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Ve středu 27. června 2012 byl slavnostně položen základní kámen Wölflů mlýna ve Vodňanech, nového
pracoviště Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Symbolicky na základní kámen poklepal
také děkan této fakulty prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
Foto: Karel Burda

POLOŽENÍ KAMENE WÖLFLŮ MLÝNA OSLAVILI
SYMBOLICKÝM PŘÍPITKEM Z „FANKY“
Ve středu 27. června 2012 byl slavnostně položen základní kámen Wölflů mlýna ve Vodňanech,
nového pracoviště Fakulty rybářství a ochrany vod
Jihočeské univerzity. Zdárnou rekonstrukci mlýna
podpořili přípitkem z „fanky“ děkan zmíněné fakulty prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., prorektor Jihočeské univerzity prof. RNDr. Tomáš Polívka, CSc.,
architekt Ing. Zbyněk Skála a Ing. Jan Jelínek
z firmy zhotovitele tohoto střediska – Kočí, a.s.
Proslovům a přípitku přihlížela řada dalších významných hostů a pracovníků nejen z Jihočeské univerzity, například zástupci AOPK, MŽP ČR, SFŽP,
Mze ČR, ČRS, Jihočeského kraje, města Vodňan
nebo ředitelé škol.
Mlýn byl již dříve majetkem univerzity, ale kvůli
špatnému stavu nebyl využíván. Po jeho rekonstrukci tam vznikne Mezinárodní environmentální
vzdělávací, poradenské a informační středisko
ochrany vod ve Vodňanech (MEVPIS).
Špičkové pracoviště se bude moci pochlubit
přednáškovým sálem pro 80 lidí, dvěma učebnami
s kapacitou 20 posluchačů, kanceláří pro stálé zajištění poradenských služeb, technickým zázemím
(odpočinkové plochy, kopírovací místnost, jídelna
atd.) a ubytovací částí s kapacitou 35 ubytovacích
míst. Do všech místností bude bezbariérový přístup.
Budova bude splňovat energetický audit a vytápění

je plánováno z obnovitelných zdrojů energie ve formě solárních kolektorů a tepelných čerpadel. Kolaudace stavby je naplánovaná na rok 2013.
Nabídka centra bude zaměřená na studenty,
pedagogy, odbornou i laickou veřejnost, profesní
i sportovní rybáře, neziskové organizace či na zájemce ze státní správy. Hlavní náplní bude ochrana
a zlepšování kvality životního prostředí a udržitelného rozvoje prostřednictvím environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty. Ročně proběhne ve
středisku 25 až 30 akcí, ať už konferencí nebo
workshopů, seminářů a kurzů. V poradenském
centru pro ochranu vod, které bude otevřené každý pracovní den, pak zájemci získají potřebné odborné informace.
Rekonstrukce proběhne díky finanční podpoře z Operačního programu Životní prostředí (zprostředkující subjekt Státní fond životního prostředí)
v rámci 7. prioritní osy zaměřené na rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Celkové výdaje projektu činí
51 426 404 Kč. Podporou vybudování environmentálního střediska a jeho synergií se sousedícím
sportovním areálem Blanice zároveň plní město
Vodňany jeden ze základních úkolů, které si vytyčilo v rámci strategického plánu rozvoje města na
letošní rok.
Mgr. Miroslav Boček

pokračování na 2. stránce

Milí spoluobčané,
v srpnovém úvodníku bych se s Vámi rád podělil
o některé dojmy z návštěvy partnerského města Sierakowa, kam jsme byli pozváni se skupinou členů
Klubu vodňanských výtvarníků tamní skupinou
Dzrewce na výtvarný plenér. Abychom nejeli
s prázdnou, vezli jsme do Sierakowa baletní skupinu Ego Choreia při ZUŠ Vodňany a pracovnice
Městského muzea a galerie, aby zde představily
výstavu o našem městě.
Přestože dny Sierakova (podobné jako jsou
u nás Vodňanské rybářské dny) jsou až za týden
po naší návštěvě (14. a15. 7. 2012 ) byl důvod
k oslavě poměrně velký. Malá obec Lutom o cca
500 obyvatelích, spadající pod Sierakow, slavila 750
let od svého založení. Oslavy byly velkolepé, jak se
na takové výročí sluší. Předvedly se snad všechny
děti z obce, kde je i škola - pětitřídka, se zpěvy
a tanci, dechovka, kterou jsme mohli vidět a slyšet
i ve Vodňanech, mladí chlapci předvedli ohňovou
show a snad největší aplaus sklidily vodňanské baletky s více než půlhodinovým programem. Součástí oslav byla i rozsáhlá výstava výtvarníků z Vodňan
a Sierakowa z plenéru, který probíhal právě v Lutomi.
Vystaveny byly malby, linoryty, asambláže a dřevořezby. V rámci oslav byla vyhlášena i fotosoutěž
„Lutom známý i neznámý“, které se 3 vodňanští
výtvarníci zúčastnili a odnesli si dvě ceny.
Výstava o historii Vodňan, kterou již od ledna
připravovali pracovníci Městské muzea a galerie pod
taktovkou a libretem paní ředitelky Jitky Velkové,
měla tři části. První obsahovala časovou přímku událostí ve Vodňanech tak, aby byla co nejlépe pochopitelná občany Sierakowa, ve druhé pak byly na
fotografiích sbírkové předměty muzea a ve třetí vám
všem dobře známé fotografie, které jsou otiskovány pravidelně ve Zpravodaji v rubrice „ Včera a dnes“.
Přestože v den vernisáže bylo nesnesitelné horko,
účast v muzeu Opalińskich byla hojná. I zde s velkým
úspěchem vystupovaly baletky z Vodňan. Když jsem
pronášel úvodní slovo, snažil jsem se mluvit pomalu
a srozumitelně a tak jsem nakonec tlumočníkovi,
který stál vedle mě nedal šanci. Všichni tvrdili, že
není třeba překládat, že všemu dobře rozumí. Tak
vás ujišťuji, že pokud někdy pojedete do Polska, za
dva dny se domluvíte všude.
Vypravit se do Sierakowa je sice náročné, ale
600 km není zase až tak moc (k moři na jih je to
více).V okolí Sierakowa je tisíc jezer, v nich krásné
koupání, nekonečné lesy, ve kterých můžete sbírat houby nebo jezdit na koních, neboť místní hřebčinec má kolem čtyřiceti koní, a nově dokončené
komfortní ubytování přímo v hřebčinci je pět minut
chůze od centra.
Ze Sierakowa všichni přijeli s krásnými zážitky,
ale i pěknými dojmy z dobře odvedené práce na
poli kultury a s ujištěním, že partnerské vztahy mezi
městy přinášejí vědomostní obohacení a kulturní
osvěžení občanů jak mezi městy, tak mezi národy.
Karel Burda
1. místostarosta
Plakát a fotografie na 2. a 3. stránce

LESOPARK NAD RYBÁŘSKOU
ŠKOLOU – LETNÍ DÍLNA

Na zdárný průběh rekonstrukce si připili prorektor Jihočeské univerzity prof. RNDr. Tomáš Polívka, CSc.
(zleva), děkan zmíněné fakulty prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., Ing. Jan Jelínek z firmy zhotovitele
tohoto střediska, Kočí, a.s., a tajemník fakulty Ing. Vladimír Nedopil.
Foto: Mgr. Miroslav Boček

„MÁTE CHUTĚ, MÁTE HLAD?
JÍDLO Z DRUŽBY SI MŮŽETE
OBJEDNAT…“
Jídlo až na Váš stůl z celé nabídky
našeho jídelního lístku. Objednat si
můžete na webových stránkách
www.ganymed-cs.cz a nebo pomocí
aplikace z Vašeho mobilního telefonu
(bezplatně ke stažení v naší restauraci,
popřípadě na našich webových stránkách). Ve Vodňanech rozvoz zdarma.
Když nechcete nevařte,
uvaříme za Vás !!!

Mateřské centrum Duha při
MěKS Vodňany
připravuje od měsíce září 2012
rozšíření sportovních a výtvarných činností i pro děti předškolního věku. Dále plánuje zajištění
odborných přednášek např.
masáže kojenců a dětí, odborné
lékařské přednášky a besedy,
přednášky na téma zdravá výživa.
Pro maminky výuku anglického
jazyka s prvky sugestopedie,
kurz PC.
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V dubnu loňského roku proběhlo setkání zastupitelů
a veřejnosti na téma Proměny lesoparku nad Rybářskou
školou (viz Zpravodaj města Vodňany z května 2011).
Společnými silami jsme vypracovali projektový záměr, se
kterým se město Vodňany ucházelo o podporu ze strany
Nadace Proměny. V něm jsme si vytkli za cíl, že chceme
obnovit zanedbaný lesopark uprostřed pozapomenuté severní části města na místě se zajímavým, ale nyní
poměrně opomíjeným potenciálem. Místo s výhledem
na město, malebnou krajinu i na unikátní rybniční soustavu. Místo s historií nejoblíbenějšího Vodňanského
výletního cíle zvaného V Zátiší, cíl promenádních nedělních vycházek vodňanského měšťanstva. Místo nejen
plné stromů, ale i s historií pěstování vinné révy.
Podporu ze strany Nadace Proměny sice Vodňany
nakonec nezískaly, ale tento záměr, jenž se zároveň dotýká čtyř projektů Strategického plánu rozvoje, platí samozřejmě i nadále. Navíc, kdo jste v posledních měsících do areálu V Zátiší zavítal, nemohl jste přehlédnout
úspěšně pokračující výstavbu hlavní budovy Fakulty rybářství a ochrany vod, jež by měla být dokončena do
konce letošního roku. Zároveň Střední rybářská škola
započala s prázdninami opravu a výměnu střechy a plánuje v podkroví zřídit rybářské muzeum. Nejen kvůli školám, ale i kvůli zkrášlení Vaší cesty na hřbitov, do přírody
a míst odpočinku si zarostlý lesopark zaslouží proměnu
co nejdříve.
Proto v návaznosti na architektonickou dílnu re:vodňany,
jež se uskutečnila ve Vodňanech v roce 2010 (viz
www.revodnany.cz), pořádá občanské sdružení Vodňany
žijou letos v druhé polovině srpna její další – tentokrát již
praktické – pokračování. Účastnit se jí bude vedle pozvaných architektů a sochařů i řada Vodňanských, kteří
vyjádřili chuť se do akce přímo zapojit. Město Vodňany za
podpory obou rybářských škol zajišťuje akci hmotné zázemí (přizvaní účastníci jsou ochotni po 14 dnů tvrdě
pracovat za ubytování a stravu bez nároku na honorář).
Městské hospodářství v průběhu června a července již
vyklestilo a zpřístupnilo páteřní stezku od kapličky až
k odbočce na hřbitov. Dále bude pokračovat dle plánu
těžby kácením vybraných stromů a během architektonicko-sochařské dílny budou vznikat již konkrétní realizace
– ať už půjde o lavičky, altánek či vyhlídku ad. Zároveň
proběhne mezi 11. a 26. srpnem i cyklus odborných a
popularizačních přednášek pro účastníky dílny i širokou
veřejnost. Podrobnější zpravení obdržíte do svých schránek ve formě informačního letáku ze strany organizátora
dílny Vodňany žijou, o.s.
Hlavně se však přijďte podívat přímo na místo sami!
Vždyť hlavním smyslem celého snažení je proměnit
a otevřít tento prostor pro Vás – místo, jež bylo oním
„nejoblíbenějším vycházkovým cílem“, kde “zřízeny jsou
péčí majitelky, obce Vodňan, pohodlné cestičky”, na kterých “lavičky příhodně umístěné zvou k odpočinku” (jak
se dočtete v Almanachu královského města Vodňany
a okolí z roku 1914).
Na závěr bych rád shrnul, že původní záměr i letošní
dílna má ambici propojit minulost s přítomností, město s krajinou a místní s přespolními. Pevně věřím, že to
bude brzy patrné nejen na papíře, ale i ve skutečnosti.
Pavel Janšta

Dne 5. července 2012
oslavili manželé
Ondřej a Marie
Hoffmannovi
z Vodňan
60 let společného života.
Blahopřejeme!

Z vernisáže výstavy o historii města Vodňany.

