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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,

většina z  nás už obdržela vyúčtování 
od dodavatelů elektřiny a  zemního ply-
nu. Pokud jste neměli „zafi xovanou“ cenu 
energií z  období před vzrůstem cen, již 
nyní výše vašeho doplatku nebude v  řá-
dech tisíců, ale spíše desítek tisíc korun. 
Dle dostupných informací lze očekávat, 
že ceny energií budou dále ještě stoupat. 
A  to si vůbec si nedokážu představit, že 
bude nedostatek zemního plynu pro vy-
tápění nejen rodinných domků, ale i  pro 
vytápění bytů z  centrálních kotelen, kde 
nejsme schopni tyto zdroje rychle nahra-
dit. Musíme také očekávat, že několika-
násobný růst ceny za dodávku zemního 
plynu bude muset provozovatel centrální 
kotelny na sídlišti - ČEZ ENERGO - s  nej-
větší pravděpodobností zohlednit v ceně 
tepla za nejbližší topnou sezónu. Zvýšení 
ceny tepla  se bude týkat  nejen vlastníků 
bytů, ale i nemovitostí a bytů s nájemníky 
ve vlastnictví města  napojených na tento 
centrální zdroj.

Sněmovna projednala návrh úsporné-
ho tarifu, který má pomoci domácnostem 
snížit účty za elektřinu, zemní plyn a  za 
dodávky tepla do bytů. Jedná se  o příspě-
vek státu pouze  domácnostem. O  kon-
krétní podobě tarifu, tedy kdo ho dostane 
a  kolik bude příspěvek státu činit, bude 
rozhodovat vláda. Podrobnosti stanoví 
pravděpodobně nyní na přelomu červen-
ce a srpna.

Díky tomuto úspornému tarifu by se 
měla všem domácnostem od 1. října snížit 
cena energií a  tepla. Dodavatelé elektřiny 
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a plynu budou část energií lidem účto-
vat za sníženou cenu, rozdíl jim uhradí 
stát. A  nižší částka by se měla promít-
nout rovnou i  do záloh. Pokud domác-
nost využívá více zdrojů najednou, získá 
příspěvek dvakrát – tedy na elektřinu 
i plyn.

Nemyslím si, že s  ohledem na další 
předpokládaný růst cen energií bude 
tato podpora domácností dostatečná, 
zejména tam, kde v  rodinném domku 
či bytu vytápěným zemním plynem žije 
pouze jeden senior a  ze svého příjmu 
musí zaplatit veškeré vzrůstající náklady 
na energie.

Několikanásobný růst cen se samo-
zřejmě dotýká i  provozních nákladů 
města a jeho příspěvkových organizací. 
Náklady na energie neúměrně rostou 
i  všem podnikatelům nejen v  našem 
městě. S růstem cen energií bude nutno 
počítat při přípravě rozpočtu na příští 
rok, což si vyžádá snížení výdajů v jiných 
položkách, ať už v provozních, ale i plá-
novaných výdajů na opravy, udržování 
či investic do majetku města.    

V pátek 15. 7. 2022  a zejména v so-
botu 16. 7. 2022 se uskutečnil  druhý 
ročník sportovně společenské akce 
„Benátská noc – Charity Day“. V  letoš-
ním roce byla tato charitativní akce 
pořádána za účelem získání prostředků 
na speciálně upravené auto pro Šar-
lotku z  Volyně. Rád bych upřesnil pár 
podrobností o organizaci a fi nancování 
programu Charity Day 2022. V  týdnu 
před akcí jsem obdržel nepodepsaný 
dopis s neověřenými a nepřesnými in-
formacemi o  pořádání charitativního 
dne na koupališti  a  zároveň obdobné 
nepravdy, polopravdy nebo účelově 
vykládané informace mi byly zpro-
středkovaně předávány. Veškeré nákla-
dy na doprovodný sportovní a kulturní 
program Charity Day 2022 se podařilo 
zafi nancovat díky fi nančním příspěv-
kům a darům od podnikatelů  a fi rem.  
Výše příspěvků dvou fi rem - právě za 
tímto účelem dohodnutých – vázaných 
na hlavní hudební večerní program, je 
v  součtu roven výši nákladů na tuto 
produkci. Tato data si můžete ověřit na 
transparentním účtu Nadačního fondu 
města Volyně, kde jsou zobrazeny veš-
keré transakce.   

Díky příspěvkům od fi rem a zejmé-
na vaší velké účasti na pátečním i  so-
botním programu a výběru vstupného 
byl v  sobotu večer Šarlotčiným rodin-
ným příslušníkům předán šek  s  aktu-
álně vybranou částkou ve výši 100.000 
Kč. V  průběhu pozdního večera dále 
ještě bylo vybíráno vstupné  a  probí-

hal prodej upomínkových předmětů 
Nadačního fondu města Volyně. Dále 
bylo možné případné příspěvky zasílat 
přímo na transparentní účet. Skuteč-
ná výše příspěvku na speciálně upra-
vené auto pro Šarlotku tak bude ještě 
upřesněna a  zveřejněna na webových 
stránkách Nadačního fondu a  města 
Volyně a zaslána na bankovní účet ma-
minky malé Šarlotky. Zcela určitě bude 
celková částka vyšší než předaný šek 
na 100.000 Kč. Za vaši účast na Charity 
day – Benátská noc 2022 a tím i fi nanč-
ní příspěvek vám moc děkuji. Stejné 
poděkování patří všem sponzorům 
a  ostatním, kteří fi nančně přispěli na 
transparentní účet.

V  rámci Charity Day 2022 proběhly 
dva volejbalové turnaje. V průběhu do-
poledne a  po obědě probíhaly zápasy 
v  „klasickém“ volejbalu na antukovém 
hřišti, druhý ročník turnaje „O  pohár 
starosty města Volyně“. Po skončení 
prvního turnaje proběhl na beach vo-
lejbalovém hřišti první ročník turnaje 
„O  pohár Volyňského koupaliště“.  Vě-
řím, že se členům přihlášených družstev 
a především divákům turnajové zápasy 
na hřištích volyňského koupaliště líbily, 
s  průběhem byli spokojeni  a  příští rok 
se opět zúčastní. Za výbornou organi-
zaci a bezproblémový průběh obou tur-
najů si zaslouží poděkování  členové T.J. 
Sokol Volyně.

Stejné poděkování patří všem, kteří 
se podíleli na doprovodném programu 
Charity Day, tj. členům Skautu Volyně, 
SK Slavoj Volyně, T.J. Sokol Volyně a Ing. 
arch. Veronice Kovářové.

V průběhu sobotního odpoledne nás 
moc potěšila návštěva Emičky s  rodi-
nou, která, i díky fi nančnímu  příspěvku 
Nadačního fondu města Volyně z pořá-

dání Charity Day 2021, nám mohla uká-
zat aktivní vozík Sorg Mio Move, který jí 
velmi pomáhá při usnadnění pohybu.      

Letošní „Benátská noc - Charity Day 
2022“ byl teprve druhý ročník. Pořádá-
ní takovéto charitativní akce není úpl-
ně jednoduché, ale získané  zkušenosti 
a  náměty se pokusíme zúročit při pří-
pravě dalšího ročníku. Hlavní účel, získat 
prostředky na speciálně upravené auto 
pro Šarlotku z Volyně, se i díky vám po-
dařil. Největším oceněním všech, kteří 
se na organizaci Charity Day podíleli, ale 
i  vás všech, kteří jste fi nančně přispěli, 
musely být dojetí a  slzy Šarlotčiny ma-
minky při slavnostním předání šeku.

O  zakoupení auta pro Šarlotku i  za 
pomoci příspěvku z Charity Day vás rádi 
budeme informovat. S ohledem na stá-
vající termíny při prodeji a  dodávkách 
automobilů nedokážeme zatím upřes-
nit, kdy to bude.            

V minulém zpravodaji  jsem vás  in-
formoval, že v  průběhu července bude 
zahájena stavba, kterou bude  město re-
alizovat společně se Správou a údržbou 
silnic Jihočeského kraje (SÚS). Bohužel 
se zhotoviteli nepodařilo zajistit a  vyří-
dit potřebné DIO (Dopravně inženýrské 
opatření – uzavírky), a tak rekonstrukce 
silnice III. třídy včetně chodníků v  ulici 
Lidická od křižovatky na Palackého ulici 
až k  restauraci „U Pošů“ a dále směrem 
do ulice Školní ke křižovatce s ul. Zámec-
ká, bude zahájena až po volyňské pouti, 
předání staveniště proběhne v  pondělí 
8. 8. 2022.

Na závěr mi dovolte pozvat vás na 
tradiční program volyňské pouti, který 
proběhne od pátku  5. 8. 2022 do neděle 
7. 8. 2022.  Pevně věřím, že letošní pouť 
proběhne za vaší  hojné účasti.

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

14. jednání Rady města Volyně,
které se konalo dne 22. června 2022

Usnesení č. 69/06/22:
RM  schvaluje   Smlouvu  č. 1210400043  o  poskytnutí  podpory 
ze SFŽP ČR na akci realizovanou pod názvem „Sad ve Volyni“.                                         

Usnesení č. 75/06/22:
RM  schvaluje  smlouvu o poskytnutí dotace z Krajského dotač-
ního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje 
č.  SDO/OSOV/289/22 mezi Jihočeským krajem, U Zimního sta-
dionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650 a městem 
Volyně, náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně, IČ: 00252000, a to 
v maximální výši 500 000,- Kč.

