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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, 
na úvod bych Vás rád seznámil s po-
kroky při řešení stěžejních „problémů“ 
města, které budou mít  snad zdárný 
výsledek. Na základě nabídky města se 
podařilo dohodnout zajištění lékařské 
péče ve stomatologické ordinaci po 
MUDr. Buriánkové, se kterou byla ukon-
čena nájemní smlouva na ordinaci, a to 
ke konci měsíce července. Během srpna 
pracovníci Technických služeb města 
Volyně provedou nutné drobné staveb-
ní úpravy v ordinaci. S paní doktorkou, 
která je rozhodnuta pracovat ve Voly-
ni, je nutné zajistit veškerá povolení k 
provozování zubní ordinace, smlouvy 
se zdravotními pojišťovnami atd. Zahá-

jení provozu ordinace předpokládáme 
v měsíci září či říjnu.  
Dle informací zástupce Ředitelství sil-
nic a dálnic ČB úspěšně proběhlo vý-
běrové řízení na dodavatele pro opravu 
kamenného zadláždění silnice I/4 na-
vazující na asfaltový povrch na náměstí 
Svobody nad křižovatkou s ul. Husova. 
Pokud nenastanou nepředvídatelné 
okolnosti, tak se v příštích měsících 
dočkáme opravy tohoto problematic-
kého místa. Touto cestou bych Vás rád 
požádal o značnou míru trpělivosti při 
opravách, které budou probíhat vždy 
v jednom pruhu a řízení dopravy bude 
řešeno pomocí osazení mobilních se-

maforů. Z tohoto důvodu se musíme 
všichni připravit na možné dopravní 
komplikace. 
Během víkendu 10. až 12. května 2019 
proběhly oslavy pořádané Tělocvičnou 
jednotou Sokol Volyně. Za precizní pří-
pravu a důstojný průběh oslav s  hoj-
nou účastí bych rád poděkoval všem 
organizátorům, a to zejména starostce 
TJ Sokol Volyně Ing. Olze Holoubkové.
Na závěr připomínám termín 21. až 
23. června 2019, kdy se budou konat 
oslavy výročí 720 let od založení města 
Volyně, jejichž program naleznete níže. 
Těším se s Vámi všemi na viděnou.

Ing. Martin Červený, starosta
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 ZPRÁVY Z MěÚ
Výpisy z jednání Rady a Zastupitelstva města  Volyně

11. jednání Rady města Volyně,
 které se konalo dne 24. dubna 2019

 RM schvaluje fi rmu Komplet – projektová kancelář, Písecká 893, 
386 01 Strakonice jako zpracovatele projektové dokumenta-
ce k akci „Smuteční síň, Volyně“, a to za nabídkovou cenu bez 
200.000,- Kč bez DPH, tj. 242.000,- Kč s DPH.

      RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Mateřská škola Voly-
ně – oprava vody II. etapa“ mezi městem Volyně, nám. Svobody 
41, 387 01 Volyně, IČ: 00252000 a společností RoN – TOP, s.r.o., 
Pod Malsičkou 643, 387 01 Volyně, IČ: 29147557 v ceně díla 
1.088.856,- Kč bez DPH, tj. 1.317.515,- Kč vč. DPH.

12. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 7. května 2019

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Výměna 
vodovodního přivaděče“, kterým se vzájemným zápočtem více-
prací a méněprací zvyšuje cena díla  o částku 413.000,- Kč bez 
DPH na celkovou cenu za dílo ve výši 5.373.377,76 Kč bez DPH, 
tj. 7.001516,76 Kč vč. DPH.

RM schvaluje společnost TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 
Vlachovo Březí, IČ: 27607721 jako dodavatele veřejné zakázky 
malého rozsahu „Výměna krovu a střešní krytiny garáží a kotelny 
za restaurací Na Nové, Volyně“, a to za cenu díla 216.611,70 Kč 
bez DPH, tj. 262.099,- Kč vč. DPH.

RM schvaluje na základě žádosti Domova pro seniory Světlo, IČ: 708 
69 812, Drhovle 44 poskytnutí fi nančního daru ve výši 2.000,- Kč.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace (reg. č. 457-01-
16/19) na akci „Restaurování oltáře z  kaple sv. Petra a Pavla“ 
mezi městem Volyně, náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně, IČ: 
00252000 a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 
370 76 České Budějovice, IČ: 70890650.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace (reg. č. 457-05-
35/2019) na akci „Račí – oprava a údržba kaple parc. č. 11, k.ú. 
Račí u Nišovic“ mezi městem Volyně, náměstí Svobody 41, 
387 01 Volyně, IČ: 00252000 a Jihočeským krajem, U Zimního 
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650.

Výpis usnesení ze 4. zasedání 
Zastupitelstva města Volyně

Zastupitelstvo města Volyně uděluje Čestné občanství města 
Volyně in memoriam těmto občanům: 
Ing. Václavu Kozákovi ředitel SPŠ Volyně
Zdeňku Fálovi    divadelní spolek
Vladimíru Mrázovi   SK Slavoj Volyně
Marii Kahovcové     TJ SOKOL

Zastupitelstvo města Volyně uděluje Cenu města Volyně těmto 
občanům: 
Františku Pitrmanovi   Český zahrádkářský svaz, předseda MNV
Marii Králíčkové  ředitelka MŠ
Věře Vavroňové   SPAS 

Bohuslavu Králíčkovi starosta SDH Volyně
Karlovi Uhlíkovi  myslivecké sdružení Háj
Františku Bláhovi  Český svaz včelařů
Marii Sládkové  TJ SOKOL
Miroslavu Šimákovi  TJ SOKOL
MUDr. Evě Markové      lékařka Volyně, Junák

Zastupitelstvo města Volyně uděluje Cenu starosty města Voly-
ně těmto občanům: 
Bořivoji Korejsovi  Tenisový klub Volyně
Miloslavu Pikolonovi divadelní spolek Piki
Ing. Boženě Jankovcové Střední odborná škola 
   a Jazyková škola Volyně
Janě Průšové   Junák
Jaroslavu Přílepkovi SDH Volyně 
Janu Blachovi  SDH Volyně  

Zastupitelstvo města Volyně volí další dva členy osadního výboru 
Zechovice – Starov, a to Ing. Jarmilu Sovovou  a Miroslava Haise.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce „Výměna 
oken budovy čp. 119“ a její fi nancování z rozpočtu města.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce „Volyně – 
Amerika, Milodráž – VO“ a její fi nancování ve výši 342.669,24 Kč 
vč. DPH z vlastních zdrojů města ze zůstatku minulých let.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje výši dotací dle vyhlášené 
výzvy Podpora sportu 2019 jednotlivým žadatelům v částkách:

Sdružení, spolek Schválená výše 
dotace na rok 2019

1. TJ Sokol Volyně 225 000 Kč
2. SK Slavoj Volyně 225 000 Kč
3. Tenisový klub Volyně 25 000 Kč
4. Sbor dobrovolných hasičů Volyně 25 000 Kč

CELKEM 500 000 Kč

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje výši dotací v rámci vyhlá-
šené výzvy Podpora  zájmových a kulturních aktivit pro občany 
2019 jednotlivým žadatelům v částkách:

Sdružení, spolek Schválená výše 
dotace na rok 2019

1. Spolek aktivních seniorek a 
seniorů a zdravotně postižených 25 000 Kč

2. Junák – český skaut Volyně 48 000 Kč
3. Sbor dobrovolných hasičů Volyně 20 000 Kč

4. ZO Českého svazu chovatelů 
Volyně 10 000 Kč

5. Chovatelé poštovních holubů 
Volyně 10 000 Kč

6. Myslivecký spolek Háj Volyně 48 000 Kč

7. ZO Českého zahrádkářského 
svazu Hradčany Volyně 15 000 Kč

8. Český svaz žen Volyně 25 000 Kč
9. SK Slavoj Volyně, z.s. 7 000 Kč
10. Český rybářský svaz 12 000 Kč

CELKEM 220 000 Kč
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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.