Foto: Karel Burda

Baletní skupina Ego Choreia z vodňanské ZUŠ měla velký úspěch.
Foto: Karel Burda

ŽIVOTNÍ CESTA, CVIČENÍ VYŠŠÍ DIMENZE VNÍMÁNÍ...
Vážení čtenáři,
dne 23.6. – 24.6.2012 se sešli v tělocvičně obce
Libějovice členové oddílu TJ Karate Vodňany, pod
vedením Ivo Hoffmana, Luďka Manna (řečeného
MAŇAS ) a Richarda Šefla. Přijal jsem pozvání, a tak
jsem kolem 15.00 hod. dorazil na již zmíněné místo
konání, kde probíhaly závody v kata i kumite. Děti
všech věkových skupin soutěžily v různých kategoriích, a velmi rád konstatuji, že jim to opravdu šlo.
Pro některé z nich to byla první závodní zkušenost.
Výborná nálada a celková pohoda prosvítila již tak
slunný den. Sportovní výkony byly oceněny diplomy, medailemi a mohutným potleskem. Zajímavá
soutěžní kategorie tzv. sranda teamy velmi pobavila
všechny přítomné, neboť děti u tohoto vystoupení
projevily velkou fantazii a smysl pro humor.
Trenéři vyhodnotili uplynulou závodní sezonu. Byly
vyhlášeni nejúspěšnější závodníci, skokan roku, objev roku, ale také vtipálek oddílu, největší rošťák, největší bojovník atd. Podvečer patřil diskotéce, grilování, hrálo se na kytaru a večer děti zakončily promítáním filmu. Usínaly při relaxační hudbě.
Neděle proběhla ve znamení soutěží a her. Svou
sílu děti prověřily v soutěžích železný muž, železná
žena, nebo v soutěži balancování na velkých míčích.
Rodiče odměnili trenéry za celoroční práci
s jejich ratolestmi nádherným dortem (viz. foto).
Poděkování za uskutečnění celé akce patří
organizačnímu týmu, složenému z trenérů, rodičů
a přátel oddílu TJ Karate Vodňany. Také obci Libějovice a městu Vodňany za vstřícnost a podporu (jak
mi bylo sděleno Mirkou Soukupovou).
Spáchal jsem pár fotek, ale napadlo mne, že
bych rád Tobě, milí čtenáři ,představil jednoho
z trenérů v krátkém rozhovoru. Musím vám říci, že
přemluvit Luďka Manna alias MAŇASE ke krátkému
rozhovoru, nebylo tak úplně jednoduché, ale podařilo se.
Takže …
Luďku jak dlouho trénuješ karate ve Vodňanech
14 let.
A jak dlouho cvičíš karate Ty osobně ?
18 let.

Co pro tebe osobně znamená karate?
Životní cesta, filozofie života, správnost myšlení
v životě. Karate je pro mne po letech cvičení vyšší
dimenze vnímání.
Co tě nasměrovalo k tomu vést oddíl karate a věnovat se dětem?
Můj trenér Ivo Hoffman musel odjet na misi, jelikož
je vojákem z povolání, a nařídil mi vést oddíl v době,
kdy není přítomen. Jelikož povinností vojáka
z povolání přibývalo, tak mi vedení oddílu zůstalo.
Kolik dětí a v jakém věkovém rozmezí trénuješ?
60 dětí ve věku od 8 do 50 let.
Vím, že nemáš rád publicitu a velmi nerad se osobně prezentuješ. Mohu se zeptat proč?
Skromnost, úcta, pokora. To je pro mne karate
a s tím publicita mnoho nekoresponduje.
Vážený čtenáři, dovolím si i za vás poděkovat

Luďkovi za rozhovor, za práci kterou s ostatními trenéry odvádějí pro radost ze sportu, zdravý růst dětí,
ať již ten tělesný, nebo duševní a v neposlední řadě
i pro jejich spokojený úsměv. A ten v TJ Karate Vodňany, jak jsem se přesvědčil, jistojistě nechybí.
V předešlém vydání Vodňanského zpravodaje jsem
použil citáty. Luděk má jako svůj vzor Gichina Funakoshiho, jenž je považován za otce moderního karate. Funakoshi byl přesvědčen, že karate není jen
sport, ale především bojové umění, které má rozvíjet
kladné hodnoty v člověku. Tento jeho citát je toho
důkazem, a já si jej dovolím v tomto článku uvést,
jako poděkování všem vodňanským trenérům Karate.
Když je srdce špatné, jde člověk po špatné
cestě. Každý, kdo se chce učit karate, musí najít
své srdce. Gichin Funakoshi
Pěkné letní dny vám přeje Milan Němeček

POZVÁNÍ NADACE K 14. ROČNÍKU SOČ 2012/2013
Nadace města Vodňan zve žáky a studenty vodňanských základních a středních škol vč. SOU
a stejně tak i žáky a studenty s bydlištěm ve Vodňanech, kteří navštěvují tyto školy jinde, k 14. ročníku
středoškolské a žákovské odborné činnosti (SOČ)
ve školním roce 2012/2013.
Nadace nabízí ke zpracování tato témata:
1. Proměny venkova od 20. století.
2. Myslivost – záliba nebo služba.
3. Hledáme zajímavé a neobvyklé stromy
v katastru Vodňan a okolí.
4. Jak bych řídil(a) obec, město.
5. Významní malíři s vazbou na Vodňany. (Při
příležitosti 100. výročí úmrtí – Antonín
Waldhauser, 1835 – 1913; Mikoláš Aleš,
1852 – 1913. Porovnání jejich díla a osudů.)
6. Českoslovenští legionáři a jejich osudy.
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7. Vodňanské zvony.
Pravidla pro sestavení prací jsou předána všem vodňanským školám, ostatní zájemci si je včetně přihlášky, mohou vyžádat u pí Marie Horákové, tel.
383383638, 731974731, nebo u pí Ludmily Píchové na Městském úřadu, živnostenském odboru ve
Vodňanech. Vše je rovněž zveřejněno na internetové adrese www.vodnany.net. Termíny jsou následující – do 30.9.2012 předání přihlášky k zpracování
tématu nadaci, do 28.2.2013 předložení práce.
Věříme, že se dočkáme mnoha autorských děl, která
pomohou k získávání širších vědomostí a rozhledu
řešitelům a obohatí vodňanskou věřejnost. Přejeme
klidné léto, načerpání nových sil, chuť k novému
poznávání a vytrvalost v práci.
Marie Horáková
za správní radu nadace

SLAVNOST CÍSAŘE
FRANTIŠKA I.
VE VODŇANECH
V loňském roce první zářijovou sobotu pořadatelé Město Vodňany, Městské kulturní středisko Vodňany a Městské muzeum a galerie Vodňany pozvali
zájemce o historii a kulturu v našem městě na „Hradební slavnost“, která se vázala k události z roku
1420. Letošní výprava do vodňanské historie bude
směřovat do 19. století. V létě 1833 navštívil město
císař František I. a císařovna Karolína. Historik města dr. Václav Mostecký slavnostní událost zachytil
v dějinách Vodňan takto:
„Slavná návštěva se uskutečnila dne 31. července. Na hranicích kraje prácheňského a panství
libějického čekalo císařské manžely s třicetičlenným
průvodem množství lidu venkovského v Selcích, ve
vsi Újezdě postavili slavobránu, tam vítali vzácné
hosty schwarzenberští úředníci, školní mládež
a duchovenstvo s děkanem Jedličkou. Z Vodňan
vyjeli vstříc měšťané na koních v čele s poštmistrem
Jiršem a doprovázeli průvod k městu, kde se mělo
přepřáhat. Před vyzdobenou branou Budějovickou
ozývalo se hromové volání: Sláva, ať žije císař! na
vnějších sloupech skvěl se nápis Vivat, na bráně
samé, tonoucí v záplavě květin, se čtla slova: Francisco Patri – Carolinae Matri – Wodnianienses.
Na náměstí byly postaveny mohutné pilíře zdobené chvojím, s rakouským orlem a českým lvem.
Zde bylo oficielní vítání, jehož se účastnil krajský
komisař rytíř z Kunratic, děkan s duchovenstvem
z celého okolí, učitelé se školní mládeží, purkmistr
s městskou radou, cechy s dvanácti korouhvemi,
židovská obec s torou. Měšťané chtěli projeviti svou
oddanost k panovníkovi tím, že se nabídli táhnouti
císařský vůz městem, ale císař nepřipustil. Po výměně koní pokračováno v jízdě na Skočice, Drahonice, Strakonice, Plzeň, Žatec, Louny a přes Karlín
do Prahy.“
V archivu MaG Vodňany se zachovalo vyobrazení vyzdobené Týnské či Budějovické brány
k uvítání císařského páru. Ať je i nyní pozvánkou pro
Vás k účasti na připravované slavnosti v sobotu
8. září 2012.
J. Velková

Střední odborné učiliště
služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II,
389 01 Vodňany
tel: 383 390 516
e-mail:
sousvodnany@sousvodnany.cz
www.sousvodnany.cz

Střední odborné učiliště služeb Vodňany nabízí na školní rok 2012/2013 místa v tříletých učebních oborech s výučním listem.
Pro žáky učebních oborů Strojní mechanik - Zámečník, Nástrojař a Zahradník
vyhlásilo Město Vodňany stipendijní
program.

23-5
1-H/0
1 Strojní mechanik
23-51-H/0
1-H/01
- ŠVP Zámečník
23-52-H/01 Nástrojař
41-52-H/0
1 Zahradník, zahradnice
1-52-H/01
ář
ářk
29-54-H/01 Cukr
Cukrář
ář,, cukr
cukrářk
ářkaa
65-5
1-H/0
1 Kuchař-číšník,
65-51-H/0
1-H/01
kuchařka-servírka
65-5
1-E/0
1 Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/0
1-E/01
– ŠVP Kuchařské práce
Zájemce o uvedené obory zveme k návštěvě, návštěva je možná též po telefonické
domluvě na č: tel. 383 390 516.

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ VE VODŇANECH
INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE
V souladu s ustanovením § 13b odst. 2 zákona
na ochranu zvířat proti týrání vydalo zastupitelstvo
města Vodňany obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2012 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů (účinnost od 1. září 2012). Podle této
vyhlášky je každý chovatel psa chovaného na území
města Vodňany i jeho místních částí povinen nechat
psa staršího 6 měsíců trvale označit elektronickým
čipem (pokud pes není již čipem označen). Chovatel psa označeného elektronickým čipem je povinen
přihlásit se do 15 dnů ode dne označení psa do
evidence, kterou povede městský úřad. Městská
policie je již dnes vybavena čtečkou mikročipů
a povinné označení psů bude namátkově kontrolovat.
Náklady na označení psa elektronickým čipem
nese chovatel psa. Po dobu přechodného období
150 dnů, počínaje od 1. září 2012, mají chovatelé,
kteří již chovají psa staršího 6 měsíců, nárok na
příspěvek na označení psa ve výši do 350,- Kč.
Každému chovateli, kterého se nová vyhláška týká,
doporučuji se s jejím textem seznámit (potřebné
informace poskytne i městská policie).
Město Vodňany není první obcí, která k vydání
takové vyhlášky přistoupila. Již po řadu let plní obdobné vyhlášky dobře svou funkci v jiných městech včetně hlavního města Prahy. Pro cestování se
psem přes hranice členských států vyžaduje označení psa mikročipem od 1. října 2012 i Evropská
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unie. Označování psů sleduje jak zájmy obcí, tak
i zájmy samotných chovatelů. Zatímco obce sledují
především snazší dohledání chovatele nalezených
psů a tím i snížení nákladů na pobyt takových psů
v útulcích a ochranu veřejného pořádku, majitelé
psů jejich označením získají větší ochranu svých
psů (svého majetku) a větší jistotu, že v případě
ztráty se pes opět vrátí do jejich rukou.
Samotná aplikace elektronického čipu není pro
psa bolestnější, než očkování a nepřináší mu žádné utrpení. Čip je aplikován jeden a pes je jím označen na celý život. O aplikaci elektronického čipu
může chovatel požádat jakéhokoli veterinárního lékaře, který je oprávněn aplikaci provést. Ve Vodňanech je jím např. MVDr. Diviš, který má ordinaci
v ulici V Líse. Náklady spojené s označením psa
elektronickým čipem se pohybují přibližně od 350,Kč do 500,- Kč. V souvislosti s příspěvkem tak
mohou současní chovatelé psů starších 6 měsíců
označit psa téměř zadarmo.
Po označení psa se chovatel přihlásí do evidence vedené na městském úřadu. Doporučuji každému chovateli, aby si zajistil zaevidování psa i v některé
z národních databází psů. Nejznámější z nich je Národní registr majitelů zvířat (www.narodniregistr.cz).
Po zaregistrování na tomto registru lze v případě ztráty psa jeho chovatele dohledat z většiny zemí světa.
Bc. Jan Sladký, vrchní strážník MP Vodňany