Usnesení č. 77/06/22:
RM schvaluje pořadí fi rem na zhotovení akce „KoDuS Volyně – 24 
b. j. (PB)“:
1. DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s. r. o., Slavníkovců 455, 391 
55 Chýnov, IČ: 26071584 s cenou za dílo 46.130.130,- Kč bez DPH;
2. PROTOM Strakonice s. r.. o, Písecká 290, 386 01 Strakonice, 
IČ: 43841252 s cenou za dílo 47.700.000,- Kč bez DPH;
3. PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, 
IČ: 47239743 s cenou za dílo 47.777.777,- Kč bez DPH;
4. Spilka a  Říha s. r. o., Petra Bezruče 489, 392 01 Soběslav, 
IČ: 45021309 s cenou za dílo 52.399.900,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 81/06/22:
RM schvaluje smlouvu o  realizaci překládky sítě elektronických 
komunikací společnosti CETIN a. s. (v rámci realizace stavby „KO-
DUS“) mezi městem Volyně, náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně, 
IČ: 00252000 a  společností CETIN a. s, se sídlem Českomoravská 
2510/9, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, a to za cenu ve výši 
1.712.905,- Kč.

Usnesení č. 83/06/22:
RM schvaluje dodavatele restaurátorských prací veřejné zakázky 
malého rozsahu akce „Zechovice - kaple sv. Petra a Pavla - výmal-
ba interiéru“ :
1) MgA. Vedral Michal, Hošťálkova 34, 169 00 Praha 6, IČ: 75898896 
s nabídnutou cenou 860.000,- Kč, není plátce DPH
a další v pořadí
2) MgA. Semerád Jan, Nad Buďánkami I/6, 150 00 Praha 5, 
IČ: 01854381, s nabídnutou cenou 990.000,- Kč, není plátce DPH;
3) Akad. malíř Jiří Čech, Laudova 1026/7, 163 00 Praha 6 - Řepy, 
IČ: 47611081, s  nabídnutou cenou 890.000,- Kč bez DPH, 
tj. 1.023.500,- s DPH.         

Usnesení č. 85/06/22:
RM schvaluje dodavatele stavebních prací na realizaci akce „Opra-
va MK k ACHP Volyně – Zechovice“:
a) STRABAG a.s., Vodňanská 333, 383 11 Prachatice,IČ: 60838744 
s nabídnutou cenou 2.996.198,14 Kč bez DPH, t.j. 3.625.399,75 Kč 
vč. DPH,
a další v pořadí
b) ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055, 
s nabídnutou cenou 3.057.062,72 Kč bez DPH, t.j. 3.699.045,89 Kč 
vč. DPH;
c)  RENO Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Bře-

zí, IČ: 28138236, s nabídnutou cenou 3.062.800,- Kč bez DPH, t.j. 
3.699.045,89 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 96/06/22:
RM schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 702/16, byt, v bu-
dově č.p. 702, část obce Volyně, na pozemku parc.č. 2381 v ka-
tastrálním území Volyně, včetně přináležejícího spoluvlastnické-
ho podílu o velikosti 904/10733 na společných částech budovy 
č.p. 702, část obce Volyně,  na pozemku parc.č. 2381 v  katas-
trálním území Volyně a  spoluvlastnického podílu o  velikosti 
904/10733  na pozemku parc.č. 2381 o výměře 253 m², zastavěná 
plocha a nádvoří, v katastrálním území Volyně, vlastnické právo 
je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Strakonice, v katastru nemovitostí pro katastrální úze-
mí a obec Volyně, na listech vlastnictví  č. 2327 a č. 2328, a to za 
minimální tržní cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 
2 200 000,- Kč.

15. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 29. června 2022

Usnesení č. 100/06/22:
RM  schvaluje  smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 53.228  Kč  
(reg. č. 453-01-19/22) na akci „JSDH Volyně - nákup zásahových 
kompletů a výdaje na výcvik v mobilním výcvikovém zařízení Fire 
Dragon 7000“  mezi městem Volyně, náměstí Svobody 41, 387 01 
Volyně, IČ: 00252000, příjemcem a Jihočeským krajem, U Zimní-
ho stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650, po-
skytovatelem. 

Usnesení č. 106/06/22:
RM  schvaluje:
1) společnost KOBIT, spol. s r.o., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, 
IČ: 44792247, koresp. adresa Konecchlumského 1100, 506 01 Ji-
čín jako dodavatele akce „Nákup CAS – hasiči Volyně“ s nabídnu-
tou cenou 6.597.500,- Kč bez DPH, tj.  7.982.975,- Kč vč. DPH;
2) kupní smlouvu na dodání vozidla CAS mezi městem Volyně, 
nám. Svobody 41, 387 01 Volyně, IČ: 00252000, a  společností 
KOBIT, spol. s r.o., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, koresp. adre-
sa Konecchlumského  1100, 506 01 Jičín, IČ: 62508822, za  cenu 
6.597.500,- Kč bez DPH, tj. 7.982.975,- Kč vč. DPH;

Usnesení č. 110/06/22:
RM schvaluje smlouvu o dílo na stavební práce na akci „Obnova 
kříže v obci Račí“ mezi městem Volyně, nám. Svobody 41, 387 01 
Volyně, IČ: 00252000, a společností Restaurátoři s.r.o., Dolní Pěna 
26, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 08257591, za cenu 42.200,- Kč 
bez  DPH, tj. 51.062,- Kč vč.DPH.

16. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 13. července 2022

Usnesení č. 05/07/22:
RM schvaluje záměr prodat pozemky parc. č. 1744/6 o výměře 
395 m², parc. č. 1744/7 o výměře 390 m², parc. č. 1744/8 o výměře 
390 m², parc. č. 1744/9 o výměře 390 m², parc. č. 1744/10 o vý-
měře 390 m², parc. č. 1744/11 o výměře 390 m², parc. č. 1744/12 
o  výměře 394 m², parc. č. 1744/13 o  výměře 402 m², parc. č. 
1744/14 o výměře 385 m², parc. č. 1744/15 o výměře 384 m², parc. 
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Ceník reklamy ve Zpravodaji 
města Volyně schválený 

radou města. 

1 strana 194 x 270mm 2000Kč bez DPH 
1/2 strany 194 x 136mm 1000 Kč bez DPH 

1/4 strany 194 x 68mm 500 Kč bez DPH 
1/6 strany 194 x 45mm 400 Kč bez DPH 

sloupec 95 x 270mm 1000 Kč bez DPH 
1/2 sloupce 95 x 135mm 500 Kč bez DPH 
1/4 sloupce 95 x 68mm 400Kč bez DPH 
1/8 sloupce 95 x 34mm 200Kč bez DPH 

1/16 sloupce 95 x 17mm 100Kč bez DPH

 Technické služby města Volyně
Pronájem kontejnerů, dovoz písků a  drtí, práce montážní plošinou 
Mp13, Multicar M25, UNC. Informace o službách pro obyvatele, objed-
návky 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.

č. 1744/16      o výměře 388 m², parc. č. 1744/17 o výměře 386 m², 
parc. č. 1744/18 o  výměře 378 m², parc. č. 1744/19 o  výměře 
378 m², parc. č. 1744/20 o výměře 380 m², parc. č. 1744/21 o vý-
měře 378 m², vše v k.ú. Volyně, které se nachází v lokalitě Na Skal-
ce v obci a katastrálním území Volyně a  jsou určené Územním 
plánem města Volyně k využití jako zahrádky.

Usnesení č. 13/07/22:
RM schvaluje záměr prodat  pozemky parc.č.  1760/50 o výmě-
ře 1012 m2, parc.č. 1760/51 o výměře 1049 m2, parc.č. 1760/53 
o  výměře 933 m2, parc.č. 1760/54 o  výměře  868 m2,  parc.č. 
1760/55  o výměře  897 m2, parc.č. 1760/56 o výměře  909 m2 
a  parc.č. 1760/57  o výměře 901 m2,  vše v k.ú. Volyně, které se 
nachází v lokalitě Nad Skalkou v obci a katastrálním území Volyně 
a jsou určené platnou územně plánovací dokumentací k výstav-
bě rodinných domů.  

