
Šatník
Co je šatník? Buď ho máme doma a máme 

v něm oblečení, nebo máme věci ve skříni, nebo 
někde jinde, ale co je šatník víme všichni. Co je 
ale Šatník v Týně nad Vltavou? Šatník v Týně je 
výborná služba, která ve městě dlouho chyběla. 
Šatník založila Tejňačka paní Dvořáková, paní, 
kterou známe díky její charitativní činnosti /např. 
azylový dům v Husinci/, která napsala několik 
hezkých knížek pro děti, paní, která ráda pomáhá 
všem, co pomoci potřebují.

Proč Šatník v Týně vznikl? Pro koho je určen? 
Co v něm je a za kolik? A protože to určitě zajímá 
nejen mne, pozval jsem paní Dvořákovou k Pepo-
vi Holubů na kávu, abych ji trochu vyzpovídal:

„Celé to vzniko tak, že jsem permanentně 
potřebovala oblečení pro obyvatele našeho azy-
lového domu, zejména pro děti. K nám když tito 

lidé přijdou, většinou nemají vůbec nic, jen to co 
mají na sobě. Prosila jsem tedy prostřednictvím 
Vltavínu lidi, zda nemají náhodou doma nějaké 
oblečení, obuv, cokoliv co již nepotřebují, co by 
nám mohli darovat. Tato akce se setkala s velkou 
odezvou a lidé mi oblečení začali vozit domů. Já 
jsem to doma roztřídila, vyprala, vyžehlila a vozi-
la k nám do azylového domu v Husinci. V Týně 
a okolí se to celkem rychle rozkřiklo a začali se 
na mě obracet lidé, jestli bych také něco neměla, 
potřebovali bysme to a toto, a nemáte náhodou? 
A nemáte kočárek, potřebujeme něco na dvou-
leté dítě atd. atd. A já to zase vozila z Husince 
zpátky. A do toho mi volali lidé i z okolních vesnic, 
přijeďte, máme pro Vás spoustu oblečení, již to 
máte zabalené. A já jezdila tam a zpátky, o sobo-
tách, o nedělích a po večerech. A přišla myšlen-
ka, když je o tuto službu mezi lidmi takový zájem, 
zřídit nějaký takový „obchod“ v Týně, kam budou 

moci lidé dávat věci, které již nepotřebují, a my 
je budeme dál za symbolickou cenu prodávat 
všem, co budou mít zájem. 

Symbolická cena je 10,- Kč za kus, a je jed-
no, jestli je to tričko, kabát, hračka či kočárek. 
Prostě vše za deset korun. Jsme nezisková 
organizace a z utržených peněz hradíme nájem, 
energie a malou odměnu pro paní, která mi 
v obchodě pomáhá. A jelikož tam prodáváme 
ošacení, a opravdu se u nás může dospělý i děc-
ko obléknout od hlavy až k patě, pojmenovala 
jsem to Šatník. A lidé začali věci vozit. Začali 
vozit všechno. Od oblečení, přes hračky, záclony, 
nádobí, knížky, úplně všechny věci které doma 
již nepotřebují. Takže nyní máme opravdu vše. 
Některé věci prodáváme i za pět korun, něco i za 
kačku, některé věci, třeba hračky, dáváme dětem 
i zadarmo. Máme dokonce i inzertní vývěsku, kde 

V měsíci 
únoru se nám 
rozběhla naplno 
činnost komisí 
Rady i výborů 
Zastupitelstva 
města. Z prvních 
jednání je patrné, 
že noví členové 
nechtějí pouze 

formálně zasedat, plnit zadání Rady 
a Zastupitelstva, ale chtějí využívat 
více i svého práva vznášet podněty, 
návrhy a připomínky, pídí se po infor-
macích. Tuto aktivitu vítáme, jsme při-
praveni všestranně informovat, využí-
vat názorů angažovaných občanů, 
často odborníků z řad veřejnosti, více 
je zohledňovat a brát je v potaz. Na 
dotazy a podněty z komisí, výborů, 
ale i přímo od občanů v případě, že 
se dotýkají větší části obyvatel Týna, 
se snažíme reagovat okamžitě ode-
zvou na webových stránkách města. 

Přesto cítím potřebu některé 
důležité informace z městského 
webu zopakovat i na stránkách Vlta-
vínu. V poslední době se u veřejnosti, 
a zejména pak mezi sportovci, objevi-
lo mnoho otázek ohledně budoucího 
fungování městské Sportovní haly. 
Město Týn nad Vltavou připravuje 
nebo již v současné době provádí 
ekonomickou analýzu, a zároveň 
i analýzu z hlediska poskytovaných 
služeb veřejnosti, u všech organiza-
cí s účastí města, tedy i u Sportovní 
haly. Do řešení optimalizace činnosti 
Sportovní haly vstupuje město se tře-
mi požadavky:

1) zachovat podmínky pro 
uživatele Sportovní haly – to se týká 
zejména výše nájemného, režimu 
doby a časů sjednaných aktivit

2) zvýšit nabídku poskytovaných 
sportovních a relaxačních služeb 
pro veřejnost

3) při navýšení a zkvalitnění 
služeb poskytovaných veřejnosti 
snížit, případně zachovat náklady 
města na provoz tohoto zařízení

Sportovci nemusí mít obavy 
ohledně budoucího provozu a fun-
gování Sportovní haly.

Na kulturní komisi byla vznese-
na otázka, kdo koordinuje sportov-
ní a kulturní akce, které v Týně nad 
Vltavou a okolí pořádají jednotlivé 
spolky, kluby, sdružení a organiza-
ce, zda existuje nějaký zásobník plá-
novaných akcí, kam by bylo možno 
nahlédnout při plánování termínu, 
aby nedocházelo k nežádoucímu 
„přetahování“ účastníků. 

Na webových stránkách měs-
ta v kalendáři akcí najdete výhled 
všech těchto zamýšlených aktivit 
s uvedením data i zda akci pořá-
dá MCKV či jiný organizátor. Bylo 
by vhodné, aby byla tato možnost 
zveřejňování využívána důsledněji. 
Informace slouží jak široké veřejnos-
ti uživatelů, tak právě organizátorům 
sportovních i kulturních akcí k orien-
taci. Kontaktními osobami jsou:

Místostarosta 
František Němec
e- mail: frantisek.nemec@tnv.cz
telefon: 385 772 202
Infocentrum 
infocentrum@kultura.tnv.cz 
Mgr. Jiří Hladeček - 385 772 301
Na závěr bych rád zmínil nový 

systém přípravy projektů na dota-
ce a granty, o němž referuje v tom-
to čísle Vltavínu pan místostarosta 
Němec.Výsledkem tohoto systému 
je mimo jiné i projekt na rekonstruk-
ci předčického kulturního domu 
i s úpravou okolí, který byl schvá-
len výběrovou komisí MAS Vltava 
(a čeká ještě na potvrzení nadřaze-
ného orgánu) z programu rozvoje 
venkova – Leader a má tak za sebou 
první podstatný krok schvalovací-
ho procesu. Tento projekt vychází 
vstříc mnohaletému volání místních 
obyvatel a přichází i za pět minut 
dvanáct v souvislosti s havarijním 
stavem objektu. Ze strany vedení 
města se jedná zároveň o jasný krok 
v naplňování koaličního programu, 
ve snaze řešit problémy skutečně 
všech obyvatel města včetně obyva-
tel sídlišť i přidružených obcí.

Starosta města
Mgr. Milan Šnorek

3/2011
Ročník dvacátýprvní

cena 8,00 Kč
14. března 2011

vychází každé
druhé pondělí v měsíci

4. číslo roku 2011
vyjde v pondělí 11. dubna

(uzávěrka čísla je v pondělí 4. dubna)

NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

- dokončení na poslední straně -

Stálá pracovní skupina 
pro dotace

Jednou z možností jak získat finanční prostředky 
potřebné k dalšímu rozvoji města je využití vypiso-
vaných grantových programů. V souladu se záměry 
nového vedení města byla připravena a schválena 
nová koncepce zajišťování finančních prostředků 
z grantových programů pro financování komunál-
ních projektů v Týně nad Vltavou 

Radou města byla jmenována stálá pracovní skupina, jejímž posláním 
bude zejména zajištění optimalizace procesního systému s cílem maximál-
ní výtěžnosti dotačních finančních prostředků pro financování komunál-
ních projektů. Povede databázi (zásobník) projektových námětů, u kterých 
provede předběžné hodnocení souladu s rozvojovými dokumenty města, 
zhodnocení reálnosti námětu, ale i obsahovou úplnost s ohledem na hod-
notitelnost záměru. Bude provádět dohled nad přípravou (rozpracováním) 
dokumentace schválených projektů tak, aby i v případě vyhlášení výzvy byl 
projekt „podatelný“. Samozřejmě bude průběžně hledat vhodný způsob 
financování grantu pro vybrané a připravené projekty a průběžně informo-
vat odbory MěÚ a organizací města o připravených a vyhlášených aktuál-
ních výzvách.

Vedoucím stálé pracovní skupiny pro dotace bude pověřený místosta-
rosta města (F. Němec), který bude zajišťovat komunikaci s vnějším pro-
středím, dohled nad přípravou potřebné dokumentace, bude sestavovat 
projektové týmy pro řízení jednotlivých projektů a bude pravidelně infor-
movat radu o výsledcích činnosti skupiny. Vedoucí OHSŠ (ing. P. Rohle-
na) kromě zpracování podkladů pro zasedání skupiny bude poskytovat 
metodickou pomoc pro zpracovatele dokumentace schválených projektů 
a navrhovat způsob realizace projektu. Dalším členem skupiny bude pro-
jektový manažer (M. Havelková), který povede a bude aktualizovat zásobník 
projektových námětů, podle evidence aktuálních a připravovaných výzev 
a bude odpovídat za průběžnou informovanost odborů MěÚ a organizací 
města o aktuálních výzvách. Vedoucí finančního odboru (B. Rambousko-
vá) posoudí ekonomickou stránku projektových námětů, spolupracuje na 
optimálním způsobu financování projektů a bude poskytovat metodickou 
pomoc pro zpracovatele dokumentace v částech financování a finančních 
analýz. Zástupce Regionálního projektového centra jako další člen stálé 
pracovní skupiny bude pro město monitorovat aktuální nabídku vyhláše-
ných grantů a navrhovat optimální způsob financování. Organizovat bude 
i potřebná školení a semináře pro předkladatele projektových námětů. 
Počítáme, že tento zástupce odborné firmy předá členům pracovní skupiny 
své zkušenosti s řešením projektů.

Dalším cílem tohoto opatření je, aby se vedoucí odborů úřadu města, 
ředitelé příspěvkových organizací, ale i další pracovníci aktivně osobně 
podíleli na zajišťování jiných zdrojů financování komunálních projektů. 
Přístup do skupiny mají umožněn i občané města, kteří by chtěli a uměli 
přispět městu při získávání dotací a grantů za vzájemně výhodných pod-
mínek.

František Němec
Místostarosta města

Únor na radnici



- barevné letáky
- barevné plakáty, časopisy
- vizitky, svatební oznámení
- samopropisovací tiskopisy
- razítka, kopírování

- kroužková vazba
- laminace dokumentů
- inzerce v měsíčníku Vltavín
- kvalitní digitální tisk
- tisk digitálních fotografií

TISKÁRNA FRANTIŠEK FIALA

Budějovická 82, 375 01 Týn nad Vltavou
tel.: 385 722 946, fax: 385 721 653, e-mail: info@tiskarnavltavin.cz

lidé dávají inzeráty na věci, které se nám díky rozměrům do šatníku neve-
jdou, např. daruji funkční pračku za odvoz, prodám postel za stovku apod. 
A lidé začali chodit nakupovat, každý něco potřebuje a všechno je dnes 
drahé, a je mezi námi spoustu lidí v dnešní těžké době, kteří peněz oprav-
du nemají nazbyt. Dnes nám již věci do Šatníku dávají lidé nejen z Týna 
a okolí, spolupracujeme s několika charitativními organizacemi, dokonce 
až z Prahy. Všechny věci jsou čisté, vyžehlené. Od března loňského roku, 
kdy jsme Šatník otevřeli jsme prodali již více jak 8 000 věcí. Bohužel se 
k nám někdy dostanou i věci sice pěkné, ale nějak poškozené, např. zipy, 
nebo potrhané, rozpárané apod. a ty musíme bohužel vyhodit, protože již 
není v našich silách a ani finančně to nejde nechat je opravit. Jsem straš-
ně ráda, že si k nám lidé našli cestu, že jim můžeme nějakým způsobem 
pomoci, a mám radost, že k nám lidé věci vozí, že jim není lhostejný život 
jiných. Mám radost, když věci od nás, které již v některé domácnosti byly 
k nepotřebě, mohou posloužit ještě někomu dalšímu. Přijďte se podívat, 
rádi Vás uvidíme, vždyť jsme tu pro Vás“.

