25152181 za cenu díla 83.471,70 Kč bez DPH, tj. 101.001,- Kč vč. 
DPH;

RM schvaluje  fi rmu EKOSERVIS  – Výzkumné  středisko   krajin-
né  ekologie,  Široká  8,   370  01  České   Budějovice, IČ: 10264175 
jako zpracovatele projektové dokumentace k akci „Oprava a 
odbahnění Hradčanského rybníka“ , a to za nabídkovou cenu 
84.700,- Kč včetně DPH.

10. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 10. dubna 2019

RM doporučuje Zastupitelstvu města Volyně zvolit další dva 
členy osadního výboru Zechovice – Starov, a to Ing. Jarmilu So-
vovou a Miroslava Haise. 

RM schvaluje fi rmu RoN – TOP, s.r.o., Pod Malsičkou 643, 387 01 
Volyně, IČ 29147557 jako dodavatele stavebních prací na akci 
„Mateřská škola Volyně – opravy vody II. etapa“  za cenu díla 
1.088.856,- Kč,- Kč bez DPH, tj. 1.317.515,- Kč vč. DPH.  

Foto ze zasedání ustavující schůze rady seniorů
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Poplatky za komunální odpad a psa

Vážení občané, 
 Poplatky jsou splatné jednorázově, a to nejpozději do 
31. května daného roku.

Poplatek lze uhradit v hotovosti na fi nančním odbo-
ru MěÚ Volyně anebo  převodem na účet města čís-
lo 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 383 317 220, nebo napište na e-mail  fru-
haufova@mu.volyne.cz.

Poplatky roku 2019:
za komunální odpad zůstává poplatek 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 cizin-
ců,

• která má ve vlastnictví stavbu určenou k  individu-
ální 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.

sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí:
• za prvního psa držitele v rodinném domě 300,- Kč
• za prvního psa držitele v ostatních bytových do-

mech   1.000,- Kč
• za prvního psa držitele v místních částech Černěti-

ce, Račí, Starov a Zechovice 150,- Kč
• za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalid-

ního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dů-
chodu, 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 Zecho-
vice  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

Městský úřad Volyně
O Z N Á M E N Í

O DOBĚ  A  MÍSTĚ  KONÁNÍ  VOLEB  DO  EVROPSKÉHO  PAR-
LAMENTU  

Starosta města Volyně podle ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu  a o změně ně-
kterých zákonů, o z n a m u j e :

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE USKUTEČNÍ
v pátek dne 24.5.2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 25.5.2019 od   8.00 hodin do 14.00 hodin

MÍSTEM  KONÁNÍ  VOLEB DO  EVROPSKÉHO 
 PARLAMENTU

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

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

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

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

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

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totož-
nost a státní občanství ČR /platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo ces-
tovním průkazem ČR/, nebo totožnost a státní občanství jiného 
členského státu Evropské unie.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem 
na který může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území 
ČR, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem ko-
nání voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. V případě, 
že voliči nebyly dodány hlasovací lístky, došlo k jejich poškození 
nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou 
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Ing. Martin Červený, ve Volyni, 2.5.2019
starosta města Volyně
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 Černé skládky
Jaro je tady a sluníčko nás po zimě konečně vytahuje z domo-
vů na procházky v přírodě. Nemilým překvapením jsou vzni-
kající černé skládky v krajině v okolí Volyně. Poslední černou 
skládkou odpadu, kterou bude město Volyně prostřednic-
tvím Technických služeb ve Volyni likvidovat, je černá sklád-
ka stavebního odpadu u účelové komunikace směřující od 
rybníka ke kapličce Sv. Ludmily. Jedná se o opravdu rozsáh-
lou černou skládku nevytříděného stavebního odpadu - cih-
ly, tašky, stavební suť, ale jsou zde i plasty, papír, beton, kov 
a jiné (viz. foto). Tímto chceme důrazně apelovat na občany 
Volyně, aby nezakládali černé skládky a likvidovali odpad 
v souladu se zákonem o odpadech. 
Vždyť každý občan Volyně i místních částí Černětice, Zecho-
vice, Račí a Starov má možnost složit  odpad z domácnosti 
zdarma na sběrném dvoře ve Volyni v ulici Slovenská. Jedná 
se o odpad komunální, do kterého řadíme složky vytřídi-
telné jako je plast, papír, nápojový karton, sklo, jedlé oleje, 
tuky, kovy, textil apod., ale také objemný odpad, nebez-
pečné odpady a směsný komunální odpad, které vznikají v 
domácnostech. Prvním krokem je jmenované složky odpa-
du v domácnosti vytřídit a následně  prostřednictvím spe-
ciálních kontejnerů ke sběru těchto vytříditelných odpadů 
předat  městu k likvidaci nebo dalšímu využití. V případě, že 
se jedná o větší objem tohoto odpadu, je možné ho odvést 
přímo na sběrný dvůr, a to bez poplatku. 
Samostatnou kapitolou je odpad stavební a demoliční. 
Stavebním odpadem je v tomto případě myšleno vše co 
vznikne na území Volyně a místních částech při stavebních 
a bouracích pracích. Např. provádíte rekonstrukci koupelny 
svépomocí a nemáte sjednanou oprávněnou fi rmu, která 
by zajistila předání a likvidaci vzniklého stavebního odpadu 
v souladu se zákonem za Vás, můžete   stavební odpad  jako 
např. omítky, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, ke-
ramických obkladů a jejich směsi, ale i sádrokarton, umakart 
atd.  v množství  do 50 kg na jednu fyzickou nepodnikající 

osobu za rok  odevzdat na sběrném dvoře ve Volyni, a to bez 
poplatku.  Z toho plyne, že rodina o 4 osobách může ode-
vzdat v jednom roce až 200 kg  stavebního odpadu na sběr-
ný dvůr zcela zdarma. Není tedy důvod rozvážet stavební od-
pad po krajině a vytvářet tak černé skládky. Stavební odpad 
v množství nad stanovený limit je možné odevzdat  taktéž  
na sběrném dvoře za poplatek dle aktuálního ceníku (např. 
3 Kč/ kg za stavební suť, ostatní stavební odpad jako např. 
umakart, sádrokarton, dřevo, azbest za 5 Kč/ kg). Technické 
služby Vám mohou při rekonstrukci přistavit kontejner a za-
jistit za poplatek 
i odvoz a předání 
stavebního odpa-
du osobě opráv-
něné k jeho likvi-
daci. Je třeba říci, 
že stavební odpad 
se dále třídí, recyk-
luje a 90 % se ho 
druhotně opětov-
ně využije. Jediný 
legální způsob, jak 
se stavebním od-
padem naložit, je 
odvézt jej do sběr-
ného dvora nebo 
nechat odbornou 
fi rmu, ať zlikviduje 
odpad za Vás. 
Předání  stavební-
ho odpadu odbor-
né fi rmě je tedy 
další variantou 
pro jeho likvidaci. 
V  blízkosti Volyně 

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

Hledá se majitel nalezeného psa -  
křížence hnědé barvy. 

Bližší informace získáte na
Technických službách Volyně 

nebo na telefonu 725 032 715.
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je možný odvoz vyjmenovaných stavebních odpadů (tj. zemi-
na, kamení, beton, cihly, tašky, železobeton, asfalt a stavební 
suť- směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a  ke-
ramických výrobků) na nově otevřenou skládku a recyklač-
ní centrum společnosti ERB INVEST – kamenolom a skládka 
v  Černěticích. Cena za složení 1t zeminy je 182,- Kč včetně 
DPH, za ostatní vyjmenované stavební odpady 230 Kč/ t včet-
ně DPH. Více na stránkách http://www.kamenolomvolyne.cz .
Aby bylo zamezeno/eliminováno vytváření dalších černých 
skládek v okolí Volyně, Černětic, Zechovic a Račí, rozhodlo 
vedení města Volyně o nákupu fotopasti, které pracovníci TS 
rozmístí 

v problematických lokalitách. Rovněž vyzýváme slušné 
a přírodumilující spoluobčany, aby podněty o zjištěném 
nepořádku, případně jeho původci, předali na městský 
úřad.
Fyzickým osobám, které se dopustí přestupku tím, že ne-
oprávněně založí skládku nebo odloží odpady mimo vy-
hrazená místa, bude uložena pokuta až 50.000 Kč. Vůči 
fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám je 
zákon ještě přísnější a pokuta za přestupek podle zákona 
o odpadech může být až 1.000.000,- Kč.