Jana Tíková, Volyně 8.000,00 Kč
Charita Malenice 5.000,00 Kč
Divadelní spolek PIKI Volyně 100.000,00 Kč
Pavlína Jirsová, Nihošovice 80.000,00 Kč
Celkem 193.000,00 Kč

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace pro jednotli-
vé žadatele v částkách: 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

 Místo, kde je naděje a láska
Na začátku života byla láska, porozu-
mění a štěstí. Většina z nás měla to 
štěstí a narodila se do milujících rodin, 
prožila dětství v objetí rodičů a přátel-
ství kamarádů, chodila do školy, která 
nám pomohla pro náš budoucí pra-
covní život. Někteří z nás měli to štěs-
tí, že jsme život prožili, krásný, plný 
a dlouhý, někteří z nás štěstí neměli 
a jich život šel cestou kostrbatou. Ať 
už je, či byl náš život jakýkoliv, přijde 
doba, kdy svíčka našich dnů postup-
ně dohořívá. Jsou to dny, kterých se 
bojí nejen jednotlivci, ale i celé rodiny. 
Všichni mají strach z neznámého a ros-
tou v nás obavy, jak situaci zvládneme. 
Téměř všichni si přejí, aby jejich svíčka 

života dohořela doma v okruhu svých 
blízkých. Máme to štěstí, že v listopadu 
2018 byl otevřen Domácí hospic sv. Mar-
kéty ve Strakonicích, který pomáhá lidem 
ze Strakonicka, Vodňanska, Volyňska či 
Blatenska prožít plnohodnotně závěr 
svých dnů doma, bez nesnesitelné bo-
lesti, s  jistotou, že v posledních dnech 
nezůstane sám a do poslední chvíle mu 
bude zachována lidská důstojnost. Velký 
díl péče na sebe však musí vzít jeho nej-
bližší. I jim je však Domácí hospic sv. Mar-
kéty ve Strakonicích oporou. Vědomí, že 
mohou 24 hodin denně a 365 dnů v roce 
zavolat a požádat o pomoc, je osvobozu-
jící. Někdy je potřeba péče ošetřovatel-
ské, jindy péče zdravotní, někteří ocení 
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péči duchovní, ale téměř všichni ocení 
psychickou podporu, která jim dá sílu, že 
to zvládnou. Sociální pracovník hospice 
může zase pomoci s vyřízením příspěvků 
či dávek, které hmotně pomohou blíz-
kým v jejich starostlivé péči.
Poslední dny jsou vždy velmi emotivní. 
Máme jedinečnou šanci urovnat vzta-
hy, poděkovat, odpustit si a říci si, že 
se máme rádi, že se milujeme. Jsou to 
chvíle, které jsou pro člověka tak dů-
ležité. Chvíle, které pomohou našemu 
blízkému v jeho odchodu a nám umož-

ní snáze se vyrovnat s jeho odchodem. 
I ve chvíli nejtěžší bude domácí hospic 
s námi. Pomůže nám projít tuto neleh-
kou cestu, zařídí vše potřebné a bude 
nám oporou. 
Pocit že jsme zvládli tuhle cestu po-
slední, byli jsme oporou našemu 
blízkému, je k nezaplacení. Naplňu-
je nás silou, nadějí a láskou. Už víme, 
že zvládneme všechno. Víme, že když 
bude potřeba, máme tady Hospic sv. 
Markéty ve Strakonicích, kde nám Ju-
dita, Jana, Petra, Hanka a Dagmar po-

můžou s citem, láskou a profesionali-
tou v péči o naše blízké. 
Chcete li se dozvědět více o Hospici sv. 
Markéty ve Strakonicích, navštivte naše 
webové stránky www.hospicmarketa.cz 
, nebo se za námi zastavte na adrese Ra-
domyšlská 336 ve Strakonicích. Chcete- li 
nás podpořit, můžete tak učinit fi nančně 
na účet 171 157 619/0600, věcným da-
rem, propagací a reklamou, doporuče-
ním, šířením dobrého jména, ale i jinak. 

Váš tým Domácího hospice 
sv. Markéty ve Strakonicích

 ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VOLYNĚ
 Lidická 120, 387 01 Volyně

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

Ne 2. 6. v 15:00 – kostel Všech sv.
 Modlitba za děti a mládež.

Čt 6. 6. v 19:00 – pošumavská tržnice
 Hovory o víře. 

Ne 9. 6. v 8:00 – kostel Všech sv.
 Slavnost Seslání Ducha sv.

Čt 13. 6. v 19:00 – pošumavská tržnice
 Hovory o víře. 

Ne 16. 6. v 8:00 – kostel Všech sv.
 Slavnost Nejsvětější Trojice.
 První svaté přijímání.

Čt 20. 6. v 18:00 – kostel Všech sv.
 Slavnost Těla a Krve Páně.

Ne 23. 6. v 11:00 – kostel Všech sv.
 Biřmování,  biřmuje Mons. Pavel Posád, biskup

Pá 28. 6. v 18:00 – kostel Všech sv.
 Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
 19:00 farní dvůr, 
 táborák na zakončení školního roku.

 Loni horka, letos zimy, počasí si tropí šprýmy
Na to nemusím být pamětník, abych si vzpomněla na 
loňský květen. Od samého počátku vytopilo slunce obě 
dvě budovy naší školy tak vehementně, že jsme sledo-
vali od první hodiny propocené a horkem unavené děti, 
polehávající po lavicích a odmítající jakoukoli aktivní 
činnost, mozkovou i fyzickou. I my učitelé jsme na tom 
nebyli lépe, jen jsme si prostě netroufli zalehnout na svůj 
stůl a schrupnout si, neboť za to plat nepobíráme. I když 
– kdybychom to tenkrát udělali, nikdo by to asi nezare-
gistroval. Žaluzie temnily okna tříd, rolety se stahovaly, 
avšak marně. Úmorné horko učinilo z jindy velmi živých 
a hlučných organismů tiché, propocené trosky – dětské 
i dospělácké.
Letos se nám tato vzpomínka jeví neuvěřitelná. Děti se ob-
lékají do zimních svetrů a mikin a svlékají se jen neochotně 
při tělocviku. Posedávají u topení a stěžují si, když některé 
nehřeje. To jsou paradoxy. Výhodou je, že zima není uspá-
vací, takže jsou o poznání živější a aktivnější než loni. Loň-
ské fotky tříd i jednotlivců v rozkvetlé školní zahradě a v le-
hounkých šatičkách či kraťasech letos vystřídají teplé bundy 
či svetry. Ale hlavní je, že jsou spolu, focení si velmi užívají.
Kromě závěrečného fotografování tříd, které – vzpomí-

náte-li si na mé minulé hořekování 
o dešti – smáčel přímo liják vylepšený 
sněhovou krupičkou, a tím způsobil zelený boom na naší 
školní zahradě, se v zeleném království měla uskutečňovat 
i výuka v pergole, což doposud kvůli chladnu nešlo. 
Rozjely se však v plném proudu exkurze a školní výlety. 
Nejprve, hned po přijímacím řízení na SŠ, které pro naše 
žáky dopadlo velmi úspěšně, se vydali osmáci a deváťá-
ci na oblíbený a atraktivní zájezd do Vídně. Jako vždy se 
vyrazilo v brzkých ranních hodinách a v hlavním městě 
Rakouska na nás čekala řada parádních zastavení. Díky 
skvělému slunečnému počasí byl úžasný rozhled z Du-
najské vyhlídkové věže, palácový komplex Hofburg na-
bídl ke zhlédnutí korunovační klenoty a další atraktivní 
podívání bylo i na Lipicány. Chrám sv. Štěpána zkrášluje 
samé centrum Vídně už staletí, i nám se ukázal v plné krá-
se a honosnosti. Architektonický skvost proslulého archi-
tekta Hundertwassera dostane snad každého, na velikém 
domě plném barev a nepravidelností nenajdete ani dvě 
stejná okna, úžasné. A jako perlička na dortu je zábav-
ní park Prater, který vás za nemalé euro sveze ve všech 
polohách kamkoli. Děti toho vydrží dost, to mi věřte, na-
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šetřeno také měly, takže to byl tzv. fičák, jak adrenalino-
vě, tak pro peněženky. Zájezd se účastníkům velmi líbil, 
takže ani nestačily ukrást řidiči v  autobusu legendární 
podšálky (pro znalce filmu Účastníci zájezdu podle knihy 
Michala Viewegha). 
Aby si deváté třídy ještě něco užily, účastnily se skuteč-
ného soudního jednání OS Strakonice. Toho dne se řešil 
případ dvou mužů – neoprávněné půjčení auta, alkohol 
a  drogy za volantem, porušení zákazu řídit. Případ byl 
vyřešen veřejně prospěšnými pracemi a zproštěním viny 
obou pachatelů. Po prohlédnutí prostor cel pro předběžně 
zadržené žáci konstatovali, že zas nemusí mít úplně všech-
no a zážitky tohoto charakteru je nelákají, to radši budou 
sekat latinu. Dobře tomu tak. Zajímavé a nezapomenutel-
né to pro ně dozajista bylo. 
V době, kdy se druhý stupeň soustředil na tyto akce, první 
stupeň rozhodně nezahálel. Třídy žijí velmi aktivním živo-
tem. Např. prvňáčci a druháčci přivítali ve svých třídách 
milou návštěvu z MŠ – předškoláčky. Ukázali jim i tělocvič-
nu, zahráli si s nimi řadu her, malovali společně obrázky, 
mlsali apod., prostě jim dokázali, že ve škole je to prima 
a benjamínci se v ní ničeho nemusí bát. Navíc mohou na-