Tolik paní Dvořáková k projektu Šatník, o kterém jsem přesvědčen, že 
je přínosem, že právem má své místo na slunci a jelikož paní Dvořáko-
vou znám osobně i z jejích dalších charitativních aktivit, tak za sebe mohu 
s čistým svědomím říct: „Jó, kdyby jen takových paní Dvořákových bylo na 
světě víc, určitě by se nám všem žilo líp“. 

Šatník je v prostorách objektu bývalého ZZNZ v Tyršově ulici, a provozní 
doba je od pondělí do pátku od 8.00 do 10.15 a od 14.15 do 16 hodin. 

Dan Mikulička

Mateřská škola Týn nad Vltavou, 
Hlinecká 729, 375 01 Týn nad Vltavou

pořádá

Den otevřených dveří
v MŠ Hlinecká 729

v MŠ Dewetterova 452
v MŠ U Lípy 478

dne 14. 3. 2011 od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Kamarádi, rodiče i přátelé školy přijďte se podívat
a spolu s námi si pohrát

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelství Mateřské školy Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, 375 01 Týn 
nad Vltavou oznamuje:

přijímání žádostí
k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2011 / 2012 ve dnech  

pondělí     21. 3. 2011        od 8.00 do 15.00 hodin
úterý         22. 3. 2011        od 8.00 do 15.00 hodin

Přijímání žádostí bude probíhat v budově školy:
MŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká 729
pro všechna odloučená pracoviště

Rodiče při podávání žádosti o přijetí dítěte do MŠ předloží doklad 
o trvalém pobytu, očkovací průkaz, potvrzení od zaměstnavatele o pra-
covním poměru nebo od správy sociálního zabezpečení s datem nástu-
pu k 1. 9. 2011. 

Ředitelství Mateřské školy Týn nad Vltavou

Kritéria pro zařazení dětí do Mateřské školy 
Týn nad Vltavou pro školní rok 2011/2012

Mateřská škola Týn nad Vltavou – kapacita 270 dětí
MŠ Hlinecká 729, kapacita 150 dětí - 47 volných míst
MŠ Dewetterova 452, kapacita 70 dětí – 23 volných míst
MŠ U Lípy 478, kapacita 50 dětí – 4 volná místa

Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2011. O přijetí dítěte 
v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v přípa-
dě uvolnění kapacity v průběhu školního roku.

Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ (praco-
višť), budou děti přijímány dle kritérií ředitelky školy. 

Ředitelka mateřské školy oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ:
1. Dítě v předškolním věku – 1 rok před zahájením povinné školní 

docházky /nar. 1. 9. 2006 - 31. 8. 2007, OŠD/, kdy dítě a alespoň jeden 
z rodičů mají trvalý pobyt v Týně nad Vltavou. 

2. Dítě 4 leté - s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu, prokazatelně 
zaměstnaní oba rodiče, popř. samostatně výdělečně činní /doloženo potvr-
zením od zaměstnavatele nebo od SSZ/, kdy dítě a alespoň jeden z rodičů 
mají trvalý pobyt v Týně nad Vltavou. 

3. Dítě 3 leté - s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu, prokazatelně 
zaměstnaní oba rodiče, popř. samostatně výdělečně činní /doloženo potvr-
zením od zaměstnavatele nebo od SSZ/, kdy dítě a alespoň jeden z rodičů 
mají trvalý pobyt v Týně nad Vltavou. 

4. Dítě 4 leté – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy 
oba rodiče nesplňují podmínku zaměstnání nebo samostatné výdělečné 
činnosti a nepobírají peněžitou pomoc v mateřství ani rodičovský příspěvek, 
kdy dítě a alespoň jeden z rodičů mají trvalý pobyt v Týně nad Vltavou.

5. Dítě 3 leté - s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy 
oba rodiče nesplňují podmínku zaměstnání nebo samostatné výdělečné 
činnosti a nepobírají peněžitou pomoc v mateřství ani rodičovský příspěvek, 
kdy dítě a alespoň jeden z rodičů mají trvalý pobyt v Týně nad Vltavou.

6. Dítě rodičů na rodičovské nebo mateřské dovolené, kdy dítě a ales-
poň jeden z rodičů mají trvalý pobyt v Týně nad Vltavou.

7. Děti ostatní (jiný trvalý pobyt).
Doplňující kritéria:
V případě shody výsledků kritérií bude mít přednost:
1. Umístění sourozenců. /starší je již v MŠ/
2. Starší dítě před mladším dítětem
3. Dítě s celodenní péčí před dítětem s polodenní péčí
Vysvětlivky:
Potvrzení od zaměstnavatele nebo správy sociálního zabezpečení 

doloží žadatelé s podáním žádosti o přijímání dítěte do MŠ s datem nástupu 
k 1. 9. 2011.

Pro přijímání je 4 letým dítětem považováno to, které dosáhlo 
k 31. 8. 2011 4 let. Pro přijímání je 3 letým dítětem považováno to, které 
dosáhlo k 31. 8. 2011 3 let.

Šatník -
- dokončení z první strany -

Epy de Mye pořádá v Týně dvanácté Epycentrum

V sobotu 26. března bude vltavotýnský Špejchar klub patřit skupině 
Epy de Mye a jejímu hostům, jímž bude písničkář Mirek Vlasák a skupi-
na Hluboké nedorozumění. Koncert začíná v 19:00.

Skupina Epy de Mye se představí v nové sestavě s kytaristou Dušanem 
Vainerem, který nahradil Lukáše Kazíka. Tradice hudebních akcí nazvaných 
Epycentrum sahá do roku 2007. Od té doby skupina považuje Špejchar za 
svůj domovský klub a každoročně zde pořádá tři koncerty. 

„Epycentrum je výjimečné i v tom, že hrajeme pouze komorní akustický 
set bez zapojených nástrojů. Posluchači se mohou těšit na nové písně,“ sli-
buje zpěvačka a kontrabasistka Lucie Cíchová. Kromě ní je členem kapely 
zpěvák, kytarista a autor všech písní Jan Přeslička.

O hudební produkci se kromě pořádající Epy de Mye postarají také zpě-
vák a kytarista Mirek Vlasák, který představí své autorské písně a pražská 
skupina Hluboké nedorozumění. Doplní tak plejádu hostů z minulých let, 
mezi nimiž nechyběli osobnosti českého folku jako Pavlína Jíšová, Jaroslav 
Samson Lenk, Míša Leicht nebo Žofie Kabelková

„Za ty roky se k nám naučili jezdit posluchači a kamarádi z celé Čes-
ké republiky. Špejchar bývá příjemně zaplněn, atmosféra je vždy skvělá,“ 
dodává Lucie Cíchová. 

Lístky jsou k dostání na místě.
Autorem fotky je Mirek Vídeňský

Špejchar klub



Informace z radnice
nám. Míru 2, Týn nad Vltavou 375 01, tel.: 385 772 200 (ústředna č.p. 2) 385 772 203 (sekretariát starosty č.p. 37) fax: 385 731 624

www.tnv.cz    e-mail: posta@tnv. cz    Městská policie: 800 152 252

Co také projednávala Rada města
Usnesení ze schůze Rady města a zápisy ze zasedání Zastupitelstva 

města jsou uveřejněny na oficiálních internetových stránkách Města Týn 
nad Vltavou: www.tnv.cz

USNESENÍ 3. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 
7. 2. 2011

• Rada města schvaluje výši vstupného v Městském muzeu Týn nad 
Vltavou.

plné vstupné     30,- Kč
snížené /senioři, studenti, invalidní osoby, děti 6-15 let/  20,- Kč
děti do 6 let     zdarma
návštěvníci krátkodobých mimosezónních výstav 10,- Kč

Vstupné v podzemních chodbách:
plné      60,- Kč
snížené /osoby 6-15 let/    40,- Kč
děti /3-6 let/     zdarma

• Rada města po projednání schvaluje termín konání 6. Vltavotýnských 
slavností ve dnech 29. 7. a 30. 7. 2011.

1. Pověřuje: ředitelku MCKV organizací slavností, tj. přípravou progra-
mu včetně zpracování časového harmonogramu jednotlivých akcí a 
výběrem účinkujících, dále technickým a personálním zabezpeče-
ním, propagací a dokumentací akce.

2. Ukládá: Ing. P. Rohlenovi, ved. odboru HSŠ zabezpečit uzavírky 
náměstí dle požadavku MCKV.

Místostarostovi Ing. Machálkovi zabezpečit ve spolupráci s Policií ČR a 
Hasičským sborem dozor nad celou akcí.

Starostovi města dojednat s vedoucím OD BETY odstřelení ohňostroje 
dne 30. 7. 2011.

• Rada města odvolává ze sociální komise Kateřinu Kodymovou a místo 
ní nově jmenuje Jiřího Havlů.

• Rada města schvaluje návrh ceníků ve Sportovní hale Týn nad Vltavou 
s platností od 1. 3. 2011 a zplnomocňuje ředitele Vltavotýnské realitní spol. 
s r.o. ke krátkodobé úpravě cen jednotlivých sportovišť v hale v závislosti 
na jejich obsazenosti.

• Rada města ukládá vypsat zadávací řízení na dokončení stavebních 
úprav nebytových prostor v domě čp. 37, nám. Míru, Týn nad Vltavou, a to 
jako budoucí služebnu Městské policie Týn nad Vltavou. 

• Rada města ukládá vypsat zadávací řízení na zpracování projektové 
dokumentace rekonstrukce výměníkové stanice a vzduchotechniky v budo-
vě Městské polikliniky v Týně nad Vltavou.

• Rada města doplňuje školskou komisi o dalšího člena, a to o ředitelku 
Mateřské školky Týn nad Vltavou Janu Pixovou.

USNESENÍ 4. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 
14. 2. 2011

• Rada města ukládá předložit stanoviska komise výstavby, rozvoje 
území, dopravy a životního prostředí a komise pro revitalizaci sídlišť, a to 
k opatření Op1-1h – Okružní křižovatka v místě křížení komunikací II/105 a 
II/147(ul. Veselská) v Týně nad Vltavou.

• Rada města souhlasí s realizací II. etapy výstavby posklizňové linky na 
pozemcích v areálu bývalých kasáren Týn nad Vltavou, Havlíčkova ulice - 
p.č. 2834/13, p.č. 2834/22 v kat. území Týn nad Vltavou a p.č. 3341/28, p.č. 
3341/25 v kat. území Hněvkovice u Týna nad Vltavou dle projektové doku-
mentace zpracované Atelierem Kobera s.r.o., Týn nad Vltavou (č. 99S09 
z 13. 9. 2010), neboť z předložené dokumentace vyplývá, že provozem 
zařízení nedojde ke zvýšenému znečišťování ovzduší města a zvýšení hluč-
nosti nad zákonem povolené limity. 

• V souvislosti s rozvojem průmyslové zóny rada města ukládá vyřešit 
dopravní obslužnost této lokality tak, aby těžká doprava byla odkloněna 
z Havlíčkovy ulice. Tuto investiční akci pokládá rada města za svoji prio-
ritu.

• Rada města ukládá OHSŠ předložit záměr realizace výstavby poskliz-
ňové linky v areálu zemědělské výroby farmy Jarošovice na pozemcích p.č. 
1101/2, p.č. 836/31, p.č. 836/14, p.č. 836/23 a p.č. 366/26 v kat. území Týn 
nad Vltavou k posouzení v komisi rozvoje území, výstavby, dopravy a ŽP 
Městského úřadu Týn nad Vltavou.

• Rada města ukládá projednat záměr odprodeje části pozemku p.č. 
1879/2 plocha / zeleň v kat. území Týn nad Vltavou pro rozšíření a výstavbu 
parkoviště Supermarketu Terno, Týn nad Vltavou - Malá Strana v komisi 
rozvoje území, výstavby, dopravy a ŽP Městského úřadu Týn nad Vltavou. 

• Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Týn nad Vltavou ke 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převzetí opatření, která 
řeší realizaci a předání stavby „připojovací komunikace do sídliště Hlinecká 
– Týn nad Vltavou“ mezi městem Týn nad Vltavou a společností ČEZ, a.s., 
Duhová 2/1444, Praha 4, IČ: 45274649, dle přiložené smlouvy.

• Rada města schvaluje stanovení priorit investičních akcí města pro 
období let 2011 – 2014.