Za odbor SÚŽP MěÚ Volyně 
Edita Dvořáková, DiS.

 EKOLOGICKÝ PROJEKT“ ZAHRADOU POZNÁNÍ 2013-2018“
V roce 2013 se město Volyně zapojilo do 
ekologického projektu města Strako-
nice pod názvem „Zahradou poznání 

2013 -2018“. Cílem tohoto projektu bylo 
navrácení původních druhů ovocných 
dřevin do krajiny a zároveň připomenutí 
známých osobností, které v místě působili 
např. spisovatelů, básníků, malířů apod. 
V průběhu let bylo v rámci tohoto projek-
tu vysazeno do krajiny přes 500 ks původ-
ních ovocných dřevin. Město Strakonice 
poskytlo zdarma zapojeným obcím v na-
šem regionu ovocné stromky a pamětní 
desky, výsadbu dřevin si hradil a prováděl 
každý sám.
Na jaře 2014 město Volyně v rámci  dílu 
nazvaného „Putování básnickou kraji-

nou 2014“ vysadilo na Děkanském vršku 
ve Volyni 10 ks mladých jabloní odrůd 
např.  Borovinka, Londýnské, Malinově 

podzimní, Gdanský hanáč, Parména zlatá 
zimní, Coxova reneta atd. Zároveň byla na 
místě instalována  lavička s pamětní des-
kou připomínající básníka Václava Čeňka 
Bendla, který na Volyňsku působil. V  roce 
2015 byly vysazeny další původní odrůdy 
jabloní a dvou hrušní v rámci  dílu věnova-
ného malířům A. Kalvodovi a bratrům M. 
a A. Boháčů nazvaného „Putování malo-

vanou krajinou 2015“. 
Proto pro nás bylo velkým zklamáním, 
když v únoru 2019 neznámý vandal zlá-
mal na Děkanském vršku deset vysaze-
ných jabloní a hrušní. Nemluvě o tom, že 
všechny ovocné stromky byly při výsadbě, 
kterou prováděly Technické služby ve Vo-
lyni, opatřeny kotvícím kůlem a ochranou 
oproti okusu. I tyto ochranné prvky byly 
opakovaně odcizovány nebo alespoň ni-
čeny. Snaha o založení „malého veřejného 

sadu“, tak byla  zmařena a město Volyně 
už nebude další ovocné stromky na místě 
vysazovat. Není v silách města ani Tech-
nických služeb ve Volyni donekonečna 
uklízet kolem lavičky pamětního zastave-
ní poházený odpad jako plastové lahve, 
igelitové obaly, plechovky apod. a hlídat 
a následně napravovat škody, které ne-
vychovaná mládež na Děkanském vršku 
způsobuje. Poslední kapkou bylo pro nás 
nepochopitelné poničení lavičky, u které 
byla vyřezána dřevěná prkna sedáku. 
Škoda, že takový  pro všechny přínosný  
ekologický  projekt doplatil ve Volyni na 
lidskou blbost a bezohlednost.

Edita Dvořáková, DiS

 Čápovi Hansovi se ve Volyni prostě líbí !!!
S radostí vám všem, kdo se zajímáte, nebo alespoň víte, že 
tady ve Volyni máme čápy, mohu zase potvrdit, že po čtvrtý 
rok se k nám do Volyně na pivovarský komín vrátil náš sta-
rý známý čáp Hans. Nemá asi cenu psát odkud je a kde byl 
kroužkován, ale připomenout to je slušností. Tak tedy: Un-
terbaldingen, Südbaden, Germany, v červnu roku 2014. Tak 

Čerstvě po výsadběČerstvě po výsadbě Toto zbylo po řádění vandalůToto zbylo po řádění vandalů

to stojí v jeho tzv. rodném listě kroužkování. Letos přiletěl už 
brzy a to na MDŽ 8.3. v ranních hodinách. Ale někdo ho mohl 
vidět možná i o den dříve, ale to je jedno, hlavně, že se nám 
vrátil a je tady.
  Na samičku jsme se ale trochu načekali a já už jsem byl tro-
chu nervózní, že to trvá o něco déle než obvykle. Ale přece. 
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Podle mých údajů to bylo o osmnáct dní později, přesněji 
26.3. v podvečer. Čekal jsem hlavně, jestli to bude ta samá sa-
mice jako loni a předloni. Ta měla kroužek. Nedařilo se mi ale 
stále zjistit, jestli kroužek, podle kterého bych poznal, jestli je 
to ona, má. A zase se vrátila! Již třetím rokem! Letos už sedm-
náctiletá zkušená samice opět na našem volyňském komíně. 
  A zase s Hansem. „ Dost hustý „, jak by řekl sousedovic kluk. 
Na to, že se ve volné přírodě dožívá čáp 8-12 let, je to opravdu 
rarita. Jen pro připomenutí, tak naše paní čápová byla krouž-
kovaná v roce 2002!! Prapořiště, Kdyně, Plzeňský Kraj, ČR. Za-
jímavostí je na tom to, že máme ve Volyni oba čápy kroužko-
vané, že můžeme vědět odkud jsou a kolik jim je let. A to je 
pěkné, ne?

  A co dát naší samičce také jméno?! Hansovi jsem dal jmé-
no sám, ale pro naší paní čápovou se nemůžeme rozhodnout 
jestli Cecilka, nebo Růženka. Tak můžete pomoci Vy. Posílejte 
své tipy na stránky města Volyně, nebo to můžete říci paní 
Hruškové v obchodě s nápoji, v pivovaru. Pěkné rozhodování.

Jan Dvořák

 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VOLYNĚ
 Lidická 120, 387 01 Volyně

 St 1. 5. v 18:00 – kostel Všech sv.
  Sv. Josefa, dělníka.

 Čt 2. 5. v 19:00 – pošumavská tržnice
 Hovory o víře. 
  
Ne 5. 5. v 15:00 – kostel Všech sv.
 Modlitba za zdraví a Boží požehnání pro děti
  a mládež.

St 8. 5. v 19:00 – pošumavská tržnice!
 Bohoslužba za oběti války a deportované židy.

Čt 9. 5. v 19:00 – pošumavská tržnice
 Hovory o víře. 

So 11. 5. v 15:00 – SOKOLOVNA
 Žehnání praporu.

Čt 16. 5. v 18:00 – kostel Všech sv.
  Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního 
 patrona Čech. 
 V 19:00 – pošumavská tržnice
   Hovory o víře. 

Čt 23. 5. v 19:00 – pošumavská tržnice
 Hovory o víře. 

Pá 24. 5. ve 20:00 – kostel Proměnění Páně (Na Malsičce)
  Noc kostelů.

Čt 30. 5. v 18:00 – kostel Všech sv.
 Slavnost Nanebevstoupení Páně.
 v 19:00 – pošumavská tržnice
 Hovory o víře. 

So 1. 6. v 19:00 – kostel Všech sv.
 Modlitba chval a meditací s kapelou Happy Package.