vštěvovat „školu nanečisto“, takže budou připraveni na zá-
řijový start „načisto“. 
Další milá návštěva k nám zavítala z Malenic. Tentokrát se 
role hostitele ujali čtvrťáci a společně s malenickými dět-
mi si zahráli řadu her v angličtině, které se týkaly témat, 
jako je „Můj volný čas“ nebo „Záliby, koníčky“. Bylo to milé, 
bezprostřední i přínosné zároveň (viz foto).
Naše gratulace míří k týmu našich sportovců, kteří obsadili 
3. místo v okresním kole v minikopané. Položili na lopatky i 
týmy velkých škol v okrese Strakonice, a to je tedy paráda!
Vzhledem k tomu, že škola chystá o prázdninách staveb-
ní úpravy širšího charakteru, vyhlásilo vedení školy od 
24. do 28. 6. 2019  ředitelské volno. Plánovaná „Zahradní 
slavnost“, na kterou jsme už v minulém čísle poutali, se 
tedy letos neuskuteční, za což se všem, kteří se na ni při-
pravovali a těšili, omlouváme. Není všem dnům konec, čili 
určitě se uskuteční v samém závěru roku příštího. A dáme 
si záležet, to nám věřte.  
Ač vidíme školnímu roku na konec, čeká nás ještě tolik 
prožitků a aktivit, že se na zpravodajství o nich můžete už 
teď těšit.

Mgr. Eva Přibáňová

Třeťáci ve VOŠ a SPŠ Volyně

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 
Jihočeského kraje“ v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání navštívili žáci obou tříd 3. ročníku
ZŠ Volyně ve dnech 30.4. a 7.5. VOŠ a SPŠ Volyně.
Nejprve si individuálně vypracovávali návrhy na puzzle na 
téma dřevo. Pak si vybrali nejpodařenější návrh a podle 
něho byly puzzle vyrobeny. Děti mohly jejich výrobu prů-
běžně sledovat. Do školy si je odnesly v krabičce, kterou 
před jejich očima vyrobil moderní stroj v nové hale průmy-
slovky.
Během dopoledne si děti také mohly vyzkoušet práci 
v truhlářské dílně s nástroji z minulého století a se součas-
nou moderní technikou pod dohledem pracovníků školy.
Také se seznámily s různými druhy dřeva a podle návodných 

indicií se je učily rozlišovat. Navštívili jsme také řezbářskou 
dílnu, kde si děti vyzkoušely práci se dřevem pod vedením 
řezbáře pana Frencla a obdivovaly výrobky studentů školy 
např. loutky. S nimi jim také naše průvodkyně paní učitelka 
Jandová zahrála krátké loutkové představení.
Na památku dostal každý žák speciálně pro něj vyrobené 
pravítko se jménem. Na úplný závěr jsme se odebrali do 
školní jídelny na chutný oběd.
Všechny děti byly nadšené a dokonce některé prohlásily, že 
na této škole budou chtít v budoucnu studovat.
Všichni moc děkujeme vedení a pracovníkům VOŠ a SPŠ za 
velmi zajímavý programa příjemné přijetí.

učitelky Jana Šůnová
   Ivana Tomášková
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 Mateřská škola Volyně a blížící se prázdniny
(Co jste hasiči, co jste dělali…)
Nejen knihy mají svátek, jak jste se dočetli 
v minulém článku, ale i hasičům je věnován 
v kalendáři jejich den. Proto ve spolupráci 
se Sborem dobrovolných hasičů ve Volyni 
jsme mohli navštívit jejich hasičskou zbroj-
nici, která má „nový kabát“ a prohlédnout 
si prostory, vybavení a techniku. I Policie 
ČR uspořádala pro naše děti besedu na 
Obvodním oddělení ve Volyni. Děti se do-
zvěděly zajímavé informace o odvětvích 
Policie ČR, o jejich práci a vybavení, které 
ke své práci policisté potřebují. Určovaly 
dopravní značky a získaly poznatky o bez-
pečnostních prvcích, které patří na kolo pro 
cyklisty. Velký zážitek měly děti při prohlíd-
ce cely předběžného zadržení. Tímto velmi 
děkujeme p. Peckovi (SDH Volyně) a panu 
Hlavínovi (OO PČR Volyně) za jejich každo-
roční besedy a ochotu se nám ve svém vol-
ném čase věnovat.
Do naší mateřské školy přijela MUDr. Hál-
ková, která naše děti ve školce učila jak se 
správně starat o chrup a jak ho správně čis-
tit. Děti dostaly zdarma nové zubní kartáč-
ky, pexesa a další informační materiály. 
V rámci prožitkového učení byla velkým 
přínosem pro naše předškoláky návštěva 
vyučovací hodiny v Základní škole ve Voly-
ni, do které po letních prázdninách nastou-
pí. Velcí kamarádi pro ně připravili i hodinu 
tělesné výchovy s překážkovou dráhou 
a nechyběly pohybové hry.
Nezapomněli jsme na naše maminky a ba-
bičky. Připravili jsme pro ně i pro všechny 
rodiče a přátele mateřské školy k Svátku 

matek ve třídách besídky. Při této příle-
žitosti jsme nezapomněli ani na naše ba-
bičky v  pečovatelském domě, které jsme 
s naším pěveckým kroužkem opět navští-
vili a potěšili je pěveckým vystoupením 
a vyrobenými dárky od dětí z naší školky. 
Stále jsme věrni cvičení v Sokolovně a ne-
zapomínáme ani na naše oblíbené delší 
vycházky s  batohem.  Poznáváme krásy 
okolí Volyně. Využili jsme s dětmi Dne ote-
vřených dveří v  Dětském domově ve Vo-
lyni a navštívili jsme naše kamarády, které 
známe ze školky.  Až počasí dovolí, těšíme 
se na naše pískoviště, která jsme oživili no-
vými hračkami. Lopatky, kyblíky, hrabičky 
a hra s pískem jsou největší radostí těch 
nejmenších. Rozběhli jsme další kroužek 
pro naše děti v odpoledních hodinách 
- práce s hlínou.  Děti mohou zapojit fan-
tazii, rozvíjet tvořivost a zkusit si vyrobit 
zajímavý výrobek z hlíny. 

Konec školního roku se rychle blíží, ale nás 
čeká ještě spousta činností, zajímavých ak-
tivit a výletů. Mezi ně určitě patří návštěva 
školní jídelny, slavnostní pasování předško-
láků na školáky ve spolupráci s Divadélkem 
Dráček, Den dětí a Hledání pokladu víly 
Volyňky ve spolupráci se SŠ a JŠ Volyně. 
Připravujeme také další výstavu do prostor 
budovy Městského úřadu Volyně, protože 
i my malí se chceme zapojit se svými pra-
cemi do oslav nadcházejícího výročí města.
 Děkujeme policistům z OO PČR Volyně za 
spolupráci při realizaci projektu Dopravní hři-
ště na školní zahradě. Děkujeme Technickým 
službám za pomoc při realizaci „Mini Volyně“ 
taktéž na zahradě mateřské školy. Děkuje-
me rodičům za jejich další nápady jak využít 
krásně členitou, prostornou a velkou zahradu 
u naší mateřské školy Pod Malsičkou.

Za třídu Žabičky třídní učitelky
 Bc. Jana Škopková a Věra Vrbová

  Základní umělecká škola Volyně – plán akcí na červen 2019
 

 10 .6. pondělí v 18.00 hodin Na Nové, 
 Závěrečný koncert

 17 .6. pondělí v 18.00 hodin v Pošumavské tržnici, 
 koncert žáků V. Veselé

 22. 6. sobota ve 14.00 hodin u Tržnice
 folklórní soubor účinkuje na slavnostech založení města Volyně