Výpis usnesení z 21. zasedání 
Zastupitelstva města Volyně

Usnesení č. 365/2022/ZM-21
Zastupitelstvo města Volyně stanovuje
pro volební období 2022-2026 počet členů zastupitelstva města 
15

Usnesení č. 366/2022/ZM-21
Zastupitelstvo města Volyně
I. bere na vědomí
návrh Programu regenerace Městské památkové zóny Volyně;

II. schvaluje
předložený Program regenerace Městské památkové zóny Voly-
ně;

Usnesení č. 367/2022/ZM-21
Zastupitelstvo města Volyně
I. schvaluje   
1) Odůvodnění odchylky sjednané kupní ceny 1.350,- Kč/m2 
včetně DPH od ceny v místě a čase obvyklé  v souladu   s ust. § 
39   odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) při 
prodeji pozemků v lokalitě „ Nad Skalkou“  ve Volyni – V. etapa : 

pozemků č. 29, 30, 33, 34, 35, 36 v k.ú. Volyně, obec Volyně (LV č. 
1) – dále jen („ pozemky“).
Důvody odchylky od ceny  v místě a čase obvyklé (prodeje po-
zemků za nižší než obvyklou cenu)  jsou následující:
- Město Volyně chce snížením ceny podpořit výstavbu ve Volyni, 
má zájem na tom, aby pozemky byly v souladu se svým určením 
co nejdříve zastavěny. Mimo jiné i tímto krokem chce motivovat 
zájemce ke koupi a výstavbě rodinných domů na pozemcích.
- Záměrem města Volyně není prodejem pozemků pokrýt vyna-
ložené náklady. Tuto potřebu převyšuje zájem města o výstavbu 
a případný příliv nových obyvatel města či alespoň zastavení sou-
časného trendu poklesu jeho obyvatel. Město Volyně chce takto 
usilovat o svůj růst.   
2) pravidla pro prodej stavebních pozemků v lokalitě „Nad Skal-
kou“ ve Volyni – V. etapa včetně vzoru rezervační a kupní smlouvy 
o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva

Usnesení č. 368/2022/ZM-21
Zastupitelstvo města Volyně
I. schvaluje   
pravidla pro prodej pozemků „Zahrádky Na skalce ve Volyni“ 
– I. etapa včetně vzoru rezervační a kupní smlouvy o koupi nemo-
vité věci se zřízením předkupního práva

Usnesení č. 369/2022/ZM-21
Zastupitelstvo města Volyně schvaluje
investiční záměr s názvem „KoDuS Volyně – 24 b.j.“, jehož  před-
mětem je pořízení dostupného domu v rámci programu „Výstav-
ba pro obce“ formou zvýhodněného úvěru, a to dle podmínek 
stanovených nařízením vlády č. 112/2019 Sb., o  podmínkách 
použití fi nančních prostředků Státního fondu podpory investic 
na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených                            
a dostupných domů, v platném znění.

Usnesení č. 370/2022/ZM-21
Zastupitelstvo města Volyně schvaluje
podání žádosti o poskytnutí úvěru ve výši 32.000.000 Kč z pro-
středků SFPI s dobou splatnosti 20 let na fi nancování výdajů na 
výstavbu bytového domu KoDuS Volyně – 24 b.j. ve Volyni, a to 
v  rámci programu „Výstavba pro obce“ dle podmínek stanove-
ných nařízením vlády č. 112/2019 Sb.

Výpis usnesení z 21. zasedání 
Zastupitelstva města Volyně

Město Volyně nabízí k prodeji bytovou jednotku č. 702/16 o velikosti 3+0 + hambalkový prostor v 5. nadzemním podlaží by-
tového domu čp. 702, ulice Pod Malsičkou ve Volyni, za min. cenu 2.200.000,-Kč. Bytovou jednotku získá zájemce s nejvyšší 
nabídkou. Podrobnější informace na telefonu č. 702 027 041, 723 737 056, 383 317 237 nebo na úřední desce města Volyně.
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 Harmonogram pravidelného svozu 
       zeleného odpadu

Kontejnery na svoz zeleného odpadu budou přistaveny na jed-
notlivá místa dle níže uvedeného rozpisu. Kontejnery jsou urče-
ny výhradně na uložení zeleného odpadu.
Kontejnery budou rozváženy od 1.4. do 30.11.2022 každý týden.

pondělí - středa ulice Čelakovského u panelovky
  ulice Dobřanovská - rozcestí s ulicí Družstevní
  ulice Jiráskova - rozcestí s ul.Žižkovou
  ulice 5. května – rozcestí s ulicí Březinova
  ulice Na Vyhlídce
středa – pátek ulice U Rybníka - u stodoly
  ulice Hradčanská II - u Matějků
  ulice Wolkerova – za přejezdem
  ulice Zámecká - u lípy

Ne 7. 8. v 11:00 – kostel Proměnění Páně na Malsičce
 Poutní mše sv.

St 10. 8 v 18:00 – kostel Všech sv.
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Po 15. 8. v 18:00 – kostel Všech sv.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

St 24. 8. v 18:00 – kostel Všech sv.
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Ne 4. 9. v 15:00 – kaple Sv. Anděla Strážce
Poutní mše sv.
16:30 – táborák na farním dvoře

Čaj o páté
Osobní setkání s  knězem, vždy v  neděli, v  17: 00 hod., po 
domluvě – buď osobně, nebo SMS  723 890 726, nebo email – 
j.loff @seznam.cz

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VOLYNĚ
Lidická 120, 387 01 Volyně
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 Městská knihovna Volyně
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE:
KRAL: Probudit se jako delfín 
STAINFORTH: Něžná náruč větru   
GREGOROVÁ: Nespoutaný Balkán 
a okolí
KALLENTOFT: Křik k nebesům
MARTIN-LUGAND: Hotel pod šťast-
nou hvězdou
BARTOŠOVÁ: Rozhovory se ženami 
v českých médiích  
HEINRICHOVÁ: Medovník s pepřem
KRAJČO BABINSKÁ: Za sny  
GILLEROVÁ-BREZNÍKOVÁ: Mlha mezi 
námi    
WILKOVÁ: Až uvidíš moře   
DEMICK: Jíst Buddhu: malé a velké dě-
jiny jednoho tibetského města
FIELDS: Dokonalá tma
GALBRAITH: Neklidná krev
TAJOVSKÁ: A lampa ještě hořela  
DUŠKOVÁ: Třinácté okno  
VRCHOVSKÝ: Statek : strhující příběh po-
dle skutečných událostí:
o touze uchránit vlastní majetek  
DOČEKAL: Krátký román o lásce  
CZORNYJ: Nacistova dcera
OLSEN: Jestli to řekneš... 
KUCHAŘ: Léčitelé, jasnovidci a mágo-
vé: moje svědectví o  tom, jak jsem je 
potkal   
FOUSEK: Slečna ze zámku Kozel  
JAKOUBKOVÁ: Studna   
GLOCKNER: Tajemství rodu Rotto-
vých   
SULLIVAN: Poslední zelené údolí  
SOULE: Věštcův rok   
ŠVEC: Akce Kvilda: (dopadení 10 let 
ukrývajícího se člena, protistátní sku-
pina J. Maršíka): příběh převaděče, 
který se před StB deset let ukrýval ve 
skříni   
KINTZL: Zmizelá Šumava: s  Emilem 
pěšky
TRPKOVÁ: Stvůra (1.) ; Vesnice  (2.)  
CIPROVÁ: Kateřina z Poděbrad: zkouš-
ka lásky   
ROBERTS: Úkryt: nezáleží, před čím utí-
káš, ale kdo tě pronásleduje ; Skleněný 
ostrov
LANGER: Léčitel: hledá dívky, nepřipouští 
selhání    
SMITH: Řeka bohů. Nové království  
HAUGHTON: Než padne tma   
ROBB: Závan smrti ; Mám tě v hrsti
PAWLOWSKÁ: Zájezd snů: povídky
BOČEK: Zahrada mrtvých duší
JAKOUBKOVÁ: Maminka vaří líp, miláč-
ku  
HARASIMOVÁ: Na kočičí svědomí    
ROBOTHAM: Když byla hodná (2)
GANSEFORTH: Háčkovaná zvířátka 
s magnetky    
GRUBERT: Hry pro zvládání emocí: pro 
děti 4-10 let  

CARTLAND: Dobrodružství v Paříži
OLIVER: Grandhotel Schwarzenberg 
3. Začátek nových časů  
PUŠ: Z Čecha Švédem, aneb, Integrace 
na jedničku  
KASPAROV: Zima přichází: proč je nutné 
zastavit Vladimira Putina
NIEDL: Železná rukavice:  Ondřej z  Ro-
hatce 2
DÁN: Moucha (1); Mucholapka (2)
CLINTON: Vláda teroru
SVOBODOVÁ: Přestaň se bát
STEEL: Štěstí v neštěstí 
LÄCKBERG: Iluze: Mentalista 1

ODDĚLENÍ PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE:
BONE: Stromy. Kniha o stromech s inter-
aktivními okénky, kde malý čtenář nalezne 
ještě více zajímavých informací k tématu. 
Populárně naučná literatura pro děti.

Grylls: Bear Grylls. Dobrodružství 
v  džungli. Chlapec Omar se nečekaně 
dostane do deštného pralesa. Naštěstí 
potká průvodce Beara, který ho učí, jak 
zachovat chladnou hlavu a přizpůsobit se 
zákonům džungle. Pro mladší děti.

ARDEN: Mrtvé hlasy. Druhá kniha horo-
rové série volně navazuje na titul Zrádné 
mlhy. Trojice kamarádů je tentokrát uvěz-
něna v horské chatě spolu s hlasy duchů. 
Pro větší děti.

CAMERON: Psí poslání. Příběh Maxe: 
příběh rodilého psího Newyorčana 
Maxe z  bestselleru Psí cesta tentokrát 
pro malé čtenáře! Ačkoliv je Max nejmen-
ším pejskem v  celém parku, v  New Yorku 
se rozhodně neztratí.   

BARUZZI: Moje velká kniha barev.  Le-
porelo plné barev a zábavných úkolů na-
učí děti rozlišovat barvy a  jejich odstíny.  
Pro nejmenší děti.

BERÁNKOVÁ: Jednoduché  ozdoby 
pro tvořivé děti. Kniha plná inspirace 
přináší 71 tvořivých nápadů pro všechny, 
kteří chtějí vyrobit originální ozdoby do 
svého okolí. Aby se kniha líbila dětem, je 
rozdělena na jednotlivá témata, která 
jsou uvedena krátkým příběhem, a  pro 
oživení vše doprovází různá zvířátka.