 Ohlédnutí za bohoslužbou za pedagogy
Dne 26. 3. 2019 se v  tržnici konala boho-
služba za pedagogy. K  bohoslužbě hrála 
volyňská křesťanská naprosto úžasná hu-
dební skupina Happy Package (do češtiny 
nechť si přeloží každý sám). Ještě před bo-
hoslužbou paní ing. Jaroslava Nevoralová, 
která učí studenty na volyňské průmyslov-
ce, krátce seznámila účastníky bohosluž-
by s  osobností Jana Ámose Komenského. 
Právě výročí učitele národů a jednoho 
z největších Čechů je dnem, kdy v naší zemi 
slavíme svátek učitelů. Myslím, že Komen-
ského doporučení „Škola hrou“ je dodnes 
nepřekonané a nepřekonatelné. Zároveň 
paní Nevoralová upozornila, že Komen-
ský nebyl jen „pouhý učitel“, ale významný 
fi losof a hluboce věřící člověk (jinak si ne-
dovedu představit, že zvládl třídu i třeba o 
stu žácích, jak to tenkrát chodilo, a ještě do-
kázal učit hrou). Komenský měl významné 

styky mezi nejdůležitějšími lidmi tehdejší 
Evropy a z jeho učebnic (Brána jazyků ote-
vřená apod.) se učila i např. švédská králov-
na Kristina.
Po tomto úvodu začala vlastní bohoslužba, 
jejíž součástí byly i prosby za pedagogické 
pracovníky v našem regionu. Na závěr nás 
překvapil pan Václav Klimeš, který vtipnou 
formou vysvětloval různá stádia duševního 
rozpoložení učitele. Poslední a nejhorší stá-
dium je syndrom vyhoření, což se může stát 
každému z nás. Dále Václav hovořil o tom, že 
Jan Ámos Komenský zdůrazňoval tři aspek-
ty vzdělání – vzdělání vědomostní, vzdělá-
ní mravní a vzdělání duchovní. Jan Ámos 
Komenský považoval všechny tyto druhy 
vzdělání za stejně důležité, každý druh har-
monicky doplňuje ty další dva. Na jaký druh 
vzdělání klademe důraz dnes? Je Jan Ámos 
Komenský již dávno překonaný, protože si 

někdo myslí, že společnost, kde má každý, 
co si zamane, nepotřebuje mravní zákony? 
Nebo že duše lidská neexistuje a jsou to jen 
jakési algoritmy? Z  těchto otázek je vidět, 
že odkaz Jana Ámose Komenského je stále 
živý a že jeho dílo je stále aktuální.
Po mši bylo připraveno občerstvení, kde se 
rozhořela živá diskuse o školství a kde se 
vedly přátelské hovory mezi účastníky. Bo-
hoslužby se účastnilo i mnoho pedagogů 
a jejich sympatizantů, kteří se nepovažují za 
praktikující katolíky, ale církve si váží a váží 
si toho, že se za pedagogy někdo pomodlí. 
Nejpočetnější zastoupení na mši asi měla 
zdejší základní škola, ze které se zúčastnilo 
hned několik učitelů včetně pana ředitele. 
Tak ještě jednou popřejme všem zdejším 
pedagogům a vychovatelům Boží požeh-
nání pro jejich náročnou a důležitou práci. 

Martina Boušková
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 Noc s Andersenem
V pátek 29. března se uskutečnil již 19. ročník mezinárodní akce Noc 
s Andersenem, kdy se připomíná 2. duben – den narození dánského 
spisovatele Hanse Christiana Andersena a zároveň se na jeho počest 
slaví Mezinárodní den dětské knihy. Letos se k tomuto projektu při-
pojila i naše knihovna ve Volyni, a to hned dvojitou „přespávačkou“, 
jelikož o týden dříve, tedy ve čtvrtek 
21. března, jsme si udělali Noc s Andersenem v ZŠ Volyňce, která se 
velmi povedla. 
V dětském oddělení knihovny jsme poslední březnový pátek přivíta-
li 6 kluků a 6 holek, abychom si pověděli něco o slavném spisovateli, 
podívali se do mapy, kde leží Dánsko, a seznámili se s nejznámějšími 
pohádkami (Ošklivé káčátko, Sněhová královna, Císařovy nové šaty, 
O Malence, apod.). Po setmění jsme se vydali po stopách volyňských 
rodáků a literátů, zároveň jsme hledali artefakty (krabičku od sirek, fi -
gurku mořské panny, pytlík s hrachem, aj.) a hádali názvy dalších An-
dersenových pohádek. Cesta nás zavedla až do Městského muzea 
ve Volyni, kde nás pan ředitel Karel Skalický protáhl od půdy až po 
sklep. Ke spatření byly kostry, lidový malovaný nábytek, nejrůznější 
předměty, které přibyly do sbírky za poslední roky, a spousta dalších 
zajímavostí. Velice děkujeme za komentovanou prohlídku.
Po návratu do knihovny se ještě nikomu nechtělo ulehnout do při-
pravených spacáků, a tak se malovalo, četlo, jedlo a poslouchaly se 
Andersenovy pohádky namluvené známými herci. Teprve až když se 
knihovnicím Lence a Janě začaly zavírat oči únavou, podařilo se děti 
zahnat do pelíšků a o půlnoci v knihovně zavládl klid. 
Mezi účastníky byly nejen „noční sovy“, ale i „ranní ptáčata“, a tak byl 
budíček již v 6:00 (na sobotní ráno velmi nezvyklý čas). Paní knihov-

nice uvařily konvice s čajem a posnídali jsme buchty. Pak už byl čas 
sbalit spacáky a karimatky, uklidit knihovnu a rozejít se do svých 
domovů. Některým se ještě nechtělo, tak sáhli po pastelkách a na-
malovali nám na památku obrázky. 
Podle zpětných reakcí se dětem akce líbila, prý bychom mohli 
v knihovně přespávat častěji než jednou za rok, zněly názory všech 
dětí. Velmi nás to těší a nyní již přemýšlíme, jaká dobrodružství si 
pro děti připravíme na příští Noc s Andersenem. 

Bc. Lenka Dušková
vedoucí knihovny
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 Městská knihovna Volyně
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE: 
KOSATÍK: Češi 1918 – 1992 (komiks) / 
KOZÁK: Posvátná místa Šumavských 
plání / SWANSON: Skleněný les / MI-
CHIE: Dalajlámova kočka / SVATOŠO-
VÁ: Neboj se vrátit domů / CZENDLIK: 
Uchem jehly / BERAN: Kriminálka v of-
sajdu / STRNADOVÁ: Nebeské koman-
do / BRAY: Píseň pro Issy Bradleyovou
GWYNNE: Říše letního měsíce. Vzestup a 
pád národa Komančů / GRUBER: Domi-
no / JENDRUCHOVÁ: Tlustá tak akorát / 
CARTLAND: Cesta do neznáma / MIČA-
NOVÁ: Smrt v recepci / HILLIER: Skleni-

ce srdíček / DUGDALL: Má sestra a další 
lháři / MANGAN: Marokánka / VLKOVÁ: 
Pampelišky k jídlu / HARRISON: Okem 
vrány / HOUŠŤ: Z Kašperských Hor do 
Kalábrie. Od obrazů k sochám / KELEO-
VÁ-VASILKOVÁ: Máma
 / PENNY: Zátiší / KOLAŘÍKOVÁ: Na kon-
ci světa / KÖRNEROVÁ: Hlas kukačky / 
PETŘÍKOVÁ: Druhá šance / OPRAVI-
LOVÁ: Předškolní pedagogika / VOND-
RUŠKA: Duch znojemských katakomb 
/ HANIBAL: Baroni z Větrova / COLOM-
BANI: Cop / LAMBALLE: Hortenziová 
zahrada

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
BŘEZINOVÁ:  www.bez-bot.cz / Ves-
mír. Sluneční soustava, planety a je-
jich měsíce, hvězdy galaxie, struktura 
vesmíru, astronomické pozorování, 
kosmický výzkum / COSANTI: Velka 
kniha obřích zvířat / KLIMEK: Čumi-
dlo a fujtajblíci se školáky České dějiny 
/ BORŮVKOVÁ: 1918, aneb, Jak jsem 
dal gól přes celé Československo (cena 
Magnesia Litera za knihu pro děti a 
mládež)

 MŠ Volyně na návštěvě v knihovně
( …s knížkami se kamarádíme a my vám to také 
radíme… )
Knížky známe ze školky, hlavně pohádky, pří-
běhy s kladným hrdinou, encyklopedie, atlasy 
světa, ale i jednoduchá leporela. Kniha je dětem 
dobrým přítelem. Každý den čteme ve školce 
pohádku nebo příběh z dětských knih. Někte-
ré známé pohádky ztvárňujeme jako divadelní 
hry - dramatizujeme, děti nejvíc baví se převlé-
kat do kostýmů.  Kniha k dětem patří a my se 
snažíme vychovat z dětí nadšené čtenáře.
Sluneční paprsky začaly hřát, příroda se chystá 
na jaro. Svátek mají dnes Pepíčkové. „Znáte ně-
jakého Pepíčka?“ ptala se paní knihovnice dětí. 
,,Každý má někdy svátek“, vypráví dál paní kni-
hovnice. ,,Představte si, že svátek mají i knihy.“ Je 
březen a březen je měsíc knihy.  Jsme na návště-
vě v knihovně. Děti se dozvídají o tom, jak knihy 
vznikají, kdo je to spisovatel, kdo ilustrátor.  Nej-
více se nám  líbí knihy o zvířatech a  o vesmíru. 
Moc děkujeme vedoucí knihovny, paní Bc. Len-
ce Duškové za pravidelné setkávání našich dětí 
s knihami, za možnost popustit fantazii při jejím 
vyprávění o knihách, třeba právě o vesmíru, 
či zkoumat knihu o lidském těle přes barevné 
folie, užívat si dobrodružství, dovědět se zase 
něco nového, a to právě v prostředí knihovny.
Blíží se zápis dětí, našich nových kamarádů, do 
MŠ Volyně. Přijďte se podívat do školky Pod 
Malsičkou, přijďte si k nám pohrát do 1. třídy 
Kapříků, hned u hlavního vchodu do mateřské 
školy, přijďte se podívat, jak se ve školce máme. 
Čekají na Vás drobné dárečky, které jsme pro 
Vás vytvořili.
Zápis proběhne 6. 5. a 7. 5. 2019 od 10,30 - 
16,00 hod. Těšíme se na Vás, i na ty nejmenší od 
2 let.
Za třídu Ráčata třídní učitelka 