VŠEM ŽÁKŮM A RODIČŮM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE 
NA SETKÁNÍ 2. září 2019 ve 13.00 hodin v kinosále ve Volyni.
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 23. ročník konference „Dřevostavby“ 
 na Vyšší odborné škole ve Volyni za významné pomoci ČKAIT
V  tradičním předvelikonočním čase se opět na Vyšší odborné 
škole a Střední průmyslové škole ve Volyni konal již 23. ročník 
konference „Dřevostavby“, byť v trochu jiném půdorysu než bý-
valo zvykem. Po letech jsme z mnoha důvodů opustili tradiční 
formát pořadatelství středa - čtvrtek a nahradili jej režimem úte-
rý - středa. Trochu jsme i pozměnili tradiční křesťanské zvyky, 
kdy na „Šedivé úterý se uklízelo a vymetaly se pavučiny z koutů“, 
a vše jsme museli připravit již s téměř týdenním předstihem. Vý-
znam naší akce, kterou tradičně pořádáme ve spolupráci s Ob-
lastní kanceláří České komory autorizovaných inženýrů a tech-
niků činných ve výstavbě v  Českých Budějovicích, podpořili 
osobní účastí paní Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského 
kraje a pan Mag. Christian Miller, obchodní rada Velvyslanectví 
Rakouska v  České republice. Vzhledem k  pravidelné obměně 
pracovníků velvyslanectví se v jeho případě jednalo o derniéru. 
Přesto doufáme, že spolupráce s  našimi jižními sousedy bude 
pokračovat i v následujících letech v neztenčené intenzitě. 
Každoročně se v  sestavě přednášek snažíme najít vyvážený 
poměr mezi vysoce odbornými přednáškami, které prezen-
tují představitelé převážně akademické sféry a vystoupeními 
s praktickými ukázkami v podání reprezentantů realizačních fi -
rem. Stalo se již tradicí, že na naší konferenci vystupují i zástupci 
státní správy, kteří mohou oslovit a možná i ovlivnit projektanty 
i realizační fi rmy zabývající se stavěním ze dřeva. Právě takovou 
byla přednáška s  názvem „Stavby a výkon státního požárního 
dozoru podle zákona o požární ochraně“, se kterou vystoupil 
náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského 
kraje pan Ing. plk. Milan Brabec. Další velmi poutavou přednáš-
kou z našeho kraje bylo vystoupení pana Ing. Tomáše Nemravy 
z fi rmy Nema Dřevostavby s. r. o., jenž přijel představit význam-
né stavby realizované právě v regionu jižních Čech. Oba zmíně-
ní přednášející byli osloveni prostřednictvím Ing. Františka Hla-
díka, ředitele Oblastní kanceláře ČKAIT v Českých Budějovicích. 
I letos jsme se snažili sestavu přednášek oživit něčím novým, 
s čím se běžně nedá setkat na podobných akcích pořádaných 
v České republice. Velký ohlas mezi účastníky konference vzbu-
dily dvě přednášky Ing. arch. Lubora Trubky, AIBC, FRAIC z Van-
couveru, který k  nám zavítal opět po deseti letech. Přednášky 
„Why to use wood & When to use wood“ a „How to use wood & 
Advanteges of wood construction“ nás přenesly k  monumen-
tálním stavbám komunitních a zdravotních center pro původ-
ní obyvatele Kanady na vzdáleném pobřeží Pacifi ku. K hlavním 
myšlenkám všech projektů i  staveb, ve světě velmi uznávané-
ho a úspěšného rodáka ze Sušicka, patří úzké sepětí s přírodou 
a umístění do terénu v souladu se zvyky a tradicemi původních 
obyvatel.

Jenom obtížně bychom si dokázali představit naši konfe-
renci bez pana arch. Mikka Viljakainena z  finské Nadace 
Puuinfo, která podporuje dřevozpracující průmysl v  této 
vyspělé severské zemi a i jeho prostřednictvím získává-
me další přednášející ze Skandinávie. K  uvedeným vý-
jimečným osobnostem bezpochyby patří pan Mgr. art. 
Bjørn Kierulf z  Norska, který již delší dobu žije a pracuje 
na Slovensku a díky jeho skvělé slovenštině není nutné 
zajišťovat simultánní překlad z  norštiny nebo angličtiny. 
Výjimečná byla i vystoupení zástupců obou zúčastněných 
rakouských Technických univerzit v Grazu a Linci.
Bylo by nespravedlivé, abychom zmiňovali pouze zahra-
niční účastníky, na konferenci vystoupila řada předních 
domácích realizačních firem a vysoký počet akademických 
pracovníků z Českého vysokého učení technického v Pra-
ze, Technické univerzity ve Zvolenu, Univerzitního centra 
energeticky efektivních budov, Vysokého učení technic-
kého v Brně a Slovenské technické univerzity v Bratislavě.  
Dalším oživením letošního ročníku bylo souběžné pořada-
telství dvou workshopů v  aule vybudované ve spolupráci 
s  Technickou vysokou školou v  Deggendorfu. Konkrétně 
se jednalo o workshop Výzkumného ústavu dřevařského 
v Praze s názvem „Dřevostavby pod rentgenem“ a workshop 
„Stavebně-fyzikální souvislosti dřevostaveb“ s Univerzitním 
centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Zpes-
třením celého dvoudenního programu byla i výstava „Stav-
by století republiky“, na jejíž realizaci měl lví podíl Ing. arch. 
Martin Augustin z Českých Budějovic a Dr. Oldřich Janota. 
Není bez zajímavosti, že mezi stavbami století na jihu Čech 
nechybí ani školní budova v Resslově ulici, která byla posta-
vena v roce 1933 v čistém funkcionalistickém stylu.
V  rámci konference se již tradičně uskutečnila v  areálu 
školy prezentace téměř padesáti firem zabývajících se 
produkty a službami souvisejícími s přednášenou proble-
matikou včetně odborných nakladatelství, která prezento-
vala literaturu z  oblasti stavebnictví a  dřevozpracujícího 
průmyslu. O prezentaci výrobků a služeb je stále vzrůsta-
jící zájem, který svědčí o  dynamicky se rozvíjející oblasti 
dřevostaveb a zároveň o pevném místě „volyňského semi-
náře“ v  povědomí odborné veřejnosti právě před Veliko-
nocemi. Přes šest stovek účastníků v letošním roce je toho 
dostatečným důkazem.
Pořadatelství konference s  tradicí, která se blíží čtvrti-
ně století, je jako rozjetý vlak, z  něhož se nedá vystou-
pit, a  proto již dnes začínáme připravovat „předjubilejní“ 
24. ročník, který budeme pořádat 7. a 8. dubna 2020. Sou-
časně začínáme ve spolupráci s Komorou architektů a in-
ženýrských poradců pro Horní Rakousko a  Salcburk pro-
mýšlet i ročník s  pořadovým číslem představujícím čtvr-
tinu století, což je v  podmínkách školy na malém městě 
určitě mimořádný počin. Nárůst podílu dřevostaveb z 1 % 
v roce 1996 na letošních téměř 15 % vnímáme jako cestu 
správným směrem a za nás za všechny bych rád slíbil, že 
i nadále budeme další ročníky připravovat u nás ve škole 
a v  regionu jižních Čech v  duchu francouzského přísloví 
-  „Dobré jméno je víc než bohatství“. 

 Jiří Homolka
ředitel VOŠ a SPŠ Volyně
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 D. S. PIKI  ocenění 
D. S. PIKI Volyně se zúčastnil Krajské přehlídky ,, Trhové Sviny 2019“ 
s úspěchem. Čestné uznání za herecký výkon, získal Stanislav Nový 
a Monika Zábranská Cenu poroty za autorskoherecký přínos zís-
kal Miloslav Pikolon a divadelní spolek PIKI, získal cenu přehlídky 
s návrhem na postu na Národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou 
2019. Děkujeme všem naším věrným divákům za důvěru a že nám 
fandí. 

Za divadelní spolek jeho vedoucí 
Miloslav Pikolon

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

pondělí:  od 13.30 až 14.30  pravidelné pla-
vání  ve  strakonickém bazénu 

3.6. od 9.00  kreativní tvoření v klubovně 
Domu s pečovatelskou službou

úterý: pravidelné plovárničky na místním 
koupališti od 17.00

středa: 10.00 – 12.00 pravidelná  počítačo-
vá poradna v klubovně SPAS v Domě s pe-
čovatelskou službou pravidelný petang 
v Bezručových sadech od 17.00

12.6. zájezd - Dostupná Šumava II.

čtvrtek: 16.5. pěší výlet s Edou do Albrechtic

sobota :  týdenní zájezd do Vranova nad 
Dyjí od 22. do 29.6.2019 

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

 Teče, voda teče...
Nějak jsme si za poslední léta zvykli, že 
v prosinci je to na jarní kabáty, v dubnu 
odhazujeme sníh a v květnu se můžeme 
jít koupat. Je naruby všechno. Nejen po-
časí. Pravdou ale zůstává, že letošní kvě-
ten člověku udělal opravdu radost.  Tedy 
podle pořekadel a pranostik - studený 
máj, v stodole ráj anebo taky známe tu 
o  pastýři, kterému by neměla oschnout 
hůl a chlapci (no, však víte). 
A pršelo a pršelo a tráva se zazelenala, prach 
spláchnul a koryta řek se  trochu zaplnila.
 Když přemýšlím o počasí a vodě, což na-
konec slyšíme ze všech stran, vůbec   se 

nedivím, že jsou povodně a oproti tomu 
sucha. Komunisti rozvorali meze i mezičky, 
máme velké širé rodné lány a voda z kraji-
ny mizí. Kolem domů není jen tráva a písek 
a hlína, ale zámková dlažba, voda se svádí 
okapy do země a někam prostě teče, že? 
Až to prostě přeteče. 
 Pokrok nezastavíš, to je jisté, ale nemám 
zrovna hřejivý pocit, že by vše sloužilo 
člověku a lidstvu v dobrém. A tak obje-
víme nový  světadíl - projekty dešťovka. 
A zase budeme vodu ze střech chytat. 
Možná to ale bude mít stejný efekt jako 
chytat včerejší den, nevím. Oproti tomu 

přibývá aut a silnic a dálnic,   planeta je 
prošpikovaná asfaltem a plochami letišť 
a parkovišť a ocelových mrakodrapo-
měst a...a...a...přirozený koloběh vody 
v  přírodě se zužuje rok za rokem. A to 
už vůbec nemluvím o deštných prale-
sech a  jejich fatálnímu úbytku jako při-
rozeným plicím planety, stejně tak je to 
i s našimi lesy.
Voda a kyslík   je prostě   život. Tak to 
je a vždycky bude. Tak na to mysleme, 
když doma otáčíme tak lehce kohout-
kem...

