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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

 ZPRÁVY Z MěÚ
Výpisy z jednání Rady města Volyně

 Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané, 
jsem velice rád, že jsme nijak neomezovali program Volyňské 

pouti. Pouť proběhla za Vaší velké účasti ke spokojenosti všech 
oraganizátorů, ať už výstavy květin v Pošumavské tržnici, výstavy       
v hale chovatelů, kulturního programu pořádaného Volyňskou 
kulturou, ale i stánkařů. Jistě k tomu přispělo i krásné slunečné 
počasí.  

Končí letošní prázdniny a začne nový školní rok, snad bez ja-
kýchkoliv omezení dotýkajících se počtu či docházky dětí. V prů-
běhu letošního podzimu bude v obou budovách školy zahájena 
investice pod názvem „Infrastruktura do ZŠ Volyně“.  Hlavní cílem 
projektu je zajištění vybavení pro vzdělávání v oblasti přírodních 
věd, tj. realizace moderní učebny pro výuku fyziky, chemie a bio-

logie. Součástí investice bude i kompletní zřízení nové počítačo-
vé sítě v obou školních budovách, rekonstrukce hlavních elek-
trorozvodů  a zajištění  bezbariérového  přístupu.  Celkové před-
pokládané náklady jsou ve výši cca. 10,4 mil. Kč s tím, že projekt 
byl podpořen z 90 % dotací Ministerstva pro místní rozvoj, a to 
protřednictvím 47. výzvy Integrovaného operačního progra-
mu. V nadcházejících dnech budou zahájena výběrová řízení 
na dodavatele jednotlivých částí projektu, dle jejich výsledku 
se budeme snažit zahájit realizaci následně tak, aby byla dokon-
čena v přepokládaném termínu, tj. do  konce prázdnin v roce 
2021.

Žádosti o fi nanční prostředky na opravu místní komu-
nikace Neuslužická jsme podávali opakovaně do různých 
dotačních programů. V letošním roce byla zádost úspěšná 
a oprava úseku v délce 530 m byla dotována z programu Jiho-
českého kraje.V srpnu proběhla realizace stavby s celkovými 
náklady 2,4 mil. Kč. Zrekostruovanou část této komunikace 
si můžete prohlédnout a využít ji při příjezdu či příchodu na 
Andělíček, k čemuž budete mít příležitost už začátkem září. 
V neděli 6. září se bude konat tradiční „Andělská pouť“, na kte-
rou bych  Vás tímto rád pozval.  Program pouti zajišťovaný 
Volyňskou kulturou začíná u Andělíčka ve 13 hod., mše svatá 
bude sloužena od 15 hod. Věřím, že se opět všichni rádi uvidíme.

 Ing. Martin Červený, starosta

18. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 15. července 2020

Usnesení č. 29/07/20: 
RM schvaluje SoD na stavební práce akce „Restaurová-

ní centrálního kříže  na hřbitově v areálu kostela  Promě-
nění Páně“ mezi městem Volyně, nám. Svobody 41, 387 01 
Volyně, IČ: 00252000 a Restaurátoři s.r.o., jednatelka MgA. 
Ivana Havlíčková, Dolní Pěna 26, 377 01 Jindřichův Hra-
dec, IČ: 08257591, s cenou ve výši  37.300,- Kč bez DPH, tj. 
 45.133,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 33/07/20:
RM schvaluje výběr dodavatele na obnovení veřejného 
osvětlení na akci „Volyně – Palackého náměstí“ pro město 
Volyně, a to firmu UNIELEKTRO Strakonice s. r. o., Radošo-
vice 149, 386 01 Strakonice, IČ: 47239514 s cenou bez DPH 
264.310,- Kč, DPH 21 % činí 55.505,- Kč, s nabídkovou cenou 
celkem 319.815,- 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.

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, Ne zavřeno

Ve svátky plní základní funkci informačního centra 

městské muzeum ve tvrzi, 

otevřené v út - ne od 9 do 17 hodin.

Ceník reklamy ve Zpravodaji 

města Volyně schválený radou města. 
 

1 strana 184 x 270mm 2000Kč bez DPH 

1/2 strany 184 x 130mm 1000 Kč bez DPH 

1/4 strany 184 x 68mm 500 Kč bez DPH 

1/6 strany 184 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

PRODEJ 
PALIVOVÉHO 

DŘEVA 
cena 300,- Kč bez DPH 

za jeden prostorový metr. 

Informace o prodeji dřeva 
Ing. Rychtář, tel. 723 903 964.
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 Hovory o víře – Kurzy Alfa
Ve čtvrtek 24. 9. 2020 v 19.00, v prosto-

rách volyňské Pošumavské tržnice, zahájíme 
pravidelná setkávání, která jsou otevřena pro 
všechny, věřící i nevěřící.  Jak naznačuje název, 
kurzy Alfa jsou vlastně hovory o víře. Proč na 
ně chodit? Ano, mohu se tam dozvědět lec-
cos o křesťanství, o Ježíši, o církvi, o zázracích 
i běžném životě – protože na začátku každé-
ho setkání je vždy přednáška, která je nejen 
plná zajímavých informací, ale také vtipná a 
lidsky přívětivá. Mohu si i povídat, vítaný je 
každý názor, každá zkušenost a každý postřeh. 
A mohu samozřejmě i mlčet a jen přihlížet. Ve 
Volyni budeme mít tato setkávání již po čtvrté 
a vždycky se sešla skupinka úžasných, milých 
a přitom rozmanitých lidí. Všemje tam spolu 
dobře, nikdo nikoho k ničemu nenutí, vzájem-
ně se poznáváme a vznikají nová přátelství. 

Kurzy Alfa jsou nabídkou cesty, jak vykročit, 
jak se spřátelit, jak objevit tu lásku, o které se 
mluví a kterou mohu „okusit a vidět, jak je dobrá“ 
(abych parafrázovala biblickou píseň, která se 
tak často zpívá na svatbách). Zkrátka jak otevřít 
dveře, jak to zkusit, jak  …. ?

Srdečně vás tedy zv me na tato společ-
ná setkávání. Máte-li čas, přijďte. Nebojte 
se, nemusíte se nikde zavázat, že se bude-
te pravidelně zúčastňovat každého setkání. 
Je to opravdu jen na vás, jestli přijdete tři-
krát nebo pokaždé, jestli vyzkoušíte rady, 
které přednášející vysloví, nebo nevyzkou-
šíte. Nepotřebujete sebou vůbec nic, snad 
jen trochu zvědavosti (a případně kamará-
da – ale mě skoro všichni znáte, ne? A já tam 
budu určitě). Nestihnete-li to poprvé, přijďte 
kterýkoli další čtvrtek, těšíme se na vás! 