Kunclová Eva
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Metodické kurzy výuky anglického jazyka – program Erasmus+

Základní škola Volyně podala v roce 2018 
žádost o grant v programu Erasmus+ v ob-
lasti Klíčové akce 1 (KA1) – Projekty mobi-
lity osob ve školním vzdělávání. Projektová 
žádost „Chceme získávat nové zkušenosti“ 
byla schválena, jak jsme informovali ve 
Zpravodaji 1.10.2018. Tímto dnem začaly 
i pečlivé přípravy, aby se mobilita vyučují-
cích neboli výjezd na metodický kurz v za-
hraničí mohla realizovat přesně podle pro-
jektové žádosti. 
Mgr. L. Kunešová, Mgr. L. Motlová a Mgr. M. 
Šitnerová absolvovaly ve dnech 8. až 12. 
dubna 2019 v rámci tohoto projektu me-
todické kurzy výuky angličtiny v zahraničí. 
Z nabídky dostupných míst byla vybrána 
škola Executive Training Institute na Maltě. 
I když zrovna Malta nepatří mezi země, kde 
je angličtina rodným jazykem, přesto brit-
ská angličtina je po maltštině druhým úřed-
ním jazykem všech jejích obyvatel. Proto 
působí na tomto středomořském ostrově 
výborné jazykové školy, které svojí kvalitou 
výuky a nabídkou programů dobře kon-
kurují podobným školám sídlících v Velké 
Británii.
Paní učitelka Lenka Kunešová navštěvova-
la ICT Skills kurz, jehož náplní bylo využití 
ICT nástrojů, které můžeme použít nejen 
při výuce anglického jazyka. Seznámila se 
s aplikacemi, které mohou v dnešní době 
technologií dětem nejen výuku zpestřit, ale 
učinit ji i zábavnější a pro většinu žáků po-
chopitelnější. Například LearningApps.org, 
která je využitelná pro interaktivní tabuli 

nebo iPad. Vyučující může vytvořit různé 
spojovací hry (např. slovo - obrázek), dopl-
ňovačky nebo řazení na ose (číslice, měsíce, 
období ......) atd., možností je více.
Paní učitelka L. Motlová absolvovala meto-
dický kurz pro učitele angličtiny zaměřený 
na výuku angličtiny na 1. stupni základní 
školy. Tento kurz byl zaměřen na rozvoj 
mluvení, čtení, psaní a poslechových do-
vedností mladších žáků pomocí rozmani-
tých výukových postupů a strategií. 
Například skládanka z různě dlouhých ba-
revných dřevěných tyček nazvaná Cuise-
naire Rods je pro nás zajímavou pomůckou. 
Žáci si při této aktivitě vybírají tyčky podle 
daného barevného kódu a následně tvoří 
věty o své rodině, městě nebo škole. Tento 
typ gramatického cvičení formou zábavy 
vede žáky k sestavování správných ang-
lických vět podle barevného vzoru. Český 
jazyk má ve větách jiný slovosled než an-
gličtina a mnoho Čechů s tím při mluvení 
anglicky přirozeně zápasí.   Tato aktivita 
pomůže žákům při vyučování tento rozdíl 
pochopit.
Paní učitelka M. Šitnerová absolvovala me-
todický kurz pro učitele zaměřený na oko-
řenění učitelových postupů v hodinách 
angličtiny. Kurz ukázal, jak pracovat s texty 
písniček, navedl absolventy na bezpeč-
né stránky zdrojů pro učitele a ukázal, jak 
v nich hledat a co se dá všechno s texty dě-
lat. Další velmi podstatnou částí byla práce 
ve skupinách (jak je vytvořit, jaké role v nich 
určit a které druhy aktivit jsou vhodné). Vel-
mi vhodné pro studenty 2.stupně je pra-
covat s příběhem a jak na to - třeba použít 
Jumbled story (kdy student A má jiný text 

než student B). Nedílnou součástí výuky by 
mělo být používání reálných zdrojů ze živo-
ta (např. Bloopers- přeřeky, nebo hledání 
chyb v inzerátech).Velká výhoda kurzu je, 
že student může volně využívat materiálů 
školy ještě i po skončení kurzu, kdy má pří-
stup na webové stránky školy.
Žáci naší školy budou mít možnost celou 
řadu aktivit a aplikací využít při výuce. Získá-
ní nových vědomostí se stalo nedílnou sou-
částí profesního rozvoje učitelů. Hlavním 
cílem vzdělávání v zahraničí je průběžné 
zlepšování jazykových a metodických kom-
petencí. Každá účastnice mobility obdržela 
na základě absolvování kurzu certifi kát.
Administrací programu Erasmus + je pově-
řen Dům zahraniční spolupráce (DZS). Part-
nerskou a řídící organizací je pro nás Dům 
zahraniční spolupráce (národní agentura 
programu) v Praze. Tento projekt je reali-
zován za fi nanční podpory programu Eras-
mus+ Evropské unie.
Prohlášení o vyloučení právní odpovědnos-
ti Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. 
Sdělení nereprezentuje názory Evropské 
komise a Evropská komise neodpovídá za 
použití informací, jež jsou jeho obsahem.

L. Kunešová, L. Motlová, M. Šitnerová

 Základní škola Volyně

Hody hody doprovody, kéž by spadlo trochu vody

Možná trochu zvláštní úvod článku, který opět krátce zmapu-
je dění v  naší škole teď – na jaře. To, že přes sto let starou 
budovu naší ZŠ – pyšnou a noblesní dámu – obklopuje velmi 
pěkně udržovaná školní zahrada, ví asi všichni Volyňáci. Je na-
vržená jako zahrada okrasná, roste v ní celá řada stromů jeh-
ličnatých i listnáčů, okrasných keřů a květin. Žáci pod vede-
ním paní učitelky Chumové v každou roční dobu o její údrž-
bu pečují. To, že dlouhodobě velmi málo prší, poznamenává 
všechny zahrady v celém okolí, a to ještě nezačalo léto, které 
se očekává horké a suché. Doufáme, že až se koncem května 
budou všechny třídy společně fotit právě v ní, bude to upro-
střed zeleně a květů, nikoli ve vyprahlé polopoušti s uschlými 
keři a listy na stromech jindy sytě zelenými. 
Jak to však u nás vypadá právě nyní, na jaře? Velikonoční svát-
ky znamenají pro mnoho žáků hned několik důvodů k rados-

ti. Ti, kteří navštěvují hodiny náboženství, ví, že jsou to pro 
křesťany vůbec nejdůležitější a nejkrásnější svátky v  roce. 
Ostatní se prostě těší na velikonoční prázdniny, dobro-
ty, které spolu s  maminkami vykouzlí ve svých domovech, 
deváťáci si zhluboka oddychnou po přijímacích zkouškách 
a  získají zpět své sebevědomí, které možná pár dní bylo 
ohroženo nejistotou z  výsledků zkoušek. Prostě každý má 
něco, nač se těší a z čeho se raduje. 
Zejména 1. stupeň při pracovních činnostech doslova čaruje 
a vyrábí krásná vajíčka, která budou zdobit nejednu domác-
nost. Různé techniky, které děti zvládnou, jsou efektní a ob-
divuhodné. Připomínají si také velikonoční zvyky a tradice, 
typická jídla a sladkosti, patřící ke svátkům jara. Na 2. stupni 
si některé třídy zdobí učebny a hlavně už se těší na letos 
poslední – velikonoční – prázdniny.
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Radostnou atmosféru umocnily i výsledky okresního kola 
pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, z něhož jsme si přivezli 
hned dvě krásná ocenění – stříbrné pásmo získala Růženka 
Balíková, jejíž hlas a přirozený projev ocenila porota už něko-
likrát, v bronzovém pásmu se umístila Kristýnka Mazancová, 
která nepotřebovala ani mikrofon, ani nahraný doprovod, 
neboť si vystačila se svým krásně barevným hlasem a dopro-

vodila se na ukulele. Oběma slavicím gratulujeme a přejeme 
jim hodně důvodů, proč si zpívat.
Počátkem  dubna proběhl zápis budoucích prvňáčků a ve-
likonoční jarmark třídy 5.A. O obou akcích informují další 
články z pera nejpovolanějších, tedy učitelek, které je orga-
nizovaly.