FLANAGAN: Hraničářův učeň. Ztrace-
ný princ (15) ; Útěk z Falaise (16). Další 
knihy fantasy série o  hraničářském učni 
a jeho přátelích. Dobrodružství pro čtená-
ře od 10 let.

HILBERT: Kolik pater má strom. Na-
padlo vás někdy, že strom je vlastně vy-

soký dům? V  každém patře někdo bydlí 
a  kolik obyvatel strom má, tolik příběhů 
se tam odehrává.  Poznejte spolu s vever-
čákem jeho sousedy a  pomozte mu najít 
oříšky! Pro menší děti.

CHAPMAN: Hvězdný prach. Svůdná 
moc. Série dobrodružných příběhů Lucky, 
která objevila své nadpřirozené schopnos-
ti a snaží se pomáhat přírodě.Pro čtenáře 
od 6 let.

WEST: Kluk odvedle. Šestnáctiletou 
Charlie Reynoldsovou vychovával jen táta 
a tři starší bráchové. Nyní se snaží vyrov-
nat se svou chlapeckou výchovou i s první 
láskou.

ŠMIDRKAL: Co šustí v  listí.  Krátké po-
hádkové příběhy lístků, které na podzim 
opadávají, ale tím jejich životní pouť ne-
končí. Pro mladší děti.

RABASOVÁ: Princ z Lumbini: Buddhův 
příběh pro děti. Tato kniha má být pr-
votním náhledem do buddhismu pro děti 
i dospělé začátečníky. Autorka se rozhod-
la sama na základě předchozího studia 
zpřístupnit Buddhovo učení jednoduchým 
a srozumitelným způsobem, a to i za po-
moci vlastních ilustrací.

ZÁBRANSKÁ: Šumavské pohádky pa-
ní tmy: nejen pro malé čtenáře.  

Třináct laskavých pohádek inspirova-
ných šumavskou krajinou. Jsou to příběhy 
o  ztrátách, pochopení, naději a  radosti. 
Jejich hlavní hrdinové statečně čelí mno-
hým nesnázím, a protože věří na zázraky, 
tak se i dějí...

STARÁ: Ó, ó, ó, vajíčko! Poetický příběh 
housenky Pepíka, který putuje za svou 
láskou a v závěru se promění v krásného 
motýla. Veršovaný příběh z  hmyzí říše je 
vyprávěním o  velké lásce a  odhodlání. 
Součástí bohatě ilustrované velkoformá-
tové knihy jsou písničky a dramatizovaný 
text, ke stažení přes QR kód.

ŠPAČEK: Dědečku, vyprávěj o  Praze: 
etiketa a  etika pro děti. Knížka navazuje 
na předchozí sérii o dědečkovi a jeho zví-
davé vnučce. Dědeček pomáhá Viktorce 
objevovat svět, pochopit život kolem nás 
a  vnímat hodnoty, na nichž je založena 
naše současnost.  Umí zaujmout nejen 
poutavým vyprávěním o  památkách na-
šeho hlavního města, ale i pověstmi a pří-
běhy, které se vážou k různým pamětihod-
nostem. Pro děti od 8 let.
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 Erasmus – Nizozemí 
Ve dnech 13.–17. června 2022 se ředitel školy Martin Pun-

čochář, paní učitelka Jana Punčochářová a paní učitelka Jana 
Pelechová zúčastnili pod záštitou programu Erasmus+ Mobi-
lita jednotlivců ve školním vzdělávaní týdenního pobytu v ni-
zozemském městě Leiden.

Během týdne měli pedagogové možnost navštívit tři školy 
– Leimundo, Vlietland College a PC Basisschool De Ley. Kromě 
stínování v několika třídách měli účastníci mnoho příležitostí 
rozhovorů s tamějšími pedagogy i žáky.

Jedinečná příležitost zažít konkrétní příklady dobré praxe, 
sdílet zkušenosti s týmovou spoluprací vedla ke srovnání s na-

šimi možnostmi. Účastníci stínování se shodli, že některé prv-
ky lze téměř okamžitě využit v našich podmínkách, v našich 
třídách – práce s prostorem, důraz na zodpovědnost žáka za 
vlastní učení, ale mnohé „přenosné“ není díky jiné mentalitě, 
systému školství atd.

Výrazným rysem, který by se dalo charakterizovat nizo-
zemské školství, je dát příležitost každému, hledat v  dětech 

 „Život utíká jako prázdniny. Zprvu pomalu, pak stále rychleji.“
V  chvějivém očekávání letních prázd-

nin, kdy slunce doslova zahltilo obě budo-
vy naší školy svými horkými paprsky, čímž 
vyřadilo z  provozu „mozkovny“ většiny 
žáků a „baterie sil“ většiny učitelů, vytanula 
mi ve znavené mysli výstižná slova fran-
couzského spisovatele 20. století Gilberta 
Cesbrona. Přiznávám, že už jsem v životní 
a  pracovní fázi, která doslova sprintuje. 
Zdá se mi, že sotva uvítám žáky v novém 
školním roce, předáme si vánoční dárky, 
načež zavětříme příslib jara a začneme plá-
novat závěrečný třídní výlet. A po něm – 
sladké a ničím nenahraditelné letní prázd-
niny. Jenže ty potvory se svou rychlostí 
směle vyrovnají nejrychlejším sprinterům 
planety – jen vám zavlají vlasy a jsou pryč. 
Ale proč začínat tak pesimisticky? Vraťme 
se ještě do měsíce června, kdy se do své-
ho cíle vřítil školní rok 2022/23. Udýchaný, 
upocený, trochu poznamený covidem, ale 
úspěšný. 

Díky tomu, že se na chvíli covid stáhl 
ze scény, mohli jsme se třídami absolvo-
vat různě zaměřené školní výlety. Některé 
třídy na nich i přespaly, jiné volily varian-
tu přespání ve škole. Ty, které se nebyly 
schopné domluvit, měly smůlu. I to je život 
– nevím, co chci, tak ve výsledku nedosta-
nu nic. To však byla výjimka. Děti si všech-
ny akce užily a učitelé je přežili… 

Prvňáčci byli v  posledních červno-
vých dnech pasováni na čtenáře (možná 
i  počtáře). Bylo to dojemné zhodnocení 
jejich celoroční snahy zvítězit nad všemi 
písmenky, přestěhovat je z knih a tabulí do 
hlaviček a začít je hrdě používat. Moje ma-
minka, které prošly rukama stovky prvňáč-
ků, neboť jim zasvětila celý svůj profesní ži-
vot, vždycky říkala, že na těch nejmenších 
je nejvíce vidět jejich školní vývoj. Nejenže 
fyzicky vyrostou – to jde jaksi samo, když 
je krmíte – ale ohromně vyspějí a strašně 
moc se toho za první rok naučí. Samozřej-
mě klobouk dolů před všemi jejich učitel-
kami/učiteli, tento pokrok je stojí spousty 

sil, trpělivosti, pedagogického talentu, bez 
lásky k těm leckdy ještě bezzoubkům by to 
ale nešlo. Však i jejich rodiče ví, o čem píši. 
Mají však doma toho svého jednoho/dva, 
zato učitelka je na roztrhání pro 25 a  víc 
takových kousků. Dovolte mi soukromý 
povzdech – zlatá puberta – to je zase moje 
„vlajková loď“…

A tímto oslím můstkem jsem se ocitla 
u každoročního loučení se žáky 9. ročníků. 
Bylo opět úžasné, dojemné, nezapomenu-
telné. Přerod deváťáka v tričku, černé mi-
kině a dírami větrajících džínách, s ležérně 
nahozeným prachmalým batůžkem na 
zádech (většina sešitů a  učebnic už dáv-
no necestuje s  ním domů, ale má trvalé 
bydliště v šatnové skříňce) v neuvěřitelně 
elegantního modela v kvádru, doplněném 
společenskou či sportovní obuví (jen oni 
ví, co je trendy), je neskutečný. Člověk jen 
zalapá po dechu a řekne si – WOW! To že 
je ten odmítač domácích úkolů a ignorant 
světové poezie 20. století, jakož i vyčíslová-
ní rovnic apod.? Tenhle krasavec a elegán? 
Není možná, žila jsem v bludu, je to moje 
nepochopení situace. Ale pojďme se podí-
vat na druhé pohlaví – tedy na deváťácké 
krasavy. Ty si i  v  běžných školních dnech 
hlídají svou „face kulturu“, ale doplňují ji 
tričky, legínami nebo nebezpečně krátký-
mi kraťásky. A tu se vám zjeví před očima 
zástup modelek, víl či jiných až nadpřiro-
zených bytostí s  ženskými křivkami a  vy 
marně pátráte po té, co ještě před týdnem 
napsala slovo VYDĚT (ano, vidíte správně 
– Y) a zdůvodnila to předponou vy-. Téhle 
krasavě dnes odpustíte i  mnohem horší 
hrubky. Navíc vás absolventi uzemní až 
dospěláckými proslovy k  rodičům a  uči-
telům a dodělají sérií fotek či videí z jejich 
cesty základní školou. Jedno oko nezů-
stane suché, to mi věřte. Letos tuto „vlh-
kou vlnu“ podtrhl zcela nečekaně i  jeden 
z třídních, vyhlášený srandista. Když se mu 
poprvé zlomil hlas, publikum si pomyslelo, 
že to bude zase jeden z jeho vtípků. Nebyl. 