 Václava Veselá

 Městská knihovna Volyně
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 
ČTENÁŘE:
HAŠEK: The Good Soldier 
Švejk; Šumavský kalendář 
2021; SMITH: Král králů; 
PAWLOWSKÁ: Čmelák. Lá- 
skyplné povídky; HRABAL: 
Closely Observed Trains; 
KAFKA: The Metamorphosis
ELLIS: Soustrojí smrti; 
ACIMAN: Dej mi své 
jméno ; Najdi mě; VON- 
DRUŠKA: Pomsta bílého 
jednorožce; MAY: Karan-

téna; SKOČÍLKOVÁ: Kdo věří na zázraky; NACHTMANOVÁ: 
Hádka; WILLIAMS: Skleněný oceán; MOFINA: Ztracená 
dcera; JINDRA: Případ šíleného tambora; ROBERTS: Cena 
za lásku; RICH: Benátský proces. Návrat porodní báby; 
MARŠÁLKOVÁ: Šumava. Za tajemstvím horských jezer; 
PROKOP: Slepé skvrny. O chudobě, vzdělávání, populismu 

a dalších výzvách české společnosti; NG: Ohníčky všude 
kolem; HESS: Osvětimský proces; PULLEY: Zbytečná oběť; 
TAYLOR: Doktore, to je ale mazec! ; Doktore, to bude v 
cajku!; MAROUNKOVÁ: Zhubnout a zbohatnout; BELLOVÁ: 
Mona; KOVAŘÍK: Naše studánky. Pověsti, legendy, místopis; 
SLOVÁKOVÁ: Střípky času

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
ROŽNOVSKÁ: Katka a klokan ze šuplíku; KOCOUREK: 
Kocour v botách. Pohádky a bajky o zvířátkách z celého 
světa; AWDRY: O mašince Tomášovi 2; SNYDER: Císařovy 
nové šaty ; O Malence; PRICE: O lvu a myšce; JURKOVÁ: 
Hra o sen;  GROENING: Simpsonovi. Komiksový chaos; 
MAROUNKOVÁ: Zázračný čas aneb My čekáme Ježíška

Ne 6. 9. ve 15:00 - kaple Anděla Strážce poutní mše sv.
18:00 – táborák na farním dvoře
zahájení nového školního roku

So 12. 9. v 18:30 – kaple Narození Panny Marie - Střítež 
poutní mše sv. 

Ne 13. 9. v 11:30 – Čestice - kalvárie poutní mše sv., 
celebruje P. Mgr. Vavřinec Skýpala

St 16. 9. v 18:00 – kostel Všech sv. Památka 
sv. Ludmily, mučednice

Čt 24. 9. v 19:00 – pošumavská tržnice Hovory o víře - 
kurz Alfa

So 28. 9. v 9:00 – kostel Všech sv.  Slavnost sv. Václava
11:00 – kaple sv. Václava, Malenice - Hůrka

Ne 4. 10. v 15:00 – kostel Všech sv. Modlitba za zdraví a 
Boží požehnání pro děti a mládež 

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VOLYNĚ
Lidická 120, 387 01 Volyně
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  Hola, hola, školka volá……
Prázdniny, čas nic nedělání, lenoše-

ní, výletů a nových zážitků, nám skon-
čily a nastal nový školní rok. Určitě jste 
si všichni užili dostatek sluníčka, které 
překvapilo a svými paprsky nešetřilo. 
Odpočaté paní učitelky, paní kuchařky 
i provozní zaměstnanci se již nemohli 
dočkat, až se odemknou vrátka a naše 
školka se naplní dětským smíchem. 

Co nám tento nový školní rok při-
nese? Jistě spoustu zážitků, zkušen-
ností, radosti, nových poznatků. Jen 
doufáme, že bude bez omezení a hy-
gienických opatření, a že si společně 
strávené chvíle a plánované akce bu-
deme moci užít. 

Co se stihlo před uzavřením ma-
teřské školy o prázdninách? Nain-
stalovat tři nové herní prvky, zastínit 
a zakrýt všechna pískoviště, včetně 
Bezručových sadů. Dále pak položit 
nové PVC v lehárně 1. třídy, ve třídě 
a šatně 3. třídy. Začali jsme od pod-
lahy a budeme pokračovat. Máme 
v plánu zastřešit schodiště u 4. třídy. 
Uvidíme zda se nám to povede zrea-
lizovat, neboť je to náročnější akce.                                                                                                                                     
Během prázdnin se povedlo opra-
vit venkovní schodiště do 1. třídy, 

položit nové PVC v lehárně 2. tří-
dy a nainstalovat věšáčky na ruční-
ky a kelímky s kartáčky v umývárně 
2. a 3. třídy. Chtěli bychom poděko-
vat Technickým slubám Volyně, panu 
Zdychyncovi a Lencovi a firmě JIKOS 
za výbornou spolupráci. Zároveň dě-
kujeme  městu Volyně za spolupráci 
a finanční prostředky, díky kterým 
můžeme vylepšit a zútulnit prostředí 
mateřské školy.

Září je měsíc adaptace. Je to mě-
síc náročný nejenom pro paní uči-
telky, ale zejména pro nově přícho-
zí děti, které si musí zvyknout na 
nové prostředí, určitý režim a cizí 
dospělé osoby. Naší velkou snahou 
je vytvořit dětem příjemné a klidné 
zázemí, aby jejich adaptace proběhla 
co nejlépe a nejrychleji. Věříme, že se 
pro ně naše školka stane druhým do-
movem a najdou v ní spoustu dobrých 
kamarádů. Zároveň přejeme našim 
prvňáčkům hodně úspěchů ve škole, 
ať se jim tam daří a chodí do ní rádi. 
Těšíme se, že se na nás přijdete podí-
vat.

O dění v mateřské škole se můžete 
dozvědět na našich webových strán-

kách: www.
msvolyne.cz. 
Přeji zaměst-
nancům ma-
teřské školy, 
dětem a je-
jich rodičům, aby tento školní rok byl 
pro ně příjemným, bezproblémovým, 
a aby se naplnila jejich očekávání. 