Mgr. Eva Přibáňová

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI  V  NAŠÍ  ŠKOLE

V  loňském i letošním roce proběhl zá-
pis do prvních tříd v měsíci dubnu.
Naše škola má tu výhodu, že může 
nabídnout dva programy, ze kterých 
je možnost si vybrat. Ať  už zvolíte 
program jakýkoli,  při různých  aktivi-
tách jako jsou  školní výlet, projektové 
dny, různé kulturní akce, spolupracují 
všechny děti.

Program Začít spolu
Program Začít spolu (v mezinárodním 
označení Step by step) je v ČR v mateř-
ských a základních školách realizován 
již od roku 1994. Nejedná se o alterna-
tivní program.
Výstupy po jednotlivých obdobích od-
povídají výstupům Rámcového vzdělá-
vacího programu pro ZŠ. V současnosti 
jsou na naší škole tři třídy, které se po-
dle tohoto programu učí.
Hlavním pilířem Začít spolu je spolu-
účast dítěte na plánování vzdělávacích 
cílů, centra aktivit, spolupráce rodiny 
a školy, důraz je kladen na sebehodno-
cení. 
Děti sedí v tzv. hnízdech, které využívá-

me k lepší spolupráci dětí. S tabulí pra-
cují minimálně, využívají nakopírované 
materiály, ty pak zakládají do desek a 
vytváří vlastní portfolio. Každé ráno se 
schází v komunitním kruhu. 
Vzhledem k tomu, že na 1. stupni učí ve 
třídě nejvíce hodin třídní učitel, může 
rozvrh přizpůsobit a učit v blocích - 
např. centra aktivit, která jsou pravidel-
ně slovně hodnocena učitelem i žákem, 
k práci se mohou vyjadřovat i rodiče. V 
těchto třídách děti píší diktáty, testy - 
jsou hodnoceny známkou. 

Tradiční výuka s moderními prvky
Tradiční výuka  již dávno není sezení 
s rukama za zády. Do výuky využíváme 
prvky různých zajímavých metod, děti 
pracují samostatně, ale také probíhají 
soutěže, skupinové práce, projektové 
dny. Používáme moderní pomůcky. Žá-
kův výkon odměňujeme známkou – jde 
o srozumitelnou zpětnou vazbu, použí-
váme i slovní hodnocení. Naším cílem 
je probudit  v  dětech radost z  učení a 
poznávání nového.
Při zápisu nemusely mít děti obavy, vě-

děly, do jakého prostředí jdou. Na škole 
proběhl den otevřených dveří, paní uči-
telky budoucích prvních tříd navštívily 
školku a předškoláci můžou navštěvo-
vat  Školičku nanečisto. Ve školičce se 
seznamují s  budoucí třídou, se škol-
ními   aktivitami a v  neposlední řadě i 
s paní učitelkou. 
Zápis proběhl zábavnou formou. Na 
začátku dostali předškoláčci papírovou 
sovičku na krk, úkolem bylo posbírat 
razítka, která získali plněním úkolů na 
jednotlivých stanovištích, rozmístě-
ných po celé škole. Formou hry pozná-
vat barvy, pojmenovat zvířata, ovoce 
a zeleninu, zazpívat či zarecitovat, na-
kreslit postavu, oční percepci ukázat 
při práci na  interaktiví tabuli, to byly 
úkoly při zápisu. Na jednotlivých stano-
vištích mohou dostat rodiče případné 
doporučení od pedagogů, co by dítě 
mohlo ještě vylepšit. Na konci si děti 
vybraly dárek – zvířátko z keramiky. 
Už se na předškoláčky moc těšíme.

 Za kolektiv pedagogů  ZŠ Volyně  
Mgr. Lenka Kunešová , 

Mgr. Petra Mrázová

Návštěva z Aidenbachu

V září strávily naše děti krásný den na škole v partnerské obci 
Aidenbach v  sousedním Bavorsku, teď nastal čas pozvání 
oplatit. Děti z Aidenbachu přijely v březnu na jeden den do 
naší školy vyzkoušet si, jaké to je být žákem v  Čechách na 
ZŠ Volyně. Původně jich mělo přijet patnáct.  Německé i čes-
ké děti měly být rozděleny do tří jazykově smíšených skupin 
(„tříd“), kde by se společně  zúčastnily výuky předmětů, které 
by si německé děti samy vybraly. Vše jsme pečlivě připravili a 
promysleli, ale člověk míní a německá škola mění. Těsně před 
příjezdem nám z německé školy přišel mail, zda by nevadilo, 
že místo patnácti dětí by přijelo třicet pět (!). Rychle jsme vše 
přeorganizovali, protože jsme měli radost, že je o návštěvu 
naší školy takový zájem! Později jsme se dozvěděli, že si přá-
lo přijet ještě více německých dětí! To nás velmi těší a doufá-
me, že o to větší zájem bude mít škola v Aidenbachu na další 
spolupráci s námi.
Bohužel německé děti odmítly z nabízených předmětů tako-
vé „pecky“ jako matematika nebo fyzika v němčině a proje-
vily zájem pouze o tělocvik, výtvarnou výchovu, dílny, va-
ření a angličtinu. Tyto předměty také spolu s  našimi dětmi 
absolvovaly. Ale po pořádku – po příjezdu a nezbytném 

občerstvení absolvovaly děti seznamovací hodinu se svojí 
„třídou“. Třídy byly vytvořeny pro tento den čtyři a v  každé 
třídě bylo několik německých a několik českých dětí. I zájem 
našich dětí převyšoval možnosti celé akce, tak byli vybráni 
především deváťáci, kteří se už příští rok nebudou mít mož-
nost zúčastnit. Po seznamovacích hrách pak následovala vý-
uka vybraných předmětů. V  hodinách byly připraveny paní 
učitelky němčinářky k  tlumočení, ale ukázalo se, že děti je 
vůbec nepotřebují a bez problémů si vše potřebné dokáží 
mezi sebou vysvětlit. Pak si německé děti pochutnaly na se-
kaném řízku v jídelně a po krátké vlastivědné procházce po 
Volyni šly na koláčky k panu starostovi. Po koláčkách odjely 
domů – věřím, že plny dojmů z krásných setkání a natěšené 
na další setkávání.
Dost mě v dalších dnech překvapilo zjištění, že celá akce má 
pokračování. Ukázalo se, že mnoho našich dětí si s  němec-
kými vyměnilo kontakty (a to i ty, které neměly možnost se 
zúčastnit společné výuky) a že prostřednictvím Instagramu 
probíhá mezi Volyní a Aidenbachem čilý ruch. Tak to je moc 
dobře.