Investiční akce města pro období od roku 2011 - 2014

NÁVRH 

     Financo-
vání

č.  
Investiční akce

Náklady 
(mil.Kč) Projekt Stav. 

řízení  Dotace

 Budovy     

P Městská poliklinika - výměna 
oken, zateplení, 25 DSP ano OPŽP 

- únor

P Městská poliklinika úprava 
interiéru 28 DSP ano  

P Zateplení budovy MŠ Hli-
necká 9 DSP ano  

 Řešení dopravní obslužnosti 
areálu ZŠ Malá Strana 3 DSP ne  

 Střecha na ZŠ Malá Strana 
(tašky) 2 ne ne  

 Zateplení pavilonu ZŠ Malá 
Strana 3,5 DSP ne  

 Zateplení a výměna oken 
DPS Zámecké nádvoří 6 ano ano  

 Úpravy hasičské zbrojnice 
Týn nad Vltavou 10 ne ne  

 Rekonstrukce radnice II. 
etapa 15 ano ne  

 Sadové úpravy Sašina vila 3,5 realizační ano  

 
Dokončení stav úprav 

MěDDM (podkroví, výtah, 
suteren)

5 DSP část ne  

 Zateplení budovy ZUŠ 4 DSP ano  

 Rekonstrukce vzduchotech-
niky ve ŠJ ZŠ Hlinecká 2,2 ne ne  

 Památky     

P 
Rekonstrukce městského 
hřbitova(komunikace, obř. 

síň) 
4 studie ne  

 Rekonstrukce městské 
knihovny 4 realizační ano SZIF 0,83 

mil 

 Dokončení rekonstrukce 
domu čp. 37 1,5 PPD SP  

 Oprava kapliček (Netěchovi-
ce, Tyršova) 1 ne ne  

 Rekonstrukce topení č.p. 1 
(Muzeum) 2 ne ne  

 Solnice (výkup a rekonstruk-
ce) 20 ne ne  

 Historické chodby (vchod z 
infocentra) 4 DSP ano  

 Komunikace     

P Komun. pro pěší a cyklisty z 
OS Hlinecká přez hráz ryb. 6 ne ne  

 Rekonstrukce Vinařického 
náměstí 3 DSP ne  

 Rekonstrukce Zámecké 
nádvoří 4 ne ne  

 Osvětlení přechodů pro 
chodce 2 DSP ano  

 Rekonstrukce podchodu 
Jiráskova 8 DSP ne  

 Oprava komunikací Hlinecké 
sídliště (vč. chodníků) 20 ne ne  

 Rekonstrukce chodníků 
Tyršova, Kolodějská 1 ne ne  

 Rekonstrukce chodníků Solní 1,5 ne ne  

 Rekonstrukce chodníků 
Táborka 6,5 ne ne  

 Povrch komunikace Polní 5,5 DSP SP  

 Rekonstrukce komunikace 
Žižkova 15 studie ne  

P Vybudování nové komunika-
ce do Hlineckého sídliště 15 PPD ano ČEZ

 Vybudování chodníku (čerpa-
cí stanice-autobus. nádraží) 0,5 ne ne  

 Nová komunikace Červený 
vrch - Záluží 1,2 ne ne  

P Přechod pro chodce Budě-
jovická 0,6 DSP ano  



 Rekonstrukce chodníků 
Přívozní 0,6 ne ne  

 ZTV     

P Rekonstrukce ulice Orlická 36 DSP ne  

P ZTV pro výstavbu RD vč. 
výkupu pozemků 15 ne ne  

P ZTV + komunikace v prů-
myslové zóně(od Penny) 35 studie ne  

P Rekonstrukce ul. Havlíčkova 
(voda, kanal,VO, chodníky) 17,5 DSP   

 ZTV „Zahradnictví“ 3,5 DSP ne  

 Výstavba komunikace v 
prům. z. Pastviny 26 DSP ano  

 ZTV „Pod Rozhlednou“ 6 ne ne  

 Kultura, sport, volný čas     

P Cyklostezka Týn - Hluboká 
nad Vltavou 15 DSP ano ROP 7,3 

mil
P Koupaliště 10 ne ne  

P Sportovní areál - rekonstruk-
ce hřiště na kopanou 39 ne ne  

P Rekonstrukce škol. hřiště a 
přístavba gym. sálu ZŠMS 18 DSP ano  

P Výstavba skateparku 3 DSP ano ROP 
- únor

 Propojovací cyklostezka 
Hlinky - hráz - stadion 12 studie ne  

 Propojovací úprava nábřeží 
Jatka - soutok 5 ne ne  

 Krytý plavecký stadion 100 ne ne  

 Vekovní koupaliště Malá 
Strana (aquapark) 50 ne ne  

 Dopravní hřiště 1 ne ne  

 Víceúčelové hřiště - kluziště u 
ZŠ Hlinecká 5 ne ne  

 Byty, Bydlení     

P Revitalizace OS v Týně nad 
Vltavou - studie 0,3    

 Revitalizace sídlišť Hlinecká, 
Malostr., Vodňanská 30 ne ne  

 Vodovod Týn nad Vltavou     

 Vodovod Červený vrch 5 ne ne  

 Vodovod Kohout 4 ne ne  

 Vodovod přidružené obce    

P Vodovod Jarošovice 3 ne ne  

P Vodovod Nuzice 22 DSP ano  

P Vodovod Předčice 7 ne ne  

 Kanalizace Týn nad Vltavou     

 Rekonstrukce kanalizace 
Žižkova ul. 1,85 ne ne  

 Kanalizace přidružené obce     

P Systémové vyřešení likvidace 
odpadních vod     

P   v přidružených obcích     

 Kanalizace, ČOV 
Netěchovice,Nuzice 80 DSP,ne ne  

 Kanalizace, ČOV Hněvkovice 
levý břeh 8 ne ne  

 Kanalizace, ČOV Předčice 11 ne ne  

 Veřejné osvětlení     

 Rekonstrukce VO Břehy 0,6 DSP ne  

 Rekonstrukce a optimalizace 
VO II/105 1,5 studie ne  

 Rekonstrukce VO Nuzice 0,7 DSP ne  

 Rekonstrukce VO Netěcho-
vice 0,6 DSP ne  

 Výměna osv. těles VO 
Táborka 0,3 ne ne  

 Výměna osvětlovacích těles 
H. Brašov, nám. Míru 1,5 ne ne  

 Nové VO Budějovická (za 
sídl. Vodňanská) 1 ne ne  

 Výměna osvětlovacích těles 
Malostr. Vodňanská 0,5 ne ne  

 Život. prostředí, zeleň  

 Rekonstrukce zámeckého 
parku 10 studie ne  

 Protipovodňové opatření 
Nuzice 5 studie ne  

 Zásah do vzrostlé zeleně 
- Malostr., Vodňanská 0,5 ne ne  

 Výměna zeleně Orlická, 
Nádražní 1 ne ne  

 Rekonstrukce  Bedřichovy 
sady 2 ne ne  

 Rekonstrukce zeleně a 
nádrže Hlinky 5 ne ne  

 Rekonstrukce zeleně na 
měst. hřbitově 2 ne ne  

P – Prioritní akce
• Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, v platném znění, jmenuje na návrh tajemníka Ing. Blanku 
Rambouskovou vedoucí finančního odboru, a to k 1. 3. 2011.

USNESENÍ 5. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 
17. 2. 2011

• Rada města schvaluje podání žádostí o finanční prostředky na MMR  
z programu 117D814 - Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů 
na společný projekt – „Demolice objektů č. 3, 8, 42, 82 a výstavba páteřní 
komunikace v areálu Jaselských kasáren v Týně nad Vltavou“.

USNESENÍ 6. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 
28. 2. 2011

• Rada města ukládá vytvořit odpočinková místa v 1. a 2. nadzemním 
podlaží DsPS Sakařova 497, Týn n. Vltavou, a to v rohu chodby u hlavního 
schodiště (mimo únikové cesty). Odpočinková místa vybavit zařízením 1 ks 
stůl, 4 ks židle z nehořlavého materiálu dle certifikátu. Akce bude finančně 
pokryta z Fondu chráněného bydlení.

• Rada města ukládá Vltavotýnské realitní spol. s r.o. zajištění souhlasu 
nájemníků pro zřízení bezpečnostního kamerového sytému u vchodových 
dveří DsPS. 

• Rada města snižuje od 1. 3. 2011 poplatek na 200,- Kč za každý další 
vydaný klíč od vchodů DsPS. 

• Rada města ukládá obnovení laviček v Zámeckém nádvoří kolem stro-
mu javoru jasanolistého pro potřeby obyvatel v DsPS.

• Rada města ukládá předložit k posouzení kulturní komisi alternativní 
využití vinárny v restauraci Sokolovna.

• Rada města vyzývá protidrogovou komisi k zpracování podkladů pro 
získání dotačních titulů v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

• Rada města ukládá odboru životního prostředí zajistit zpevnění pro-
storů a posunutí kontejnerů na tříděný odpad v ulici Pod Tratí minimálně 50 
cm od hrany komunikace.

• Rada města ukládá komisi pro revitalizaci sídlišť předložit RM podkla-
dy pro zadání architektonické soutěže na studii revitalizace sídliště Hlinky. 

• Rada města schvaluje podání žádostí o finanční prostředky z granto-
vých programů Jihočeského kraje na tyto projekty:

- MCKV - Vltavotýnské letní slavnosti - náklady na akci cca 350.000,- Kč
- Výměna oken MŠ Hlinecká (max. výše grantu 1 mil. Kč) – náklady cca 

4 mil. Kč 
- Rekonstrukce interiéru kapličky v Netěchovicích – náklady cca 

173.000,- Kč
- Výměna oken historické budovy radnice č. 2 a 25 (max. výše grantu 

500.000,- Kč) –  náklady cca 136 000,- Kč
- Oprava povrchu podlahy sportovní haly – náklady 307 000,- Kč
- Nová autobusová zastávka – samota Širočiny – náklady 45.000,- Kč 
- Boží muka Nuzice – náklady 50.000,- Kč
- Přechod ulice Budějovická – náklady 496.407,- Kč
• Rada města ukládá připravit podklady pro odbornou firmu ke zpraco-

vání a podání žádostí na projekty: 
- Komunikace Orlická – cca 33 mil. Kč
- Výstavba skateparku v Týně nad Vltavou -  cca 2,8 mil. Kč
• V případě získání finanční dotace z  ROP NUTS II JZ schvaluje RM 

realizaci a financování projektů:
- „Komunikace Orlická“ - financování celého projektu z bankovního 

úvěru ve výši 33 mil. Kč.
- „Výstavba skateparku v Týně nad Vltavou“ – financování celého pro-

jektu z rozpočtu města Týn nad Vltavou ve výši 2 800 000,- Kč.

Městské centrum kultury a vzdělávání, 
Tyršova 424, 375 01 Týn nad Vltavou

Městská knihovna
náměstí Míru 1, 375 01 Týn nad Vltavou

telefon 385 772 305, 307, e-mail: tyn-knihovna@volny.cz

Výpůjční doba a provoz Internetu
Mládež
 Pondělí 12.00 - 16.30
 Středa 12.00 - 16.30
Dospělí
 Úterý  9.30 - 12.00 13.00 - 16.30
 Čtvrtek  9.30 - 12.00 13.00 - 16.30
Internet
 Pondělí  12.00 - 16.30
 Úterý  9.30 - 12.00 13.00 - 16.30
 Středa  12.00 - 16.30
 Čtvrtek  9.30 - 12.00 13.00 - 16.30

Iva Janovská



MĚSTSKÁ GALERIE U ZLATÉHO SLUNCE 
Vás a Vaše přátele co nejsrdečněji 

zve na výstavu

JIŘÍ ŠUHÁJEK 
SKLO, OBRAZY 

Otevírací doba : úterý – pátek 
13 - 16 hodin, sobota 9 - 11 hodin, 
neděle 14 - 16 hodin, pondělí – zaví-
rací den /mimo uvedené hodiny 
po dohodě na telefonním čísle 
604 207 826/. 

Vstupné je dobrovolné. Přístup 
do galerie je bezbariérový. Těšíme 
se na Vaši návštěvu.