Helena Brejchová Vrábková
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 Městská knihovna Volyně
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE: 
MACHÁČOVÁ: Poslední polibek / MA-
CHÁČOVÁ: Žena vlivného muže / 
KLEYPAS: Nezkrotná touha / KLEYPAS: 
Milenec lady Sophie / DAILEY: Iluze / 
PHILLIPS: Splněný sen / KUŤÁK: Když 
zraje tráva / WEINER: Až úplně dolů /  
LOUDA: Láska (ne)slučitelná se životem 
/ CARTLAND: Mizera / CARTLAND: Mi-
lenci v Londýně / WURM: Nesmíš mě mi-
lovat. Barvy lásky / LÉPÉE: Vlk a lev. Vál-
ka tří Jindřichů / STEIN: Neklid / STEIN: 
Sbohem, ptáčku / STEIN: Fízl / BANNER: 
Dům na prahu noci / GREGOR: Pěšky 
okolo Československa, aneb, Sen, který 
trval 89 dní / JONASSON: Stojednaletý 
stařík, který se vrátil, aby zachránil svět 
/ HONZÁK: Psychosomatická prvouka 
/ MUSSO: Byt v Paříži / BJORK: Clona / 

MACHALOVÁ: Do světa. Cestujte chytře, 
levně a často / SLIMÁKOVÁ: Velmi osob-
ní kniha o zdraví / PAVLŮSEK: Báječná 
léta s Jawou 1929-2015 / BIRKNER-MA-
HLER: Zatajená minulost / BRÁZDA: 
Nový notářský pitaval / HERON: Poled-
ne u Tiff anyho / CUSSLER: Ničitel
MENŠÍK: „Kněží hora“ u Katovic / MIKE-
ŠOVÁ: Strakonice a srpen 1968
GROOT: Dudy ze sbírky Jeroena de Gro-
ota / KERLES: Povolání. Přírodovědec / 
ČERNÝ: 25 tajemství Prahy / MERTIN: 
Psychologie pro učitelky MŠ / OPRAVI-
LOVÁ: Rok v mateřské škole / SVOBO-
DOVÁ: Vzdělávání v mateřské škole / 
HIEKKAPELTO: Bezbranní / DENEMAR-
KOVÁ: Hodiny z olova / PULLEY: Mrtvý 
klíč / TRNKOVÁ: Babiččiny recepty na 
přirozenější život / JAKOUBKOVÁ: Man-

žel do domu...hůl do ruky / HÁJEK: Pe-
dagogické ovlivňování volného času
COATES: Duch domu Ashburnů / MAY: 
Ochráním tě / ENOCH: V moci lásky / 
ENOCH: Slečna Nebezpečná / CIMA: 
Probudím se na Šibuji

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
BOB THE BUILDER: Hugo opravářem / 
BAISCH: Dračí pohádky / COLLINS: De-
ník vlogerky / HLADKÝ: Velká pohádka 
o malé víle / MAĎA: Proč se říká…? / MI-
LER: Jak Krtek ke kalhotkám přišel / MI-
LER: Little Mole in Winter / WALZ: Velká 
kniha scoubidou / DARCY: Příručka sexy 
čarodějnice. Příručka světem magie pro 
mladé kouzelnice

Městská knihovna ve Volyni zve 
na autorské čtení s regionální spisovatelkou pro děti paní Ditou Křišťanovou. 

Akce se uskuteční v sobotu 22. června v 11h v dětském oddělení u příležitosti 
Dne otevřených dveří v rámci oslav výročí 720 let od založení města Volyně.

PROGRAM VOLYŇSKÉ KULTURY NA ČERVEN 2019

so. 8.6. 20 hodin  KOUPALIŠTĚ
VOLYŇSKÉ HŘMĚNÍ
Hudební minifestival na začátku léta. 
Hrají TYMUDEJ, 200 ZBRANÍ, PNP, ŠUTR

po. 10.6. 18 hodin   SÁL NA NOVÉ
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ

pá 14. 6.     MĚSTSKÉ MUZEUM, NÁDVOŘÍ TVRZE
TANEC PRAHA VE VOLYNI 
11:00 a 16:00 hlasově-pohybový workshop 
zakončený africkými tanci ghanské oblasti / VEN.ku TANCI 
19:00 vystoupení Lenka Kniha Bartůňková, Ridina 
Ahmedová & Ghana Dance Ens. (GH/CZ): Eymen – Úhel 
pohledu / Point of View 
v případě velmi nepříznivého počasí v sále Na Nové

pá.14.6 20 hodin malý  SÁL NA NOVÉ
HRAJÍ ŠUMAVÁCI
posezení s kapelou

so 15. 6.  ZAHRADNICTVÍ VE VOLYNI
VOKULE - Volyňské kulturní léto
MULTIŽÁNROVÉ ODPOLEDNE S KREATIVNÍMI DÍLNAMI 
pro děti i dospělé, zahájení ve 13 hodin vystoupením taneč-
níků ze západoafrické Ghany,

po. 17.6. 18 hodin  POŠUMAVSKÁ TRŽNICE
TŘÍDNÍ KONCERT ZUŠ     
třídní koncert žáků V. Veselé

pá. 21.6. 20 hodin  KOUPALIŠTĚ
PŮLSTOLETÍ S KYTAROU
František Nedvěd a skupina TAEBREAK
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na večer plný pohody, vlíd-
ného slova a hlavně pěkných písniček z pera takových veli-
kánů jako jsou Gordon Lighfoot, Don Williams, Jan Nedvěd. 
Texty jsou od Františkova přítele a spolupracovníka ve Spiri-
tuál Kvintetu Dušana Vančury. F. Nedvěd si dovolí zahrát písně 
i ze svého pera. Chcete-li si odpočinout od denního shonu, 
přijďte. Vstupné 200,-Kč předprodej vstupenek Infocentrum 
Volyně 778 888 761
v případě nepřízně počasí se akce koná v sále Na Nové.
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so. 22.6.  VYBRANÉ BUDOVY A OBJEKTY VE MĚSTĚ
OSLAVY 720 LET MĚSTA VOLYNĚ

10 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
11 hodin Autorské čtení s regionální spisovatelkou pro děti
  paní Ditou Křišťanovou, dětském oddělení KNIHOVNY

PÓDIUM U POŠUMAVSKÉ TRŽNICE
14 hodin  soubor ZUŠ Volyně v lidovém tónu
15 hodin  hraje WC Pauza v rytmu country
17 hodin  předávání ocenění čestného občanství, 
 ceny města a ceny starosty
18 hodin  CORSO Beat k tanci i poslechu 
 po celý den možnost občerstvení 
 u Pošumavské tržnice
  ozvěny FOOD festivalu a Šperkařského 
 workshopu (tvořivé dílničky pro děti)

ne. 23.6. 9 hodin  U POŠUMAVSKÉ TRŽNICE
FAIRTRADOVÁ SNÍDANĚ  

st. 26.6. 17 hodin  KINO
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

čt. 27.6. 20 hodin  KOUPALIŠTĚ
JAZZ – BLUES – SOUL
Ferenczy Andreas – zpěv, Gébert Attila – klávesy, Ulbert Fe-
renc – kytara, Eged Márton – baskytara
Takács Bálint – bicí

pá. 28.6. - ne. 7.7.2019 SÁL NA NOVÉ
DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ 2019
celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního 
divadla s postupem na Jiráskův Hronov.

KINO

Úterý 4.6. ve 20,00
ROCKETMAN
Životopisný / Drama / Hudební / Velká Británie / USA, 2019, 
120 minut, vstupné 120,-Kč
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to 
malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, 
zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví 
úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízně-
nější duši, textaře Bernieho Taupina. 

Čtvrtek 6.6. ve 20,00
X-MEN: DARK PHOENIX
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi, USA, 2019, 114 minut, vstupné 
120,-Kč
Když skupina X-Menů vyrazí na celkem rutinní záchrannou 
misi na oběžné dráze k ohrožené posádce raketoplánu, zdá se, 
že mají vše pod kontrolou a operace probíhá zdárně. Ale zdání 
klame.