Gilbert 
Cesbron

A pak že chlapi ne-
pláčou… 

Po šerpování 
v  kině si poslední 
červnový den naši 
nejstarší naposle-
dy prošli špalírem všech ostatních žáků 
školy za zvuku posledního zvonění. Po-
tlesk je provázel ze 3. patra až před školu. 
Po společném slavnostním obědě se roze-
šli do svých životů už každý sám. A pokud 
by vás zajímalo, který obor se naši absol-
venti po prázdninách vydají studovat, 
mohu vám to prozradit.

Gymnazistů bude celkem sedm – tři 
směřují do Strakonic, tři do Vimperka a jed-
na žákyně do Českých Budějovic, kde ji 
zaujala sportovní příprava. Kombinované 
lyceum v Příbrami a  Přírodovědné lyceum 
ve Volyni budou studovat dvě žákyně. Pe-
dagogické lyceum v Prachaticích se vydají 
studovat dvě žákyně. Stavebnictví se stane 
oborem pro čtyři žáky. Obalovou techniku 
si zvolili dva žáci. Sociální a veřejnoprávní 
činnost zaujala dvě žákyně, ekonomika 
a podnikání dva žáky. Elektrotechniku za-
čnou navštěvovat dva žáci, praktickými se-
strami se touží stát dvě žákyně. Další obory 
mají vždy po jednom zájemci – informační 
technologie, agropodnikání, gastronomie, 
hotelnictví, scénická a výstavní tvorba, ka-
menosochařství. Učební obory našich žáků 
jsou: opravářské práce, elektromechanik, 
zemědělec – farmář, mechanik – opravář 
motorových vozidel, strojník silničních 
strojů, kadeřník a elektrikář. Snad jsem na 
nikoho z našich absolventů nezapomněla. 
Všem přejeme, aby jejich vstup do nové 
školy byl radostný a úspěšný a aby je zvole-
ný obor bavil. Současně budeme potěšeni, 
když se za námi ve svém volném čase ve 
škole zastaví. Rádi s nimi zavzpomínáme…

Krásné prázdniny všem školou povin-
ným! Pevné nervy všem rodičům a praro-
dičům!

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

PROGRAM – SRPEN 2022
středa 3. srpna od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – MRTVOLA 
V MLÝNSKÉ STROUZE
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii šir-
šího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Vy-
brané kriminální příběhy z Volyňska za časů rakousko-uherské 
monarchie.

sobota 13. srpna od 17 hodin, JAZZ & BLUES FESTIVAL – NÁDVOŘÍ 
TVRZE
MLČETI JAZZ 2022
Každoroční menšinový festival pod nádvorním javorem, zamě-
řený na různé a jiné podoby jazzu a blues. Detailní program vy-
kvete na samostatných plakátech. Všechny muzejní výstavy bu-
dou přístupné až do noci. V případě špatného počasí vše uvnitř 
tvrze.

úterý 16. srpna od 20 hodin, KONCERT – NÁDVOŘÍ TVRZE
JANA VÉBROVÁ
Osobitá zpěvačka a akordeonistka z dalekého českého severu 
a její naléhavý hlas. Web: http://janavebrova.com. 

neděle 28. srpna od 7:20 hodin, VLASTIVĚDNÝ VÝLET – NÁDRAŽÍ
MÍSTA V KRAJI – ČESKÉ ŽLEBY
Kombinovaný vlastivědný výlet do Českých Žlebů/Böhmisch 
Röhren. Nejprve vlakem v 7:28 z Volyně do Volar, pak pěšky 14 
až 20 km s ohledem na výletní osazenstvo a jiné okolnosti. Ces-

tou komentáře historické i jiné. Návrat zpět v průběhu odpoled-
ne vlakem z Černého Kříže.

po celý srpen, VÝSTAVA – TVRZ
VOLYŇSKO & PAVEL DUŠEK
Volyňské i regionální dokumenty, pohlednice a různé artefakty 
z  pozůstalosti předčasně zemřelého strakonického sběratele 
Pavla Duška. Prodloužená výstava potrvá až do 4. září 2022.

po celý srpen, VÝSTAVA – PRŮJEZD MĚSTSKÉHO ÚŘADU
AMFORA I ERFURT
Volyňské fotbalové fotografi e z 60. a 70. let 20. století, nově vě-
nované do sbírky městského muzea paní Marií Sládkovou. Vý-
stava potrvá až do 15. září 2022.

po celý srpen, VÝSTAVA – TVRZ
ZECHOVICE
Historické příběhy a nitky a nejrůznější umělecké i jiné artefakty 
spojené s jednou z předních vesnic někdejšího volyňského pan-
ství. Kromě toho rovněž představení nově zrestaurovaného oltáře 
z návesní kaple sv. Petra a Pavla. Výstava potrvá až do 30. září 2022.

po celý srpen, VÝSTAVA – TVRZ
VERCAJK
Řemeslnické nářadí starých časů. Od dlátovky ke kopytu, od 
krokvice k pantofl áku, od kolébky k ráfu…, vše ze sbírek Měst-
ského muzea ve Volyni. Výstava potrvá až do 2. října 2022. 

talenty, využívat individuální přístup ke každému dítěti.
Všudypřítomný byl pozitivní vztah k dětem, nastavení pra-

videl. Pozoruhodné bylo také, jak řeší školy množství cizinců, 
v současné době také Ukrajinců. V navštívených školách účast-
níci hovořili s nizozemskými kolegy o řešení integrace migran-
tů. Právě v jedné ze zmíněných škol pedagogové navštívili ně-
kolik hodin v tzv. mezinárodních třídách. Zde se žáci vzdělávají 
především v nizozemštině a získávají tak i vědomosti o kultu-
ře, zvycích a historii Nizozemska.

Naši pedagogové získali mnoho informací o  konkrétních 
stylech výuky, organizaci výuky, ale i  o  způsobu hodnocení, 
řešení problémů apod. Pan ředitel měl možnost hovořit s ve-
dením škol a  sdílet zkušenosti, hovořit o  rozdílném systému 
a získat tak mnoho inspirace z hlediska managementu školy.

Odlišné je i  rozložení vzdělávání v  Nizozemsku. Děti ab-
solvují primární vzdělávání již od čtyř let a ukončují je ve 12 
letech. Sekundární vzdělávání od 12 let se již člení na různé 
vzdělávací formy – učňovské, střední odborné a  všeobecné 
(příprava na univerzitu). Jednotlivé typy navazujícího školní-
ho vzdělávání jsou prostupné, tzn. že žáci mohou podle svých 
výkonů např. přejít na jiný typ vzdělávací formy. Ukazatelem 
úspěšnosti a vhodné volby jsou testy. Právě v době, kdy naši 
pedagogové byli ve škole, v některých třídách tyto testy pro-
bíhaly.

Během návštěvy škol nebylo možné si nevšimnout také 
uspořádání samotných vnitřních školních prostor. Všechny tři 
navštívené školy nabízely množství odpočinkových zón, míst, 
kde se žáci mohli setkávat. Časté bylo, že třídy i ostatní prosto-
ry byly prosklené.

Jistě je o čem přemýšlet, sdílet s kolegy získané zkušenosti. 
Ačkoliv se naše skupina neodvážila použít tamější nejběžnější 
dopravní prostředek – kolo, město Leiden si prohlédla a také 
se vydala na výlet do nedalekého Haagu. Naopak se naše sku-
pina odvážila naučit děti písničku „Kdyby byl Bavorov“. Od-
měnou byl již po několika minutách nadšený zpěv asi 30 dětí 
z mezinárodní třídy. 

Těšíme se, že ty „přenositelné“ zkušenosti využijeme v naší 
škole, a to jak na prvním, tak na druhém stupni. 

Administrací programu Erasmus + je pověřen Dům zahra-
niční spolupráce (DZS). Partnerskou a řídící organizací je pro 
nás Dům zahraniční spolupráce (národní agentura programu) 
v Praze. Tento projekt je realizován za fi nanční podpory pro-
gramu Erasmus+ Evropské unie.

Prohlášení o  vyloučení právní odpovědnosti: Za obsah 
sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názo-
ry Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití 
informací, jež jsou jeho obsahem.

J. Pelechová, J. Punčochářová a M. Punčochář
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PROGRAM KULTURNÍCH 
AKCÍ ČERVENEC 2022

PRODEJ VSTUPENEK:
INFOCENTRUM – STARÁ RADNICE Tel. 778 888 761 / e-mail: 

 
nebo on-line na 

INFOCENTRUM OTEVŘENO:
Út - Pá  9:00 – 11:00 12:00–16:00
So, Ne 9:00 – 17:00

Čtvrtek 30.6. - 8.7.
Divadelní Piknik
Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla.

Středa 3.8. od 15:00   Koupaliště
Damúza: Řeka
Divadelní představení v rámci cyklu Loutky na plovárně. 
Až půjdeš k řece, zadívej se kolem sebe. Řeka je živel, řeka je mo-
hutná síla, řeka je zdroj vody, řeka je domov tisíce živočichů.
Pssst! Když nebudeš hlučet, uvidíš je. Támhle jsou! Rybky, kachny, 
čolci, užovky, raci, mloci, bobři, žáby. To koukáš co?
Jen dávej pozor, ať se nezmáčíš!
Pro děti od 2 let a jejich rodiče.
   