Výstava potrvá do 4. dubna 
2011 

Jiří Šuhájek se narodil 14. dub-
na 1943 v Pardubicích. Je jedním 
z našich nejznámějších světově pro-
slulých sklářských výtvarníků. Žije 
a pracuje v Praze. Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou v Praze absol-
voval v roce 1971 v ateliéru profesora 
Stanislava Libenského. Jiří Šuhájek je 
již po několik desetiletí výraznou a nepřehlédnutelnou postavou české a svě-
tové moderní sklářské scény. Jako hostující lektor působil ve Švédsku, Rusku, 
Mexiku, Ukrajině, Německu i Belgii, ale nejčastěji v USA . V roce 1971 získal 
magisterský titul na Královské akademii umění v Londýně. V roce 2010 získal 
titul Doctor Honoris Causa Lvovské národní akademie umění. Ceremoniál se 
uskutečnil na akademické půdě za účasti představitelů kulturního života Ukra-
jiny a hostů ze zahraničí. Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje sklu, 
malbě, kresbě, volné plastice, designu a realizaci do architektury. Šuhájkova 
volná tvorba a design jsou doma i ve světě vysoce uznávány, což dokládají 
jak ocenění z prestižních akcí v zahraničí, tak i třeba úctyhodná řada hlavních 
cen za design od Ministerstva průmyslu i Design centra ČR. Má za sebou bez-
počet výstav a svým dílem je zastoupený v uměleckých sbírkách významných 
galerií a muzeí od Anglie přes USA až třeba po Japonsko. Od 70. let přednáší 
ve všech důležitých centrech sklářského dění. Osobitou součástí Šuhájkovy 
volné tvorby jsou malby a kresby – rozměrná plátna tvořená kombinovanými 
technikami a svižné, často vtipné jednotahové kresby. Jiří Šuhájek se v roce 
2002 zúčastnil výstavy Vltavotýnské výtvarné dvorky 2002 v Městské galerii 
Art Club /dnes U Zlatého slunce/ v Týně nad Vltavou. Jiří Šuhájek v roce 1972 
v Týně nad Vltavou absolvoval základní vojenskou službu. 

Marie Hanušová

Městská galerie U Zlatého slunce Týn nad Vltavou, 
nám. Míru 37, telefon 385 772 219, 385 732 519

Na vernisáži výstavy Jiřího Šuhájka, který byl v Týně nad Vltavou v roce 
1972, jako absolvent na vojně, se sešel se svými veliteli : 

/na foto pan Janál a pan Repa - pplk. ve výslužbě/

Pozvánka do muzea
Od 1. března otevřelo Městské muzeum po zimní přestáv-

ce opět své expozice. Kromě stálých expozic věnovaných 
vltavotýnské historii, vltavínům a loutkářství je pro návštěv-
níky připravena od 15. března výstava Historické fotografie 
Týna nad Vltavou. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kalendárium vltavotýnských osobností
4. března 1991 zemřel v Praze malíř Jan Fořt. Nebyl rodákem z Vlta-

votýnska, narodil se v Milevsku 21. 7. 1913. Na Vltavotýnsku však vytvořil 
množství svých děl. K nejznámějším náleží jeho linoryt Úzké uličky, který 
byl vydán jako pohlednice. V Týně nad Vltavou uspořádal několik výstav.

V úterý 01. 03. 2011 se v obřad-
ní síni Městského úřadu Týn nad 
Vltavou uskutečnilo tradiční vítání 
nových občánků našeho města. 
Přivítány byly dětičky narozené 
v období listopad – prosinec 2010. 
Slavnostního aktu se zúčastnil sta-
rosta města Mgr. Milan Šnorek. 

Děti i maminky obdržely malý 
dárek. 

Mezi nové občany města 
byli přivítáni :

DUDEK Tobiáš
HLADEČEK Vojtěch
KŘIKLAVA Matyáš
MACHÁČEK Martin
POSPÍCHALOVÁ Aneta

(Městský úřad Týn nad Vltavou 
zveřejnil pouze jména těch dětí, 
k nimž dostal dle zákona č. 101/00 
Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění, souhlas.)

MCKV Týn nad Vltavou Vás zve na divadelní p edstavení

ZZMMAATTEENNÍÍ JJAAZZYYKK
Úterý 15. 3. 2011 v 19:30 hodin 

MDK SOKOLOVNA * Týn nad Vltavou

PO – PÁ: 14:00 – 18:00 hod.          tel.: 385 101 061 
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Zábavný program populárního 
imitátora a baviče ZDEŇKA IZERA 
„Ze dvou se to lépe táhne“. Pořad, 
ve kterém se diváci budou moci 
opět setkat s jedinečným a neza-
měnitelným humorem.

Jako vždy přijdou na řadu oblí-
bené parodie televizních pořadů, 
zábavných soutěží a imitování celé 
řady populárních českých i zahranič-
ních zpěváků a zpěvaček. Vystoupe-
ní je opět obohacené nejrůznějšími 
zábavnými kostýmy a převleky. Part-
nerkou Z. Izera v novém programu 
bude tentokrát úspěšná zpěvačka 
z prvé řady soutěže Superstar Šárka 
Vaňková. Přinášíme Vám krátký roz-
hovor s oběma protagonisty;

Zdeněk Izer
Jaké bylo Vaše první veřejné 

vystoupení v životě?
Asi ve třech letech jsem stál 

u dřevěné skříně s vařečkou v ruce 
a dospělým jsem dělal předpověď 
počasí. Struktura dřeva totiž při-
pomínala ony tlakové níže a výše. 
Všichni se smáli a já netušil proč.

Kdy jste v sobě objevil bavič-
ské sklony?

No, asi už u té skříně. Ale pak ve 
škole jsem platil za třídního šaška. 
Bavilo mě to.

Říká se, že nejsmutnější lidé 
jsou komici, jaký jste v soukromí?

To si nemyslím. Ze zkušenosti 
vím, že ten kdo dělá legraci je veselý 
i mimo pódium. Možná jsou výjimky, 
ale neznám je.

Měl jste někdy trému? Pokud 
ne, při čem ji zažíváte?

No jasně, že jo. Před každým 
představením. Sice jen pár vteřin, 
ale pokaždé. A husté jsou přímé 
přenosy v televizi. Tam ty vteřiny 
naskakují.

Kdo má jednodušší život? Zpě-
vák nebo bavič?

Asi zpěvák. Nazpívá hit a jezdí 
s ním do smrti. Kašpárci musí pořád 
sršet nápady. Jinak si lidi řeknou, že 
už je bavič nepobaví.

Co se Vám na Šárce Vaňkové 
nejvíce líbí?

100% připravenost a profesionali-
ta. A že si ze sebe umí udělat legraci.

Námětem vašich scének bývají 
prostoduché televizní pořady, kte-
ré vás inspirovaly nejvíc?

Jednoznačně EZO TV. Věštci 
v televizi, to je opravdový hardcore! 
Poradí čísla do sportky, zjistí vám 
vředy a namíchají čaj. Bomba!

V TV vystupujete s Nelou Bou-
dovou, na zájezdech s Šárkou 
Vaňkovou. Jaké máte požadavky 
na pracovní partnerky?

Já mám rád dochvilnost a radši 
jsem všude dřív, než později. Totéž 
bych vyžadoval od děvčat, ale nemu-
sím. Obě jsou natolik velké profesi-
onálky, že jsou obě vždy a všude 
včas. Takže bez požadavků.

Šárka Vaňková
Co jste chtěla dělat, když jste 

byla malá?
Nejdřív jsem chtěla být kraso-

jezdkyní, pak učitelkou a pak zpě-
vačkou. Často se mi to měnilo, ale 
jsem ráda, že jsem nakonec zůstala 
u té zpěvačky… :)

Jaké bylo Vaše nejdůležitější 
rozhodnutí života?

Určitě zatím to, jestli se budu 
věnovat téhle práci naplno. S tím 
samozřejmě souvisí stěhování od 
rodičů. To byl velký krok. Ale určitě 
mě v životě čekají ještě důležitější 
rozhodnutí a občas se jich bojím.

Co obdivujete na Z. Izerovi?
Jeho neuvěřitelný smysl pro 

humor. Je s ním sranda za jakých-
koliv okolností! Nechápu, kde to 
bere! :) Pak taky to, jak je sečtělý, 
inteligentní a NORMÁLNÍ. Mám ho 
moc ráda.

Co Vás na něm štve?
Absolutně nic. Maximálně to, že 

když jedem do Ostravy do jedné 
nejmenované čínské restaurace, tak 
se s ním strašně přejím a pak mám 
z toho asi hodinu výčitky. Jinak 
musím říct, že se na každý zájezd 
moc těším.

Má smysl pro humor i mimo 
podium?

Každopádně! V autě se tlemíme 
pořád. Spousta lidí by náš společný 
humor absolutně nepobralo. Jsou 
to totiž takový kraviny, že to není 
možný.

Kdo má jednodušší život? Zpě-
vák nebo bavič?

To já nevím...  Ale jednu věc mají 
společnou. Když Vám je špatně, 

máte horečku, a máte domluvenou 
práci a musíte jí odehrát, je jedno, 
jestli zpíváte nebo parodujete… 
Musíte to zvládnout oba dva tak, 
aby to nikdo nepoznal.

Máte společné plány do 
budoucna?

To zatím nevím. Jezdit spolu 
budeme ještě zhruba tak rok a pak 
se třeba uvidí…  

MCKV Týn nad Vltavou Vás 
srdečně zve na zábavný pořad.

Čtvrtek 7. dubna 2011 
v 19:00 hodin v MDK Sokolovna.

Vstupenky v předprodeji 
v pokladně MDK Sokolovna

tel.: 385 101 061 
(po-pá: 14:00-18:00 hod)

Vstupné: 190 Kč





Ze spolkové činnosti
Jako vždy, tak aktivní činnost našeho spolku probíhala i v měsíci úno-

ru 2011 podle stanoveného plánu činnosti. V tomto, byť nejkratším měsíci, 
máme vždy napilno.

Dne 6. 2. 2011 proběhlo jednání výboru spolku. Nejdříve proběhl tradiční předprodej 
lístků na náš spolkový ples členům spolku a poté bylo zahájeno jednání. Jednání zahájil 
a řídil předseda spolku bratr Vladimír Brom.  Zápis z minulého jednání přednesl jednatel 
spolku bratr Lubomír Pavlíček. Poté jsme projednali a schválili zásady pro dokončení 
přípravy a průběhu našeho spolkového plesu, upřesnili jsme termín přípravy tomboly.

Dalším bodem bylo zhodnocení průběhu Valné hromady v měsíci lednu. Jako každý 
rok, i nyní proběhla volba jednatele a pokladníka spolku. Jednatelem spolku byl znovu 
zvolen bratr Lubomír Pavlíček, pokladníkem spolku opět bratr Václav Novotný. 

Dne 14. 2. 2011 proběhlo jednání kulturní komise, tentokrát na Baráčnické rychtě. 
Hlavním úkolem byla příprava tomboly, úkol byl splněn velmi dobře. Děkujeme všem 
členům, jejich manželkám a známým, kteří se podíleli na přípravě tomboly na ples.

Dne 6. 3. 2011 proběhlo další jednání výboru spolku. Jednání zahájil a řídil předseda 
spolku bratr Vladimír Brom. Minutou ticha jsme uctili památku zemřelého člena spolku 
bratra Vladimíra Lukáše. Poté popřál vše nejlepší oslavencům a Josefům.  Zápis z minu-
lého jednání přednesl jednatel spolku bratr Lubomír Pavlíček. V další části jednání jsme 
provedli komplexní vyhodnocení našeho spolkového plesu včetně finančního vypořádá-
ní, poděkovali jsme všem, kdo se na jeho zdárné přípravě a průběhu podíleli. Projednali 
a schválili jsme hudbu na náš 8. spolkový ples v roce 2012. V další části jsme projednali 
předběžné úkoly k přípravě tradiční Vojtěšské mše. Dopřesnili jsme plán kulturní činnosti 
do června 2011.

Vedoucí delegací provedli doklad o průběhu předání dárkových balíčků u oslavenců 
spolku v měsíci únoru 2011.

Jednání kulturní komise proběhne ve středu dne 23. 3. 2011 od 17.15 hodin 
v Pohostinství Pavláčka, jednání výboru proběhne v neděli 3. 4. 2011 od 10.00 hodin 
na Baráčnické rychtě.