Z ČINNOSTI BARÁČNÍKŮ …
Dne 22.června se vodňanští baráčníci vypravili do Týna nad Vltavou, aby zde byli přítomni vernisáže
výstavy krojů a historie baráčnického spolku zdejších tetiček a sousedů. Výstava se koná v Městském
muzeu na počest vltavotýnských slavností a nastávající oslavy 85.výročí založení baráčnického spolku
v Týně nad Vltavou. Velice hezká a historicky sladěná výstava potěšila mnoho návštěvníků a Vodňanští
odjížděli zpět s velice dobrým dojmem z pečlivé prace, se kterou výstava byla vernisáží otevřena.
30.června opět odjíždějí baráčníci do Prachatic, kde se koná oslava Solné zlaté stezky. Průvod,
který nebyl malý a procházel ulicemi Prachatic, lemovanými spousty diváků se mohl baráčnickými kroji

a svérázy ukázat, jak jsou baráčníci připraveni držet staré zvyky a obyčeje i na těchto obnovených
slavnostech v různých městech. Nebyl to jen průvod baráčníků, mohli zde návštěvníci vidět i zahraniční delegace, kteří svým dobovým oblečením
také připomněli tuto událost, která se nese mnoha
lety zpět. Počasí nám velice přálo a podpoření
této akce vodňanskými baráčníky bylo jistě prospěšné.
Šikl Jaroslav - rychtář OB Vodňany

foto: Václav Klimeš

Český svaz chovatelů okrasného ptactva si Vás dovoluje pozvat na pravidelnou nedělní burzu okrasného ptactva, která se uskuteční dne 12. srpna od 7
hodin v klubovně chovatelů za kulturním domem. Na burzu v červenci (8) byli
pozváni prodejci farmářských výrobků. Toto vše se konalo na zpestření naší
činnosti, kdy si letos připomínáme 30. výročí našeho založení. Proto Vás co
nejsrdečněji zveme nejen na burzu chovatelů, ale i na FARMÁŘSKÝ TRH,
který bude součástí burzy. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Šikl Jaroslav - předseda ZO

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Letos poprvé proběhlo v Městské knihovně ve Vodňanech pasování prvňáčků na čtenáře.
V červnu se blíží konec školního roku a prvňáčci již začínají samostatně
číst své první knížky. Proto jsme přivítali 1. června na Den dětí v naší knihovně
všechny prvňáčky ze ZŠ Alešova, abychom je pasovali na čtenáře. Totéž jsme
si zopakovali také 5. června s dětmi ze ZŠ Bavorovská.
Děti přišly se svými učitelkami do prostor dětského oddělení knihovny, kde je
přivítala paní ředitelka. Postupně je mečem pasovala na čtenáře a byly jim předány vojákem z filmu Star wars pasovací záložky. Tyto záložky používají děti k tomu,
že se mohou přihlásit do konce září jako čtenáři knihovny na celý 1 rok zdarma.
Naopak také děti nám udělaly radost tím, že si pro nás připravily krásně
namalované obrázky.
Malí čtenáři se nám vracejí již teď do knihovny půjčovat si knížky, a my se
těšíme, že se ještě přihlásí mnoho dalších malých rytířů.
Text a foto: Libuše Petrášková, knihovnice

foto: Milan Dolejš
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ZAHRADNÍ SLAVNOST
Naše MŠ ve Výstavní ulici se slavnostně rozloučila se školním rokem 2011-2012. Dne 22.6.
2012 uspořádala na školní zahradě pro děti a rodiče veselou zahradní slavnost pod názvem Saxana
aneb Strašidel se nebojíme. Slavnosti se zúčastnili
naše děti, jejich rodiče a kamarádi. Paní učitelky
vyzdobily školní zahradu a slavnost mohla začít.
V programu vystoupil zpěvák Drobek a čarodějnice
Saxana. Děti si s nimi zazpívaly písně z pohádek
a filmů za doprovodu hudebních nástrojů a zatancovaly si s čarodějnicí. Po hudebním vystoupení si
také zasoutěžily a dostaly sladkou odměnu. Na závěr byli předškoláčci pasováni na školáky. Pasování
se ujal Rubeus Hagrid, profesor ze školy čar a kouzel v Bradavicích. Na rozloučení s MŠ dostaly děti
šerpu, upomínkový list, knihu s věnováním a odznak zpěváka Drobka. Paní učitelky se s dětmi rozloučily a popřály jim mnoho úspěchů v ZŠ. Všichni
si na závěr zazpívali a odnesli si hezký zážitek z naší
slavnosti.
Za paní učitelky Jana Šestáková
foto: Vendula Mucková

NOVÁ DOBA ANEB JAK RODIČE PŘIPRAVUJÍ PROGRAM PRO MATEŘSKOU ŠKOLU
Ač to zní neuvěřitelně, nám se to opravdu
stalo. Přišli za námi rodiče Bětušky a Kryštůfka
s nápadem spojit delší vycházku s oslavou Mezinárodního dne dětí. Jelikož bydlí v Újezdě u Vodňan, mají možnost chovat různá zvířátka. A tak
nám nabídli, že uspořádají Den dětí u nich na
farmičce na motivy divokého západu. S nadšením jsme souhlasily.
Dne 30. května 2012 jsme usoudily, že je ten
správný čas, setkat se s Indiány. Vyrazili jsme po
polní cestě. I přesto, že jsou některé dětičky ještě
malé, šlapaly statečně.
Po hodině a půl jsme dorazili do Újezda, kde
jsme se na místním hřišti občerstvili malou svačinkou. To jsme ovšem netušili, že budeme potřebovat ještě mnoho sil. Jaké bylo pro nás překvapení,
když nás na místě uvítal kovboj Bill Vykuk a jeho
žena Blady Miri. Místo srdečného přivítání vykopali
válečnou sekeru. Nazvali nás tlupou a rozdělili na
kovboje a Indiány. Abychom mohli válečnou sekeru
zakopat, museli všichni projít různými zkouškami.
- test síly…( výdrž držení na větvi)
- překonání skalní soutěsky…(chůze po prkně
s držením se lana)
- útěk ze zajetí…(skákání v pytli)
- přechytračení hazardního hráče Billa Vykuka
- stopování zvěře…(poznat zvířata podle stop)
- hokynářství…(zapamatování si schovaných

předmětů)
- kdo s koho…(přetahování lana)
- lov bizonů…(porážení kuželek míčem)
- poznávání zvěře... (poznávání zvířat na obrázku)
- průlez jeskyní a přinesení ukrytého pokladu…(prolezení tunelem)
- přenesení pokladu přes most nad rozbouřenou řekou…(přechod přes lavičku)
- úprk před nepřáteli v lese…(slalom mezi překážkami)
- co si dát v lese k jídlu..(rozpoznávání rostlin)
Každý správně splněný úkol byl po zásluze
odměněn kamínkem. Po jejich sečtení byl vyhlášen
vítěz. I přesto, že měli víc kamínků kovbojové, vyhráli
vlastně všichni a každý byl odměněn medailí, kterou
jim předal náčelník Apačů. Po náročném dopoledni
jsme si dali vydatný oběd – teplé párky, které nám
ohřála velmi úslužná Blady Miri. S plnými bříšky jsme
se vydali na cestu domů. Bohužel nám čas nedovolil, abychom si zajezdili na zdivočelém kovbojském
oři (oslík Matěj) a nakrmili další divokou zvěř.
I když byl tento den dost náročný, děti vše
zvládly a byly úžasné.
Velký dík patří manželům Bednaříkovým a celé
jejich rodině za skvělý nápad, jak zabavit nejen děti,
ale i paní učitelky, a těšíme se na další dobré nápady rodičů.
Lenka Jarošová, MŠ „Sluníčko“ Vodňany s.r.o.

Foto: Bc. Dagmar Sladká
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VODŇANSKÁ RYBA BODOVALA
Občanské sdružení MAS Vodňanská ryba bylo
v 15. kole přijímání žádostí o financování projektů
spolupráce z Programu rozvoje venkova velice
úspěšné. Podalo spolu s partnerskými MAS tři
žádosti o finanční podporu a všechny byly výběrovou komisí, po veřejné obhajobě na Ministerstvu
zemědělství, podpořeny.
„Ochrana společného kulturního bohatství
a výměna zkušeností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba“ je název projektu mezinárodní spolupráce se slovenským partnerem. Projekt je zaměřen především na rozvoj cestovního ruchu. Výstupem bude síť turistických a odpočinkových zastavení na obou stranách hranice, nový interaktivní turistický webportál s kartografickým podkladem,
přístupný také slabozrakým a nevidomým a výměna zkušeností mezi partnery v oblasti cestovního
ruchu. MAS Vodňanská ryba se zaměří na rybářskou a mysliveckou turistiku a předá své partnerské MAS zkušenosti se zaváděním regionálního
značení. MAS Vršatec obohatí zájemce o gastroturistiku a církevní turistiku, neboť MAS Vodňanská ryba disponuje velkým množstvím sakrálních
památek a je v tomto směru stále ještě neobjevenou destinací. Celkové náklady na projekt, který
bude realizován od září 2012 do září 2013, činí
702 000,- Kč.
Druhým projektem národní spolupráce, který
byl podán spolu s MAS Rozkvět zahrady jižních
Čech a MAS Blanský les-Netolicko, je projekt
„Zdraví nás baví“. Cílem projektu je vytvoření sítě
venkovních tělocvičen. Cvičící stroje, určené pro
cvičení všech věkových skupin, budou umístěny
na veřejných prostranstvích těch obcí MAS Vodňanská ryba, které o ně projevily zájem. Náklady
projektu realizovaného od prosince 2012 do srpna 2013 jsou 480 000,- Kč.
Poslední projekt národní spolupráce je zaměřený na vzdělávání široké veřejnosti, a jeho organizátorem je MAS Přemyslovské střední Čechy spolu s dalšími osmi MAS z celé České republiky. Projekt „Metoda LEADER – Budoucnost venkova“
chce napomoci rozvoji obecné vzdělanosti např.
v oblasti legislativního minima, bezpečnosti, zdraví, ochrany a údržby krajiny apod. Vzhledem
k zaměření projektu bude jeho realizace delší (od
listopadu 2012 do července 2014) s celkovými
náklady 318 000,- Kč. Dotace na všechny tyto tři
pokračování na 7. stránce

projekty je 90% z celkových nákladů.
MAS Vodňanská ryba v letošní roce dokončila projekt „Zavedení regionální značky Prácheňsko“, jehož hlavním výstupem jsou certifikovaní
výrobci a certifikované stravovací a ubytovací služby. Tento projekt přinesl do území MAS Vodňanská ryba 523 000,- Kč. V současné době je
v realizaci následný projekt „Prácheňsko všemi
smysly“, jehož cílem je vytvoření Prácheňska jako
známé turistické destinace. MAS Vodňanská ryba
na tento projekt získala v loňském roce 350 000,Kč. Na oba projekty byla získána z Programu rozvoje venkova 100% dotace.
MAS Vodňanská ryba tak za poslední dva roky
pro svoje území získala prostřednictvím projektů
spolupráce celkem 2 373 000,- Kč.
Alena Cepáková
předsedkyně MAS Vodňanská ryba

SMUTNÉ VÝROČÍ

STARŠÍ ŽÁKYNĚ ZŠ BAVOROVSKÁ VODŇANY 3.
V KRAJSKÉM KOLE ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE
V letošním školním roce se již tradičně zúčastnili žáci ZŠ Bavorovská atletických soutěží. Jako
obvykle vše začalo školní lehkoatletickou olympiádou, ve které se utkali naši atleti se sportovci gymnázia. Nejlepší byli pak nominováni do okresního
kola. V květnu se konalo okresní kolo Poháru rozhlasu v Blatné, zde všechna naše družstva obsadila
shodně druhá místa.
V areálu naší školy proběhlo okresní kolo Atletického čtyřboje, ve kterém zvítězila domácí děvčata. Dne 5. června 2012 soutěžila v krajském kole
Atletického čtyřboje v Českých Budějovicích. Toto
dívčí družstvo se sem probojovalo ve složení: Eliška
Cinádrová, Amálie Kormanová, Michaela Petrůvová,
Monika Cinádrová a Edita Vítovcová.
V Českých Budějovicích se závodilo v těchto
disciplínách: běh na 60 m a na 800 m, skok daleký

nebo vysoký a vrh koulí nebo hod míčkem.
Děvčata v průběhu soutěže dosáhla mnoha
osobních rekordů, na které jsou jistě právem pyšná. Měla dokonce na dosah téměř jisté vítězství.
Bohužel po závěrečném běhu na 800 m se posunula na třetí příčku.
Všem děvčatům patří poděkování za skvělou
reprezentaci školy v kraji. Za vyzdvižení stojí výkony
Elišky Cinádrové, Michaely Petrůvové a Edity Vítovcové. Všem děvčatům i panu učiteli Kubelkovi gratulujeme k pěknému umístění a těšíme se na další
skvělé sportovní výkony.
Mgr. Jana Vršecká (text a foto)
Na fotografii v první řadě zleva Amálie Kormanová, Monika Cinádrová a Michaela Petrůvová,
za nimi stojí zleva Eliška Cinádrová, Eduard
Kubelka a Edita Vítovcová.