Úterý 11.6. ve 20,00
TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ
Dokumentární / Velká Británie, 2018, 96 minut,  
vstupné 120,-Kč
Bobby, Eddy a David přišli na svět v New Yorku na začátku 
60. let jako jednovaječná trojčata. Hned po narození ale 
byli rozděleni a adoptováni různými rodinami. Film od-
haluje znepokojivé tajemství experimentování s lidskými 
osudy.

Čtvrtek 13.6. ve 20,00
AVENGERS: ENDGAME
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA, 2019, 182 minut
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil 
polovinu života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, ve-
dou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále 22 
filmů studia Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali 
poslední síly a pokusili se vrátit úder.

Úterý 18.6. ve 20,00
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Komedie / Sci-Fi / Akční, USA, 2019,  vstupné 120,-Kč
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šme-
jdem z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud 
největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu 
agentovi v organizaci Mužů v černém.

Čtvrtek 20.6. ve 20,00
ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
Komedie, USA, 2019, 105 minut, vstupné 120,-Kč
Americká komedie o dvou „šprtkách“, které se do jediné-
ho večera snaží vměstnat vše, o co během čtyř let studia 
přišly.

Neděle 23.6. v 15,00
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaný / Komedie / Rodinný, USA, 2019, 86 minut,  
vstupné 100,-Kč
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není 
jediným oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzo-
ru další nečekané změny.

Úterý 25.6. ve 20,00
ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
Komedie / Akční / Thriller / Island / Francie / Ukrajina, 
2018, 101 minut,  vstupné 100,-Kč
Nejhledanější žena ostrova řeší s lukem v ruce dilema 
mnohých z nás: jak svým dílem přispět k tomu, aby nedo-
šlo k ekologické a sociální katastrofě?

Čtvrtek 27.6. ve 20,00
ANNABELLE 3
Horor / Mysteriózní / Thriller / USA, 2019,  vstupné 120,-Kč
Pokračování úspěšné hororové série, ve kterém se opět 
potkáváme s neblaze proslulou panenkou. Kdo mohl 
ovšem tušit, že Annabelle probudí zlé duchy v blízkosti 
a svět zažije další děsivý útok temných sil.
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 Festival TANEC PRAHA ve Volyni a Čkyni

Mezinárodní festival současného tance a po-
hybového divadla se i letos vrací do jižních 
Čech. Nenechte si ujít v pátek 14. června ve 
Volyni a v sobotu 15. června ve Čkyni unikátní 
projekt umělců z Česka a západoafrické Gha-
ny, který propojuje generace i zcela odlišné 
kultury.  

Pokračuje tak spolupráce s Ghana Dance En-
semble, v němž krátce působily dvě české per-
formerky, které sbíraly materiál pro projekt Ey-
men – Úhel pohledu. TANEC PRAHA uvede jeho 
světovou premiéru a následně ho představí 
i v jižních Čechách. 

Co je smrt? Skutečnost? Nebo úhel pohledu? 
Kolik takových úhlů je? Tolik kolik lidí? Tolik 
kolik kultur?, ptají se tanečnice a choreograf-
ka Lenka Kniha Bartůňková a zpěvačka Ridina 
Ahmedová, které zavítaly nejen do hlavního 
města Ghany Akkry, rozmlouvaly s místními lid-
mi a ve spolupráci s ghanskými umělci vytvořily 
site-specific projekt na téma stáří a smrt. 

Součástí programu je i hlasově-pohybový 
workshop pro širokou veřejnost vedený prota-
gonistkami projektu formou hravých cvičení, 
která zvládne úplně každý, zakončený africký-
mi tanci ghanské oblasti. 

Program:
PÁ 14/6 19:00 Městské muzeum – Volyně – nádvoří 
tvrze – Lenka Kniha Bartůňková, Ridina Ahmedová & 
Ghana Dance Ens. (GH/CZ): Eymen – Úhel pohledu / Po-
int of View + 11:00 + 16:00 hlasově-pohybový workshop 
zakončený africkými tanci ghanské oblasti / VEN.ku 
TANCI (v případě velmi nepříznivého počasí v sále Na 
Nové)

SO 15/6 19:00 Synagoga Čkyně   – Lenka Kniha Bar-
tůňková, Ridina Ahmedová & Ghana Dance Ens. (GH/
CZ): Eymen - Úhel pohledu / Point of View + 14:30 hla-
sově-pohybový workshop zakončený africkými tanci 
ghanské oblasti / VEN.ku TANCI

Vstupné: 
večerní představení 80,- Kč, workshop 100,- Kč, worksho-
p+představení 150,- (děti a senioři vstup na představení 
zdarma)
Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji: Volyně, In-
focentrum ve staré radnici, tel. 778 888  761, infocent-
rum@kultura-volyne.cz 

Festival TANEC PRAHA ve Volyni a Čkyni se koná ve spo-
lupráci se spolkem Volyně v dolyně, Volyňskou kulturou 
p.o., Synagogou Čkyně  za podpory Ministerstva kultu-
ry ČR. Kromě Volyně a Čkyně festival v jižních Čechách 
proběhne také v Českých Budějovicích, Písku a Táboře. 
Více informací na: www.tanecpraha.cz.
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 Divadelní Piknik Volyně 2019
PROGRAM
Pátek 28. června 2019
18.30 – 21.00 DS J. K. Tyl České Budějovice / režie: Jindřich 
Šupitar
NN  Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský: Světáci
22.45 – 23.55 OLDstars Praha / režie: Ondřej Kulhavý
NN  Ivan Vyrypajev: Iluze

Sobota 29. června 2019
14.00 – 15.40 Divadlo Maškara Praha / režie: Josef Škarka
NN  Alois a Vilém Mrštíkové, Josef Škarka: 
  Tohle není Maryša
17.30 – 19.30 DS Zmatkaři Dobronín / režie: Ladislav Valeš
NN  František Zborník: 
  Skřivani už jen v Shakespearovi
21.00 – 22.25 Divadlo Pod čarou Písek / režie: František Zborník
NN  František Zborník: O 14 dní dříve 
  aneb Svoboda nadvakrát

Neděle 30. června 2019
10.30 – 11.30 DS Vojan Libice nad Cidlinou / 
  režie: Jaroslav Vondruška
Z  Vlastimil Peška: Měla babka čtyři jabka (DP)
14.00 – 15.50 DS Rájec-Jestřebí / režie: Iva Šimková
NN  Anita Augustin: Jednou hole, 
  jednou na nože
17.00 – 18.20 Divadlo Prkno Veverská Bítýška / 
  režie: Eva Petrželová
NN  Kateřina Rudčenková: Vůně třešňového dýmu
20.00 – 22.20 Vlastenecký divadelní spolek VLASTÍK Vrchlabí 
  / režie: Jiří Severýn, Jana Erbová
NN  Leo Rosten, Miroslav Hanuš: 
  Pan Kaplan má třídu rád

Pondělí 1. července 2019
10.30  Komentovaná prohlídka města Volyně (DP)
NN  (sraz Na Nové)
14.00 – 16.15 Rádobydivadlo Klapý / režie: Václav Špirit
NN  Maxim Gorkij: Vassa
18.30 – 20.00 Ty-já-tr/HROBESO Praha / režie: Štěpán Pácl
NN  Roland Schimmelpfennig: Zlatý drak
21.30 – 22.40 Divadlo Exil Pardubice / režie: Jana Tichá
NN  Eurípidés, Petr Kolečko: Kauza Médeia

Úterý 2. července 2019
10.30 – 11.00 Tvoje BÁBA Most / režie: Pavel Skála
M  Pavel Skála: Poem macht frei (DP) 
15.00 – 17.30 DS Karel Čapek Děčín / režie: Jana 
Stejskalová 
NN  Marina Carr: Maja
17.45 – 19.15 BURKE CUP – soutěž (nejen) divadelních 
týmů o pobyt na DPV 2020
Z
18.00 – 18.30 Tvoje BÁBA Most / režie: Pavel Skála
M  Pavel Skála: Poem macht frei (DP)
19.45 – 21.10 Ty-já-tr/Hrobeso Praha / režie: Luděk Horký
NN  Bohumil Hrabal, Tomáš Jarkovský, Jakub 
  Vašíček: Ostře sledované vlaky

Středa 3. července 2019
10.30 – 11.00 Tvoje BÁBA Most / režie: Pavel Skála
M  Pavel Skála: Poem macht frei (DP)
14.00 – 16.45 DS Vrchlický Jaroměř / režie: Jan Sklenář
NN  Molière: Lakomec
17.30 – 18.00 Tvoje BÁBA Most / režie: Pavel Skála
M  Pavel Skála: Poem macht frei (DP)
19.00 – 20.10 Divadlo Exil Pardubice / 
  režie: Kateřina Fikejzová Prouzová 
NN  Nicolas Bedos: Do zdi
21.00 – 22.00 Kefírová sekta Louny / 
  režie: Oksana Kaplanová
NN  Viliam Klimáček: Nízkotučný život