 Bc. Ilona Voráčková, 
 ředitelka MŠ
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 Skauti na fi lmovém festivalu 2020
I přes letošní těžkou situaci jsme se 

nevzdali příprav tábora nedaleko Frý-
davy u Lipna a správně jsme udělali, a 
tak jsme se mohli 18. července vydat 
na cestu na tábořiště. Když jsme do-
razili na místo, polil nás studený pot. 
Nebo déšť? Louka byla plná bahna, ve 
kterém byly prokopané stružky, aby 
mohla odtékat napršená voda. Hned 
od prvního dne jsme prosili nebíčko, 
ať tahle děsivá deštivá smršť skončí. 
Naštěstí to netrvalo dlouho a již od 
třetího dne až do konce tábora po 
mracích nebyly ani stopy, a tak jsme 
spoustu času trávili ve vodě nebo na 
lodích.

Počasí máme, děti na táboře taky, 
co dál? Nejdříve proběhlo seznámení 
s chodem tábora a poté následoval 
úvodní ceremoniál filmového festiva-
lu, kam přicestovaly hvězdy filmové-
ho průmyslu jako třeba Janovéfa Ka-
menná, Barel Fofolovič nebo dokonce 
Ferruccio Fon Frymburk. Děti byly roz-
děleny do 5 filmových studií, která se 
každý den snažila natočit co nejlepší 
snímky zadaného filmu.

Během tábora se nám tedy poved-
lo přežít oblevu během doby ledové, 

stát se nejlepším kouzelníkem v Brada-
vicích, najít a zachránit Nema ze spárů 
zubařovy dcery, udržet francouzské 
restauraci perfektní hodnocení kri-
tiků, najít svatý grál a uzdravit otce 
Indiana Jonese, ukrást loď britskému 
námořnictvu, na níž jsme následně 
brázdili Karibikem, přivézt nepřeber-
né množství zlata z bájného města El 
Dorada, donést a zničit prsten moci v 
Hoře osudu, vyléčit zblázněné šelmy v 
Zootropoli a v neposlední řadě vyřešit 
případ vraždy hraběnky londýnského 
panství.

Nejlépe se to všechno podařilo fil-
movému studiu Honzík a přátelé, kte-
ré do svého kinosálku přilákalo nejvíce 
diváků, a tak si mohlo odnést hlavní 
cenu Frýdavského filmového festivalu, 
kterou byla soška mořského koníka. 
Jako oslavu úspěšného festivalu jsme 
poslední den měli příležitost vidět 
krásný ohňostroj.

Letos byla připravena ještě jedna 
hra pro starší skauty a skautky, kteří 
měli za úkol sebrat zápisky z lodního 
deníku Kolumbíny Titanique, která se 
svou lodí Challenger ztroskotala ně-
kde uprostřed oceánu. Skauti ji muse-

li podle zápisků najít a zachránit, což 
i přes spoustu problémů nakonec 
dokázali.

Jako každý lipenský tábor se také 
každý den konala soutěž o největší-
ho lachtana, to je takový člověk, kte-
rý každé ráno vleze až po ramena do 
osvěžující lipenské vody. Na letošním 
táboře se také konala talentová soutěž 
Frýdava má talent, které se zúčastnili 
jak zpěváci, tak hráči, tanečníci, vypra-
věči nebo dokonce hadí ženy.

Zkrátka jsme si tábor moc užili, a 
nakonec se v pořádku vrátili domů a 
už se těšíme na blížící se nový skaut-
ský rok, který snad bude alespoň tak 
úspěšný jako byl rok tento.

 Vít Kalianko
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Při příležitosti všesokolského projektu Sokol spolu v pohybu zveme všechny 
od 23. do 30. září 2020 na týden otevřených hodin. 

Můžete si vyzkoušet, jaký typ cvičení se Vám bude líbit, a pak začít pravidelně sportovat pro radost. Tématem týdne jsou rovněž 

tradiční české hry, které si sice vyzkouší hlavně děti, ale i dospělí si mohou zavzpomínat na oblíbené hry svého dětství. 

 Tělocvičná jednota Sokol Volyně 
 Run tour Č. Budějovice
Závod série Run tour v běhu v Českých Budějovicích se jako každý rok měl uskutečnit na jaře, konkrétně 14. března. Jaro bylo 
ale, jak všichni víme, plné jiných starostí. Organizátoři však milovníky běhu nenechali na holičkách a závod přeložili na léto. 
A tak oblíbené běžecké závody přilákaly v sobotu 25. 7. do Českých Budějovic mnoho výkonnostních i rekreačních závod-
nic a závodníků. Také sokolky a sokolové z Volyně si tento závod jako obvykle nechtěli nechat ujít. Bohužel, jak to tak 
bývá, léto je i časem dovolených, výletů či jiných akcí, a tak se letošního závodu v jihočeské metropoli zúčastnil pouze jeden 
závodník z naší jednoty. Ale nevadí! Protože ti, kteří se letos zúčastnit nemohli, se těší, až si vše příští rok vynahradí. Start a cíl 
byl tradičně na náměstí Přemysla Otakara II. a závodilo se na tratích dlouhých 1 km, 3 km, 5 km a 10 km. Připomeňme, že ve 
výsledkové listině je uváděno pořadí celkové/dle věkové kategorie/dle pohlaví. Závod starších dětí (nar. 2005-2008) na 1 km 
absolvovalo 46 děvčat a chlapců a náš Pavel Fouček doběhl na 5./4./4. místě s časem 0:03:31 (čistý čas 0:03:30). Stejný čas 
měla dívka na 4. místě (její čistý čas byl 0:03:31). Takže příště v hojném počtu v Českých Budějovicích na startu a na trati na 
viděnou. O.H

 Lčovice 2020
V sobotu 8. 8. 2020 se konal ve Lčovicích volejbalový turnaj. Oddíl T.J. Sokol Volyně se 
ho účastnil druhým rokem. Jedná se o turnaj smíšených družstev, v každém družstvu 
musí hrát alespoň dvě ženy. Letos se přihlásilo šest družstev – dvě z Prachatic, po jed-
nom ze Strakonic, Malenic, Lčovic a vzhledem k času dovolených pouze jeden tým ze 
Sokola Volyně. Hrálo se systémem každý s každým. Zápasy byly vyrovnané, často roz-
hodovalo pár míčů, hraní se protáhlo až do večera. Slunce svítilo už od rána a předpo-
vědi slibující 34 °C se tentokrát nemýlily, takže Slunce a horko byly nakonec největším 
soupeřem všech týmů. Po náročných výkonech a napínavých soubojích, podporováni 
věrnými fanoušky a fanynkami, kteří přijeli s námi, jsme obsadili 4. místo. V krásném 
prostředí, s milými a starostlivými pořadateli a kvalitními soupeři jsme prožili krásný 
volejbalový den a už teď se těšíme zase za rok na viděnou. Jitka Kotálová

Těšíme se na Vás. Cvičíme každý všední den dle rozvrhu, který na-

jdete od 1. 9. ve vývěsce na městě, na www.sokol.volyne.info a na 

dalších místech. Volat můžete na tel. číslo 728 117 969.