Na přelomu letošního května a června se připomínalo 70. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ve výročních
dnech se poté vzpomínalo na všechny oběti následných odvetných akcí. Před popravčí četou tehdy
svůj život dokonalo i několik občanů, bydlících nebo
pracujících ve Vodňanech. Jejich současníky hluboce zasáhl a v historické paměti se zvláště uchoval krutý osud ředitele místní měšťanské školy chlapecké Josefa Kodádka a jeho manželky Antonie,
roz. Urschové, zatčených 29. června 1942 a ještě
téhož dne v Táboře popravených. Jejich osiřelých
dcer Libuše a Svatavy se ujali příbuzní. Majetek byl
zabrán. Jejich památku připomíná pamětní deska
v budově Základní školy v Alešově ulici a název jedné z vodňanských ulic – Kodádkova.
Fotografie a text: MaG Vodňany

K PÍSEMNÉ MATURITNÍ
ZKOUŠCE
Kolem písemné práce z českého jazyka a literatury, tj. jedné ze tří částí komplexní zkoušky
z mateřského jazyka v rámci společné maturitní zkoušky, se v tomto roce rozpoutaly živelné diskuse, emotivní polemiky a konečně i odpor ze strany neúspěšných žáků, jejich rodičů a veřejnosti. Vše způsobila
snaha zajišťovatele tzv. státní maturity více zobjektivizovat vždy do určité míry subjektivizované hodnocení
písemných slohových prací přesunutím jejich hodnocení ze škol k vyškoleným anonymním hodnotitelům.
Poruším dnes obvyklý úzus, kdy úspěšní se neozývají, abych přidal zkušenost naší školy. Na Gymnáziu Vodňany zvládli písemnou práci z českého jazyka všichni studenti. Jejich úspěšnost byla přitom
v rámci celého maturitního ročníku více než 81%
v základní úrovni a více než 82% ve vyšší úrovni (hranice úspěšnosti byla 44%). To znamená, že průměrný žák zvládl písemku na lepší chvalitebnou (výborná
je od 87%), což je výsledek, který by u školní maturity byl nemyslitelný. Nadprůměrná úspěšnost žáků
Gymnázia Vodňany je navíc v rozporu s jejich školní
klasifikací v tomto předmětu (mnohdy i o několik klasifikačních stupňů) a demonstruje tak nejvíce fakt,
že pro ně maturitní zkouška (a její hodnocení) byla
nenáročná. I to je zkušenost ze společné části maturitní zkoušky, o které se ale tolik nemluví.
PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.,
učitel ČJL na Gymnázium Vodňany
Foto: Soňa Kubová
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
KONANÉHO V PONDĚLÍ DNE 11.06.2012 OD 14:00 HODIN
V MALÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ VODŇANY
Usnesení č. 1023: RM projednala závěrečný
účet města Vodňany za rok 2011 a doporučuje
zastupitelstvu města jej, dle § 84 odst. 2, písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit
s vyjádřením, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, „bez výhrad“.
Usnesení č. 1024: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 3/2012:
Zvýšení příjmů o 1 568 395,00 Kč, zvýšení výdajů
o 5 343 461,00 Kč a zvýšení financování o 3 775
066,00 Kč.
Usnesení č. 1025: RM doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 12. prosince 2011.
Usnesení č. 1026: RM vydává potvrzení, že
PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. je v souladu s § 166
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 1. srpna 2012 ředitelem Gymnázia, Vodňany, Bavorovská 1046, v pracovním poměru na dobu
určitou 6 let, tj. do 31.7.2018 a pověřuje starostu
města jeho podpisem.
Usnesení č. 1027: RM vydává potvrzení, že
Mgr. Pavel Škudla, je v souladu s § 166 odst.
3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od
1. srpna 2012 ředitelem Základní školy Vodňany,
Alešova 50, okr. Strakonice v pracovním poměru na
dobu určitou 6 let, tj. do 31.7.2018 a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 1028: RM vydává potvrzení, že
Mgr. Ladislav Horváth je v souladu s § 166 odst.
3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od
1. srpna 2012 ředitelem Základní školy Vodňany,
Bavorovská 1046, okr. Strakonice v pracovním poměru na dobu určitou 6 let, tj. do 31.7.2018 a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 1029: RM vydává potvrzení, že
Eva Pecinová je v souladu s § 166 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 1. srpna
2012 ředitelkou Mateřské školy Vodňany, Smetanova 204, v pracovním poměru na dobu určitou
6 let, tj. do 31.7.2018 a pověřuje starostu města
jeho podpisem.
Usnesení č. 1030: RM uděluje Základní škole
Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice předchozí souhlas dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, k přijetí věcného daru
– učebních pomůcek v celkové hodnotě 31.718,Kč od dárce Sdružení rodičů při ZŠ Bavorovská
Vodňany, IČ: 26564904.
Usnesení č. 1031: RM uděluje Základní škole
Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice předchozí souhlas dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, k přijetí peněžitého daru
účelově určeného od dárce Gräther – Tlakové lití
spol. s r.o., Za Kapličkou 1305, 389 01 Vodňany,
IČ: 25198271 ve výši 42 000,-Kč k úhradě nákladů
na kulturní vystoupení Michala Nesvadby a skupiny
SCREAMERS organizovaného pro žáky základní
školy dne 22. 6. 2012.
Usnesení č. 1032: RM povoluje Základní škole Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice výjimku
z nejvyššího počtu žáků stanoveného vyhláškou
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, v 2. třídách do
počtu 4 žáků dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším od-

borném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti školy,
ve školních letech 2012/2013, 2013/2014, 2014/
2015, 2015/2016 pro tyto třídy, dále ve 3. třídách
do počtu 4 žáků dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/
2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti
školy, ve školních letech 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015 pro tyto třídy. Ředitel školy může přijmout do těchto tříd maximálně 34 žáků.
RM vzala na vědomí zdůvodnění ředitele školy, že
toto zvýšení o 4 žáky nebude mít vliv na újmu kvality
výchovně vzdělávací činnosti třídy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Usnesení č. 1033: RM povoluje Střednímu
odbornému učilišti služeb Vodňany, Zeyerovy sady
43/II výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších
předpisů, v každé třídě 2. ročníku do počtu 4 žáků
dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti školy, ve školním
roce 2012/2013. Ředitel školy může přijmout do
těchto tříd maximálně 34 žáků.
RM vzala na vědomí zdůvodnění ředitele školy, že
toto zvýšení o 4 žáky nebude mít vliv na újmu kvality
výchovně vzdělávací činnosti třídy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Usnesení č. 1034: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny č.6 územního plánu sídelního útvaru Vodňany, změna se týká
využití území pro výrobu a skladování na plochu
smíšenou obytnou (areál JOLAVA).
Usnesení č. 1035: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit pana Karla Burdu, 1. místostarostu, jako určeného zastupitele pro pořizování
změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Vodňany.
Usnesení č. 1036: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené zadání územního
plánu Vodňany.
Usnesení č. 1037: RM neschvaluje využití
nabídky firmy Hrdlička spol. s r.o., se sídlem Tetín
45, 266 01 Beroun, a to na využití služby GEODATA on-line/e-UtilityReport, týkající se hromadného
podání žádosti o vyjádření k existenci inženýrských
sítí z důvodu, že s uvedenou firmou jedná Jihočeský kraj, který by uvedený software zajistil pro všechny obce.
Usnesení č. 1038: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení částí pozemků p.
č. dle KN 1538/1, 1538/2, 1538/3, 1539, 1540/1,
1540/2, 1540/3 a 1544 v k. ú. Vodňany (místní část
Vodňanské Svobodné Hory) za cenu v místě a čase
obvyklou.
Usnesení č. 1039: Rada města ve funkci valné hromady společnosti Městské hospodářství Vodňany, spol. s r. o. projednala Zprávu nezávislého
auditora k účetní závěrce za období od 1. 1. 2011
do 31. 12. 2011 a bere jí na vědomí.
Usnesení č. 1040: Rada města ve funkci valné hromady společnosti Městské hospodářství Vodňany, spol. s r. o., po seznámení se s výrokem
nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti Městské hospodářství Vodňany, spol. s r. o.,
schvaluje účetní závěrku za rok 2011.
Usnesení č. 1041: Rada města ve funkci valné
hromady společnosti Městské hospodářství Vodňany, spol. s r. o., i s přihlédnutím k doporučení
dozorčí rady, schvaluje úhradu ztráty z výsledku hospodaření za rok 2011 ve výši 1 809,- tis. Kč
z nerozděleného zisku z minulých let. Na ztrátě
výsledků hospodaření se rozhodující měrou podílí
zúčtování zůstatkových cen základních prostředků, jmenovitě skladu LTO ve výši 8 464,- Kč a sušárny 1 372 825,- Kč, které nebyly dohledány při inventuře.
Usnesení č. 1042: Rada města ve funkci val-
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né hromady společnosti Městské hospodářství Vodňany, spol. s r. o., projednala Výroční zprávu za rok
2011 a po provedených úpravách doporučuje její
zveřejnění na webových stránkách.
Usnesení č. 1043: Rada města ve funkci valné
hromady společnosti Městské hospodářství Vodňany, spol. s r. o., schvaluje roční odměnu jednateli společnosti Ing. Ľudovítu Brehovskému v navržené výši.
Usnesení č. 1044: RM schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 6, v domě čp. 417 v ulici Stožická ve Vodňanech podle ust. § 711 odst. 2 písm. b)
občanského zákoníku společným nájemcům Josefovi a Šárce Kopřivovým a pověřuje starostu města podpisem výpovědi.
Usnesení č. 1045: RM schvaluje dání výpovědi z nájmu bytu č. 5, v domě čp. 22 v ulici Mokrého
ve Vodňanech podle ust. § 711 odst. 2 písm. b)
občanského zákoníku nájemci Gabriele Podzimkové a pověřuje starostu města podpisem výpovědi.
Usnesení č. 1046: RM schvaluje dohodu
o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6
v ulici Kodádkova čp. 477 ve Vodňanech
s nájemcem Anežkou Beckovou a pověřuje starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí
ke dni 30.06.2012.
Usnesení č. 1047: RM schvaluje dohodu
o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu
č. 9 v ulici Smetanova čp. 852 ve Vodňanech s
manželi Pavlem a Marií Beranovými a pověřuje starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí
ke dni 30.06.2012.
Usnesení č. 1048: RM schvaluje uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkovou parcelu dle KN p.č. 1731 v k.ú. Vodňany mezi městem
Vodňany a manželi Ladislavem Křížkem, bytem Ve
Školce 724, 398 11 Protivín a Barborou Křížkovou
Louženskou, bytem Komenského 192, 389 01
Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene
na pozemkové parcele dle KN p.č. 1731 s právem
strpění uložení vodovodní a kanalizační přípojky
k plánované novostavbě rodinného domu v Zámecké ulici na pozemkové parcele dle KN p.č. 165 vše
v k.ú. Vodňany a právem přístupu za účelem opravy
a údržby. Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle
sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za
omezení vlastnického práva tj.775,-Kč +DPH.
Usnesení č. 1049: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný převod pozemkové
parcely dle KN p.č. 579/2 v k.ú. Vodňany z majetku
Pozemkového fondu ČR, sídlem Husinecká 1024/
11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 45797072 na
město Vodňany za cenu dle zvláštního předpisu
platného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího uzavření kupní smlouvy.
Usnesení č. 1050: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkových parcel
dle KN p.č. 1812/5 o výměře 22 m2 a p.č.1812/6
o výměře 23 m2 v k.ú. Vodňany manželům Mgr.
Zdeňku Bromovi a Mgr. Jitce Bromové, bytem Pražák 39, 389 01 Vodňany za kupní cenu 150,-Kč/
m2 + náklady s prodejem spojené a ukládá odboru
správy majetku zveřejnit záměr o prodeji výše uvedených pozemkových parcel na úřední desce.
Usnesení č. 1051: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemkových parcel dle
KN p.č. 756/45 o výměře 188 m2, p.č. 756/46
o výměře 42 m2 a části p.č. 756/47 o výměře 75 m2
v k. ú. Vodňany od firmy SOVT-RADIO spol. s r.o., se
sídlem Budějovická 1320, 389 01 Vodňany za kupní
cenu 350,- Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
Usnesení č. 1052: RM souhlasí s provedením
rekonstrukce mostu ev.č. 14118-2 stojícím na pozemkové parcele dle KN p.č. 1351/4 o výměře 66
m2 k.ú. Vodňany pro investora Správu a údržbu
silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/
10, České Budějovice 370 10, IČ: 70971641 a pověřuje starostu města podpisem souhlasu.
Usnesení č. 1053: RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele zakázky malého roz-