VOLYŇSKÁ POUŤ
Pátek 5.8. od  20:00   Koupaliště
Plavecká diskotéka

Sobota 6.8. 
od 10:00     Koupaliště
Vozkův memoriál
44. ročník tradičních plaveckých závodů. Registrace od 9 hod. Pla-
ve se za každého počasí - plavou děti i dospělí.

10:00 – 18:00   Pošumavská tržnice
Výstava květin
Vystaveny budou pozdně kvetoucí lilie, mečíky, jiřiny, růže, fuch-
sie, denivky, skalničky, trvalky, kaktusy, sukulenty apod. Speci-
álně letos se mohou návštěvníci těšit na mimořádnou expozici 
nových odrůd jiřin. Pořádá specializovaná organizace Českého 
zahrádkářského svazu Martagon.

12:00 – 18:00    Zvěřinec
Chovatelská výstava
Tradiční výstava drobného zvířectva. Bohatá tombola – každý los 
vyhrává. Pořádá ČSCH Volyně.

od 20:00     U Špejcharu
Malenička Company
Koncert kapely v režii  SDH Volyně.

od 20:00     Koupaliště
Pouťová diskotéka

Neděle 7.8. 
od 8:00       náměstí Svobody
Trhy na náměstí

od 8:00 – 15:00    Zvěřinec
Chovatelská výstava
Tradiční výstava drobného zvířectva. Bohatá tombola – každý los 
vyhrává. Pořádá ČSCH Volyně.

9:00 – 12:00   U Špejcharu
Myslivecká kapela Atlas
Koncert myslivecké kapely Atlas, která byla založena v roce 1974 
jako malý taneční orchestr a již v této době spolupracovala s de-
chovkou Úhlavan. Obě skupiny hudebníků postupem času sply-
nuly. Lidové písničky a  také moderní střední proud povznesly 
kapelu do popularity.

14:00    náměstí Svobody
HOPsej: Hopsavá show 
Zábavné pouliční představení, ve kterém vám předvedeme nej-
různější způsoby, jak se dostat nahoru. Skákací míčky, pogo tyč, 
dvoumetrová jednokolka, akrobatický žebřík i skákací boty v jedi-
nečném divadelním koktejlu pro malé i velké diváky. Po předsta-
vení následuje workshop na skákacích botách.

15:00 – 17:30     U Špejcharu
Pop-rocková kapela Flám
Působí na hudební scéně od roku 1997 a  reprodukuje tvorbu 
předních českých kapel a interpretů jako jsou např. Lucie, Kabát, 
Tři sestry, Buty, Mňága a Žďorp, Chinaski, K. Gott, Michal Hrůza, 
Janek Ledecký, R. Müller, Michal Prokop, Wohnout, Škwor, Blue 
Eff ect, Olympic a řada dalších. Svým repertoárem kapela osloví 
všechny věkové generace a zaujme i svou interpretací, neboť věr-
ně a precizně kopíruje originál skladeb.

9:00 – 16:00   Pošumavská tržnice
Výstava květin
Vystaveny budou pozdně kvetoucí lilie, mečíky, jiřiny, růže, fuch-
sie, denivky, skalničky, trvalky, kaktusy, sukulenty apod. Speci-
álně letos se mohou návštěvníci těšit na mimořádnou expozici 
nových odrůd jiřin. Pořádá specializovaná organizace Českého 
zahrádkářského svazu Martagon. 

po celý srpen, VÝSTAVA – TVRZ
KRAJINA ZA VOLYNÍ
Pošumavská krajina na plátnech, kresbách i grafi ce různých re-
gionálních autorů zastoupených ve sbírkách Městského muzea 
ve Volyni. Výstava potrvá až do 15. října 2022.

po celý srpen, EXPOZICE – TVRZ
LIDOVÝ MALOVANÝ NÁBYTEK V POŠUMAVÍ
Fenomén lidového malovaného nábytku v Pošumaví v 18. a 19. 
století z nových badatelských pohledů. Dlouhodobá proměnli-
vá expozice.

po celý srpen, EXPOZICE – STARÁ RADNICE
RENESANČNÍ A BAROKNÍ VOLYNĚ
Dlouhodobá expozice v  autentických prostorách staré rene-
sanční 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
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Středa 10.8. od 15:00   Koupaliště
Potulný čajovník: Kloboučkový fantom
Divadelní představení v rámci cyklu Loutky na plovárně.
Pohádková detektivka o  tajemném fantomu, který krade divá-
kům čepice, nebo ponožky. Děti pomáhají policistovi Čmuchalo-
vi odhalit tajemného fantoma. Hra je plná honiček, vypáčených 
trezorů, ale hlavně legrace. Hlavní myšlenka pohádky: To, že je 
někdo starý, ještě neznamená, že je hodný.

Čtvrtek 11.8. od 15:00   Koupaliště
Jihočeské divadlo: Best of pohádkový Džubox
Soubor Malého divadla, Jiří Jelínek & Tereza Lexová
Oblíbené pohádky světa v loutkových klipech!
Červená Karkulka? Perníková chaloupka? Otesánek ? Aladin ? Ali-
baba a čtyřicet loupežníků? Tihle všichni se vejdou do našeho auta?
Zveme vás na koktejl těch nejslavnějších pohádek! Sami si z naší 
nabídky vyberte KLIP na vaší oblíbenou pohádku ! A my to roz-
jedem!
Pojízdný jukebox - živá hudba - divoké loutky - pouliční mejdan! 

Čtvrtek 11.8. od 19:30  Kaple Anděla Strážce
Jihočeské divadlo: Maryša – příběh vraha
Soubor Malého divadla, bratři Mrštíkové / Janek Lesák & Na-
tálie Preslová 
Folklorní doku-drama
Letní open-air klasika o  nejslavnější vraždě v  dějinách českého 
dramatu. Pojďte se s námi podívat na náves malebné moravské 
vesnice, kde je potůček překlenutý nahrbeným můstkem, před 
statky se zelenají malé zahrádky (takzvaně před našima), na zá-
pražích stojí bílé lavičky a od hospody je slyšet výskot se sboro-
vým zpěvem chasy: “Muzika hrá na vše strany.” A kde za chvíli jed-
na holka narve jistýmu zmetkovi do kafe takovou dávku arzénu, 
která by otrávila i celej malebnej moravskej kravín. 
Letní inscenace pod širým nebem. Doporučeno od 15 let.
Sraz na vlakovém nádraží ve Volyni, odkud bude společný od-
chod ke kapli. Procházka je součástí inscenace.

Sobota 13.8. od 20:00   Koupaliště
Parkán
Známá kapela ze Strakonic zahraje opět na volyňském koupališti.

Středa 17.8. od 15:00   Koupaliště
Divadlo KAKÁ: Lakomá Barka
Divadelní představení v rámci cyklu Loutky na plovárně.
Marionetové představení na volné motivy stejnojmenného pří-
běhu O lakomé Barce, Jan Werich – Fimfárum.
Nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice Dejvice.
Řekli byste, že je to od slova DEJ-VÍCE. Ale ono je to v této vesnici 
naopak. Kdo je Barka a proč se o ní říká, že je lakomá? A je lakomá 
jenom Barka? A proč se Barka ocitne v nesnázích? Anebo je to ve 
vesnici Dej-více ještě úplné jinak? To se teprve dozvíte v pravdi-
vém příběhu Jana Wericha.
Vhodné pro děti od 4 let.

Pátek 19.8. - 20.8.   Koupaliště
Summer Punk Párty Volyně vol. XI
Summer Punk Párty vstupuje do své 2. dekády, o  víkendu 
19. a 20. srpna 2022 se opět vrátí na své tradiční místo - malebnou 
prvorepublikovou plovárnu v jihočeské Volyni. A co na návštěv-
níky čeká? Jako každý rok nálož punku, hardcore a koupání s vy-
chlazeným pivem v ruce. Na pódiu se představí špička zahraniční 
i domácí scény, vystoupí kapely: Moscow Death Brigade (RU), Po-
lar (UK), The Real McKenzies (CAN), Catastrofy (SK), Staré pušky, 
Houba, Better Way, Proti směru, Konfront, Krang, FVTVRE, Marked 
As An Enemy, Dead Stone, Hippie Chippies, Life Inside Out
Vstupenky v síti Fox Ticket.

Středa 24.8. od 15:00   Koupaliště
Divadlo 100 opic: Pes a drak
Divadelní představení v rámci cyklu Loutky na plovárně.
Pohádka o pejskovi, kterého všude vyháněli. Nezdálo se totiž, že 
by – při tom jak vypadal, byl normální. A také že nebyl. Byl totiž 
kouzelný, což nikdo netušil. Tedy… ani on to netušil. Než to však 
pejsek zjistil, musel odhalit záhadu létajícího čaroděje, najít krá-
le a zatančit si s drakem.
Co taky jiného s takovým drakem dělat, že?

Sobota 27.8. od 13:00   Koupaliště
Triatlon
Amatérský závod triatlonového typu - závod pro všechny, kdo jej 
chtějí zkusit! Registrace od 10 hod. Pořádá Recyklo.