Výročí členů spolku:
Bratr Jaroslav Trávníček, 13. 3. 2011 - 70 let, byla určena delegace k předání blaho-

přání a dárkového koše, přejeme mu vše nejlepší do dalších let. 
Přehled nejbližších akcí spolku, na které jsou zváni i občané našeho města a nečle-

nové spolku:
Neděle 17. 4. 2011 – Vojtěšská mše, sraz v 09.00 hodin na náměstí, viz pozvánka 

na jiném místě.
Sobota 14. 5. 2011 – zájezd do leteckého muzea v Praze – Kbelích a návštěvu zámku 

Jemniště u Benešova.
LP

Sponzoři 7. spolkového plesu 
Veteráni spolek bývalých vojáků v Týně nad Vltavou

Děkujeme těmto sponzorům, kteří nám věnovali ceny do tomboly na náš ples:
WENDI spol. s r.o. Týn nad Vltavou, Benzinka SCHELL pí Šonková, Trafika Mod-

rá hvězda Jan Veselý, Sdružená obec Baráčníků Vitoraz Týn nad Vltavou, EXúčet p. 
Bečvář, Š + H Bohunice, Hračky pí Trnková, firma Richmont s.r.o., p. Kolouch Fran-
tišek, Pohostinství Pavláčka, ZOOVETA Calta, Potraviny Bočková, FABYON p. Janov-
ský, Instamat Ďuriačová Milena, Novák, Nováková – sklo Týn nad Vltavou, Autoservis 
Novotný, Mikrona Týn nad Vltavou, STIBUS – autobusová doprava, AGRO – Družstvo 
Předčice, Finanční poradenství Mgr. Jiří Šálený, Stavební a zemní práce Kakaščík, Beton-
press stavebniny Poncovi, manželé Šimákovi, BEVOTEX Martin Bezpalec, Drogerie pí 
Chlumecká, Marie Sajtlová, VAKKOS Týn nad Vltavou, manželé Bromovi Týn nad Vlta-
vou, EXTRUDO Bečice, manželé Kučerovi, Truhlářství Soldát, Elektro Maroušek, Hodný 
Ladislav, ateliér, Restaurace na Hlinkách, p. Kodadová, p. Bromová, spojovací technika, 
Jednota Ústředí České Budějovice, pí Tomková, Jednota Velkoobchod Týn nad Vltavou, 
NOPE p. Noščák, TERNO Týn nad Vltavou, Pneuservis HEROLD, Stavební firma Dražíč, 
p. Papula, Cukrářská výroba pí Třísková.                                                       LP

Vyhodnocení kulturně - společenské akce,
7. spolkového plesu spolku

Na základě Plánu kulturní činnosti spolku na rok 2011proběhla v sobotu dne 19. 
2. 2011 kulturně-společenská akce – 7. spolkový ples našeho spolku. Celá tato akce 
se konala v rámci Vltavotýnského oranžového roku 2011 pod patronací skupiny ČEZ - 
Jaderné elektrárny Temelín, generálního partnera Vltavotýnského oranžového roku 2011. 
Akce se uskutečnila již podruhé v příjemném prostředí nově zrekonstruovaného Měst-
ského centra kultury a vzdělávání (Sokolovny) v Týně nad Vltavou.

Připravenost plesu hodnotíme po všech stránkách, technické, organizační i co se 
týká kvality a množství cen do tomboly, jako velmi dobrou. 

Už začátek byl pro všechny účastníky dobře připraven. Při vstupu do hlavního sálu 
obdržely přítomné ženy jako pozornost kytičku od členů spolku, kteří navíc měli na sobě 
i slavnostní šerpu, čímž zvýraznili význam této akce. K dobrému průběhu přispěla i pří-
tomnost zástupců firmy AVON, zájem projevily zejména ženy, ale i někteří muži.

Spolkový ples byl zahájen v souladu se schváleným programem. Úvod provedl 
moderátor plesu bratr Ing. Lubomír Pavlíček, poté si vzal slovo předseda spolku bratr 
Vladimír Brom a provedl slavnostní zahájení plesu.

Následoval další bod programu – vystoupení mažoretek při MDDM Týn nad Vltavou 
pod vedením pí. Trnkové. Toto vystoupení se jako vždy setkalo s úspěchem u přítom-
ných účastníků plesu. Vystoupení mladých mažoretek se opravdu povedlo, mažoretky 
se předvedly dokonale, měli to precizně nacvičené a provedené. Vystoupení mažoretek 
vyvrcholilo velmi pěkným, zdařilým, precizně provedeným sólovým vystoupením starší 
dívky, která předvedla velmi pěknou sestavu bez zakolísání s efektním závěrem. Vystou-
pení všech mažoretek se účastníkům plesu velmi líbilo, vystoupení mažoretek bylo ohod-
noceno dlouhotrvajícím potleskem účastníků plesu. 

Poté následovala volná zábava a posezení s hudbou a tancem, kdy k tanci a posle-
chu nám opět, a velmi dobře, hrála hudební skupina AKORD z Kardašovy Řečice pod 
vedením kapelníka p. Ing. Karla Macha. Se svým vystoupení měla velký úspěch u všech 
účastníků plesu, hráli hodně, lidovky i moderní a s malými přestávkami. S jejich výkonem 
jsme byli hodně spokojeni.

Mezi jednotlivými vstupy se vydávala malá tombola, na kterou si účastníci plesu 
zakoupili lístky při příchodu do hlavního sálu. Hitem byly, stejně jako loni,  výhry přive-
zeny ve 21.00 hodin – a sice čerstvě upečené pizzy od Firmy Hering z Týna nad Vltavou, 
které taktéž přišly vhod.

Poté byly zástupci firmy AVON vylosováni tři výherci kosmetických balíčků od fir-
my AVON, kteří odevzdali vyplněné anketní lístky. V dalším bodě programu vystoupila 
skupina aerobiku při MDDM v Týně nad Vltavou pod vedením pí Otčenáškové. I jejich 
vystoupení se účastníkům plesu líbilo. Jak na mažoretkách, tak i u aerobiku bylo vidět, 
že děvčata vystoupila s velkým zápalem a snahou se předvést co nejlépe, což se jim 
podařilo.

Poté následovala opět zábava a posezení s hudbou a tancem za doprovodu  hudební 
skupiny AKORD, která ani v této části nezklamala.

V dalším vstupu jsme jako tradičně nechali zahrát sérii vojenských písniček našemu 
spolku.

Přesně o půlnoci jsme zahájili losování velké tomboly, kde byly opravdu kvalitní 
a hodnotné ceny. I zde si výherci přišli na své. 

Poté jsme se při tanci a hudbě bavili až do 03.15 hodin, kdy jsme ples slavnostně 
ukončili. Tak jak slyším hodnocení od účastníků plesu, drtivá většina jej hodnotila vel-
mi dobře, velmi dobře obstála hudba, což je základ. Během plesu nedošlo k žádnému 
narušení, všichni účastníci se nejen dobře bavili, ale se i slušně a ohleduplně chovali 
k sobě navzájem. 

V podstatě jediným nedostatkem byla menší účast než v roce 2010. Velmi dobře, 
jako vždy, plnila úkol pořadatelská služba v čele s bratrem Karlem Caltou, který to opět 
se svými hochy velmi dobře zvládl. Ples hodnotíme jako velmi zdařilý. Podrobné hodno-
cení plesu provedeme na výborové schůzi dne 6. 3. 2011. I přes menší účast se všichni 

P O Z V Á N K A
Výbor spolku Veteráni Spolek bývalých vojáků v Týně nad Vltavou 

si Vás, Vaše rodinné příslušníky a známé a občany města, v rámci Vlta-
votýnského oranžového roku 2011 pod patronací Jaderné elektrárny 
Temelín, generálního partnera Vltavotýnského oranžového roku 2011, 
dovoluje pozvat na tradiční Vojtěšskou mši, spojenou se smuteční tryz-
nou u pomníku padlých, která se bude konat v neděli 17. dubna 2011.

Přijďte všichni a přiveďte své známé a rodinné příslušníky, členové spol-
kový odznak na akci s sebou.

Ing. Lubomír Pavlíček   Vladimír Brom
Jednatel spolku    Předseda spolku

přítomní velmi dobře bavili, nálada byla velmi veselá. Opět jsme zvedli laťku kvality, takže 
neváháme a s přípravou dalšího plesu začínáme již v měsíci březnu 2011.

Asi 8 000 občanů naší republiky má zakoupenu část území na Měsíci, ale není jim 
to nic platné, když se nemohli účastnit našeho plesu. Ti kdo opět nepřišli tak zaváhali, 
přišli o krásný kulturní zážitek. I kapelník hudební skupiny AKORD mi mailem druhý den 
sděloval zprávu, že se jim, stejně jako v roce 2010, na našem plese líbilo, dobře se jim 
hrálo, že se tancovalo hned od začátku až do konce, že byla velmi dobrá, veselá zábava 
a že jsme měli takovou výdrž.

Děkujeme: všem členům spolku, kteří se podíleli na přípravě a provedení spolkového 
plesu, na vydávání malé i velké tomboly, na vítání účastníků plesu, hudební skupině 
AKORD  za perfektně odvedený výkon, kroužku mažoretek při MDDM pod vedením pí Trn-
kové a kroužku aerobiku při MDDM pod vedením pí Otčenáškové za vzorně provedené 
vystoupení. Děkujeme firmě AVON za prezentaci a za příspěvky do naší tomboly, děku-
jeme všem sponzorům, kteří nám věnovali věci do tomboly (seznam v jiném článku). 
Děkujeme vedení MCKV za vzorně připravený prostor pro konání našeho plesu, správci 
p. Valekovi za ochotu, vstřícnost, všem účastníkům za účast a za to, že se slušně chovali 
po celou dobu plesu, Jaderné elektrárně Temelín, generálnímu partnerovi Vltavotýnského 
oranžového roku 2011, a těm co vydrželi až do konce za vytrvalost. 

LP

VLASTA TVRDÍK
V týnském Zámeckém divadle je umístěna 

v galerii zasloužilých členů divadelního souboru 
Vltavan i fotografie usmívajícího se Vlasty Tvrdíka.  
Před dvěma týdny to byla fotografie barevná, ty totiž 
patří dosud žijícím.  Bohužel,  smrt nahradila veselé 
barvy smutnou šedí a podobiznu Vlasty Tvrdíka pře-
sunula na galerii zesnulých bardů týnského divadla. 
Tiše a skromně, jak mu bylo vlastní, odešel mezi 
své přátele do království bohyně Thalie.

Ano, i  když ti mladí si to dnes neuvědomují, 
Vlasta Tvrdík patřil v minulosti k lidem, kteří svou 
houževnatostí a zápalem pro věc posunuli vltavo-
týnské ochotnické divadlo mezi nejlepší v kraji. 

Jeho talent, nadšení a pracovitost byly hnací silou při dobývání úspě-
chů na prknech znamenajících svět. Ojedinělé scénické výpravy Raisových 
Zapadlých vlastenců  a Molierova Šibalství Scapinova v roce 1956, či Martín-
kova Jakuba Obervy, Zolovy Terezy Raguinové, Dostojevského  Strýčínkova 
snu, Petřínské romance V. Petrova a dalších desítek her patřily mezi špičky 
amatérské scénografie.

Jedna z nejlepších inscenací tehdejší doby, Zapadlí vlastenci, neunik-
la pozornosti ani vynikajícího režiséra a ředitele Jihočeského divadla Otto 
Hasse a ten poprvé pozval na prkna Jihočeského národního k hostování na 
dvě představení  amaterský  soubor, náš týnský. Představení, v kterém jsem 
měl možnost si zahrát i já, sklidilo velký úspěch. Otto Hass, obdivoval i pro-
fesionální výpravu Vlasty Tvrdíka a nabídl mu místo v oddělení scénografie. 
Vlastovi se splnil jeho sen. Všichni jsme mu to ze srdce přáli. Z Jihočeského 
divadla to byl pak už jen krůček do Československé televize, kde Vlasta 
Tvrdík pracoval až do důchodových let.

Nikdy nezapoměl na týnský Vltavan a snažil se mu ze svých postů pomáhat, 
ať již to bylo zapůjčením divadelních scén, dekoračních látek či kostýmů.

Pomáhal týnskému  kulturnímu zařízení při realizaci výprav pro hostující 
soubory ND, Vinohradského divadla a dalších pražských scén.

Velkou zásluhu měl spolu s Karlem Dvořákem i na provedených staveb-
ních úpravách sokolovny v roce 1956.  Byly postaveny nové divadelní šatny, 
dílna na výrobu kulis, v levém přísálí jeviště pro malé formy a komorní kon-
certy, kompletní technické řešení a vybavení velkého jeviště. Škoda, že při 
poslední přestavbě sokolovny vzaly některé dobré záměry za své.

Vlastovi Tvrdíkovi zůstává právem nezastupitelné místo v týnské kulturní 
činnosti a vy co jste ho znali věnujte mu malou vzpomínku jako skromné 
poděkování za jeho dobrý život a vykonanou práci.