Začínáme v pondělí 14. 9. 2020. 
První hodina je zdarma.

Každý u nás najde, co jej bude bavit
• cvičení pro děti a dospělé od 2 do 100 let: rodiče a děti, předškolní děti, 

ml. žactvo – pohybové hry, žactvo – atletika, žactvo – sportovní gymnasti-
ka, žactvo – tanec, ženy – bodystyling, ženy FIT, seniorky – zdravotní cvičení, muži – nohejbal, volejbal, stolní 
tenis

• pohybové, míčové a další hry, nářadí a náčiní: orientace v prostoru, rychlost, dynamika, síla
• fyzická kondice, zdravotní aspekty cvičení: správné držení těla, rovnováha, obratnost, rozvoj motoriky, koordinace a rozsah 

pohybu
• novinky ve cvičení, turistické, kulturní akce a společenské akce
• vytváření kladného vztahu ke sportu a zdravému životnímu stylu, prima kolektiv
Používáme
• strachový tunel, padák, šlapadla, balanční podložky, dětské chůdy, míčky a míče, kuželky, švihadla…
• žíněnky, duchny, švédskou bednu, žebřiny, kozu, hrazdu, lavičky, kruhy, obruče, trampolínky, míče a míčky, šplhací tyč a lano, 

pálky, fl orbalové hole…
• gymbally (velké míče), overbally, stepy, 

bosu, posilovací zátěže a činky...

Tělocvičná jednota Sokol Volyně 
Pozvánka do cvičení
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 Tenisový klub Volyně informuje
Volyňská pouť a tenisový turnaj? To jsou dvě věci, které 

už neodmyslitelně patří k sobě. A ne jinak tomu bylo i letos, 
kdy si místní tenisový klub připomíná 111 let od svého za-
ložení. Letos se dlouho zvažovalo, zda turnaj uskutečnit či 
nikoliv, neboť po několika letech čekání se podařilo získat 
dotaci na výstavbu nového objektu šaten sportovního klu-
bu SK Slavoj Volyně. Z důvodu realizace stavby je k dispozici 
pouze jeden kurt na celé tenisové klání. Vyhrál názor, že tra-
dice pouťových turnajů se nesmí přerušit.

Nad tradičním kláním mužských deblů převzal záštitu 
starosta města pan Ing. Martin Červený. Celkem se zaregis-
trovalo 16 účastníků, což byl maximálně možný počet na 
zápolení na jednom kurtě. V týdnu před sobotním turna-
jem byly vylosovány sponzorem turnaje panem Rubešem 
jednotlivé dvojice a jejich nasazení do dopolední a odpole-
dní skupiny. Los byl poměrně spravedlivý, jedna dvojice se 
zdála mírným favoritem, ale spekulace se nepotvrdila. Páry 
ve skupinách i v zápasech o umístění hrály na časový limit 
25 minut.

Roli favorita dopolední skupiny potvrdila dvojice Neu-
mitka – Strnad, která všechna svá utkání jasně vyhrála a po-
stoupila do finále. Odpolední skupina byla těžší a poslední 
zápas po velkém souboji o jediný míček na svojí stranu pře-
klopil pár Chalupa – Sosna. Tímto vítězstvím se stali druhým 
účastníkem finále. V zápase o třetí místo se střetly dvojice, 
které skončily ve skupině na druhém místě a Pressl s Lej-

skem suverénně porazily Matějku s Bačem 6:0. Finále byl 
neskutečný boj, který opět rozhodl jediný vítězný míček. Ví-
tězem se stal pár Neumitka – Strnad, který porazil Chalupu 
se Sosnou 4:3 a celým turnajem prošel bez ztráty bodu.

Na akci byla skvělá divácká atmosféra vytvořená přede-
vším rodinnými příslušníky hráčů. Počasí s teplotou 31º C 
se letos vydařilo. Turnaj se letos hrál ve složitých podmín-
kách a bez veškerého zázemí, přesto členky klubu připravily 
občerstvení z domácí kuchyně. Na závěr akce starosta Ing. 
Červený předal poháry a věcné ceny, kterými akci podpořily 
firmy Elektro – Rubeš a Projektová kancelář KOMPLET Stra-
konice. Po skončení bojů se na pouti posedělo u jednoho 
stánku s občerstvením a všechno se kompletně zhodnotilo. 

Všichni se těšíme na nový objekt, kde volyňští tenisté 
společně s fotbalovým klubem najdou nové zázemí odpo-
vídající současným technickým, bezpečnostním a sportov-
ním předpisům.  Jiří Neumitka



září 2020 INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚ strana 8

 Další školní rok za námi

Milí rodiče, přátelé školy,
 tak jako každý rok se vám i letos 

touto dobou ozývám s pravidelným za-
myšlením o roce minulém i o tom, co nás 
čeká.

Byl to zvláštní rok. Školu zavřenou na 
tak dlouhou dobu nikdo z nás nezažil. 
Proto mi na začátek dovolte poděková-
ní. Nejdříve našim dětem za vstřícnost, 
trpělivost, za úžasný přístup k novým 
a nezvyklým povinnostem, za upřímné 
názory v případě nejasností či nestíhání 
domácí práce. Stejné poděkování patří 
za spolupráci i vám, jejich rodičům, za 
pomoc a čas, který jste věnovali svým dě-
tem při domácí přípravě, nehledě na vaše 
pracovní vytížení. Snažili jsme se o to, aby 
vás domácí vyučování vašich dětí zasáhlo 
co nejméně, ale zvláště u těch nejmen-
ších se to bez vaší po-moci neobešlo. 
V neposlední řadě patří obrovský dík 
všem učitelům, kteří se okamžitě chopili 
svých domácích počítačů a začali vyučo-
vat na dálku. I pro ně to bylo nové, nevy-
zkoušené. Někteří učili i pomocí video-
konferencí, bohužel, ne všechny děti se 
mohly z nejrůznějších důvodů takovéto 
hodiny zúčastnit.

Rádi bychom vám byli podávali přes-
nější informace dříve, s dostatečným 
předstihem, ale vše jsme se dovídali po-
dobně jako všichni ostatní ze sdělovacích 
prostředků. Snažili jsme se alespoň o pra-
videlný kontakt přes naše webové strán-
ky a přes systém Bakaláři.