KINO
Úterý 2.8. od 20:00
Thor: Láska jako hrom
Akční / Dobrodružný / Fantasy, 
USA, 2022, 125 min
Režie: Taika Waititi
Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své 
nejtěžší životní cestě – k  nalezení vnitř-
ního míru. Jeho cestu za odpočinkem 
však přeruší galaktický zabiják Gorr the 
God Butcher (Christian Bale), který usiluje 
o zánik bohů. Thor požádá Valkýru (Tessa 
Thompson), Korga (Taika Waititi) a svou ex-
-přítelkyni Jane Foster (Natalie Portman), 
která – k  Thorovu překvapení – ovládá 
mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný 
Thor. Společně se vydávají na vesmírné 
dobrodružství, aby odhalili tajemství Go-

rra a zastavili ho dříve než bude pozdě.

Úterý 9.8. od 20:00
Střídavka
Komedie, Česko, 2022, 100 min
Režie: Petr Nikolaev
Martin Hofmann má plán. Udržet v chodu 
jednu rodinu bývá složité, ale mít společ-
ný plán hned pro tři rodiny, to už vyžadu-
je odborný přístup. V  komedii Střídavka 
se Martin Hofmann, Anna Polívková, Jitka 
Čvančarová, Jiří Vyorálek, Kristina Sva-
rinská  nebo  Eva Holubová  s  humorem 
a nadhledem podívají na fenomén střída-
vé péče. Když se ze tří rodin stane jedna 
velká, dají se očekávat karamboly a zmat-
ky nejen v rodině, ale i ve vztazích.

Úterý 16.8. od 20:00
Bullet train
Akční / Thriller, USA, 2022, 152 min
Režie: David Leitch
Brad Pitt hraje ve fi lmu Bullet Train nájem-
ného zabijáka Berušku, který je odhodlán 
vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož 
se mu spousta předchozích kšeftů vymkla 
z rukou a smůla se mu lepí na paty. Osud 
má nicméně jiné plány, protože Beruška 
se při své nejnovější misi v nejrychlejším 
vlaku světa dostane do křížku se smrtící-
mi protivníky. Jejich cíle jsou vzájemně 
propojené, a zároveň protichůdné. Konec 
trati je pouze začátkem nepřetržité divoké 
a vzrušující jízdy napříč moderním Japon-
skem. 
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Specializovaná organizace Českého zahrádkářského svazu 
MARTAGON pořádá opět ve spolupráci s místní organizací Kul-
tura Volyně výstavu květin a obrazů. Otevřeno bude o volyňské 
pouti v Pošumavské tržnici a Malé galerii, a to v sobotu 6. srp-
na (10-18) a v neděli 7. srpna (9-16). Vystaveny budou pozdně 
kvetoucí lilie, mečíky, jiřiny, růže, fuchsie, denivky, skalničky, trval-
ky, kaktusy, sukulenty apod. Speciálně letos se mohou návštěvní-
ci těšit na mimořádnou expozici nových odrůd jiřin, které nám 
přislíbil vystavit jejich významný pěstitel a šlechtitel pan Svato-
pluk Masopust. Návštěvníci mohou využít pěstitelskou poradnu 

Divadlo nespí ani o  prázdninách. To 
Jihočeské společně s  Jankem Lesákem 
a  Natálií Preslovou připravilo jedinečný 
zážitek pod širým nebem na motivy dra-
matu Maryša bratří Mrštíků. „Pojďte se 
s námi podívat na náves malebné moravské 
vesnice, kde je potůček překlenutý nahrbe-
ným můstkem, před statky se zelenají malé 
zahrádky, na zápražích stojí bílé lavičky a od 
hospody je slyšet výskot se sbo-
rovým zpěvem chasy. A kde za 
chvíli jedna holka narve jistý-
mu zmetkovi do kafe takovou 
dávku arzénu, která by otrávila 
i celej malebnej moravskej kra-
vín,“ lákají tvůrci na letní insce-
naci, která 11. srpna zamíří do 
Volyně. Představení Maryša: 
Příběh vraha se odehraje na 
Andělíčku, kam diváky zave-
dou herci jihočeského diva-
dla inscenovanou procház-
kou z volyňského nádraží. Na 
představení je omezená kapa-
cita, doporučujeme zakoupit 
vstupenky v předprodeji.

Stejný den odpoledne se 

Pozvánka na výstavu Květy – Volyně 2022

Nejslavnější vražda v dějinách divadla, 
      pouťová pouliční show i punk na koupáku

u přítomných vystavovatelů. V případě zájmu bude možno k vý-
sadbě zakoupit drobné pěstitelské přebytky nebo řezané květy – 
též si mohou návštěvníci zdarma odnést nějakou zahrádkářskou 
literaturu (např. časopis Zahrádkář). Tradiční součástí této výsta-
vy bývají originály obrazů, které letos vystaví malířky Michaela 
Loudová a  Jitka Jirotková (po dohodě s  nimi budou obrazy 
prodejné). Všechny milovníky okrasných květin a výtvarné tvor-
by srdečně zveme k prohlídce této tradiční výstavy, která je již 
21. v nepřetržitém pořadí – první byla v roce 2002 ve staré radnici. 

Jiří Kovář, Volyně

Úterý 23.8. od 20:00
Planeta Praha
Dokumentární, Česko, 2022
Režie: Jan Hošek
Kolik „obyvatel“  má Praha? Tvůrci oceňo-
vaného fi lmu  Planeta Česko  se tentokrát 
vydali na výpravu do betonové džungle 
hlavního města. Vedle nás lidí tu žijí neče-
kaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní 
dobrodružství  fi lmaři zaznamenali  díky 
nejmodernějším technologiím  z  výjimeč-
né blízkosti. Kde se v Praze vzali majestátní 
mufl oni?  Co si počne slípka zelenonohá, 
které nutrie bere možnost ke hnízdění? Do 
jaké zimní skrýše se na Petříně schová 
roztomilý plch?  A  co roháč, najde svou 

partnerku v  nočním reji zahradní restau-
race? Vydejte se na vzrušující výpravu pro 
celou rodinu za desítkami dalších zvířecích 
hrdinů, kteří tajně žijí v naší metropoli. 

Úterý 30.8. od 20:00
Arvéd
Drama / Psychologický / Mysteriózní
Česko, 2022, 120 min
Režie: Vojtěch Mašek
Film  Arvéd  vypráví o  tom, kam až jsme 
schopni zajít, abychom dosáhli svého cíle. 
Jiří Arvéd Smíchovský byl ochoten jít až 
k hranicím samotného pekla. Život a smrt 
Jiřího Arvéda Smíchovského jsou dodnes 
obestřeny mnoha tajemstvími. Za války 

jako nacistický konfi dent zachránil před 
koncentračním táborem Štěpána Plačka. 
Po válce se jejich role otáčí, Plaček splácí 
dluh a zařídí, že soud za spolupráci s na-
cisty nepožaduje pro Arvéda smrt, ale 
odsuzuje jej pouze na doživotí. Tím však 
vzájemné služby nekončí. Plaček jako 
vyšetřovatel státní bezpečnosti využívá 
Arvéda ke svým cílům, k  usvědčování 
nepohodlných osob. Za jeho služby mu 
oplácí výhodami prominentního vězně 
a  především Arvédovou největší drogou 
– vzácnými okultistickými knihami ze 
zkonfi skovaných knihoven. Arvéd a Plač-
ek rozehrávají šachovou partii. Hra o duši 
vstupuje do fi nále.

na koupališti zabydlí soubor Malého diva-
dla s interaktivní show Best of pohádkový 
Džubox. Červená Karkulka, Perníková cha-
loupka, Otesánek a další nejslavnější po-
hádky v koktejlu klipů, který si namíchají 
samotní diváci. Pojízdný pohádkový juke-
box slibuje dětem divoký pouliční mejdan 
s živou hudbou.

První srpnový víkend do Volyně zavítá 

pouť. V sobotu se na koupališti uskuteční 
plavecké závody Vozkův memoriál, na ne-
děli je v centru města připravena zábava 
pro malé i  velké. Pouliční  show z  dílny 
HOPsej doplní workshop na skákacích 
botách, nebudou chybět tradiční trhy ani 
hudba k tanci a poslechu. 

Nejmenší diváci se mohou každou 
srpnovou středu těšit na pokračování 

cyklu Loutky na plovárně. 
Druhý prázdninový měsíc 
představí svou tvorbu sou-
bory Divadlo Kaká, Damú-
za, Potulný čajovník nebo 
100 opic. 

19. a  20. srpna se na 
koupaliště opět po roce 
vrátí Summer Punk Párty. 
Návštěvníky čeká špička 
zahraniční i  domácí punk 
a  hardcore scény. Na pó-
diu se představí Moscow 
Death Brigade (RU), Polar 
(UK), The Real McKenzies 
(CAN), Staré pušky, Houba, 
Better Way nebo Proti smě-
ru.  
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Každou neděli od 15:30 – park u ZŠ TGM
Vimperský kašpárek – divadelní přehlídka
Divadelní představení nejen pro malého diváka. Po představení 
je připravena tvořivá dílnička.