Čest jeho památce          
Jan Humhej



Obce Vltavotýnska 
– Předčice a záhada ztracené stříkačky

Jak jsem slibovala v minulém čísle Vltavínu, zahajuji Předčicemi své 
putování po obcích Vltavotýnska. Předčice jsou menší vesnice dva kilomet-
ry na východ od Týna nad Vltavou. Dostanete se do ní buď z Veselské silni-
ce, nebo spodní cestou z města kolem Mikrony. Krásný výhled na Předčice 
se vám naskytne, když sjíždíte do Týna z kopce od Českých Budějovic. Uvi-
díte je před sebou mírně vpravo v kopci. Sama se vždy cestou z Budějovic 
nezapomenu podívat. Snadno rozeznám jednotlivé domy a uvědomím si, 
jak moc se těším domu. 

Jak to všechno začalo
Ráda někdy vzpomínám, když jsem do Předčic přijela po prvé. Už nějakou 

dobu jsme si s manželem vyhlíželi menší domek. Vraceli jsme se tehdy z jed-
né nepovedené prohlídky a cestou do Týna nám nejspíš ruka osudu ukázala 
směrem do leva. Sjížděli jsme z kopce dolů, slunce zrovna zapadalo, dojeli 
jsme na náves a jakoby nás něco okouzlilo. Prostě jsme nějak věděli, že tady 
by nám bylo hezky. A náhoda tomu chtěla, byl tu domek na prodej. A tak jed-
na pohádka měla zas dobrý konec, nebo spíš začátek. Pro nás určitě. Známí 
si sice ťukali na čelo, jak my Pražáci můžeme chtít bydlet na vsi bez ústřední-
ho topení, vodovodu, nočních podniků. Když k nám pak ale jezdili na výlety, 
nejdříve s montérkami, aby nám pomohli s první rekonstrukcí, později s láhví 
vína na grilované maso, seděli jsme na zahradě a vnímali to ticho a pohodu 
malé vesnice, bylo vidět, jak se jim zpět do ruchu velkoměsta nechce. Řada 
z nich dnes mimochodem už také buduje své domky po vsích v různých 
koutech republiky, my je navštěvujeme s montérkami a do Prahy, stejně jako 
my, jezdí stále méně. Ale zpět k Předčicím.

První výskyt Janatů v Předčicích se tedy datuje k roku 2002, spíše tedy 
2003. Historie obce však samozřejmě sahá mnohem dále. Jak píše Marti-
na Sudová, první písemná zmínka o obci je z r. 1379, kdy je pod názvem 
Prziedczicz uváděna v urbáři (berním soupise) jako součást panství Týn 
nad Vltavou. Název obce je odvozen z osobního jména Předka, což je zkrá-
cenina osobních jmen Předbor nebo Předslav. Předčice = ves lidí Předko-
vých. Dnes jsou Předčice tak zvanou obcí přidruženou k Týnu nad Vltavou 
a trvale zde žije 67 obyvatel.

V Předčicích to žije
Pomyslným srdcem obce je zelená náves. Místní zde vybudovali dětské 

hřišťátko, ohniště, nohejbalový plácek, o který se pečlivě starají. Náves je, 
kromě místní hospody, centrem dění. Odehrávají se zde veškeré venkovní 
akce a sousedská setkání.  A že jich je v obci požehnaně. Již řadu let zde 
nechybí oslava Dne dětí, maškarní, hasičský ples, nohejbalový turnaj, sta-
vění májky a mnoho dalšího. A když zrovna žádná akce není? Sejdeme se 
u někoho na kafi anebo jen tak v hospodě. 

Ne každý ale ví, že to není zas až tak úplně náves. Z části je sice majet-
kem města, ale většinové vlastnictví náleží dvěma zdejším rodinám, které 
navíc zajišťují její údržbu. To se vám asi jinde nestane, že. Spíš každý sou-
kromý pozemek najdete obehnaný vysokým plotem s hladovým pitbulem 
na stráži. No, i to něco o Předčicích a zdejších lidech vypovídá. 

Druhým důležitým místem je již zmíněná hospoda. Pravidelní čtenáři 
Vltavínu jistě zaznamenali lítý boj o její znovuotevření. Věc dobrá se naštěstí 
podařila, město ji pronajalo místním hasičům a její provoz zajišťuje soukro-
mý podnikatel. A tak už se nějaký ten pátek (a i jiné dny) opět scházíme 
u půllitru chlazené jedenáctky. 

V zimě se v Předčicích (nejen děti) vyřádí na bruslích na rybníčku u hos-
pody, v létě se zas čvachtáme v nádrži na kopci. Tedy ne celé léto, ale jen 
do doby, než nával návštěvníků z okolních obcí a města, stále ještě marně 
čekajících na městské koupaliště, způsobí, že do vody nevleze bez skafan-
dru a plynové masky už ani otrlá ropucha s čolkem. Ale nevadí, po zbytek 
léta se pak poléváme vesele konývkou, případně zorganizujeme hromad-
nou expedici na raftech po Vltavě.   

Předčice jsou aktivní
Co o Předčicích tak ještě nebylo řečeno. Kromě dobrých vztahů a poho-

dy zde fungují také dvě silné organizace. Když to řeknu zjednodušeně, 
všechny ženy jsou členky Českého červeného kříže a muži zas dobrovolní 
hasiči. V praxi to znamená, že obě organizace pořádají mnoho akcí a všich-
ni na ně rádi chodíme. Samozřejmě se však nezapomíná i na další činnost, 
jako třeba pravidelné proškolování v poskytování první pomoci. 

Před lety zde navíc vznikla při červeném kříži humanitární jednotka, do 
které místní rádi přijmou i zájemce z města či okolních obcí. Větší tradici 
má hokejový klub hrající Vltavotýnskou amatérskou hokejovou ligu. Jeho 
počátky lze určitě hledat už v dětských snech dnešních členů. Při prohlížení 
fotografií na webových stránkách HC Předčice jsem si nemohla nevšim-
nout úžasných sportovních modelů malých hráčů. Podle webu klubu je ofi-
ciální zakladatelská fotografie uvedena z roku 1996. Někdy mi je záhadou, 
jak obec s 67 trvalými obyvateli, z čehož jestli dobře počítám je asi 11 dětí 
mladších osmnácti let, dokáže ještě vytvořit čtyři plně fungující a aktivní 
organizace. Budu se opakovat, ale i to něco vypovídá o zdejších lidech.

Není vše jen růžové
Co nás asi nejvíc trápí? Do minulosti se vracet nechci, na to má Vltavín 

kovanějšího experta, i když malý krůček udělat musím. Vlastně trochu větší. 
Asi ve dvacátých letech 20. století najdeme v kronice Předčic záznam od 
našich prababiček a dědů, že by si přáli zavést do obce vodovod.  Doba 
plynula dále a co? A nic. K výraznějšímu zopakování požadavku došlo asi 
před dvanácti lety. Tehdy se souhlasně a písemně vyjádřila většina před-
čických obyvatel. Dvanáct let uběhlo a co? Stále nic. Každé léto nahlíží-
me do studny a doufáme, že nám třeba voda letos nedojde. Při nejhorším 
počkáme s mytím do podzimu a nádobí nám oblíže pes. Ale nebudeme se 
vzdávat, že, třeba u příležitosti 100 let od žádosti se té vody dočkáme.

Co dalšího by se v Předčicích mělo odehrát, je pokládka elektrického 
vedení pod zem. Tak snad to nedopadne jak s tím vodovodem (no, pro 
jistotu zakoupím více svíček). 

Do třetice bych uvedla provoz. Obcí sice nevede hlavní silnice spojující 
město s jinými obcemi, čemuž zde naštěstí pro nás, rodiče malých dětí, 
odpovídá i frekvence projíždějících aut. Občas se ale stane, že se zde 
prořítí nějaký šílenec. Vždy pak trnu, jestli si některé z dětí nepotřebovalo 
doběhnout pro zatoulaný balón, či zda jelo na kole dostatečně blízko kraji. 
To jistě znají i obyvatelé jiných obcí, zejména v těch, kde nevedou chodníky 
a je nutno o to více spoléhat na ukázněnost řidičů. Proto prosím za naši 
i další obce, aby řidiči projíždějící obcí dostatečně pamatovali na to, že tudy 
dálnice opravdu nevede a že zde procházejí lidé a malé děti.

Lepší zítřky s Osadním výborem?
I zde, jako v přidružené obci, vznikl Osadní výbor složený z pěti čle-

nů. Patří jim poděkování, že ve svém volném čase, bez nároku na finanční 
odměnu, bojují za lepší Předčice. Snad je možné doufat v naplnění slibu 
nového zastoupení města, že nejen že budou zástupci osadních výborů 
přizváni na společná jednání s městem, ale že městu nebudou požadavky 
výborů lhostejné a budou společně hledat možná řešení. Jaká bude rea-
lita? O tom si nezapomeneme povědět s odstupem času prostřednictvím 
stránek Vltavínu.

Záhada ztracené stříkačky
A teď k té slíbené záhadě ztracené stříkačky. Nedávno jsem o ní zaslech-

la (kde jinde než) v hospodě a tak jsem se rozhodla pátrat dál. 
K vyprávění o původu stříkačky si opět vypůjčuji slova Martiny Sudové. 

V roce 1907 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů. Starostou sbo-
ru se stal Josef Brom. Prvotním úkolem hasičů bylo zakoupení stříkačky. 
Protože v té době stála 925 zlatých a obec neměla takový kapitál, stali se 
zakládajícími členy všichni sousedé z celé obce a každý složil 20 zlatých. 
Zbytek peněz získala obec od vltavotýnského velkostatkáře Karla Veselé-
ho, který měl pronajatou předčickou honitbu – zaplatil obci nájem na 6 let 
dopředu. Následně byla postavena hasičská schráň (zbrojnice) a v květnu 
1908 byla nově zakoupená stříkačka slavnostně vysvěcena, kmotrou se 
stala paní Kateřina Bromová. Dál jsem si o historii stříkačky a sboru povída-
la se sousedem panem Novotným, který byl v letech 1979 – 2009 velitelem 
místních hasičů. V roce 1948 bylo rozhodnuto o koupi nové motorové stří-
kačky Smekal, ani ta však nebyla poslední. V osmdesátých letech do Před-
čic přibyla v pořadí třetí stříkačka PPS 12. Vyvstala otázka kam se starou, 

v hasičské zbrojnici místo nebylo. Občanský výbor Předčic se pod vedení 
pana Václava Tomana usnesl, že první stříkačku věnují muzeu v Bechyni. 
A zde stopa stříkačky vlastně končí. Po letech u příležitosti setkání rodáků 
se místní vypravili do Bechyně, chtěli si ji na setkání vypůjčit. Jaké však bylo 
jejich překvapení, když v Bechyni nenašli ani stříkačku samotnou, ale ani 
žádnou zmínku o tom, že by tam v osmdesátých letech stříkačka dorazila. 
Pan Toman již v tuto dobu nežil a tak nebylo možné dohledat dokumenty, 
ani se vyptat. Kdo ví, kde původní stříkačka skončila, zatoulala se v Bechy-
ni, nebo ještě v Předčicích? Nebo ilegálně překročila hranice a je ozdobou 
nějaké soukromé sbírky? Nyní se můžeme už jen dohadovat. Bohužel jsem 
se nedopátrala jiné fotografie, než ze slavnostního křtu stříkačky, kde je 
z ní vidět jen malý kousek. Jediným určujícím znakem by mohla být cedul-
ka s názvem Předčic, která na ní byla přidělána, ale zůstala by na ní tato 
cedulka i dnes?

Mohli bychom vyhlásit pátrání, hledá se ruční stříkačka z roku 1908 
snad s cedulkou Předčic vyrobena pravděpodobně firmou Smekal. Najde 
se někdo, kdo by o ní věděl? Nebo v nějaké obci mají stříkačku, o jejímž 
původu chybí informace? Podaří se ještě někdy stříkačku dopátrat? 

Toliko k vyprávění o Předčicích, příště se vydáme do další obce Vltavo-
týnska.  Jaká to bude? Nechte se překvapit. A kdo ví, třeba narazíme i na 
další záhady. 

Eva Janatová, janatova.eva@centrum.cz



Teplo
„Chodíval jsem k jednomu známému“, vyprávěl mi jeden starý přítel. 

Měli krásnou vilku. Dole bydlela stará dáma, matka mojí přítelkyně a naho-
ře, v krásně přestavěném dvoupodlažním podkroví, bydlela její dcera 
s rodinou. Proč bydleli nahoře a ona dole?