sahu s názvem „KD Vodňany – oprava a doteplení
střechy“ a pověřuje starostu města podpisem Výzvy k podání nabídek.
Usnesení č. 1054: RM schvaluje komisi pro
otevírání obálek na zhotovitele zakázky malého rozsahu s názvem „KD Vodňany – oprava a doteplení
střechy“ v tomto složení:
předseda Ing. Tereza Švojgrová
člen
Mgr. Ing. Jiří Hořánek
člen
Mgr. Dagmar Voldřichová
náhradník Ing. Šárka Šobrová
Usnesení č. 1055: RM schvaluje komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele za-

kázky malého rozsahu s názvem „KD Vodňany –
oprava a doteplení střechy“ v tomto složení:
Hodnotící komise
Náhradníci komise
předseda
Karel Burda
Mgr. Pavel Janšta
místopředseda
Ing. Tereza Švojgrová Ing. Tomáš Bednařík
člen
Ing. Marta Kodádková Bc. Lenka Brücknerová
člen
Stanislav Podlaha
Lenka Martanová
člen
Mgr. Dagmar Voldřichová Magdalena Chlumská

Usnesení č. 1056: RM schvaluje platový výměr ředitelce příspěvkové organizace Centra sociální pomoci Vodňany paní Bc. Daniele Davidové
s účinností od 1. 6. 2012.
Usnesení č. 1057: RM schvaluje Městskému
muzeu a galerii Vodňany výpůjčku obrazů Antonína
Waldhausera na výstavu významného českého krajináře, vodňanského rodáka, dle seznamu, která se
uskuteční v termínu 26. 6. – 19. 8. 2012 v Galerii
Na Půdě ve Světlé nad Sázavou.
Usnesení č. 1058: RM souhlasí s likvidací minigolfového hřiště na sídlišti Škorna a následnou
výstavbou dětského hřiště.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
KONANÉHO VE ČTVRTEK DNE 21.06.2012 OD 13:00 HODIN
V KANCELÁŘI STAROSTY
Usnesení č. 1059: Rada města Vodňany doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Vodňany.
Změna se týká dvou pozemků mimo zastavěné území v k. ú. Hvožďany u Vodňan na způsob využití

jako plochy pro občanské vybavení.
Usnesení č. 1060: Rada města Vodňany doporučuje zastupitelstvu města schválit pana Karla
Burdu, 1. místostarostu, jako určeného zastupitele
pro pořizování změny č. 7 územního plánu sídelní-

ho útvaru Vodňany.
Usnesení č. 1061: RM schvaluje pracovní
cestu panu Karlu Burdovi, 1. místostarostovi, do
partnerského města Sieraków nad Warta – Polsko
v termínu 3. 7. – 8. 7. 2012.

USNESENÍ Z XIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VE VODŇANECH
KONANÉHO V PONDĚLÍ 25. ČERVNA 2012 OD 15:30 HODIN
VE VELKÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VODŇANECH
1. ZM schvaluje Závěrečný účet města Vodňany za rok 2011, dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, s vyjádřením, dle § 17
odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, „bez výhrad“.
2. ZM schvaluje rozpočtové změny č. 3/
2012: zvýšení příjmů o 1 568 395,00 Kč, zvýšení
výdajů o 5 343 461,00 Kč a zvýšení financování
o 3 775 066,00 Kč.
3. ZM vydává na základě ustanovení § 13b
odst. 2 zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst.
2) písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2012 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů v předloženém
znění.
4. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 12. prosince 2011. Na příloze č. 8 doplnit u jednotlivých parcel názvy k. ú.
5. ZM schvaluje pořízení změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Vodňany a zároveň schvaluje pana Karla Burdu,1. místostarostu, jako určeného zastupitele pro pořizování změny.

6. ZM schvaluje pořízení změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Vodňany a zároveň schvaluje pana Karla Burdu, 1. místostarostu, jako určeného zastupitele pro pořizování změny.
7. ZM schvaluje předložené zadání územního plánu Vodňany s předloženými změnami.
8. Na základě § 84 odst. 2) písm. g) zákona
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo města navrhuje:
a) odvolání pana RNDr. Ivo Přikryla a paní Ing.
Mirky Soukupové z dozorčí rady
společnosti
RUMPOLD 01 – Vodňany s. r. o., Vodňany, Stožická 1241/3,
b) odvolání pana RNDr. Ivo Přikr yla
z představenstva společnosti „Recyklace odpadů
a skládky a. s.“ Strakonice, Písecká 1279,
c) aby město v dozorčí radě společnosti
RUMPOLD 01 – Vodňany s. r. o., Vodňany, Stožická 1241/3, zastupovali pan Ing. Ľudovít Brehovský
a paní Ing. Kristýna Rejžková,
d) aby město v představenstvu společnosti
„Recyklace odpadů a skládky a. s.“ Strakonice,
Písecká 1279, zastupoval pan Ing. Jiří Faktor.
9. ZM v souladu s bodem 2.1 Čl. 2 Pravidel
pro udělování čestného občanství města Vodňany
uděluje, za mimořádný osobní přínos v navázání
a dlouholetém udržování přátelských kontaktů mezi
městem Aarwangen a Vodňany, čestné občanství
panu Hansi Wüthrichovi, bytem Birkenweg 1,
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Aarwangen, Švýcarsko.
10. ZM schvaluje odkoupení částí pozemků p.
č. KN 1538/1, 1538/2, 1538/3, 1539, 1540/1,
1540/2, 1540/3 a 1544 v k. ú. Vodňany (místní část
Vodňanské Svobodné Hory) za cenu v místě a čase
obvyklou.
11. ZM schvaluje úplatný převod pozemkové
parcely dle KN p. č. 579/2 v k. ú. Vodňany
z majetku Pozemkového fondu ČR, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3 - Žižkov, IČ:
45797072 na město Vodňany za cenu dle zvláštního předpisu platného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího uzavření kupní smlouvy.
12. ZM schvaluje souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva z majetku České republiky do vlastnictví obce dle ust. § 2a zákona č. 172/
1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v předloženém znění, ohledně přechodu vlastnického práva k nemovitostem - stavební parcele dle
KN p.č. 655 o výměře 252 m2 a stavbě bez čp./če
na stavební parcele dle KN p.č. 655 v k.ú. Vodňany
z Pozemkového fondu ČR na město Vodňany
a pověřuje starostu města jeho podpisem.
13. ZM schvaluje výkup pozemkových parcel
dle KN p.č. 756/45 o výměře 188 m 2,
p.č. 756/46 o výměře 42 m2 a části p.č. 756/47
o výměře 75 m2 v k.ú. Vodňany od firmy SOVTRADIO spol. s r.o., sídlem Budějovická 1320, 389 01
Vodňany, IČ: 47238810, za kupní cenu 350,-Kč/m2
.

Mateřské
centrum
DUHA

PROGRAM SRPEN 2012

PONDĚLÍ
08.00 – 11.30
14.00 – 16.00

ÚTERÝ
08.00 – 11.30
14.00 – 16.00

STŘEDA
09.00 – 11.30
14.00 – 16.00

ČTVRTEK
08.00 – 11.30

Klub maminek a dětí
Tvořivé odpoledne pro
maminky a děti

Klub maminek a dětí
- vycházky, výlety
Hravé odpoledne pro
maminky a děti

Klub maminek a dětí
Hravé odpoledne pro
maminky a děti

AKCE
Čtvrtek 2.8.
VYCHÁZKA DO OKOLÍ – směr
Muzeum mlynářství
Úterý 7.8.
VÝLET - TÝN NAD VLTAVOU /plavba
lodí/
Čtvrtek 9.8.
VÝLET NA KOLE – dětské hřiště
RADČICE
Úterý 14.8.
VÝLET – ZOO PLZEŇ
Čtvrtek 16.8.
VYCHÁZKA DO OKOLÍ – směr Loucký
mlýn
Úterý 21.8.
VYCHÁZKA DO OKOLÍ okolo rybníků
Čtvrtek 23.8.
Ukončení prázdnin - soutěže, hry na
parkovišti u KD
-opékaní vuřtů na zahradě SOUs

14.00 – 16.00

Klub maminek a dětí
vycházky, výlety
Hravé odpoledne pro maminky a děti

PÁTEK
08.00 - 11.30
13.00 - 14.00

Klub maminek a dětí
Zábavné odpoledne maminky a děti

DOVOLENÁ

Kachničky kalifornské můžete ve Vodňanech
spatřit u staré plovárny. Odkud se tu vzaly, se můžeme jenom domnívat, pravděpodobně přeletěly
z Hluboké... Tak ať se jim u nás líbí!
Foto: Eva Zástavová.