Čtvrtek 4. července 2019
13.30 – 19.30 Výlet na Otáčivé hlediště Český Krumlov
OH ČK  Malé divadlo České Budějovice / 
  režie: Petr Hašek, Arthur Conan Doyle, 
  Zdeněk Jecelín: Ztracený svět (DP)
14.00 – 16.30 DS SemTamFór Slavičín / režie: Jan Julínek
NN  Patrick Ryan, Hynek Bouček, Milan 
  Schejbal: Jak jsem vyhrál válku
17.00  Vzpomínka na Františka Zborníka (DP)
20.00 – 21.45 Ty-já-tr/Načerno Praha / režie: Lukáš Křížek
NN  Jean-Michel Ribes: Divadlo bez zvířat

Pátek 5. července 2019
10.30  Komentovaná prohlídka města Volyně (DP)
NN  (sraz Na Nové)
14.00 – 15.50 DS Břetislav Břeclav / režie: Tomáš Uher
NN  William Shakespeare: Romeo a Julie
18.15 – 19.20 Divadelní studio Viktorka Holešov /
  režie: Konrád Popel
NN  Václav Havel: Audience
20.30 – 22.00 Divadýlko na dlani Mladá Boleslav / 
  režie: Petr Matoušek
NN  Alois a Vilém Mrštíkové, Petr Matoušek: 

Vávra aneb Všechno, co jste chtěli vědět 
o Maryše a báli jste se Mrštíků zeptat

Sobota 6. července 2019
14.00 – 15.50 K.V.A.S. Karviná / 
  režie: Lucie Ráczová, Radka Zapletalová
NN  Tomáš Kovanda: Projekt N.A.Ď.E.Ž.D.A
19.30 – 20.45 Divadelní studio D 3 Karlovy Vary / 
  režie: Petr Richter
NN  Tomáš Svoboda: Srnky
22.30   Šansonový večer E ster Kočičkové 
  a Lubomíra Nohavici (DP)
NN  a slavnostní zakončení Divadelního 
  Pikniku Volyně 2019 s vyhlášením výsledků

NN – Na Nové, MS – Malý sál Na Nové, Z – Zahrada Na Nové, 

M – Mototechna, OH ČK – Otáčivé hlediště Český Krumlov, 

DP – doprovodný program
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 Tělocvičná jednota Sokol Volyně

 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 – ČERVEN 2019
pátek 7. června od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – POTŘEB-
NÝ STÁNEK DUŠEVNÍ
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii 
širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma veče-
ra: Měšťanská beseda ve Volyni a její činnost v 60. až 90. le-
tech 19. století.  

… až do 9. června, VÝSTAVA – TVRZ
PŘÍRŮSTKY 2016–2018
Reprezentativní výběr z nejrůznějších předmětů získaných 
do sbírek Městského muzea ve Volyni v  letech 2016 až 
2018. Výstava o kousek prodloužená vstříc nedosažitelné-
mu létu.

sobota 15. června od 8:30 hodin, VLASTIVĚDNÝ VÝLET – NÁ-
MĚSTÍ
MÍSTA V KRAJI – ČERNÍKOV & DROUŽETICE
Kombinovaný vlastivědný výlet. Nejprve autobusem do 
Strakonic a pak pěšky. Cestou komentáře historické i jiné. 
Pěší trasa dlouhá cca 15 km. Sraz na zastávce na náměstí, 
autobus z Volyně odjíždí v 8:37. K výpravě je možné se při-
pojit ve Strakonicích na nádraží v 8:50. Návrat zpět opět ze 
Strakonic.

středa 19. června od 18 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ
KOHOUT NA TALÍŘI
Výběrová výstava keramiky ze sbírek Městského muzea ve 
Volyni. Hrnčina, bělnina, kamenina, porcelán... Výstava potr-
vá až do 5. října 2019.

středa 19. června od 20 hodin, KONCERT – NÁDVOŘÍ TVRZE
SIR OLIVER MALLY & PETER SCHNEIDER
Prvotřídní blues vzniklé jako společný projekt dvou exce-
lentních kytaristů – Rakušana Olivera a Němce Petera. Dvě 
akustické kytary, foukací harmonika, Oliverův medový hlas 
a předlouhá dobrodružná i poklidná bluesová procházka, 
při které je dobré nechybět. Web: https://sir-oliver.com.

… až do 25. června, VÝSTAVA – TVRZ
DAVID HABERMANN & VALENTIN HORBA – REZONANCE
Dva umělci a přátelé – vysočinský umělecký kovář ze samoty 
Planiště a jihočeský naivistický krajinář z Drhovle. Studený kov 
a teplé barvy v dialogu.

čtvrtek 27. června od 18 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ
JIŘÍ VÁCLAV NOVOTNÝ – OD RADOMYŠLE AŽ K VOLYNI
Bytostný prácheňský krajinář a důležitý regionální dokumen-
tátor Jiří Václav Novotný (1929–2014) a  výstava obrazů při-
pravená k jeho nedožitým devadesátinám. Syté kombinované 
techniky z  milovaného a adorovaného Prácheňského kraje. 
Výstava potrvá až do 8. září 2019.

po celý červen, VÝSTAVA – TVRZ
SILOU LVÍ, VZLETEM SOKOLÍM – 150 LET VOLYŇSKÉHO SO-
KOLA
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. Výstava potrvá 
až do 29. září 2019.

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

po celý červen, 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
STARÁ RADNICE – nám. Svobody 1, Volyně

Májový sportovní minimaraton
Ve středu 8. 5. se konal ve volyňské so-
kolovně 19. ročník Májového sportovní-
ho minimaratonu, na kterém se sešlo 21 
žen. První lekce měla název Fit na bosu. 
Po krátkém úvodu následovala rozcvička, 
která zaktivovala svaly v těle. Další cviče-
ní bylo věnováno různým způsobům 
cvičení na bosu a s bosu a bylo stručným 

návodem, jak jej využít při zvyšování 
kondice, posilování a k balančnímu cvi-
čení. V další lekci bylo využito gymballů 
a overballů, které v jednotě používáme 
již dlouhá léta. Mělo to být cvičení po-
hodové, ale protože se sešly ženy velmi 
šikovné a toužící si řádně zatrénovat, tak 
se hodně posilovalo. Třetí hodina byla 

věnována kondici. Po-
silování, které bylo po-
jato jako kruhový trénink, bylo zaměřeno 
na problematické partie těla a vytrvalost. 
Po závěrečném protažení všechny účast-
nice domů odcházely s malým dárečkem, 
výborně naladěny a s tím, že se těší na ví-
kendové oslavy jednoty.



červen 2019INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚstrana 15

Župní přebor ve stolním tenise

V sobotu 4. 5. 2019 uspořádal oddíl stolního tenisu T.J. Sokol Volyně 
11. ročník tradičního turnaje trojčlenných družstev „O pohár Sokola 
Volyně“, organizovaný jako otevřený župní přebor Sokolské župy 
Jihočeské. Letošní ročník byl součástí oslav 150. výročí založení 
jednoty a 90. výročí postavení volyňské sokolovny. Do turnaje se 
přihlásilo 10 družstev, která byla rozlosována do 2 skupin. Do jejich 
čela byli nasazeni loňští fi nalisté Sokol Vodňany (Turek, Svoboda, 
Vařečka) a Sokol Studená (Maňhal st., Maňhal ml., Ondráček). Ani je-
den z nasazených svoji skupinu nevyhrál, Vodňany se navíc nepro-
bojovaly ani do semifi nále. Vítězi skupin se staly týmy  Elektrostavu 
Strakonice (Majer, Poklop, Krejčí O.) a Sokola Velké Popovice (Ivan, 
Lambert, Horut). V semifi nále se střetli vítězové skupin s druhými 
týmy ze skupin opačných - Elektrostav (již oslabený o Ondru Krejčí-
ho) podlehl v poměru 1:4 Sokolu Studená, Velké Popovice po boji 
těsně 4:3 přehrály tým ST Svatá Maří (Schoř, Vašátko, Janoud). Finá-
lové střetnutí bylo též velmi vyrovnané, o vítězství Velkých Popovic 
nad Studenou  v poměru 4:3 rozhodl až sedmý zápas, v němž Emil 
Ivan porazil Jana Maňhala st. Třetí místo vybojoval strakonický Elek-
trostav, když stejně jako ve skupině podruhé přehrál tým ST Svatá 
Maří. O páté místo si zahrál „A“ tým pořádajícího Sokola Volyně 
(Valašík, Hraše, Šišková, Chalupa) se Sokolem Vodňany, kdy úspěš-
nější v poměru 4:2 byli vodňanští borci. Souboj o sedmou příčku 
svedl proti sobě družstva Sokola Zliv (Šimek, Hovorka, Michálek, 
Vobr) a Sokola Tábor (Kašpar, Kamiš, Vašíček, Hirko) a táborští jed-