Martina Boušková
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Jarmark

Dne 4.4.2019 ukončila třída 5.A for-
mou jarmarku svůj projekt Abeceda 
peněz, který se týkal finanční gramot-
nosti.
Ve spolupráci s Českou spořitelnou 
a  její projektovou manažerkou paní 
V.  Mauerovou jsme fungovali od 
9.  ledna jako firma Legenda 5.A se 
všemi náležitostmi – měli jsme svůj 
název, logo, firemní barvy, vstupní 
kapitál, rozpočet, pana ředitele, zá-
stupkyni ředitele, účetní, produktové 
manažery, nosiče, hlídače, estetické 
oddělení, tři prodejní týmy, ale hlav-
ně pilné pracovníky, kteří od ledna 
ve škole i doma připravovali vhodné 
produkty ke stánkovému prodeji na 
prostranství před lékárnou.
Na důležitou akci jsme připravili po-
zvánky, plakáty, dali jsme informace 

o prodejní akci rozhlásit i městským 
rozhlasem. Logistické zázemí nám 
před jarmarkem ochotně poskytla ve-
doucí Městské knihovny paní L. Duš-
ková, kde byly výrobky připraveny již 
den před samotnou akcí. Moc děku-
jeme.
Slunečné počasí přišlo jak na objed-
návku, prodejní stánky byly ozdobe-
ny, výrobky nachystány, nedočkaví 
zákazníci dokonce už nakupovali 
chvíli před otvírací dobou. Kytarové 
duo několikrát zpříjemnilo nakupují-
cím jarní odpoledne písní Jasná zprá-
va od skupiny Olympic, za což bylo 
vždy náležitě odměněno do připrave-
ného firemního klobouku. 
Trochu nás zlobil vítr, ale odváté zbo-
ží či cenovky byly během chvilky zase 
na svých místech. Jak se blížil konec 

jarmarku, prodejní týmy pozměnily 
svoji taktiku prodeje. Najednou se 
začaly objevovat výhodné akce, sni-
žovaly se ceny, drobné dárky byly na-
bízeny zdarma pro radost k nákupu. 
Vstupní kapitál od České spořitelny 
jsme nemuseli vracet, část jsme použi-
li na nákup materiálu, za fi nanční pro-
středky z jarmarku koupíme sazenici 
stromku do školní zahrady a část si ne-
cháme pro vlastní použití. Děkujeme 
za to České spořitelně. Během celého 
projektu nás podporovali naši rodiče, 
prarodiče a příznivci fi rmy Legenda. 
Moc jim také děkujeme. Za všechny 
pracovníky fi rmy Legenda hovoří i vý-
sledný dojem: „Bylo to super.“

Koordinátorka firmy Legenda L. M. 
ve spolupráci s asistentkou 

koordinátorky E. B

 Základní umělecká škola Volyně – plán akcí na květen 2019
KVĚTEN
3.5. pátek v 18.00 hodin v koncertním sálku, Absolventský 
koncert I. (žáci J. Šipkové)
6.5. pondělí v 18.00 hodin, v koncertní sálku, Absolventský 
koncert II. 
15.5. středa v 18.00 hodin v koncertním sálku, třídní koncert 
žáků J. Mackové a K. Maškové 
15.5. středa v 9.00 hodin v Pošumavské tržnici, koncert pro MŠ
20.5. pondělí v 19.30 hodin v Pošumavské tržnici, Nadační 
koncert – učitelé ZUŠ
22.5. středa v MŠ Čepřovice v 8.30 a v 10.00 hodin v MŠ Male-
nice, koncertík a přijímací řízení
23.5. čtvrtek v Pošumavské tržnici v 17.00 hodin, vernisáž vý-
stavy prací žáků VO

28.5.úterý v 16.00 hodin v Pošumavské tržnici, koncert 
žáků G. Lesné
31.5. pátek –  v rámci celostátní akce ZUŠ Open bude 
v ZUŠ Volyně 
od 13.00 do 18.00 hodin den otevřených dveří
spojený s výtvarnými a hudebními dílnami a s koncertíkem 
žáků a učitelů 

připravujeme na červen  
10.6. pondělí v 18.00 hodin Na Nové, Závěrečný koncert
22.6. sobota ve 14.00 u Tržnice – folklórní soubor účinkuje 
na slavnostech založení města Volyně
24.6. pondělí v 18.00 v  Pošumavské tržnici, třídní koncert 
žáků V. Veselé
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 Každoroční „Výroční členská schůze SPAS Volyně z.s.“
(Spolku aktivních seniorek a senio-
rů a  zdravotně postižených) se kona-
la v  pátek, 15.3.2019, v  restauraci Na 
Nové.
Měla tentokráte závažnější obsah, také 
ji navštívilo ze 168 členek a členů ce-
lých 110. Účast a zájem o „stav věcí“ byl 
velký.
Po zahájení schůze následovala jako 
vždy nejdříve kulturní vložka. Tentokrá-
te z vlastních řad – zhlédli jsme velmi 
zábavné a poučné divadelní představe-
ní „V + V“ ( tj. Václava Klimeše a Václava 
Martana), z nichž první byl i autorem 
scénky. Budiž jim i takto ještě jednou 
poděkováno!
Zpráva o činnosti v minulém roce pro-
běhla novou formou, jednotliví členové 
rozšířeného výboru informovali o  své 
práci a nastínili plán činnosti v  roce 

2019. Ve výboru spolupracovalo dosud 
aktivně 10 členek a členů.
Po formálním odstoupení a odpovídající 
informace ze strany stávajícího výboru 
proběhla volba výboru nového. Všem 
se dala možnost vyslovit se, kritizovat 
a připomínkovat a také se aktivně zapo-
jit do činnosti spolku. Po hlasování však 

bude 10-členný výbor i nadále praco-
vat ve stejném složení a doufá v aktivní 
podporu ze strany členek a členů. 
Děkujeme za projevenou důvěru a těší-
me se na spolupráci.

Za SPAS Volyně: 
Jiřina Hrazdilová, tel. 607 158 112, 

Saša Lienau, tel. 605 844 863,

Zveme vás mezi nás
SPAS Volyně (Spolek aktivní seniorů a seniorek a zdravotně 
postižených) připravuje pro seniorky a seniory z Volyně a okolí 
tyto akce na květen  2019:

pondělí:  od 13.30 až 14.30  pravidelné plavání ve  strakonic-
kém bazénu 

 6.5. od 9.00  kreativní tvoření v klubovně Domu s pečova-
telskou službou

úterý: zahájení plovárniček na místním koupališti od 17.00

středa: 10.00 – 12.00 pravidelná  počítačová poradna, 
 v klubovně SPAS
 v Domě s pečovatelskou službou
 15.5. zahájení petangu v Bezručových sadech od 17.00
 29.5.  zájezd - Dostupná Šumava I.
čtvrtek: 16.5.  pěší výlet s Edou do Kašperských Hor
 23.5. jednodenní zájezd Slavonice/ Dačice/Landštejn

Upřesnění akcí bude ve vývěsce SPAS nebo e-mailem.
Kontakt: tel.605  844 863
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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 – KVĚTEN 2019
pátek 3. května od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – NÁŘEK NE-
ŠŤASTNÉHO MUŽE
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii 
širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: 
Běžná i neběžná soužení a trápení starých časů v žertu i regi-
onální realitě. 

pátek 10. května od 18 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ
SILOU LVÍ, VZLETEM SOKOLÍM – 150 LET VOLYŇSKÉHO 
SOKOLA
Rozsáhlá dokumentační výstava ke kulatému výročí 150 let 
od založení místní sokolské jednoty a rovněž k výročí 90 let 
od stavby sokolovny od architekta Františka Průši. Při verni-
sáži bohatý kulturní program. Výstava potrvá až do 29. září 
2019.

pátek 17. května od 20 hodin, KONCERT – TVRZ
PETRA BÖRNEROVÁ TRIO
Česko-slovenské rodinné bluesové trio. Životní partne-
ři Petra Börnerová a Tomáš Bobek Bobrovniczký a jejich 
syn Tomáš. Akustická a rezofonická kytara, akordeon, bicí 
a zpěv. Bluesová klasika i vlastní písňová cesta sypaná fol-
kem, rockem, swingem i jazzem. Web: www.petrabornero-
va.com. 

neděle 19. května od 8 hodin, VLASTIVĚDNÝ VÝLET – NÁDRAŽÍ
MÍSTA V KRAJI – BUDĚTICE
Kombinovaný vlastivědný výlet. Nejprve vlakem do Žicho-
vic a pak pěšky. Cestou komentáře historické i jiné. Pěší trasa 
dlouhá cca 15 km. Sraz na vlakovém nádraží, vlak z Volyně od-
jíždí v 8:04. Další možné připojení se na dráze ve Strakonicích 
(8:40), Horažďovicích (9:10) nebo Žichovicích (9:35). Návrat 
v pozdním odpoledni autobusem z Rabí.

… až do 26. května, VÝSTAVA – 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.