Protože dole dům vypadal, jako ty letní vily co se za secese stavívaly. 
Tam se skutečně jezdívalo pouze v létě, neměly ani topení. Mladí tento dům 
přestavěli a museli vynaložit nemalé peníze, aby z půdy a podkroví vysta-
věli krásný, rozlehlý byt. Babičku nechali dole, dolejšek se jim nelíbil. Stěny 
byly dost provlhlé, ale stará dáma tam za ty léta byla zvyklá. Nevlídnost 
pokojů, ve kterých strávila tolik let i se svým manželem ji nevadila. Až na 
tu zimu. Mladí zavedli do vily ústřední topení. Nahoře bylo přetopeno, dole 
zima. Jen jednou jsem se zeptal, proč vypínají topení, když babička mrz-
ne. Odpovědí mi byla arogance. „A to se tady máme upéct?“ Jsou takoví 
lidé, kteří urážejí každým vyřčeným slovem, urážejí již svou intonací hlasu, 
svým pohledem. Jsou lidé, kteří urážejí svou nadřazeností jen proto, že si 
to mohou ze své pozice dovolit. 

Jen jednou jsem její dceři řekl o tom, jakou zimu má její matka. Ona se 
jen zasmála a řekla:

„Ona si pořád vymýšlí, aby si mohla stěžovat“. Bylo mi té staré paní líto. 
Chodívala po bytě v kabátě, nestěžovala si. Věděla, že by to stejně nemělo 
smysl. A pak si její dcera zlomila nohu. Bylo potřeba, aby se o ni někdo 
přes den postaral. Nikdo nemohl jenom matka. A tak se přestěhovala do 
přízemního, nevlídného bytu k matce. Rázem se dole začalo topit a nahoře 
se otevírala okna, neboť tam bylo horkem k nevydržení. Příští rok se dolej-
šek zateplil vyměnilo se staré topení za nové, za stejné, jako bylo nahoře. 
Jak k té změně došlo? Bylo k tomu potřeba BÝT NA CHVÍLI TÍM DRUHÝM. 

(převyprávěno a upraveno Andělé nás neopouštějí)

Takových příběhů bývá mnoho. Děti si neváží svých rodičů. Pokud mají 
peníze a mohou je podporovat, tak to „o nich ví“. Pokud se tzv. již rozdali 
a nemají z čeho dávat, není na ně čas, nechtějí je mít ani ve svém životě. 
Přichází různé nemoci a samotné staří je někdy dost složité i pro ty, kteří 
v tom věku již jsou. Je to často velice, velice smutné. Lidé zůstávají osa-
moceni a jejich život ztrácí smysl. A přesto někdy stačí jen na chvíli se vžít 
do života těch druhých. A to se nemusí jednat zákonitě jen o stáří, ale běž-
ný, obyčejný život. Dnešní svět a život v něm je dost těžký sám o sobě. 
Nedávno jsme navštívili v rámci školení několik domovů důchodců, ale 
i školních zařízení. V jedné školce se paní učitelka dětí ptala, kdo rozbil 
panenku. Ty odpověděly, že to byla Lenička. Ta se hned rozplakala, že to 
nemohla udělat, protože byla nemocná. Paní učitelka řekla, že to vyjde 
nastejno, protože, kdyby tam byla, stejně by ji rozbila ona. Zase v jednom 
domově důchodců v Praze si nějaká paní stěžovala, že jí protéká neustá-
le voda z kohoutku. Když to pečovatelka říkala vedoucí, ta odpověděla: 
„Ta si bude stěžovat stále, je to zkrátka potížistka“. Nepřipomíná vám to 
něco? Jsme „zaškatulkováni“. Buď dobře a nebo špatně. Jak u lidí, tak už 
ve škole. A můžete dělat co chcete a stejně si nesete tento „glejt“. Je to 
zlé, neboť soudíme. Ponechme stranou to, že nám to právo soudit, nikdo 
nedal. Zkrátka, My……. soudíme a protože jsme to My, tak na to právo 
máme. Vidíme špinavého, nebo špatně oblečeného člověka a hned víme, 
že je to špatný člověk, byť ho ani neznáme. A při tom, ten dotyčný, může 
být velice vzdělaný člověk a mít vysokoškolské vzdělání. Na straně druhé, 
když přijde někdo luxusně oblečený, to se chováme jinak. A ten dotyč-
ný má třeba jen základní vzdělání, ale jeho majetek v našem podvědomí 
dělá divy a otevírá všechny dveře. Vše je v lidech, jejich úsudku, chování. 
Znám jednoho pána, který se velice razantně zasazoval o to, aby byly 
azylové domy zrušeny. A co se stalo. Během několika let přišel o práci, 
rozvedl se a dnes bydlí v polorozpadlé chatrči u řeky. Nemá ani ten azylo-
vý dům, proti kterému tolik bojoval. Byl tak zlý a arogantní vůči lidem bez 
domova, že mu Bůh dal pocítit, tu životní tragedii a bolest života lidí, kteří 
se ocitnou na ulici a kterými on tolik pohrdal. Zloby lidí nebývají ušetřeny 
ani děti. Od první třídy jsou děti zaškatulkovány a podle toho se k nim 
učitelé chovají. Samozřejmě ne všichni. Jsou učitelé, kteří vás budou pro-
vázet celým životem svým příkladem a svými moudry. Jsou učitelé, kdy 
každá vaše vzpomínka na ně vás bude provázet jako zlý sen. Ale historii 
života si každý člověk píše sám. Jednou se „karta života“ obrátí. Ti kdo 
ubližují, budou v pozici ubližovaných, aby poznali, jak bolí ponižování, 
výsměch, snižování lidské důstojnosti a arogance. A věřte, že ten dotyčný 
bude přesně vědět za koho ten trest, Boží trest, přichází. Jak my obyčejní 
lidé říkáme : „Boží mlýny…………………. Děkuji, že jsou. 

Eva Dvořáková

Techmania v Týně
Techmania. Docela zajímavé slovo. Poprvé jsme ho slyšeli, když 

jsme vyráželi na exkurzi do Plzně. Právě v plzeňském muzeu sídlí 
Techmania, moderní interaktivní centrum, jehož úkolem je populari-
zovat vědu a techniku.

Možná po vzoru husitských spanilých jízd nabídli její pracovníci ukázku 
svých programů přímo ve školách. Paní učitelka je pozvala i k nám, a tak 
jsme 14. ledna viděli, jak vypadá věda v praxi. Zhlédli jsme chemické a fyzi-
kální pokusy, které se pro svou náročnost a nebezpečnost ve školách běž-
ně nedělají. S údivem jsme sledovali obrovský plamen, který dokáže vytvo-
řit mouka rozprášená nad kahanem. Doslova na vlastní kůži jsme si ověřili, 
jak extrémně hořlavý je plyn metan, a v mnoha dalších pokusech jsme se 
seznámili s jinými zajímavými vlastnostmi plynných látek.

Už víme, že věda není nuda.
Lenka Závodská, Linda Štípková a Aneta Kurešová

žákyně 9. B ZŠ Hlinecká

Úspěchy studentů gymnázia 
ve školním roce 2010-11

Týnské gymnázium navštěvuje denně 230 studentů. Mnozí 
z nich se účastní řady vědomostních nebo sportovních soutěží 

a olympiád a dosahují v nich chvályhodných výsledků. Hned na začátku 
školního roku obsadil tým chlapců 3. místo v okresním finále basketbalové-
ho turnaje a na 3. příčce se umístilo i družstvo chlapců v regionálním finále 
Středoškolské futsalové ligy. 

V okresním kole Olympiády v německém jazyce zaznamenal úspěch 
Lukáš Litvan, žák sekundy, který obsadil bronzovou pozici v kategorii mlad-
ších žáků, a Gabriela Součková, žákyně septimy, která se umístila na krás-
ném 7. místě v kategorii nejstarších žáků. Úspěšnou řešitelkou okresního 
kola Olympiády v dějepise se stala Ludmila Koberová z tercie, která bude 
naši školu reprezentovat i v krajském kole. Do 1. ročníku literární soutěže 
„Jihočeská próza a poezie 2010“ se přihlásilo 7 žáků našeho gymnázia, 
z nichž 3 byli za svou tvorbu oceněni. V kategorii Poezie získal čestné 
uznání Jiří Kobera, žák sexty. V kategorii Próza obsadila 3. místo Ludmila 
Koberová, žákyně tercie, a čestné uznání bylo uděleno Daně Hanzlíkové, 
žákyni sexty. Soutěžní práce si můžete přečíst na webových stránkách ško-
ly: www.gtnv.cz . 

I v nadcházejících měsících budou probíhat okresní a krajská kola dal-
ších vědomostních soutěží, na něž se žáci pečlivě připravují. Věřme, že nás 
jejich výkony nezklamou a my se budeme moci podělit o radost z nejlep-
ších výsledků. 

Mgr. Ivana Hošková

Myslivecký ples v Nuzicích

Myslivecký ples, který pořádalo Myslivecké sdružení Nuzice-Netěchovi-
ce dne 29. 1. 2011 v kulturním domě v Nuzicích se vydařil. Dechová hudba 
„Doubravanka“ svou hrou vytvořila dobrou náladu od začátku do konce 
plesu. Zdařilé bylo i vystoupení mysliveckých trubačů z Českých Budějovic 
vedených panem MgA. Robertem Tauerem.

Všichni návštěvníci, kteří byli z okolních i vzdálených míst, ocenili dob-
rou zábavu a bohatou tombolu, která byla z velké části zajištěna ze spon-
zorských darů. Proto náš dík patří těmto sponzorům: Jaderná elektrárna 
Temelín, Jelen Development České Budějovice, Květinářství Řádková, 
Rybářství Koberová, Uhlené sklady Jambor, Instamat, Betonpres, Hrdlič-
ka Michal, Reno Šumava – lim Slavětice, Cykloservis Otčenášek, Uniagra 
CZ a. s., Stakoplast, Raiffeisen stavební spořitelna – M. Novotná, Hosti-
nec Nuzice, Vinné sklepy Pohůrka, Ovoce a zelenina Brašov, Bažantnice 
Troubky, AGRO Březnice, Janovský AGRO, Potravinářská výroba – F. Fran-
tál, SDH Nuzice, Autocomp Pohoda, STK Novotný, Richmond, E-ON ČR, 
Melounek Václav.

Pouzar Fr., předseda M.S.

Bronzové družstvo basketbalistů, Foto: gtnv



Ahoj kluci a holky, jsem členem včelařského kroužku 
v Týně nad Vltavou a zvu mezi nás všechny, kteří máte rádi 
přírodu, a zajímá vás tajemný život včel. 

Na kroužku se učíme o životě včel, o jejich stavbě těla, 
výrobě medu, dále na jaře se budeme učit poznávat různé 
květiny a ještě třeba o léčení a zabezpečení včel (např.: jak 
včely krmit, jak přestavět mezistěny v úlu, aby jim nebyla 

zima a podobně). Chodíme také do škol přednášet o včelách, produktech 
a pomůckách, které včelařům pomáhají při starání se o včelky. Máme také 
vlastní klubovnu ve staré hasičárně, ale bohužel ji zatím nemáme dostateč-
ně vybavenou a připravenou k používání, takže se dočasně scházíme na 
gymnáziu. Jezdíme také na různé soutěže, a proto se musíme pilně připra-
vovat a dávat pozor při výkladech a vysvětlování p. uč. Jaroše nebo pana 
doktora Tetenky. Mně osobně se kroužek velice líbí a můžete nás navštívit 
každou středu ve 14:00 na gymnáziu a později v naší klubovně v bývalé 
hasičské stanici.

Ondřej Starý

Už se včel nebojíme!
V únoru k nám do školy na Vinařického náměstí přišli žáci a jejich vedoucí 

z týnského včelařského kroužku. Seznámili jsme se s životem včel a s prací 
včelařů. Velmi zajímavě nám všichni vyprávěli o dělnicích, matkách, trub-
cích o medu a o včelím vosku. Při besedě jsme mlsali vynikající med, který 
nám včelaři přinesli. A věřte, že vůbec nebyl špatný! A tolik nových informa-
cí o včelách! Včelaři nám odpovídali na všechny naše zvídavé otázky a my 
jsme postupně zjišťovali, že se včel už nemusíme ani bát. A kdo ví? Možná 
se někteří z nás stanou i opravdovými včelaři.

Děkujeme za bezva akci!
Žáci 5.A, ZŠ na Vinař. náměstí

VLTAVOTÝNŠTÍ RYBÁŘI
RYBNÍK KOLODĚJE byl dlouhou dobu předmětem kriti-

ky vltavotýnských rybářů i veřejnosti. Jeho rekonstrukce byla 
započata před dvěma lety s velkým elánem.