Byla to skutečná škola života pro 
všechny. Naše děti se v této době mož-
ná naučily více, než si všichni myslíme. 
Nebylo to jen o slovních druzích nebo 
trojčlence, ale o tom, jak si naplánovat 
práci, jak spolu komunikovat o důleži-
tých věcech na dálku, o solidaritě, pomo-
ci slabším, ohleduplnosti. Některé třídy 
spolu úžasně spolupracovaly přes různé 
aplikace, řešily společně zadané úkoly, 
pomáhaly si. 

Není třeba se bát, že děti neprobra-
ly všechnu látku. To skutečně důležité 
zopakujeme po nástupu do školy. Bu-
diž nám všem tato doba ponaučením. 
Zamysleme se, co je pro život skutečně 
důležité, co je skutečně nutné ve škole 
probrat, co je možné s klidným svědo-
mím vypustit. Během distanční výuky to 
pochopili mnozí učitelé i široká veřejnost. 
Prošli jsme náš ŠVP (Školní vzdělávací 
program), od září bude mírně upravený. 
Nejde o žádné radikální změny. Musíme  
jako každá škola dodržet RVP (Rámcové 
vzdělávací plány), další učivo  je vyžado-

váno k přijímacím zkouškám na SŠ. Mini-
sterstvo školství chystá velkou revizi RVP, 
upravit obsah učiva je opravdu nutné. 
To vše ale neznamená snižování úrovně 
vzdělání, naopak. Je potřeba mít dosta-
tek času na upevnění a procvičení, aby to 
zásadní zůstalo v hlavách našich dětí co 
nejdéle.

Dovolte mi nyní shrnout celý minulý 
školní rok. I v tomto roce proběhl projek-
tový den, tentokrát k výročí Sametové 
revoluce ve stylu „RETRO“. Děti si tak 
mohly zažít některé odlišnosti života 
před zhruba 40 lety, vyzkoušet si na-
příklad cestování v dobách socialismu 
s důkladnou celní kontrolou (měly za 
úkol propašovat západoněmecké mar-
ky), účastnit se voleb s jedinou kandi-
dátkou, prožít branné cvičení. Zazpívaly 
a zarecitovaly si revoluční písně a básně. 

Naše děti se jako každý rok zapoji-
ly do mnoha soutěží, bohužel, některé 
byly po úvodních kolech zrušeny. Velký 
úspěch jsme zažili při zeměpisné olympi-
ádě, ve které se jeden z našich žáků, Ma-
rek Turčák, dostal do celostátního kola. 
Probíhaly i další akce, sběr papíru, projek-
ty Příběhy bezpráví, Recyklohraní, Vlajka 
pro Tibet, přírodovědné soutěže. 

Bohužel jsme nemohli uskutečnit ně-
které naplánované akce. Byla připrave-
na návštěva dětí z naší partnerské školy 
v německém Aidenbachu, se kterou udr-
žujeme již několik let přátelské vztahy, 
na oplátku naše děti měly navštívit jejich 
školu. Nemohli jsme vás přivítat na Za-
hradní slavnosti, snad se to povede příště.

Naštěstí mohlo na konci roku proběh-
nout rozloučení s našimi deváťáky v kině, 
včetně šerpování a slavnostního oběda v 
restauraci. 

Během prázdnin se opět činili ře-
meslníci, pan školník i některé učitelky. 
Opravili a vyzdobili další patro chodby a 
celé schodiště, nově natřené jsou některé 
radiátory, trubky, zábradlí. Doufejme, že 
poslední chodbu ve třetím patře se nám 
podaří opravit během příštích prázd-
nin. Hned po vstupu do školy vás přivítá 
džungle s mnoha zvířátky, o patro výš se 
vznáší letadlo, které vyrobily samy děti 
pod vedením třídní učitelky. Také vestibul 
školy doznal patřičných změn. Upravený 
je i prostor pro hraní stolního tenisu na 
dvoře školy, kde děti mohou trávit volný 
čas při obědové pauze. V malé budově 
pod školní jídelnou naše nejmenší ško-
láky určitě potěší chodby s nádhernými 
obrázky. 

Nyní bych vás chtěl seznámit s tím, co 
chystáme v novém školním roce.

Největší akcí bude realizace projektu 
IROP, snad již na podzim vybudujeme 
novou moderní učebnu fyziky a chemie, 
nové rozvody internetu včetně sítě wi-fi  
v obou budovách, škola se stane bezba-
riérovou.

Novinkou bude i tak zvaná Školní 
pokladna. Již nebude nutné, aby děti 
na každou akci nosily peníze přímo do 
školy. Každé bude mít zřízený speciální 
podúčet, na který bude stačit jednou za 
čas poslat peníze, příslušná částka (např. 
za divadelní představení) se z něj strhne. 
Vše bude bezpečné a uživatelsky přívěti-
vé. Osvědčila se nám elektronická žákov-
ská knížka a třídní kniha, děti již proto ne-
budou mít tištěné žákovské knížky (pouze 
v 1. – 3. třídě) a veškerá komunikace včet-
ně omluvenek bude probíhat přes Baka-
láře, přes které jsme společně komuniko-
vali i v době uzavření školy a všichni si tak 
mohli tento systém důkladně vyzkoušet.

Nejenom s těmito novinkami vás 
podrobně seznámíme při třídních 
schůzkách v září nebo jiným způsobem 
v závislosti na aktuální epidemiologické 
situaci.

Nadále vás budeme  informovat 
o dění ve škole na našich webových 
stránkách, ve Zpravodaji města a přes 
Bakaláře.

 Vážení Volyňáci, doufáme, že 
příští školní rok bude „normálnější“. Bude-
me rádi, pokud nás budete navštěvovat 
nejenom při třídních schůzkách. Protože 
chceme školu příjemnou, pohodovou 
a vstřícnou k dětem i rodičům, uvítáme 
vaše názory a připomínky.

Vám všem a hlavně našim dětem pře-
ji v novém školním roce mnoho úspěchů 
a jen to nejlepší.     
 

 Mgr. Martin Punčochář, ředitel školy
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REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK
INFOCENTRUM - STARÁ RADNICE
Tel.  778 888 761 / e-mail: infocentrum@kultura-volyne.cz

INFOCENTRUM OTEVŘENO:
Po, Út, Čt, Pá  8:00-12:00 12:30-16:00
St    9:00-12:00 12:30-17:00
So, Ne   zavřeno 
https://www.kultura-volyne.cz/

ÚTERÝ 1.9. od 13:00  Kino
SETKÁNÍ RODIČŮ A ŽÁKŮ ZUŠ VOLYNĚ
Setkání k zahájení nového školního roku

SOBOTA 5.9. od 18:00  Rekreační park (koupaliště)
4. OPEN AIR LUBOŠE CHUMANA
Tradiční ukončení hudební sezóny na koupališti.
Hrají: Plastic People of the Universe, Umělá Hmota a další
Vstupné 250,- Kč. 