úterý 28. května od 17 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ
DAVID HABERMANN & VALENTIN HORBA – REZONANCE
Dva umělci a přátelé – vysočinský umělecký kovář ze samoty 
Planiště a jihočeský naivistický krajinář z Drhovle. Hudba verni-
sážová samozřejmostí. Výstava potrvá až do 25. června 2019.

po celý květen, VÝSTAVA – TVRZ
PŘÍRŮSTKY 2016–2018
Reprezentativní výběr z nejrůznějších předmětů získaných do 
sbírek Městského muzea ve Volyni v letech 2016 až 2018. Výsta-
va o kousek prodloužená vstříc nedosažitelnému létu. 

po celý květen, 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 květen, 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 květen, EXPOZICE – STARÁ RADNICE
RENESANČNÍ A BAROKNÍ VOLYNĚ
Nová dlouhodobá expozice v autentických prostorách staré re-
nesanční 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

 O sekáčích a debilovi
Často cestuju.   Autem, vlakem, autobu-
sem. Tedy teď jako Volyňák hlavně tím 
autobusem, vždycky když jedu do Stra-
konic, říkám, že jedu do města a přijdu 
si jak před desítkami let, kdy moje praž-
ská teta, bydlící nahoře na Smíchově ve 
vilové čtvrti na Konvářce jezdila taky do 
města, deset minut pražskou městskou 
a byla u Anděla.
  Zažila jsem toho ve veřejných doprav-

ních prostředcích už mnoho, dostalo se 
mi i oslovení „kráva“,/ která si dovolila 
stáhnout záclonku a já mám pak ten 
bordel uklízet/... a jestli ještě žije pan 
řidič M., který jezdil často trasu Strako-
nice - Budějovice,  tak si ně mě a můj fe-
jeton, kterým se nakonec bavily desítky 
jeho kolegů, jistě vzpomene. Hlavně že 
už dnes asi nejezdí a zřejmě tak nikdo 
nenadává cestujícím za boty od bláta a 

nenutí maminku s kočárkem utírat ka-
pesníkem špinavá kolečka, jojo, bývalo 
to  kruté. A tak jsem vděčná za každého 
příjemného člověka za volantem a všem 
fajn řidičům sekáčům  tímto děkuju, že 
nejenom mě vozí s úsměvem a v poho-
dě.
 Ale pozor, jela jsem nedávno do Prahy, 
v nakladatelství vše dopadlo na výbor-
nou, tak jsem si užila ještě trochu pří-
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jemného času s kamarády a jdu v půl 
šesté na busík. Za volantem tam sedí 
jakýsi rambič, jinak to nemůžu nazvat, 
na místenku se podíval z dáli, stylem 
nojo a vrhl na mě tak otrávenej pohled 
- a to už jsem já - že jsem si neodpus-
tila poznámku: „Pane řidiči, nemračte 
se na svět, aspoň malinko se usmějte“. 
„NEMAM PROČ“. A já znovu - „tak aspoň 
trošíčku a svět se usměje taky“. „NEVIM 
PROČ BYCH SE SMÁL.“ To už byla pro mě 
trošku hra. Lehce jsem se dotkla prsty 
jeho paže, stejně lehce jsem se přesto 
usmála a   řekla:“Škoda“. „NEVOTRAVUJ-
TE A POSTUPUJTE DO VOZU“. 

Tak tím mě tedy dostal. Lidi koukali, já 
sedla na sedačku a to neměl být konec. 
Slyším, jak u dveří autobusu stojí slečna 
a povídá:“Dobrý den, pane řidiči, jede-
te přes Čimelice?““JOO“. „A prosímvás, 
mohl byste pro mě něco udělat?“ „NE-
MOH“. A prásk, zavřel dveře a jel.
Já z toho byla úplně hotová a jak tak 
sedím a nevěřícně zírám, že je něco ta-
kového možné, povídám nahlas:“Bože, 
to je hajzl“. A pán, co seděl za mnou, se 
najednou ke mně nakloní a říká:“Nic si 
z toho nedělejte, já s ním jezdím kaž-
dej tejden, taky zvyknete“. Tak na blbce 
a neomalence bychom si asi zvykat ne-

měli, co myslíte?
A protože to bylo fakt hustý, jinak se to 
snad říci nedá, zavolala jsem nedávno do 
fi rmy Švarctrans, jejíž to byl řidič. Předsta-
vila jsem se, povyprávěla paní dispečerce 
autobusové dopravy příběh z mých cest 
a víte, co mi řekla? „PANÍ BREJCHOVÁ, ON 
JE TO DEBIL, UŽ MÁ U NÁS VÝPOVĚĎ“.   
Jsou na něho neustále stížnosti a kdy-
byste náhodou  věděla o prima řidiči, tak 
nám dejte vědět, budeme moc rádi. Tak 
prosím vás, dámy a pánové, hledáte li ně-
kdo práci jako řidič autobusu, v Prachati-
cích se na vás moc těší.

Helena Brejchová Vrábková

KVĚTEN 2019 -  PROGRAM VOLYŇSKÉ KULTURY
Středa 8.5. v 19,00                                          POŠUMAVSKÁ TRŽNICE
BOHOSLUŽBA za oběti války a deportované židy.
Římskokatolické farnosti.

Sobota 11.5. v 16,00                                                                         KINO
ROCK POČESKU
Audiovizuální pořad – Čechomor, Plastic People, Pavlíček,M-
ňága, Krchovský
vstup volný http://volyne.info.

Sobota 11.5. v 16,00                                                    MALÁ GALERIE
TMAVOMOKRÝ SVĚT
Dernisáž výstavy

Středa 15.5. v 9,00                                          POŠUMAVSKÁ TRŽNICE
KONCERT ZUŠ
Pro mateřské školy.

Pátek 17.5. a sobota 18.5. vždy v 19,30                                 NA NOVÉ
CAVEMAN
Málokterý autor se může pochlubit takovým úspěchem, jako 
Rob Becker – vyprodat divadelní sály v USA stejně jako ve Slo-
vinsku, v Německu jako ve Francii - to už chce hodně talentu a 
správného citu pro žhavé téma.
MÁTE CHUŤ SE ROZESMÁT AŽ K SLZÁM ? Pojem „sexuální ha-
rašení“ se šíří světem z Ameriky. Ve Spojených státech neho-
voří o ženách či o mužích, ale o „lidských bytostech“, aby se vy-
hnuli možnému nařčení z diskriminace toho či onoho pohlaví.
Rozdíly mezi muži a ženami a s tím spojené komplikace jsou 
ovšem vpravdě globální. Rozumí jim stejně Belgičané jako Ka-
naďané, Italové jako Nizozemci. Porozumí jim i Češi?
Jistě k tomu přispějí i protagonisté představení jednoho herce 
Jan Holík nebo Jakub Slach.
Délka akce: 120 minut, vstupné 300,- Kč.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V INFOCENTRU VE VOLYNI TEL. 778 
888 761

Sobota 18.5. v 9,00                                        POŠUMAVSKÁ TRŽNICE
ŠPERKAŘSKÝ WORKSHOP XIII.
Největší šperkařská akce v Čechách – vstup zdarma.
Přes 40 šperkařů a více než 40 dílen na výrobu šperků pro děti 
i dospělé.
Prodej hotových šperků, ale také materiálů a komponentů.

Program pro kluky: výroba modelů aut, lodí, letadel…..
Novinky: Ugandské recyklované korálky, 3D TISKÁRNA
konec v cca 18 hodin

Pondělí 20.5. v 19,30                                      POŠUMAVSKÁ TRŽNICE
NADAČNÍ KONCERT
Hrají učitelé ZUŠ Volyně.

Pátek 24.5. ve 20,00                                                                NA NOVÉ
HRAJÍ ŠUMAVÁCI
Posezení s kapelou.

Sobota 25.5. v 10,00                                                            PLOVÁRNA
FOOD FESTIVAL
VE STYLU PRVNÍ REPUBLIKY Kulturní program, tvořivé dílny 
pro děti, divadlo,
čtecí koutek, živá hudba… a spousta dobrot pro gurmány…  
do 16 hodin.
Vstupné na místě 130,-Kč v předprodeji 100,-Kč
děti do 140 cm. zdarma.