SO 13. 8. 
Léto pod Boubínem vol. 3
18:00 – areál letní scény
Na závěrečné části letních koncertů se představí CHAI – Klatovy, 
Narttu – Vimperk, The Atavists – Praha, Martin Mikuláš – DJ Praha, 
a hlavním hostem bude Barbora Poláková.
Vstupné: dospělí 250 Kč, děti a senioři 150 Kč

ČT 18. 8.
Tři kostky cukru
21:00 – areál letní scény
Crazy  divadelní komedie, odehrávající se v 80.letech bývalého 
Československa. Děj nás přenese do jedné poklidné a bezdětné 
rodinky, kde pevnou rukou vládne pořádek a  přesnost v podobě 
manžela...
Hrají: F. Smola, L. Břicháčková, I. Přibová a R. D. Klaban
Vstupné: 120 Kč

PÁ 26. 8. 
Petra Börnerová trio 
19:00 – Kavárna Ve Skále
Acoustic folk & roots & blues  „CROSSOVER BLUES“. Hrají: Petra 
Börnerová- akordeon, zpěv; Tomáš Bobrovniczký - akustická a re-
zofonická kytara, zpěv; Tomáš Bobrovniczký junior- bicí.
Vstupné: 60 Kč

Kompletní program a vstupenky na www.kultura vimperk.cz

KULTURNÍ PŘEHLED 
VIMPERK – SRPEN 2022
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 Tělocvičná jednota Sokol Volyně
Noc sokoloven

Letní tábor pod Bethánem, 3.-17. 7. 2022

Noc sokoloven proběhla v pátek 24. 6., a  tak jsme ji opět 
pojali jako rozloučení se cvičebním rokem. Letošní Noc se nes-
la v letním duchu. Cvičitelky pro děti připravily vpravdě pou-
ťové atrakce. Protože červnový termín není pro takovou akci 
vhodný (mnoho akcí ve škole, počasí lákající na koupaliště, 
výlety, rodinné dovolené), přišlo jen 20 dětí a 16 dospělých vč. 
cvičitelek. Kdo se přesto zúčastnil, rozhodně nelitoval. Děti na 
venkovních stanovištích házely na cíl, závodily v běhu, v dře-
vácích a v pytlích, učily se na chůdách, tahaly si štěstíčka, lo-
vily rybičky, nafukovaly a  malovaly balónky. Čarodějky všem 
zvědavým věštily z ruky a z karet a také je zkoušely ze znalostí 
přírody a našeho kraje. Nejoblíbenější byla střelba na pouťové 
růže a do terče. Nepříznivá předpověď počasí se však naplňo-
vala. Obloha zešedla, a tak jsme rychle zapálili oheň a opekli 
buřty. Sotva jsme dojedli, spustil se silný déšť. Schovali jsme se 
v sokolovně a za doprovodu kytary jsme zpívali. Protože téma-
tem letošní Noci bylo Tyršovo tělocvičné názvosloví, rozdělily 
se děti na tři skupinky a vytvořily slova, která měla souvislost 
se Sokolem. Poté se zpívalo a  povídalo a  mezitím cvičitelky 
připravily tajemnou cestu sokolovnou, kdy různé místnosti 
a chodby byly osvíceny jen světlem svíček. Děti se nechaly vést 
svíčkami a plnily úkoly. Poté se všichni sešli v tělocvičně a za-

hráli si hru, ke které nasbírali indicie po tajemné cestě. Pak už 
se blížila půlnoc, a tak se děti postupně uvelebily ke spánku. 
V sobotu po snídani a po závěrečném nástupu se všichni po-
stupně rozcházeli k domovům.

O.H.

Dopis, který obdržely děti před 
začátkem tábora, je zval ke studiu čar 
a  kouzel v  táboře v  Bradavicích.  Ano, 
svět Harryho Pottera byl letos inspirací 
i  denním chlebem pro 30 dětí a  jejich 
vedoucí.

Na začátku Moudrý klobouk rozdělil děti 
do jednotlivých kolejí. Byly tři – Nebelvír, 
Mrzimor a  Havraspár. Každé ráno na 
nástupu sova Erol přinášela Denního věštce, 
ze kterého se děti dozvěděly program 
dne. Večer zval vzorné žáky na návštěvu 
do své ředitelny u  táborového ohně sám 
Albus Brumbál. Oblíbeným sportem byl 
letos kouzelnický Famfrpál. Sice jsme při 
něm nelétali na košťatech, ale stejně jako 
v  původním příběhu od J. K. Rowlingové 
náš chytač hledal zlatonku, odrážeči vybíjeli 
protihráče potlouky a střílelo se camrálem 
do třech kruhových branek.

Etapová hra měla vyzkoušet zdatnost 
táborníků v  kouzelnických disciplínách. 
Na hodině Lektvarů vařili Verita serum 
neboli lektvar pravdomluvnosti, který 
čirou náhodou mohli použít při večerním 
přepadení tábora. S  hajným a  správcem 
Hagridem stopovali v noci v zapovězeném 
lese zraněného jednorožce. Při napadení 
Mozkomory se schovávali do vlastnoručně 
postavených přístřešků a  pokusili se 
zneškodnit Troly, které vystopovali podle 
nevábného aromatického trusu.

Kromě klasických táborových 
dovedností jako jsou šifry a  stopy zvěře, 
noční obloha, buzola, ohně a uzly si děti 
vyzkoušely praktické dovednosti při 
řezání dřeva, zatloukání hřebíků či štípání 
dříví. Na Bradavické Olympiádě střílely 
ze vzduchovky, což je opravdu nadchlo. 
Výprava pro složky na Verita serum 
směřovala na Sudslavickou stezku, která 
děti jako vždy nadchla jeskyní i kovovými 

žebříky vedoucími na skálu. Počasí nám 
přálo, a  tak jsme se mohli koupat a  hrát 
hry v řece.

Kouzelnou atmosféru jsme si užili 
také u dvou táborových ohňů. A při nich 
jsme oslavili 50. výročí trvání tábora. 
Děkujeme všem, kteří nám pomohli 
s  realizací tábora, a  těšíme se opět příští 
rok na prima partu kamarádů.

Petra Mrkvičková, vedoucí
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Letní tábor Kocelovice

Letošní tábor u  Záleského rybníka se 
nesl v duchu indiánského života pro 48 dětí 
a jejich vedoucí.

Děti si připravily ještě před nástupem 
na tábor krásné indiánské kostýmy. První 
večer malé indiánky a  indiány šaman Bystrá 
liška rozdělil do čtyř kmenů – modrých 
medvědů, žlutých mustangů, zelených 
bizonů, červených vlků. Celých 12 dní 
bojovali naši indiáni ve svých kmenech proti 
bledým tvářím, které chtěly obsazovat jejich 
prérie. Mocní duchové prověřovali různými 
zkouškami indiánské schopnosti. Například 
seslali na indiány a indiánky různé nemoci, ale 
ti se s nimi dovedli statečně vypořádat. Během 
tábora všichni zažili mnoho zábavy, vařili si 
indiánské placky, hráli hry v  lese i  na louce. 
Proběhl také celodenní výlet města Blatné. 
Děti navštívily blatenský zámek a plovárnu.

Od Záleského rybníka všichni odjeli unaveni, ale plni krásných 
vzpomínek na spaní ve stanu, běhání po lese a především na nové 
kamarády. Děkujeme všem vedoucím, kteří se starali o program, 

kuchařkám za plná bříška a těšíme se opět na další ročník.
Lucie Mašková, vedoucí

 Činnost Sboru dobrovolných hasičů Volyně

 Tenisový klub Volyně informuje

10. června se naši členové David Šimek, Petr Chvosta a Mi-
roslav Šimák st. účastnili Zahradní slavnosti Základní školy Vo-
lyně. Žáci měli možnost si vyzkoušet hasičské vybavení a pro-
hlédnout si hasičský dopravní automobil Iveco.

18. června soutěžní družstvo vyrazilo na soutěž v požár-
ním útoku v  sousedních Nišovicích. V  horkém počasí běželo 
naše družstvo v  kategorii na široké hadice (standardní prů-
měr). Útok se vydařil a s časem 20,67 jsme v této kategorii zví-
tězili. Tým se vracel do zbrojnice s pohárem.

19. června se vydala tříčlenná jednotka s dopravním au-
tomobilem Iveco zajistit bezpečný průběh destrukční derby 
ve Strakonicích. Hasiči kontrolovali kouř u  několika vozidel 
a  jednou přímo zasáhli proti požáru. Po skončení soutěže se 
jednotka postarala o vyčištění plochy.

24. června měla velice obtížný den naše zásahová jednot-
ka, když se přes část země prohnaly prudké bouře. Jednotka 
vyjížděla poprvé v 19:56 s CAS 24 Liaz ke stromu, jenž byl za-
sažen bleskem, u obce Svaryšov. Netrvalo dlouho a vyjížděla 
i druhá jednotka s DA Iveco odstraňovat následky bouře v uli-
cích našeho města. Ve 20:55 byla jednotka s cisternou požá-
dána o pomoc s čerpáním vody ve Strakonicích. To se pro naši 
CAS 24 Liaz stalo osudným, když nasála pod viaduktem vodu 
do motoru a byla vyřazena z provozu. S asistencí HZS Strako-
nice byla cisterna odstavena v areálu ČSAD. Jednotka se domu 
vrátila v dopravním automobilu. Cisterna byla opravena násle-
dující týden.

Tenisový klub Volyně zve všechny příznivce tenisu na tradiční turnaj ve čtyřhrách mužů k výročí 113 let tenisu ve Volyni, který se 
uskuteční v sobotu 6.8.2022 o Volyňské pouti od 9.00 hodin. Turnaj bude uskutečněn pod záštitou starosty města pana Ing. Martina 
Červeného.

Jiří Neumitka

5. července se konala soutěž Šumavský hasič města Plá-
nice, které se zúčastnili naši hasiči Oldřich Pecka a  Dominik 
Pecka. Po fyzicky náročné soutěži skončili na 11. a 13. místě.

Za SDH Volyně Roman Přílepek ml. 
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