NEDĚLE 6.9. od 13:00  U Kaple Anděla Strážce
ANDĚLSKÁ POUŤ
od 13. hodin hudba - hrají ŠUMAVÁCI
od 14. hodin pohádka - PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
od 15. hodin POUTNÍ MŠE SVATÁ
Soutěže pro děti, občerstvení zajištěno.

PÁTEK 11.9. od 20:00 Malý sál Na Nové
ŠUMAVÁCI
Tradiční posezení s oblíbenou kapelou.
Vstupné dobrovolné.

SOBOTA 12.9. od 10:00 Rekreační park (koupaliště) 
VO-KU-LE
KUlturní a KUlinářské zážitky připravené dětmi pro Vás od 10:00 
(i po celou dobu odpoledního programu)  výměnný bazar SWAP 
13:00 začátek hlavního programu VOKULE - včetně jídla
13.00 - 15:00 - workshopy dětí
15.00  - divadlo
16.00- 17:30 - workshopy dětí
po 17:30 koncerty dětí - tančírna a jiné

PÁTEK 18.9. od 20:00 Na Nové - klub Peklo
Koncert skupin NIXON LADS a LEKSES 
Vstupné 70,- Kč.

STŘEDA 23.9. od 19:00  Kino
Přednáška RUDOLF PITRA - TICHY ZABIJAK ... STRES
Vstupné bude upřesněno.

ČTVRTEK 24.9. OD 19:00   Malá galerie
HOVORY O VÍŘE
Pořádá římskokatolická farnost Volyně.

STŘEDA 30.9. od 19:00  Kino
EKVÁDOR - MATĚJ PTASZEK 
Beseda s videoprojekcí o pobytu Matěje v Ekvádoru
Vstupné 70,- Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ - VOLYNĚ ZÁŘÍ 2020

ÚTERÝ 1.9. od 20:00
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Komedie, Česko, 2020 /  vstupné 130,- Kč
Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou 
nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nej-
častější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní farářem 
požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra  176 milionů 
korun otevírá dvojici dveře do velkého světa neomezených 
možností. Ale také ke spoustě nových  kamarádů, kteří by 
si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A i když se to některým 
podaří a vztah téhle dvojice  to nabourá, přece jen na konci 
zjistí, že největší výhrou v životě je láska...

ČTVRTEK 3.9. od 20:00
AFTER: PŘIZNÁNÍ
Drama / Romantický, USA, 2020 / vstupné 130,- Kč
Hodná dívka Tessa a tajemný Hardin se propadli do vzájem-
né osudové lásky. Na ničem jiném nezáleží a ani jeden  z 
nich nemá co ztratit. Až na to, že mohou ztratit jeden druhé-
ho, tedy vlastně úplně všechno. A právě takové  nebezpečí 
hrozí ve chvíli, kdy se Tessa dozví o sázce, která jejich vášni 
předcházela, a jedno Hardinovo ošklivé tajemství z minu-
losti. Hardin býval krutý a nepoddajný, uměl dívky využít a 
odkopnout. Teď je to on, kdo by mohl skončit se zlomeným 
srdcem, kdo bez toho druhého nemůže žít. Udělal obrov-
skou chybu, díky níž  může láska jeho života skončit.

ÚTERÝ 8.9. od 20:00
PŘEVADĚČ
Historický / Drama, Česko, 2020 / vstupné 100,- Kč
Co ve světě, kde svoboda a volnost rozhodně není samozřej-
mostí, zmůže pouhý jedinec? Antonín Hojsa (Július Kubaš-
čík), mladý lesník ze šumavských luhů je nespokojený se ži-
votem v socialistickém Československu a přál by si pro sebe  
i svého bratra Patrika (David Kubát) lepší podmínky pro žití. 
Na možné řešení jej přivede soused a přítel Josef  Zábrana 
(Radek Nakládal), který mu předá pomyslné převaděčské 
žezlo. Antonín se plný nejistot a strachu musí  rozhodnout, 
zda vše riskne pro vidinu svobodného života, nebo bude 
nadále v davu s hlavou skloněnou žít jako vězeň  ve vlastní 
zemi.

ČTVRTEK 10.9. od 20:00
ŽENSKÁ POMSTA
Komedie, Česko, 2020 / vstupné 130,- Kč
Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralé-
ho věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stej-
ný problém,  který se snaží řešit v rámci psychoterapie. 
Jejich deprese a trápení mají společného jmenovate-
le: nevěru manželů, kterým obětovaly desítky, často 
i nelehkých, let společného života. Spontánně je to sblíží a 
rozhodnou se, že  lepší než drahé sezení u psychoterapeuta, 
bude pomsta. S tou si vzájemně pomůžou. Pro své nevěrné 
manžely připraví  skutečné peklo na zemi. Film je úsměv-
ným pohledem na mužskou krizi středního věku a oslavou 
ženské solidarity.

KINO
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ČTVRTEK 24.9. od 20:00
NOVÍ MUTANTI
Horor / Sci-Fi, USA, 2020 / vstupné 120,- Kč
Rahne Sinclairová (Maisie Williams), Illyana Rasputinová 
(Anya Taylor-Joy), Sam Guthrie (Charlie Heaton) a Roberto 
De Costa (Henry Zaga) jsou čtyři mladí mutanti, které drží v 
odlehlé nemocnici dr. Cecilia Reyesová (Alice Braga) za úče-
lem jejich psychiatrického pozorování. Je přesvědčená, že 
tito mladí lidé představují nebezpečí sami sobě a celé spo-
lečnosti. Má je neustále na očích a snaží se je naučit ovládat 
jejich mutantní schopnosti. Když se však osazenstvo rozros-
te o Danielle „Dani“ Moonstarovou (Blu Hunt), začnou se v 
nemocnici dít zvláštní věci.

ÚTERÝ 29.9. od 20:00
BÁBOVKY
Romantický / Drama, Česko / Slovensko, 2020 
/ vstupné 130,- Kč
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání do-
káží navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vzta-
hy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni jsme 
součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi 
nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i 
láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské i rodin-
né vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního 
života, které zná 
každý z nás.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Aktuální přehled na webu www.kultura-volyne.cz nebo na 
Facebook stránkách https://www.facebook.com/icko.volyne/

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás.