Jako recese by televize ve vodňanském parku
Jana Pavla II. (možná na chvíli, coby doplněk nějaké produkce) byla věc úsměvná. Ale takhle procházející návštěvník žasnul a moc se nebavil, natož aby
ho to lákalo usednout...
Foto: Eva Zástavová

27.8. – 31.8. 2012

Informace: MC DUHA při MěKS Vodňany: Tel.: 383 383 107,
E-mail: mc.duha@seznam.cz
Možnost hlídání dětí v MC DUHA při potřebě matky (případně i s dalším dítětem)
odejít k lékaři, nebo na úřady města.(Nutno doložit)

Program pro mateřská centra

V městském muzeu probíhá výstava děl ak.
malíře Vladimíra Veselého. Poprvé na Vodňansko
zavítal v roce 1972 na pozvání svých přátel a již tenkrát propadl nostalgii jihočeské krajiny. Každý rok
na počátku prázdnin tak vyráží z Prahy do Vodňan.
Životní jubileum ho přivedlo k myšlence zde uspořádat autorskou výstavu, kterou můžete navštívit do
12. srpna.
Foto: Miloslav Vaněček
Z autorské dílny pana V. Veselého je i Venuše vodňanská – viz obrázek nahoře
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NADACE MĚSTA HODNOTILA
13. ROČNÍK SOČ
Před koncem školního roku 2011/2012 pozvala Nadace města Vodňan účastníky 13. ročníku žákovské a studentské odborné činnosti (dále SOČ),
zájemce a hosty k vyhodnocení této aktivity a předání nadačních příspěvků s věcnou odměnou starosty města řešitelům a konzultantům. Na 6 námětů, zadaných nadací, bylo k hodnocení předloženo 29 prací. Nejvíce, a to 11, bylo na téma „Včely
a včelařství“, 10 se zabývalo vodňanským opevněním, v 8 byly informace o vodňanských školách (obou
základních, gymnáziu Vodňany a veřejnoprávní škole TRIVIS Vodňany), 4 práce se věnovaly vodňanským osobnostem (3x Eduardu Štědronskému a 1x
děkanu Tomáši Beránkovi). Účastnili se řešitelé
z obou vodňanských základních škol, přičemž bylo
6 prací ze ZŠ Alešova, 10 ze ZŠ Bavorovská, 11 prací
z Gymnázia Vodňany a 2 z TRIVIS Vodňany.
V kategorii řešitelů do 15 let věku včetně bylo
předáno a hodnoceno 23 prací. Jako nejlepší se
umístil Vít Velek ze 4.N Gymnázia s tématem „Včely
a včelařství“ (konzultant Mgr. Dudáková). Druhé místo
získal kolektiv ze 3.N Gymnázia – Barbora Pálková,
Františka Kyselková, Alžběta Tlapová, Alžběta Truhlářová – s prací rovněž na téma „Včely a včelařství“
(konzultant Mgr. Truhlář). Třetí místo obsadily hned
4 tituly, a sice: Eliška Truhlářová, Veronika Halodová, 4.N Gymnázia „Vodňanské hradby“ (konzultant
Mgr. Hrdlička); 2 práce na téma „Osobnost Eduarda Štědronského“ od Jana Hřebečka z 8.B ZŠ
Bavorovská (konzultant Mgr. Vršecká) a od autorského kolektivu Antonín Trojan, Jan Brtna, Minh
Thang Pham, Eliška Holečková ze 4.N Gymnázia
(konzultant Mgr. Hrdlička) a práce „Děkan Tomáš
Beránek“ od Kateřiny Madarové a Kamily Hulcové
z 5.A ZŠ Alešova (konzultant Mgr. Brom). Další posuzované práce byly rozděleny do 3 skupin
s přihlédnutím ke kvalitě obsahu a způsobu zpracování. Následovalo ocenění 6 prací se zajímavým
přístupem k námětům. Šlo o tyto řešitele: Klára
Kejšarová, 4.B ZŠ Alešova „Naše škola“ (konzultant
Mgr. Louženská-Křížková), Tomáš Pišinger, Martin
Křížek, 9.B ZŠ Bavorovská „Naše škola“ (konzultant
Mgr. Rybáčková); obor „Včely a včelařství“ Ivan
Manzyuk, 5.A ZŠ Alešova (konzultant Mgr. Brom),
Lucie Malečová, 8.B ZŠ Bavorovská (konzultant Mgr.
Vršecká), Valerie Mikešová, Lenka Šáchová, 2.N
Gymnázia (konzultant Mgr. Truhlář); pěkné zdokumentování současného stavu v práci „Vodňany –
město opevněné“ provedl kolektiv 4.A ZŠ Alešova
(konzultant Mgr. Škudla). Další pořadí obsadila skupina 4 skromnějších prací vždy s vlastním příspěvkem: Nikola Blahůšková, 8.A ZŠ Bavorovská „Naše
škola“ (konzultant Mgr. Vršecká), Denisa Fošumová, 8.B ZŠ Bavorovská „Včely a včelařství“ (konzultant Mgr. Vršecká), Kateřina Soukupová, Marie Chrtová, 5.A ZŠ Alešova „Vodňany – město opevněné“
(konzultant Mgr. Brom) a kolektiv ze 4.N Gymnázia
Zdeněk Kuna, Lukáš Brückner, Jan Řeřicha, Petra
Podlešáková „Vodňanské hradby“ (konzultant Mgr.
Hrdlička). Kategorii do 15 let uzavřelo 7 titulů méně
propracovaných prací, přesto věříme, že řešitelům
přinesly nová poznání. 3 práce představily téma
„Naše škola“: Nikola Dunovská 8.A ZŠ Bavorovská
(konzultant Mgr. Vršecká), Alexandra Lacinová, Dominika Zárubová, Barbora Bačová, 4.N Gymnázia
(konzultant Mgr. Hrdlička), Markéta Majerová, Nikola Vítovcová 4.N Gymnázia (bez konzultanta). 2 práce se týkaly tématu „Včely a včelařství“: Eliška Kohoutová 8.B ZŠ Alešova (konzultant M. Šterclová),
Amálie Kormanová, 8.B ZŠ Bavorovská (konzultant
Mgr. Vršecká). 2 práce zpracovaly informace o námětu „Vodňany – město opevněné“: David Bečvář,
Štěpán Dvořák, 8.A ZŠ Bavorovská (konzultant Mgr.
Vršecká) a Eva Nováková, Věra Schrenková, Eliška
Šídlová, 4.N Gymnázia (bez konzultanta).
V kategorii nad 15 let bylo hodnoceno 6 autorských děl. Nejvyšší ohodnocení získal Jiří Rostecký, 3.A TRIVIS, za práci „Naše škola“ (bez konzultanta). Druhé místo bylo přiřazeno autorkám Janě
Chvostové (2.V) a Petře Chvostové (1.V) z Gymnázia
za zpracování tématu „Včely a včelařství“ (konzul-

tant Mgr. Truhlář). Na třetí místo dosáhly 2 práce:
Viktorie Šeflová, 9.A ZŠ Bavorovská „Včely a včelařství“ (konzultant Mgr. Rybáčková), Aneta Tupá 2.B
TRIVIS „Naše škola“ (konzultant Mgr. Vondrášková). Těsně za nimi se umístily další 2 práce: David
Doležal, 9.A ZŠ Bavorovská (konzultant Mgr. Rybáčková) a kolektiv Radek Novák, Yaroslav Moldavchuk, Adéla Churáčková, Tomáš Hojek, 4.N Gymnázia „Včelařství na Vodňansku“ (konzultant Mgr.
Truhlář).
Se souhlasem autorů budou práce dostupné
v Městské knihovně ve Vodňanech. Seznamte se
s nimi. Představí vám pohled dnešních dětí a mládeže na různé oblasti života ve městě a společnosti.

ZEMNÍ PRÁCE
pásovými minibagry CAT
od 490 Kč/ hod.
- základy, bazény, septiky
- přípojky inž.sítí
- terénní úpravy a svahování
- bourání hydraulickým kladivem

ALEŠ HANDŠUH – PROZEMP
TEL. 606 47 23 48
www.prozemp.cz
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Správní radu nadace těší, že se vodňanské školy
i děti a mládež hlásí k této dobrovolné aktivitě, která
je přínosem pro účastníky i veřejnost. Současně
také děkuje všem externím spolupracovníkům nadace, zejména panu Berkovi, Ing. Bauerovi a paní
Velkové, ředitelce MaG a jejímu týmu. Rovněž tak
děkuje za finanční podporu tomuto ročníku vodňanským lékařům – MUDr. Benguedihové, MUDr.
Linhartové, MUDr. Bočínskému, MUDr. Egertovi
a MUDr. Pelíškovi – a také paní Ladě Vackové, která
přispívá opakovaně.
Vřelé díky všem a u příštího ročníku na shledanou.
Marie Horáková, za správní radu nadace

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb opět
prodává slepičky snáškových plemen Lohman
hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14-17 týdnů
cena 159 – 170 Kč /ks
Prodeje se uskuteční
v úterý 21. srpna 2012
Vodňany – u vlak. nádraží od 17. 20 hodin
Případné bližší informace – tel : 728 605 840
728 165 166 415 740 719

FK VODŇANY POSLEDNÍ JARNÍ VÝSLEDKOVÝ SERVIS
ŽÁCI - 1A TŘÍDA
st. Hradiště – Vodňany 0:6 (0:2) Dvořák 3, Špatný, Chalupecký, Lexa
soupiska: Kuchař, Dvořák, Brabec, Vlk, Šabršula,
Linhart, Polanský, Špatný, Hubáček, Šesták, Sladký Tomáš, Chalupecký, Lexa, Dušek, Boška
ml. Hradiště – Vodňany 1:2 (0:1) Šesták 2
soupiska: Boška,Fodor , Vondrášek, Linhart,
Polanský, Sirotek, Šabršula V., Štědrý, Schwarz,
Šesták, Dušková , Bašar, Bečvář, Daniel
st. žáci - hodnocení sezóny 2011-2012
Podzimní část sezony jsme odehráli s kolísavými výkony i výsledky a přezimovali jsme na čtvrté
příčce. Kluci poctivě trénovali a vytvořila se velmi
dobrá parta. Každým zápasem jsme se sehrávali
a pěkným kombinačním fotbalem jsme museli potěšit oko věrných fanoušků a rodičů při domácích
zápasech hlavně v jarní části sezóny. Zimní přípravu
jsme začali čtyřkolovým turnajem v Týně n. Vlt.
a sehráli jsme spoustu zajímavých utkání se silnými
mančafty z Českých Budějovic. To byl pro nás velký přínos a dobře rozehraní a s bojovnou náladou
jsme následující halový turnaj o pohár ČFS ve Strakonicích s přehledem vyhráli.
Na jaře jsme měli soupeřům co vracet, zvláště
když jsme si na podzim pár klíčových utkání prohráli
nedůrazem po zbytečných chybách sami. Naše

hra se o moc zpřesnila, vycházely nám kombinace
a hlavně jsme proměňovali vyložené šance. Odváželi jsme body ze hřišť soupeřů nad námi a stoupali
jak výkonnostně, tak v tabulce. Nakonec jsme to
dotáhli až na výborné 2. místo.
Chtěl bych všem chlapcům poděkovat za příkladný přístup, nasazení, bojovnost a vůli po vítězství, která se v nich na jaře probudila, ale hlavně
vydržela až do konce. Příští sezónu se budou zase
skládat nové sestavy, protože ti, co zůstávají, budou doplněni z mladších a polovina chlapců odchází do dorostu. Všem přeji mnoho úspěchů
v nadcházející sezóně, o prázdninách načerpejte
nové síly a budeme se těšit na další spolupráci
a hlavně zábavu ve skvělé partě, kterou se nám tento
rok podařila vytvořit. Díky též patří již zmiňovaným fanouškům a rodičům, kteří musí hochy občas přitáhnout, zvláště v této naší věkové kategorii. Jen tak dál.
(A.Špatný,V.Dvořák)
ml. žáci - hodnocení sezóny 2011-2012
V této sezóně naši hráči odehráli dvě úplně
odlišné části soutěže. Na podzim se náš tým sehrával a trochu trápil. Prohráli jsme čtyři zápasy z osmi
a obsadili tak čtvrtou příčku tabulky. Po zimní přípravě v hale a dvoukolovém turnaji v Oseku jsme se
těšili na jarní zápasy a dali jsme si za cíl vybojovat
třetí místo.