Pá 24.5.14,00 - 22,00, So 25.5. 8,00 - 14,00
          POŠUMAVSKÁ TRŽNICE
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU  

Úterý 28.5. v 16,00                                         POŠUMAVSKÁ TRŽNICE
KONCERT ZUŠ
Třídní koncert žáků G. Lesné.

   KINO

Čtvrtek 2.5. ve 20,00        
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Komedie, Francie, 2019, 117 minut, vstupné 120,- Kč
Jednoho večera si Olivia přestane být jistá, zda ji Raphael ješ-
tě vůbec miluje. A následujícího rána se Raphael probouzí 
sám a čeká jej pořádný šok. Propadne se totiž do paralelního 
světa, ve kterém žije úplně jiný život.

Úterý 7.5. ve 20,00        
THE BEACH BUM
Komedie, USA / Francie / Velká Británie / Švýcarsko, 2019, 
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95 minut, vstupné 120,- Kč
Hlavní hrdina vypadá jako plážový povaleč, chová se jako plá-
žový povaleč a ze všeho nejvíc prostě a jednoduše to je plážo-
vý povaleč, obejda a vagabund.

Čtvrtek 9.5. ve 20,00
SNĚŽÍ!
Poetický / Drama, Česko, 2019, 74 minut, vstupné 120,- Kč
Třígenerační soužití ve kterém se nejmladší generace snaží ze 
svého pohledu o nápravu stálých věcí. Ne vše ale potřebuje 
opravit. Jemný poetický fi lm o křehkosti mezilidských vztahů 
a intimních světech uvnitř každé rodiny.  

Neděle 12.5. v 15,00      
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
Akční / Dobrodružný / Animovaný / Rodinný / USA / Japonsko, 
2019, 104 minut, vstupné 100,- Kč
Fanoušci z celého světa si nyní mohou na stříbrném plátně užít 
dobrodružství s Pokémonem Pikachu tak, jako ještě nikdy dřív. 
Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, kte-
rému není rovno.

Úterý 14.5. ve 20,00  
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Dokumentární / Road movie, Česko, 2019, 114 minut, vstupné 
100,- Kč
Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty 
žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu.

Čtvrtek 16.5. ve 20,00     
JOHN WICK 3
Akční / Krimi / Thriller USA, 2019, vstupné 120,- Kč
Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják 
John Wick (Keanu Reeves) v patách celou armádu lovců od-
měn usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na jeho 
hlavu.

Úterý 21.5. ve 20,00
KLIMT & SCHIELE  - ERÓS A PSYCHÉ
Dokumentární, Itálie, 2018, 90 minut, vstupné 100,- Kč
Roku 1918 umírají dva proslulí malíři - Gustav Klimta a Egon 
Schiele. Oba dva jsou nejenom synonymem “zlaté éry” Víd-
ně, ale také způsobili ve výtvarném světě revoluci. O jejich 
obrovském talentu, snech, ale i skandálech a posedlostech 
vypráví fi lm, který diváky provede nejslavnějšími kulturní-
mi prostory rakouské metropole.

Čtvrtek 23.5. ve 20,00  
ALADIN
Dobrodružný / Fantasy / Muzikál, USA, 2019, vstupné 120,- Kč
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodě-
jíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně 
a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti.  

Úterý 28.5. ve 20,00          
SYN TEMNOTY
Horor / Mysteriózní / Sci-Fi  USA, 2019, vstupné 120,- Kč
Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, 
ale místo aby se pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se pro-
jevovat velmi zlověstně? V Synovi temnoty přichází děsivý 
zvrat a nový radikální žánr: superhrdinský horor.

Čtvrtek 30.5. ve 20,00 
GODZILLA  II KRÁL MONSTER
Akční / Dobrodružný / Thriller / Sci-Fi, USA, 2019, 132 mi-
nut, vstupné 120,- Kč
Ve výpravném akčním dobrodružství se Godzilla střetne 
s jedněmi z nejznámějších monster v historii popkultury.

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK - INFOCENTRUM 380 123 525, 
778888761  KINO 383 372 908 *  ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
INFOCENTRUM OTEVŘENO PO,Út,Čt,Pá  8,00-12,00 12,30-16,00  a  

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

 Tělocvičná jednota Sokol Volyně

Májový sportovní minimaraton 8. května 2019
16:55   zahájení
17:00 – 18:00 Fit na bosu (krátká choreografi e, balanční cvičení, mírné posilování) – Olča
18:05 – 19:05 Na míčích a s míči (relaxační cvičení s gymbally a overbally) – Maruška
19:10 – 20:10 Kondička – Maruška

DOSTANETE MALÝ DÁREK.
 PROBĚHNE LOSOVÁNÍ VSTUPENEK O DROBNÉ CENY.

Vstupné: 
celý program = členky a členové T.J. Sokol Volyně 80 Kč,ostatní 110 Kč; 
jednotlivé hodiny = 50 Kč
S sebou: ručník, pití, dobrou náladu
Místo: sokolovna Volyně (vstup z ul. Sokolská)
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Run tour

Závod série Run tour v běhu se v Čes-
kých Budějovicích tentokrát uskutečnil 
již v sobotu 30. 3. 2019. Tento seriál zá-
vodů každý rok postupně navštíví něko-
lik měst naší republiky a skončí v Praze. 
Oblíbené běžecké závody přilákaly do 
Českých Budějovic mnoho výkonnost-
ních i  rekreačních běžců. A sokolové 
z  Volyně opět na startu nechyběli! 
Den byl jarní, slunečný a jako stvořený 
pro běh. Připomeňme jen, že ve výsled-

kové listině je uváděno pořadí celkové/
dle věkové kategorie/dle pohlaví. Nejdříve 
přišly na řadu závody mladších dětí na 
1 km, kterých se zúčastnilo celkem 213 
děvčat a chlapců. Zde startovala Lucie 
Holoubková, která doběhla na 27./9./9. 
místě v čase 00:04:14 s. Závod starších 
dětí na 1 km absolvovalo 66 dětí a náš 
Pavel Fouček doběhl na 9./8./8. místě 
s časem 0:03:34. Následovaly závody na 
5 km a 10 km. Na start kratšího závodu, 

kterého se zúčastnilo letos 774 závod-
nic a závodníků (loni 703), se postavila z 
naší jednoty Magda Holoubková a do-
běhla ve výborném čase na 221./15./65. 
místě. K 639 závodníkům a závodnicím, 
kteří se rozhodli prověřit své síly v běhu 
na 10 km, se přidala Marie Kratinová. 
V rodinném závodu na 3 km startovala 
Jana Burianová. Někdo běžel na čas, 
všichni určitě pro radost, takže příští rok 
v Č. Budějovicích na viděnou.
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Župní přebory v SG a šplhu

T.J. Sokol Písek byla pověřena uspo-
řádáním župního přeboru ve spor-
tovní gymnastice a šplhu, který pro-
běhl 6. 4. 2019. Děvčata závodí ve 
čtyřboji (prostná, přeskok, hrazda, 
lavička/kladina), mladší chlapci ve 
čtyřboji (prostná, přeskok, hrazda, 
kruhy) a  starší chlapci, dorostenci 
a muži v pětiboji (navíc mají bradla). 
Dívky mají sestavy volné s povinný-
mi prvky, chlapci sestavy předepsa-
né nebo volné.

Dalším z přeborů je závod ve špl-
hu - pro žactvo na tyči, pro St. žáky 
III a  IV, dorost a dospělé už na laně. 
Naše děti trénují na dřevěné tyči, 
v  Písku musí šplhat na železné tyči, 
což je pro ně sice nezvyklé, ale vždy 
si poradí. Výsledky dle kategorií: 
Děvčata = V. Petříková 11. místo; N. 
Bergerová 6. místo; B. Škodová 15., 
A. Harantová 21., A. Hradecká 25., 
Z.  Bouzková 27. místo; M. Homol-
ková 8., V. Šimáková 11., K. Němco-
vá 17., V. Volfová 20., M. Rodová 24., 
T. Hradecká 28. místo; V. Kotálová 
3. místo; M. Přibová 2. místo. Chlap-
ci = V. Kovačik 6., R. Zelinka 11. mís-
to; L. Böhm 4., K. M. Zahradník 7., A. 
Pikl 13. místo; V. Hodač 4. místo.

Předškolní děti   
Vanesa Petříková –20. místo 

Mladší žákyně I  
Nela Bergerová – 22. místo
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