Připravujeme na říjen:

7.10.  Divadlo Háta - Velké lásky v malém hotelu
10.10.  Benefi ční koncert Volyně info
16.10.  Šumaváci
19.10. Tuk-tukem z Thajska až na Moravu - 
 Beseda Tomáš Vejmola  
24.10  Hypnos, Made by Zero, Doomas, 
 Bohemyst - koncert skupin
30.10   Totální nasazení, Původní Bureš - 
 koncert skupin

 Městské muzeum ve Volyni
 Školní 744 – tvrz, 387 01 Volyně, Tel.: 778 888 762
 E-mail: info@muzeum-volyne.cz, Web: www.muzeum-volyne.cz
 Otevřeno: úterý až neděle 9–17 hod

PROGRAM 
- ZÁŘÍ 2020
pátek 11. září od 17 hodin, 
HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ 
VLASTIVĚDY – PÍSMÁK VŠEVĚRA

Další z pravidelných setkání zájemců o 
vlastivědu a historii širšího Prácheňské-
ho kraje ve volyňském koutě. Téma ve-
čera: Život a dílo marčovického sedláka 
Matěje Vševěry (1849–1938).

… až do 30. září, VÝSTAVA – TVRZ
PĚŠÍ TURISTIKA PŘED STO LETY

Dosud nikdy nevystavované šumavské 
i nešumavské fotografi e a diapozitivy z 
dvacátých let 20. století z jednotlivých 
výletů Klubu československých turistů 
ve Volyni, který byl v květnu 1920 po 
delší odmlce znovuobnoven.

ÚTERÝ 15.9. od 20:00
DĚDA, POSTRACH RODINY
Komedie / Rodinný, USA, 2020 / vstupné 120,- Kč 
Peter toho se svým dědou prožil hodně, vždycky k sobě měli 
blízko a oba byli pochopitelně nadšení z toho, že se má dě-
deček nastěhovat k nim domů. Ale chyba lávky. Dědečkovi 
má totiž připadnou Peterův pokoj, jeho území. Stará přátel-
ství jsou rázem zapomenuta, pouta zpřetrhána. Z dědečka 
se stal nepřítel číslo jedna a musí pryč z domu. Peter vyhlásí 
nesmlouvavou válku a nachystá na dědu sérii mistrně na-
plánovaných naschválů a karambolů. Leckdo by se po nich 
raději uklidil do domova důchodců, ale tenhle děda je z tvr-
dého těsta.

ČTVRTEK 17.9. POZOR - od 18:00 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 
Pohádka / Fantasy, Česko, 2020 / vstupné 130,- Kč
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, 
kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má napl-
nit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne 
slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek 
a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězně-
ná v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do 
dne svých dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý 
znovu. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí 
v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou 
provždy postavit

NEDĚLE 20.9. OD 15:00
HURÁ DO DŽUNGLE
Animovaný / Rodinný, Mauricius, 2020 / vstupné 100,- Kč 
Jedno poklidné ráno se život zvířat v africké džungli obrátí 
vzhůru nohama. Nejlepší kamarádi, opičák Munki a sloni-
ce  Chobotka zjistí, že z ničeho nic získali schopnost mluvit 
lidskou řečí. A velmi brzy odhalí příčinu tohoto zázraku:  V 
džungli přistál mimozemšťan! S sebou si přivezl překladové 
zařízení, díky kterému zvířata mohou mluvit...
ÚTERÝ 22.9. od 20:00

KINGSMAN: PRVNÍ MISE
Akční / Dobrodružný, Velká Británie / USA, 2020 
/ vstupné 130,- Kč
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločin-
ců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, 
jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve sním-
ku Kingsman: První mise se stanete svědky zrodu první ne-
závislé tajné služby.



září 2020INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA VOLYNĚstrana 11

 Provozujete kotel na pevná paliva?
 Pozor, revize není kontrola.

Revize a kontrola kotle jsou pojmy, 
které jsou často zaměňovány. Přitom 
mají odlišný cíl, metody provedení, 
výstupy, zákonné lhůty a provádějí je 
osoby s odlišnými oprávněními. Po-
kud si objednáte revizi kotle a prove-
de ji revizní technik kotlů, nesplnili 
jste zákonnou povinnost pravidelné 
kontroly kotle a hrozí vám pokuta až 
do výše 20 tisíc korun. 

 
Kontroly kotlů 
Každý provozovatel kotle na pevná 

paliva má zákonnou povinnost nechat 
každé tři roky zkontrolovat jeho tech-
nický stav. Jelikož se tato povinnost 
týká všech zdrojů spalujících pevná 
paliva s celkovým příkonem 10 kW a 
vyšším, které jsou napojené na sou-
stavu ústředního vytápění, vztahuje 
se tato povinnost i na některákrbová 
kamna a krby s teplovodní vložkou. 

Cílem pravidelných kontrol kotlů je 
minimalizace dopadu jejich provozu 
na životní prostředí.Kontroly kotlů pri-
márně nesouvisí s bezpečností jejich 
provozu. Jedná se o vizuální kontrolu, 
nikoliv o měření. Zkoumá se celistvost 
a těsnost kotle, řídicí jednotka, regu-
lace a havarijní termostat, podávací 
zařízení a sklad paliva, i co a jak se v 
kotli spaluje. Kontroloři jsou povinni 
poskytnout poradenství a doporučit 
postupy k vylepšení stávajícího stavu. 
Výstupem z kontroly je doklad o pro-
vedení kontroly (Doklad o kontrole 
technického stavu a provozu spalo-

vacího stacionárního zdroje na pevná 
paliva), který může obsahovat dopo-
ručení týkající se bezpečnosti provo-
zu, nicméně nesmí přerušit či ukončit 
provoz kontrolovaného zařízení. Tento 
doklad je nutné uschovat a na požádá-
ní předložit obecnímu úřadu s rozšíře-
nou působností.

Kontrolykotlů mohoupodle zákona 
o ochraně ovzduší provádět pouze fy-
zické osoby proškolené výrobcem da-
ného kotle, který jim udělil oprávnění 
k jeho instalaci, provozu a údržbě.Zá-
kon tyto osoby označuje jako odbor-
ně způsobilé osoby (OZO). V lednu 
2020 byla spuštěna on-line databáze 
OZO na adrese https://ipo.mzp.cz/. 
Po zadání adresy provozovatele dle 
občanského průkazu, okruhu vzdále-
nosti, ve kterém chceme OZO vyhle-
dat, výrobce, typu, značky a modelu 
kotle lze naléztoprávněnou osobu s 
co nejmenší dojezdovou vzdáleností, 
od které se odvíjí i cena. Finanční li-
mit pro částku za provedení kontroly 
je stanoven vyhláškou Ministerstva 
životního prostředí a činí u kotlů a to-
pidel bez regulační jednotky 1 585 Kč 
a u zdrojů s regulační jednotkou 1 848 
Kč bez DPH.