Jarní část se hráčům opravdu povedla!!! Na
začátku byla sice jedna remíza a jedna prohra, ale
pak se vše otočilo. Hráči se semknuli v jeden bojovný tým a všechny zbývající zápasy sezóny vyhráli.
Zaslouženě si tak po poslední bitvě na Hradišti přivezli stříbro. Ukončili jsme tak sezónu se skórem
50:30 a nejlepším střelcem sezóny se stal Ondra
Šesták, který nastřílel 22 branek a velkou oporou
se stal náš brankář Martin Boška.
Děkujeme všem hráčům za reprezentaci klubu
a našeho města. Rodičům patří velké Dík za hezkou
kulisu při všech utkáních a za přístup k vedení svých
dětí ve sportovní činnosti. (M. Dušek, K. Brousil)

DOROST - KRAJSKÝ PŘEBOR
Slavia ČB – Vodňany st. 4:3 ml. 1:1

MUŽI „A“ - KRAJSKÝ PŘEBOR
Vodňany – J.Hradec 1:1 (0:1) T.Vokatý
sestava: Liška - M. Vokatý, Hajný, Konvička (65.
Hojdekr), Kysela - Bače, Souhrada, Volmut, Kouba
(60. Vítovec) - Šteier (62. T. Vokatý), T. Machnyk
Komentáře, fotografie, konečné tabulky, rozpisy zápasů na novou sezónu 2012/2013 jsou na
www.fkvodnany.wz.cz
FK Vodňany, sekretář - Petřík Vladimír
mobil: 725005423
e-mail: fkvodnany@centrum.cz

mladší přípravka
zleva: trenér K. Handšuh ml., Pekař,Václavík, Špatný, Malkus, Mach, Buchtele, Pikl, Nouzecký, Schwarz, Pečený, Majer, Hesoun, Sladký (chybí Fodor,
Perner, Samko).

mladší žáci
horní řada zleva: Asistent Brousil Karel, Sirotek Jan, Daniel Jakub, Brousil
Karel, Fodor Patrik, Bašar Dominik, Šabršula Václav, Šesták Ondřej, Trenér
Dušek Martin
dolní řada zleva: Dušková Denisa, Linhart Dominik, Bečvář Daniel, Štědrý
Matyáš, Polanský Matěj Gólman: Boška Martin

starší žáci
horní řada zleva: Albert Špatný - trenér, Jiří Šabršula, Matěj Vlk, Libor Sladký,
Albert Špatný, František Chalupecký, David Lexa, Václav Dvořák - trenér
dolní řada zleva: Martin Linhart, Tomáš Sladký, Ondřej Šesták, Matěj
Polanský, Milan Brabec, Štěpán Dvořák, Jan Kuchař

mladší dorost
horní řada zleva M. Malík, L. Malík, V. Jaroš, D. Rusín, O. Benedikt,
M. Machnyk, M.Vlk, J. Varyš, D. Janda
dolní řada zleva: M. Jirouš, V. Hrachovec, J. Kalianko, Š. Dvořák, R.Veselý
sedí M. Mach
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POZVÁNÍ
Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás pozvali na program letošního
ročníku festivalu Vodňanyžijou, který připravujeme za finanční podpory města Vodňany
a Jihočeského kraje.
11.8. od 19.30 - jazzový večer
- dvůr městského úřadu - vstupné dobrovolné
1.9. od 19.30 - swingový večer - vystoupí
Matouškův swingband, zpívá Iva Matoušková
- vstupné 150 Kč, místo upřesníme
15.9. od 19.30 - divadelní večer - vystoupí
Divadelní klub Českokrumlovská scéna ve hře
Františka Zborníka Dvojí pravda – vstupné 80
Kč, místo upřesníme

starší dorost
horní řada zleva: D. Janda, M. Křenek, P. Vlášek, O. Vítovec, P. Novák, J. Varyš, M. Pečený, J.Budín,
trenér D.Vítovec dolní řada zleva: P. Štěch, J. Kalianko, V.T esař, V. Hrachovec, M.Machnyk, trenér
M. Křenek
Autor všech fotografií Vladimír Petřík.

V průběhu srpna dále uvedeme v rámci „letního
kina“ vybrané filmy z distribuce Aerofilms.
Festival také dalším programem volně naváže
na dílnu re:vodňany II - V Zátiší.
Bližší informace naleznete na stránkách
www.vodnanyzijou.cz a ve zpravodaji
Vodňany žijou, který Vám vhodíme
do schránek.
Těšíme se na Vás tým Vodňany žijou

DNE 4. 8. 2012 SE VE VODŇANECH
V PIZZERIA BAR U NATA
USKUTEČNÍ DRUHÝ ROČNÍK HUDEBNÍ
AKCE

METAL UNIVERSE,
KDE VYSTOUPÍ KAPELY

SATISFUCKTION, WARHAWK,
OSA KILLERS, VETROL, DESIRE
FOR SORROW, BESTIAL
THERAPY, DRUNK TANK
A PAVEL DVOŘÁK.
ZAČÁTEK AKCE JE VE 12:00,
SAMOTNÉ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
ZAČÍNÁ VE 13:30 HODIN.

AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.
Nabízí možnost sjednání
Povinného ručení
a Havarijního pojištění.
•
•
•
•
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široký výběr pojišťoven
výhodné podmínky na míru
příjemné prostředí
drobný dárek ke každé smlouvě
V prostorách autosalonu
Vinařického 961, 389 01 Vodňany
(u čerpací stanice Benzina).
PO – PA
8:30 - 17:00
SO
8:30 - 11:30
Tel.: 383 382 333, 723 042 708
email: autosevcik@autosevcik.cz
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Pobočka VODŇANY
Kodádkova 543/II,
389 01 Vodňany

Dům dětí a mládeže Strakonice,
Na Ohradě 417
386 01 Strakonice
www.ddmstrakonice.cz

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ V DDM VODŇANY 2012/2013
HUDEBNÍ KROUŽKY:
vedoucí: Lenka Krausová
Flétna: zájmový útvar, který je zaměřen na výuku flétny. Naučíte se základům hraní na flétnu, jednoduché i složitější skladbičky, techniku správného dýchání, poznávání not a hudební cítění. Vhodné pro děti od 5 let.
(pondělí od 16 hod).
Kytara: výuka akordů a různých doprovodů
k písničkám, zpěv, hraní na přání dětí i od zahraničních interpretů. Vhodné pro děti od 3. tříd ( pondělí
od 17 hod).
Keybord: výuka základů hry na elektrické klávesy. Poznávání not, písně na přání dětí. Vhodné
pro děti od 6 let. ( pondělí od 15 hod).
Hudební přípravná výchova: kolektivní vyučování pro děti předškolního věku, seznamování
s hudebními nástroji, procvičování pohybu, rytmu,
zpěvu apod. Vhodné pro děti od 5 let.

vá (junioři) Irena Novotná a Tereza Bílá (děti).
Taneční kroužek: zaměřen na taneční a pohybovou průpravu dětí. Seznámíte se vybranými styly
tanců a naučíte se jednoduché i složitější taneční
choreografie. Cílem je objevit a porozumět vlastním
pohybovým schopnostem a rozvíjet je. Možnost
víkendových soustředění. Vhodné pro děti od 6 let
(pondělí od 16:00 – 17:30 hod).
Vedoucí kroužku: Štěpánka Kejšarová.
Taneční přípravný kroužek: příprava na taneční
kroužek, kde si procvičíte celé tělo a naučíte se
koordinovat své pohyby do rytmu. Vhodné pro děti
od 5 let (úterý od 16 hod). Vedoucí kroužku: Štěpánka Kejšarová.
Orientální tance: zde se naučíte tento zajímavý břišní tanec. Možnost vystupování na společenských akcích a přehlídek. Termín a čas kroužku
bude upřesněn. Vedoucí kroužku: Mgr. Lucie Slanařová.

TANEČNÍ KROUŽKY:

PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY:

Break dance: taneční kroužek pro začátečníky i pokročilé „breakaře“. Náplní je výuka základů
break dancu, jednoduché i složitější prvky, přípravy
na vystoupení a soutěže. Možnost víkendových odborných soustředění. Vhodné pro děti od 7 let
( pátek od 16:30 – 18 hod) Vedoucí kroužku: Jan
Pěsta.
Street dance: taneční kroužek pro začátečníky i pokročilé děti a juniory. Je to novodobý, volný
a velmi oblíbený taneční styl. Příprava na vystoupení
a možnost víkendových soustředění. Vhodné pro
děti od 7 let (středa, hodina bude upřesněna). Vedoucí kroužku: Alžběta Poláčková a Kristýna Vávro-

Chovatelský kroužek: určený pro všechny milovníky zvířat. Děti se v rámci výuky seznámí s naší
minizoo, naučí se pečovat o jednotlivá zvířata, dozvědí se zajímavosti ze světa přírody. Vhodné pro
děti od 8 let (úterý od 15 hod) Vedoucí kroužku:
Lenka Krausová.
Hrátky se zvířátky: seznámení s naší minizoo.
Děti se naučí pečovat o jednotlivá zvířata formou
hry. Vhodné pro děti od 5 let (úterý od 14 hod).
Vedoucí kroužku: Lenka Krausová.
Rybáři: v tomto kroužku využíváme rybářské tradice. Bude probíhat ve spolupráci s rybářskou školou ve Vodňanech. Děti se naučí teoretické i praktic-

ESTETICKÉ KROUŽKY:

KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ:

vedoucí: Bc. Pavla Hanusová
Keramická dílna: práce s hlínou, glazurami
pod odborným vedením. Tvoření z plátů, válečků
a tvarování hmoty. Výroba reliéfů a prostorových objektů. Výroba sádrových forem… Vhodné pro předškolní i starší děti.
Hravý výtvarný kroužek: výtvarné hrátky, kolektivní i samostatné tvoření. Plošná, prostorová
i akční tvorba, koláže, asambláže, papírové objekty.
Zpracovávání témat různými výtvarnými technikami
a materiály. Vhodné pro předškolní a mladší školní
děti.
Dívčí klub: výtvarné zpracování témat a využití
různých výtvarných technik, výroba šperků, ozdob
z korálků, textilu a peří. Výroba přáníček dekoračních a bytových doplňků. Práce s textilem batikování, tisk, malba. Vhodné pro dívky od 9 let.
Mozaika: seznámení s různými druhy papíru,
jejich vlastnostmi a použitím. Zpracování a výroba
ručních papírů, tisk na papír (linoryt). Výroba tištěných a potahovaných přáníček, taštiček, jednoduchých pouzder a desek. Vhodné pro děti od 10 let
a dospělé.
Vyrob a oprav si knihu: seznámení s historií
knižní vazby, druhů vazeb, písem a používaných
materiálů. Výroba a zpracování základních druhů
knižních vazeb, desek a jednoduchých pouzder.
Základní druhy písma a jejich použití v knize. Vhodné pro děti od 10 let a dospělé.
Vaření pro radost: děti se naučí vařit, péct
a zdobit různé mňamky ze všech koutů světa. Dozvědí se o způsobech správného stolování. Vhodné pro děti od 9 let.

Aerobik: kroužek je určen pro sportovní nadšence, kteří mají rádi pohyb na hudbu. Díky posilování a protahování se zlepší fyzická kondice. Vedoucí kroužku: Lenka Krausová. Termín bude upřesněn.
Country tance: výuka moderních country tanců pod vedením Zbyňka Maříka ze Strakonic,
www.osmapulopice.cz
Street dance: výuka tanečních stylů (hip hop,
dancehall, housedance,…), možnost vystupování
na různých společenských akcích a účast na tanečních soutěží po celé ČR. Termín a čas bude
upřesněn.
Vedoucí kroužku: Irena Novotná, Tereza Bílá
Orientální tance: zde se naučíte tento zajímavý břišní tanec. Možnost vystupování na společenských akcích a přehlídkách. Termín a čas kroužku
bude upřesněn. Vedoucí kroužku: Mgr. Lucie Slanařová
Kytara: výuka akordů a různých doprovodů
k písničkám. Zpěv a hraní písní na přání.
Vedoucí kroužku: Lenka Krausová. Termín a čas
kroužku bude upřesněn.
Keramika: práce s hlínou, glazurami pod odborným vedením. Tvoření z plátů, válečků a tvarování hmoty. Výroba reliéfů a prostorových objektů.
Výroba sádrových forem… Vedoucí: Bc. Pavla
Hanusová.
Kresba: základy kresby a kresebných technik
kresba zátiší, figury, ilustrační kresba…
Vedoucí: Bc. Pavla Hanusová.
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ké znalosti svých odborných lektorů, které si budou
moci ověřovat v prostorách a laboratořích školy. Vhodné pro děti od 6 let (pondělí od 16:30 – 18 hod).
Vyučování probíhá na Střední rybářské škole.

JAZYKOVÉ KROUŽKY:
Anglický jazyk: výuka anglického jazyka formou hry. Určeno pro začátečníky i mírně pokročilé.
Skupiny: 1. – 3. třídy, 3. – 6. třídy. Vedoucí kroužku: Bc. Jaroslav Remta ( pátek od 15:00hod).
Německý jazyk: výuka německého jazyka formou hry. Určeno pro začátečníky i mírně pokročilé.
Vhodné pro děti od 3.tříd ( kroužek bude probíhat
od února 2013, po domluvě s Bc. M. Krpalovou).