noznačně zvítězily v poměru 4:0. Poslední týmy z obou skupin 
se utkaly o celkové místo deváté, „B“ tým Sokola Volyně (Žíla, 
Nestřeba, Boška) porazil v poměru 4:1 družstvo Sokola Strako-
nice (Klečka, Hanuš, Barborka). Turnaj přinesl řadu napínavých 
zápasů, některé i s patřičnými emocemi. Jako tradičně nabídl 
možnost změřit síly mezi hráči  různých výkonnostních úrovní 
- od okresního přeboru až po 3. ligu. Je úctyhodné, že někteří 
dříve narození účastníci (několik přítomných hráčů již překročilo 
sedmdesátku) jsou ještě schopni zvládnout takto časově a fyzic-
ky náročný turnaj a navíc je vidět, že stolní tenis je stále baví. Na 
závěr hlavní organizátor turnaje Radek Chalupa předal poháry 
družstvům na prvních třech místech a diplomy všem účastní-
kům. Všechny týmy si z Volyně odvážejí tradičně též zajímavé 
ceny od věrných sponzorů volyňského stolního tenisu, kterými 
jsou Město Volyně, Jatky Hradský Strakonice, Řeznictví Staněk 
Volyně, Kovodílna Ryneš Volyně, Hotel Ostrovec-Pavel Fajnor, 
Paterna-Reality, s.r.o., Catering Luboš Šrámek, Elsa Elektro Písek, 
… Poděkování neminulo ani oba rozhodčí turnaje, kterými byli 
veteráni volyňského ping-pongu Bořivoj Korejs a František Di-
viš. Při následujícím posezení v klubovně volyňské sokolovny 
účastníci  zavzpomínali na minulé ročníky turnaje a především 
debatovali o právě končící tabletenisové sezóně. 

Radek Chalupa
předseda oddílu stolního tenisu T.J. Sokol Volyně

Župní přebory v atletice

Letos jsme se na župní přebory v lehké atletice vypravili 4. 5. 2018 
do Písku. Naše výprava měla oproti minulým letům jen 18 soutě-
žících. Všechny děti absolvovaly hod do dálky, skok daleký, sprint 
a kromě předškoláků i běh na střední trať. Předpověď počasí nás 
trochu strašila. Měla být velká zima a mělo pršet. A tak si všichni 
vzali s sebou teplé oblečení a horký čaj. Nakonec počasí sokolským 
závodům přálo, vysvitlo i sluníčko a se zimou to nebylo tak zlé. Jen 
štafety běhané vždy mimo závod neproběhly. Organizátoři byli 
skvěle připraveni, a tak závody skončily v 15 h vyhlášením výsledků.

Předškolní děti: Vanesa Petříková – 23. místo
Ml. žákyně I: Nela Bergerová – 7. místo, Amálie Novotná – 14. místo
Ml. žákyně II: Lucie Holoubková – 3. místo, Kristýna Kutějová – 11. 
místo, Ester Vančurová – 17. místo
St. žákyně III: Magdaléna Homolková – 12. místo, Veronika Volfo-
vá – 17. místo, Linda Kotálová – 18. místo, Veronika Šimáková – 20. 
místo, Aneta Pacáková – 25. místo, Ivana Karasová – 27. místo
St. žákyně IV: Viktorie Novotná – 4. místo
Ml. žáci I: Václav Kovačik – 4. místo, Richard Zelinka – 14. místo
Ml. žáci II: Kristian Matouš Zahradník – 6. místo, 
Adam Pikl – 14. místo

St. žáci III: Vojtěch Hodač – 6. místo

Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti (plavání, šplh, 
sportovní gymnastika – čtyřboj nebo pětiboj, atletika – čtyřboj) 
z naší jednoty letos dokončili:

Předškolní děti = V. Petříková 5. místo
Ml. žákyně I = N. Bergerová 6. místo
St. žákyně III = M. Homolková 7. místo, V. Volfová 14. místo
Ml. žáci I = R. Zelinka 9. místo
St. žáci III = V. Hodač 4. místo

Májový sportovní minimaratonMájový sportovní minimaraton

Župní přebory v atleticeŽupní přebory v atletice Župní přebor ve stolním teniseŽupní přebor ve stolním tenise
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Tělocvičná jednota Sokol Volyně (T.J. Sokol Volyně)
150. výročí založení jednoty a 90. výročí postavení sokolovny
V letošním roce naše Tělocvičná jednota Sokol Volyně osla-
vovala dvě kulatá výročí. Uplynulo 150 let od jejího založení 
a 90 let od postavení sokolovny. Oslavy probíhaly od 10. do 
12. 5. 2019.
V pátek se konala vernisáž výstavy „Silou lví, vzletem sokolím“, 
na kterou přišlo hodně lidí. Pracovníci muzea nám připravili 
velmi pěknou expozici s mnoha fotografi emi, zajímavými do-
kumenty, kroji, náčiním atd. Donedávna si nikdo z nás nebyl 
jistý přesným datem založení jednoty. Teprve několik dní před 
vernisáží vedoucí muzea p. K. Skalický našel článek, který do-
kazuje, že sokolská jednota ve Volyni byla založena 16. 9. 1869. 
Příjemnou atmosféru vernisáže umocnil hudební doprovod 
a zpěv dětí pod vedením manželů Hartlových a chutné občer-
stvení, které připravily ženy z oddílu volejbalu.
Sobota byla hlavním dnem oslav. Již od dopoledne byla so-
kolovna otevřena návštěvníkům, kteří si mohli prohlédnout 
výstavu zaměřenou na současnou činnost jednoty. Rovněž 
zajímavé byly panely zapůjčené od Vzdělavatelského odboru 
ČOS. Ty se týkaly historie sletů a Sokolské stráže. Oba výstav-
ní sály provoněly květy šeříku. Na uvítanou si každý mohl vzít 
perníček s logem Sokola a zakoupit upo-
mínkové předměty. Lidí stále přibývalo 
a zdálo se, že se do sálu ani nevejdou. Na-
pětí rostlo, účinkující byli připraveni. Krát-
ce po třetí hodině zazněly fanfáry a poté 
za zvuků sokolských pochodů sálem pro-
šli praporečníci s historickými prapory, 
děti v historických cvičebních úborech 
a zástupci oddílů. Praporečníci, starostka 
jednoty a významní hosté vystoupili na 
jeviště, které jsme se při příležitosti oslav 
rozhodli opravit. Pod mnoha vrstvami 

oranžové, bílé a žluté barvy se objevila původní modrá výmal-
ba a my se ji rozhodli zachovat. Všichni tedy viděli jeviště tak, 
jak jej naši předkové před 90 lety vymalovali. Proběhlo slav-
nostní zahájení, představení nového praporu vč. jeho požeh-
nání volyňským farářem p. Löfellmannem a připnutí pamětní 
stuhy Předsednictva ČOS, ocenění cvičitelek a cvičitelů. Poté 
se rozběhl bohatý program, ve kterém vystoupily prakticky 
všechny oddíly všestrannosti. Např. Oddíl Žactvo - tanec před-
vedl choreografi i na píseň Cizí zeď a děti vyzvaly diváky, aby 
nám na vyrobenou „zeď“ pod jevištěm napsali milé vzkazy. 
A opravdu - večer byla naše „zeď“, kterou máme schovanou na 
památku, zcela popsaná - Miluji Sokol, Sokol je nejlepší atd. 
atd.  Akademii zakončilo starší žactvo ukázkou sletové skladby 
Cirkus, kdy v jejím samotném závěru složilo jako puzzle logo 
Sokola. Akademií ale oslavy neskončily. Sál jsme připravili k ve-
černímu posezení při hudbě a tanci. V deset hodin večer čekal 
na všechny překrásný ohňostroj - na sokolovně svítila číslice 
90, nebe bylo ozářené a vypadalo to, jako kdyby hvězdy pada-
ly na sokolovnu a na nás všechny.
Sokolovna ožila ještě v neděli odpoledne. Naši pozvánku na 

otevřené cvičební hodiny přijaly hlav-
ně místní děti, které si přišly vyzkoušet 
sportovní gymnastiku, atletiku, pohybo-
vé hry, volejbal a stolní tenis.
Je po oslavách. Jsme šťastní, že slyšíme 
je slova chvály, a zároveň jsme trochu 
smutní, že slavnostní víkend tak rychle 
uběhl. Máme chuť si jej zopakovat, aby-
chom si vše mohli ještě jednou prožít 
a vzpomínky lépe vtisknout do paměti. 
A sobotní déšť? Však volyňskému Soko-
lu pršelo štěstí.