Revize kotlů 
Revize kotlů nemají nic společného 

se zákonnými pravidelnými kontrola-
mi podle zákona o ochraně ovzduší  a 
běžných kotlů v domácnostech se ne-
týkají. 

Revize kotlů smí provádět pouze 
odborně způsobilá osoba, která k této 
činnosti získala osvědčení u Technic-
ké inspekce České republiky (TIČR). 
Takové osoby vlastní „kulaté“ razítko 
s označením „revizní technik kotlů“. 
Toto razítko je automaticky neoprav-
ňuje k provádění pravidelných povin-
ných kontrol kotlů.   

Revize kotlů spočívající především 
v tlakové zkoušce či zkoušce těsnosti. 
V případě, že revizní technik zjistí zá-
važné nedostatky z pohledu bezpeč-
nosti provozu, je oprávněn používání 
tohoto zařízení do odstranění zjiště-
ných nedostatků zakázat. 

Bezplatně vám poradí v Energy 
Centre České Budějovice 

Pokud máte k této problematice 
dotazy, nebo pokud plánujete vý-
měnu tepelného zdroje, stavbu či re-
konstrukci domu, zvažujete možnost 
získání dotací a využití obnovitelných 
zdrojů energie, bezplatně a komerčně 
nezávisle vám poradí v poradenském 
středisku Energy Centre České Budějo-
vice. Na osobní konzultaci se můžete 
objednat na tel. č. 387 312 580, 773 
124 580 nebo na bezplatné lince 800 
38 38 38. Odkaz na vkládání písem-
ných dotazů naleznete na www.eccb.
cz. Aktivity Energy Centre České Bu-
dějovice jsou financované z rozpočtu 
Jihočeského kraje.

po celé září, VÝSTAVA – TVRZ
PUŠKAŘ SYLVESTR KRNKA 
A JEHO VOLYŇSKÝ VYNÁLEZ
170. výročí první zadovky v naší monar-
chii. Mistr puškařský a vynálezce Sylvestr 
Krnka (1825-1903) se v roce 1848 stal vo-
lyňským měšťanem a vyzbrojoval místní 
národní gardu. A právě ve Volyni přišla na 
svět jeho první zadovka. Prodloužená vý-
stava potrvá až do 24. října 2020.

po celé září, VÝSTAVA – TVRZ
FRANTIŠEK ŠTORM – DIVNÁ INDIE
Cyklus kolorovaných perokreseb přední-
ho typografa, grafi ka a hudebníka Františ-
ka Štorma (*1966), který v něm výtvarně 
zachycuje a popisuje všední život, mýty i 
krutosti současného indického venkova. 
Pár olejů navrch k dobru. Výstava potrvá 
až do 31. října 2020.

po celé září, VÝSTAVA – TVRZ
OCHOTNICKÁ TAHANICE
Kyselé i sladké příběhy několika di-
vadelních opon vyhotovených volyň-
ským akademickým malířem Maxmili-
ánem Boháčem (1882-1957). Prodlou-
žená výstava potrvá až do 31. října 
2020.

po celé září, VÝSTAVA – TVRZ
ZECHOVICE
Historické příběhy a nitky a nejrůzněj-
ší umělecké i jiné artefakty spojené s 
jednou z předních vesnic někdejšího 
volyňského panství. Kromě jiného 
rovněž představení nově zrestaurova-
ného oltáře z návesní kaple sv. Petra a 
Pavla. Výstava potrvá až do 30. března 
2021.

po celé září, EXPOZICE – TVRZ
LIDOVÝ MALOVANÝ 
NÁBYTEK V POŠUMAVÍ
Fenomén lidového malovaného ná-
bytku Pošumaví v 18. a 19. století 
z nových badatelských pohledů. Dlou-
hodobá proměnlivá expozice.

po celé září, EXPOZICE – STARÁ RADNICE
RENESANČNÍ A BAROKNÍ VOLYNĚ
Dlouhodobá expozice v autentických 
prostorách staré renesanční radnice. 
Strakoničtí johanité i svatovítští pro-
bošti 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
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 Poděkování za plavecké závody

 Obecní domek v Zechovicích

My účastníci bychom tímto chtěli poděkovat městu Vo-
lyni za uspořádání letošního 42. ročníku Vozkova memoriá-
lu. Do Volyně se každým rokem rádi vracíme. Zdejší závody 
mají své kouzlo díky unikátnímu koupališti, neopakova-
telné atmosféře závodů a obětavosti místních lidí, kteří se 
na přípravě a realizaci těchto závodů podílejí. Poděkování 
patří také místním živnostníkům a podnikatelům, kteří vě-
novali hodnotné sponzorské ceny pro vítěze jednotlivých 
kategorií. 

Plavecké závody se plavou s přestávkou již od roku 1965 
jako pocta místnímu učiteli Josefu Vozkovi, který v tomto 
bazénu naučil plavat mnoho dětí, kteří na něj dodnes vzpo-
mínají. Letošní ročník byl obohacen o 50m disciplíny všech 
stylů kategorie Masters. Vzhledem k současné epidemio-
logické situaci, kdy byla většina mistrovských soutěží zru-
šena, byl tento podnik jednou z mála možností, kde mohli 
plavci porovnat své síly v místní vodě z Volyňky. Nejenom 
to, ale na startu jsme letos mohli vidět mnoho nových mla-
dých tváří, a to je velký příslib do budoucna. V příštím roce 
bychom tak měli tímto podnikem společně oslavit 80 let od 
otevření koupaliště. Společně se tak můžeme těšit na ten 
ročník další, v pořadí již 43.

Díky a nashledanou příští léto ve Volyni
 Jan Adler
 ředitel závodů

Občanům Zechovic byl vedením města Volyně předán k užívání zrekonstruovaný objekt č.p. 5, bývalá knihovna. Pracov-
níci našich technických služeb zhotovili fasádu objektu, napojení na vodovod, vybudovali nové sociální zařízení a opravili 
stávající vnitřní prostory. Náklady na opravu objektu byly vyčísleny na cca 430 tis. Kč. 

Prostory budou sloužit jako důstojné místo při volbách a také k setkávání místních obyvatelů.
 Odbor správy majetku města 