SPORTOVNÍ KROUŽKY:
vedoucí: Lenka Krausová
Aerobik: kroužek je určen pro mladé nadšence, kteří mají rádi pohyb, legraci a tancování na
hudbu. V hodinách se děti naučí nové aerobní prvky a choreografie. Díky posilování a protahování si
také zlepší svou fyzickou kondici. Vhodné pro děti
od 7 let.
Pohybová výchova: děti se naučí hrát jednoduché hry, správnému držení těla, jednoduché prvky
na hudbu, zdolávat překážky, cvičit a závodit. Činnost je zaměřena na správný vývoj dítěte a začlenění do kolektivu. Vhodné pro děti od 3 let.
Sporťák: naučte se hrát různé sportovní hry
a aktivity (volejbal, basketbal, badminton, stolní tenis, vybíjená, přehazovaná, ringo,…), spolupracovat v týmu, zlepšit si kondici a vytrvalost. Vhodné
pro děti od 7 let (čtvrtek od 16 hod). V zimě se
Sporťák přesune do tělocvičny ZŠ Alešova.

NOVINKY:
Moderní country tance: výuka moderních
country tanců pod vedením Zbyňka Maříka ze Strakonic, www.osmapulopice.cz
Vhodné pro děti od 5let (úterý od 17 -19hod).
Nohejbal: zde se děti naučí základní pravidla
tohoto zábavného sportu, podání a celou hru. V zimě
bude tento kroužek probíhat v tělocvičně na ZŠ
Alešova. Termín a čas bude upřesněn.
Vedoucí kroužku: Bc. Jaroslav Remta.
Stolní tenis: výuka základních pravidel sportu,
děti se naučí podávat, backhend, forhend, dvojhru
i čtyřhru. Termín a čas kroužku bude upřesněn.
Vedoucí kroužku: Bc. Jaroslav Remta.
Gymnastika: zde se děti naučí gymnastické
prvky (chůze po kladině,….). Kroužek bude probíhat v tělocvičně na ZŠ Alešova vždy ve středu od
15:30 – 17:00 hod. Vedoucí kroužku: Štěpánka
Kejšarová.
Kurzy německého jazyka: kurz je určen pro
začátečníky a mírně pokročilé. Kurz bude probíhat
od února 2013 po dohodě s paní Bc. Michaelou
Krpalovou.
Mimiklub: určeno pro maminky s dětmi od
0 let. Pro děti budou připraveny pohybové a výtvarné aktivity, písničky a říkanky. Kroužek bude probíhat po domluvě 1x v týdnu dopoledne.
Vedoucí kroužku: Lenka Krausová, Bc. Pavla Hanusová.
Podrobnější informace se dozvíte
v DDM Vodňany, na tel: 383 382 372,
e-mail: krausova@ddmstrakonice.cz,
hanusova@ddmstrakonice.cz

Pobočka VODŇANY
Kodádkova 543/II,
389 01 Vodňany

Dům dětí a mládeže Strakonice,
Na Ohradě 417
386 01 Strakonice
www.ddmstrakonice.cz

zve všechny děti, které se o prázdninách nudí, aby přišly do DDM, kde si společně ve třech dnech
užijeme spoustu legrace a hlavně

ZATOČÍME S NUDOU
KDY? v pondělí 13.srpna
OD KOLIKA? od 9:00 – 12:00 – tvůrčí dopoledne spojené se zábavnými soutěžemi
KDY? ve středu 15.srpna
OD KOLIKA? od 13:00 – 16:00 – procházka po Vodňanech „Hledání ztraceného pokladu“
KDY? v pátek 17.srpna
OD KOLIKA? od 9:00 – 12:00 – tvůrčí dopoledne spojené se zábavnými soutěžemi
KDE? v DDM Vodňany
VSTUPNÉ? 30 Kč / den
S SEBOU? pití, svačinku, sportovní oblečení a obuv
V nepřízni počasí bude náhradní program.
PODMÍNKA? telefonické nebo e-mailové přihlášení.
383 382 372, 724 121 805 (můžete poslat i SMS),
e-mail: krausova@ddmstrakonice.cz, hanusova@ddmstrakonice.cz
Akce se uskuteční minimálně při přihlášených 10 dětech.
Pobočka VODŇANY
Kodádkova 543/II,
389 01 Vodňany

Dům dětí a mládeže Strakonice,
Na Ohradě 417
386 01 Strakonice
www.ddmstrakonice.cz

zve všechny příznivce country hudby a tanců na:

COUNTRY VEČER
kde se vám představí country skupina OSM A PŮL OPICE
pod vedením Zbyňka Maříka ze Strakonic.
Od září bude v DDM Vodňany otevřen kroužek „Moderní country tance“.
KDY? ve středu 15.srpna 2012
OD KOLIKA? od 18:00 – 20:00 hod.
KDE? na zahradě DDM Vodňany
VSTUPNÉ? 30 Kč
S SEBOU? vuřta, chléb
Více info v DDM Vodňany, 383 382 372,
e-mail: krausova@ddmstrakonice, hanusova@ddmstrakonice.cz
www.osmapulopice.cz
16

VODŇANY VČERA A DNES

Krátká ulice na severní straně vodňanského kostela nesla původně příznačný název Kostelní. Dne 3. února 1919 se obecní rada usnesla o novém pojmenování.
Ulice se tak nazývá Heydukova podle píseckého básníka a „pootavského slavíka“ Adolfa Heyduka (1835 - 1923), autora více než 60
básnických sbírek. Spisovatel se přátelil s „vodňanským trojlístkem“ a v našem městě F. Heritese, J. Zeyera a O. Mokrého často navštěvoval. Přátelé za ním na
oplátku zajížděli do Písku. Navíc věnoval našemu kostelu báseň „Vodňanský pěkný Boží stan“. Jeho vřelý vztah k Vodňanům dokládá také úvodní zápis v slavnostní
kronice Sokola vodňanského z března 1907. V Pamětní knize 1914 -1919, uložené ve Státním okresním archivu ve Strakonicích, se dochovalo jeho poděkování za
projevenou poctu.
Foto K. Burda a jeho archiv

17

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO VODŇANY
UVÁDÍ V SRPNU 2012
středa 1. srpna v 19.30 hodin ČR/Slovensko
LOVE
Když se mluví o love, nemusí jít nutně o lásku,
může jít i o peníze. A o obojí jde také v novém
milostném dramatu ze současné Bratislavy. Slovensko-český koprodukční film Love mladého talentovaného režiséra Jakuba Kronera se stal během pár
týdnů největším diváckým hitem ve slovenských kinech za posledních několik let.
Vstupné 74+1 Kč, 90 minut, mládeži přístupný od
12 let
pondělí 6. srpna v 19.30 hodin
ČR
PAMĚTNICE
Bývalí spolužáci se scházejí po šedesáti letech na
školním sraze, v tváří tvář spolužačce Milušce Bínové. Kdysi nejoblíbenější spolužačka, dnes přijíždí
po letech do rodného města, rozhodnutá zjistit,
který z jejich spolužáků ji kdysi zničil život. Nevrací
se pouze do rodného města a ke spolužákům, ale
musí si také najít cestu ke své rodině a k vnukovi,
který se pokouší sraz zorganizovat. Přesto film není
o pomstě, ale o životě dnešních seniorů, o jejich
vztazích s rodinou, se společností a mezi generacemi...
Vstupné 64+1 Kč, 106 minut, mládeži přístupný

MĚSTSKÁ GALERIE A MUZEUM VODŇANY VÁS ZVE
NA VÝSTAVY V GALERII

NA KONCERT

ve spolupráci s Galerií Procházka v Č. Budějovicích
Ada Novák (1912 – 1990)
100. výročí narození jihočeského malíře
výstava potrvá do 2. září 2012

Keltská kytara
Michal Hromek Consort
Keltské baroko, irské a skotské balady, původní
písně a komorní tvorba
v neděli 5. srpna 2012 v 19,00 hodin v muzeu
(bývalé synagoze)
vstupné 100,- Kč, předprodej od 2. 7. 2012
v kanceláři MěKS Vodňany a v muzeu

Tatínkovy Vodňany
Čestmír John – kresby & Ctirad John – básně &
Karel Čapek – fotografie
červenec – srpen 2012 v městské galerii

NA VÝSTAVU V INFOCENTRU

NA VÝSTAVY V MUZEU
Rybářská tradice ve Vodňanech
promítání filmu K. Burdy „Jak se rybník loví“
do 30. září 2012
ak. mal. Vladimír Veselý – obrazy
výstava potrvá do 12. srpna 2012
Z nálezů a ztrát
Marie Lhotová – obrazy
vernisáž v sobotu 18. srpna v 16,00 hodin
úvodní slovo Mgr. Pavel Janšta
výstava potrvá do 30. září 2012

Letní putování po jihočeských památkách
keramické obrázky Jitky Jarešové
do 31. srpen 2012

INFORMACE
tel.: 383 384 934 (infocentrum)
www.infocentrumvodnany.cz
otevřeno: každý den 9 – 12, 13 – 17 hodin
tel.: 383 382 057 (galerie)
www.muzeumvodnany.cz
otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
tel.: 731 013 957 (muzeum, bývalá synagoga)
otevřeno Út – Ne 9 – 12, 13 – 16 hodin

středa 8. srpna v 19.30 hodin
ČR
NEVINNOST
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi
rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste
dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet.
Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel, čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť, když
protistraně pomáhá člověk, který může být motivován osobní pomstou. Pravda prý nakonec vždycky
zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy ani to ale nemusí
znamenat vítězství.
Vstupné 64+1 Kč, 102 minut, mládeži přístupný
od 12 let
pondělí 13. srpna v 18.00 hodin
USA
MADAGASKAR 3
Aby se dostali domů, byli ochotní hodně riskovat.
Například letěli v letadle řízeném tučňáky. Přesto
hrdinové Madagaskaru dosud do pelíšků v newyorské zoo nedorazili. Dobrá zpráva je, že díky fenomenálnímu úspěchu předchozích dílů dostali v kinech třetí pokus. Ovšem zda to tentokrát vyjde,
zůstává ve hvězdách
Vstupné 64+1 Kč, 95 minut, český dabing, mládeži přístupný
středa 15. srpna v 19.30 hodin
ČR
MUŽI V NADĚJI
Může být nevěra základem šťastného manželství?
Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen:
„Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat,
musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská
se nesmí nudit …!!!” Scenárista, režisér a producent Jiří Vejdělek přichází po úspěšné komedii Ženy
v pokušení s novým snímkem věnovaným tentokráte mužům.
Vstupné 49+1 Kč, 115 minut, mládeži do 12 let
nevhodný
středa 22. srpna v 18.00 hodin
USA
DOBA LEDOVÁ 4 – ZEMĚ V POHYBU
Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí
rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého
tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství.
vstupné 64+1,- Kč, 93 minut, český dabing, mládeži přístupný

PRÁZDNINY V GALERII
Městská galerie připravila s Galerií Procházka v Č. Budějovicích výstavu ak. mal. Ady Nováka (1912 1990) u příležitosti 100. výročí narození. Malíř patřil mezi známé jihočeské krajináře a ve Vodňanech
vystavoval v roce 1985. Nyní si lze prohlédnout chronologický průřez jeho tvorbou, která však nezahrnuje
pouze krajiny, ale i figurální tvorbu, zátiší či zachycení průmyslových staveb. Na vernisáži krátce promluvil také umělcův syn Jan Novák (viz foto). V současnosti se připravuje monografie „Ada Novák“, která bude
po vydání dostupná v MaG Vodňany. Pozoruhodná výstava potrvá do 2. září 2012.
Foto: Petr Totín
pondělí 27.srpna v 19.30 hodin
ČR
OKRESNÍ PŘEBOR- POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA
Slavojem Houslice prošlo mnoho hráčů, ale jen on
- Pepík Hnátek, legendární trenér, se v něm zapsala
navěky. Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota a další.
Vstupné 64+1 Kč, 105 minut, mládeži přístupný
od 12 let

středa 29.srpna v 19.30 hodin
USA
ÚTĚK Z MS-1
Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci. Ti nejhorší z nejhorších jsou drženi na místě, ze
kterého není úniku. Mimo Zemi, uprostřed hlubokého vesmíru. Prezidentova dcera Emilie Warnock
navštíví v rámci humanitární mise vesmírnou věznici
MS-1. Ale krvavá vzpoura vězňů z Emilie učiní to
nejcennější rukojmí.
Vstupné 64+1 Kč, 95 minut, mládeži přístupný od
15 let
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