Byla sjednána firma na vybagrování rybničního dna a poz-
dější nesrovnalosti ve skutečně provedené práci a fakturaci umrtvily dal-
ší postup rekonstrukce. Výbor řešil tento problém na několika schůzích 
a možná byla chyba, že 
nepřijal razantnější roz-
hodnutí. Až dne 4. února 
došlo k zásadnímu obratu. 
A bylo schváleno urychle-
né dokončení prací. Plnou 
odpovědnost převzali na 
sebe předseda MO Jaro-
slav Švehla a jednatel Ing.
Eduard Frýba. Hned 9. 2. 
bylo provedeno vysva-
hování břehů a odtěžení 
zeminy v zadní části rybní-
ka, dne 12. 2. vybudovány 
záchytné hatě po obvodě vysvahovaných břehů a následně navezeno 80 
tun kamene na jejich zpevnění. Při poslední brigádě 4. 3. bylo dílo dokon-
čeno vybetonováním výpustního zařízení a přepadové strany rybníka. Kom-
pletní rekonstrukce byla dokončena během jednoho měsíce a rybník je 
připraven k napuštění. Na prácech se nejvíce podíleli J. Švehla (37 hodin), 
Ing. Frýba (12), Janovský st. (15), Janovský ml. (10), Kovařík (6), Picka (5), 
Spišák (5), Řáda (4), Záveský (3), Starý (1). Všem co odvedli kus poctivé 
práce patří poděkování.

NOVÍ ČLENOVÉ přibyli do místní organizace. Celkem bylo přijato 17 
dospělých  zájemců o sportovní rybaření a 23 dětských rybáříčků.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE se koná v sobotu 26. března 2011 od 
08.30 hodin v restauračnín sálku hotelu Zlatá loď. Výbor na své schůzi 
4. března schválil následující program:

 1. Zahájení výroční členské schůze, přivítání hostů, a uctění památky 
zesnulých (jednatel)

 2. Volba pracovních komisí (jednatel)
 3. Kontrola usnesení z poslední výroční členské schůze (jednatel)
 4. Zpráva o činnosti MO a výboru od poslední výroční členské schůze  

(předseda)
 5. Zpráva o činnosti hospodářského sboru  (hospodář MO)
 6. Zpráva o kulturní činnosti MO  (kulturní referent)
 7. Zpráva o hospodaření za rok 2010  (finanční referent)
 8. Zpráva dozorčí komise od poslední výroční členské schůze (zástup-

ce DK)
 9. Zpráva mandátové komise  (předseda komise)
10. Návrh rozpočtu na rok 2011 (finanční referent)
11. Poděkování za práci jubilantům MO a předání odměn (kulturní refe-

rent)
12. Vyhodnocení soutěže o nejlepší ulovenou rybu v roce 2010 (vedoucí 

soutěže)
13. Vystoupení hostů a diskuse   (předseda)
14. Projednání a schválení usnesení  (předseda návrhové komise)
15. Závěr (předseda MO) 
Během schůze bude podáno účastníkům občerstvení. Výbor věří v hoj-

nou účast členů naší rybářské organizace. 
(hej)

Sportovní třída vstupuje do osmého roku
- informace pro žáky 5. tříd a jejich rodiče

Základní škola, Týn nad Vltavou, Malá Strana otevírá již osmým rokem 
třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Od 1. 9. 2011 tak bude opět 
jedna z šestých tříd určena všem sportovně nadaným žákům, kteří mají 
předpoklady a zájem rozvíjet svou všestrannou fyzickou zdatnost a spor-
tovní talent. 

Sportovní třída je zřizována ve spolupráci s Kanoistickým klubem Jiskra 
Týn nad Vltavou a Sportovním klubem judo Týn nad Vltavou. Její význam 
nespočívá pouze v rozvoji sportovního nadání žáků v době povinné tělesné 
výchovy, ale umožňuje jejich další rozvoj při sportovních aktivitách v době 
mimo vyučování, které vedou ke zdravému životnímu stylu mladého člově-
ka. Základní škola na Malé Straně je jedinou školou v České republice, kde 
je otevřena sportovní třída se zaměřením na kanoistiku a judo.

V rámci výuky mají žáci sportovní třídy možnost rozšířit své sportovní 
dovednosti i v mimořádných sportovních kurzech. Jedná se o úvodní lyžař-
ské soustředění na Zadově, lyžařský kurz v Krkonoších, kurz bruslení na 
soběslavském zimním stadionu, letní horskou turistiku, cykloturistiku, atle-
tiku a další sportovní aktivity. Bohatý program sportovních tříd je doplněn 
také účastí jejich žáků na mnoha sportovních soutěžích a turnajích.

Sportovní třídy nenavštěvují pouze zájemci o kanoistiku a judo. Své mís-
to si systém tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy na Základní škole, 
Malá Strana našel i mezi příznivci fotbalu, basketbalu, baseballu, volejbalu 
a dalších sportů v našem městě.   

Vzhledem k tomu, že na některých školách podávají buď z neznalosti 
nebo jiných důvodů mylné informace o organizaci a průběhu výuky žáků 
s rozšířenou výukou tělesné výchovy na naší škole, chceme budoucím 
zájemcům  o výuku ve sportovní třídě  sdělit následující informace. Rozšíře-
ná výuka tělesné výchovy  znamená navýšení počtu hodin tohoto předmětu  
o dvě vyučovací hodiny formou volitelného předmětu. V žádném případě 
není krácena dotace hodin ostatních předmětů. Jedinou změnou oproti 
výuce v běžné třídě je, že si žák v 6. ročníku nevybírá z nabídky volitelných 
předmětů, ale jeho volitelným předmětem je právě rozšířená tělesná výcho-
va. Výuka v ostatních předmětech probíhá stejným způsobem jako v běžné 
třídě, včetně přípravy ke studiu na střední škole. Žáci sportovní třídy mají 
navíc možnost studia na sportovním gymnáziu. Jejich příprava jim dává 
předpoklady, aby v této škole uspěli, pokud k tomu mají i potřebné studijní 
výsledky. Za období, kdy na naší škole pracují sportovní třídy, byli všichni 
žáci těchto tříd  při přijímacím řízení úspěšní a v současné době mnozí 
z nich úspěšně studují na různých středních školách. Proto obavy z toho, 
že by žák  navštěvující sportovní třídu byl vyučován podle redukovaného  
učebního plánu v některých předmětech,  jsou zbytečné.  

Zájemci o studium ve sportovní třídě získají potřebné informace, včetně 
přihlášky, na ZŠ Týn nad Vltavou Malá Strana, tel. 385722442, nebo na 
internetových stránkách školy http://zizkova.tynnv.indos.cz 

Sportovní třídy mají též své internetové stránky, na jejichž podobě se 
podílejí i samotní žáci a stojí za shlédnutí. Jejich adresa je http://sportov-
katyn.ic.cz.
Podmínky přijetí:
* Úspěšné ukončení 5. ročníku ZŠ
* Odpovídající zdravotní stav – souhlas lékaře se zařazením 
   do sportovní třídy
* Splnění kritérií všestranné sportovní zdatnosti
   - fyzické předpoklady a obecné motorické schopnosti 
   - psychické a sociální předpoklady 
   V případě vyššího počtu zájemců bude jedním z kritérií test sportovní
   zdatnosti (sprint, vytrvalostní běh, skok z místa, kotouly)
* Podání přihlášky poštou nebo osobně na adresu ZŠ, Týn nad Vltavou,
   Malá Strana – termín pro podání přihlášky je do 30. 4. 2011.

Mgr. Pavel Kerner, ZŠ Týn nad Vltavou Malá Strana

Podniková liga ve stolním tenisu
Začíná XII. ročník

Oddíl stolního tenisu oznamuje všem příznivcům stolního tenisu, že v měsí-
cích březen – květen 2011 bude probíhat dvanáctý ročník podnikové ligy.

1. Zahájení soutěže:  je stanoveno na 25. 3. 2011 (termín bude včas 
upřesněn podle počtu účastníků), hrací dny jsou  pátky (čtvrtky) od 18,00 
hod. Hraje se jednokolově každý s každým. 

2. Startovné a přihlášky:  startovné je stanoveno na 1.500,- Kč za 
družstvo. Přihláška do soutěže musí obsahovat název mužstva a kontaktní 
adresu (+ telefon) vedoucího mužstva. Přihlášku a startovné lze odevzdat 
osobně při zahájení soutěže, nebo zaslat  na adresu:

Josef Skalák - Hlinecká 712, Týn nad Vltavou 375 01
Tel. zam.: 385 721 012 mobil: 777 271 955
E-mail: skalak.josef@volny.cz
Martin Bezpalec - Havlíčkova 61, Týn nad Vltavou 375 01
Tel. byt: 385 731 801 mobil: 603 823 814
E-mail: m.bezpalec@volny.cz
Za řádně přihlášené mužstvo se považuje takové, které má odevzdanou 

přihlášku a zaplacené startovné!
Uzávěrka přihlášek je 23. 3. 2011.
3. Různé: maximální počet startujících mužstev je 16. 
Hraje se podle pravidel pro stolní tenis schválených výborem svazu stol-

ního tenisu a podle těchto propozic. Každé družstvo nominuje pro jednotli-
vé utkání 3-5 hráčů. Míčky zajistí pořadatel. 

Není povolen start registrovaných hráčů s výjimkou mladších a starších 
hráčů do 14. let.

Po obdržení všech přihlášek bude provedeno rozlosování celé soutěže 
a stanoven časový rozpis všech zápasů. Termínovou listinu a propozice 
soutěže obdrží vedoucí mužstev na schůzce těsně před zahájením celé 
soutěže.

Organizační výbor děkuje touto cestou oddílu stolního tenisu za propůj-
čení herny a všem sponzorům za podporu a rozvoj stolního tenisu v našem 
regionu, že i jejich přispěním bude mít dvanáctý ročník kvalitní úroveň.



DOPISY ČTENÁŘŮ
Otištěné názory jsou vyjádřením čtenářů, ne se všemi
se redakce ztotožňuje a vyhrazuje si právo krátit je. 

Proč se musejí občané v Týně za své politiky stydět?
Dlouho jsem přemýšlel, zda vůbec napsat tento článek a jitřit již dost 

zjitřenou politickou scénu našeho městečka, ale nemohu jinak.
To co jsem napsal panu starostovi jsem povinen říci i těm, kteří naše 

sdružení volili a těm, kteří pořád ještě věří, že se něco bude dít a něco se 
změní, odstraní se klientelismus a pletichářství a na radnici se bude praco-
vat efektivně, odborně a s úsměvem. 

Výsledek snažení od prvního zastupitelstva, od kterého už uběhly tři 
měsíce je ten, že ti, kteří ve volbách zvítězili, a stali se lídry kandidátky 
s hořkostí odešli. Nechci zneužívat této situace, ale neměli snad odejít jiní, 
kteří se nyní bojí o své vydobyté prebendy a píší nic neříkající odpovědi 
na interpelace opozice a snaží se předstírat plnění programu, který ovšem 
schopni plnit nejsou!!!!!!! 

Pokud bychom se bavili o poklidném čase a harmonii v naší krásné 
vlasti, nebylo by to tak strašné, ale problém je v tom, že se nacházíme 
v období, kdy je potřeba pracovat násobně více, tak aby byla ve struktuře 
Jihočeského kraje zajištěna budoucnost a prosperita pro další desetiletí 
– jímá mě hrůza za vás občany, kdo za vás „bojuje“. 

Mnohokrát jsem se zeptal, jak to budou dělat a jak chtějí naši radní, této 
prosperity dosáhnout? Dostalo se mi nic neříkajících odpovědí a někdy i tro-
chu sprostoty. Na tu jsem si už ve volební kampani měl zvyknout, a i když 
se celá řada lží a pomluv pánů Boháčů a Mejzlíků ukázala jako nepravdivá 
a vymyšlená, pořád mi na tom cosi vadí. 

Co mi však vadí nejvíce je opravdu fakt, že se vlastně nic nezměnilo a tak 
se musím ptát vás občanů Týna chtěli jste vůbec bazén? Chtěli jste změny 
úředníků na radnici? Chtěli jste zprůhlednit agendu Rumpoldu a Vltavotýn-
ské teplárenské? Chtěli jste rozvinout možnosti čerpání evropských dotací? 
Nebylo to někde jinde v jiném čase a v jiném městě? Nezdálo se to vám 
nebo mně???? Bohužel nezdálo. 

Takže cesta je jedna pokud se budete cítit ukřivděni, pokud s vámi úřed-
ník nebude jednat jak se patří, pokud vás bude perzekuovat či by si dokon-
ce řekl o úplatek, což se jistě nestává, ale co kdyby. Neváhejte se obrátit na 
mě nebo na jakéhokoliv zástupce Sdružení přátel Vltavotýnska a my vám 
pomůžeme. Nebude to jednoduchá bitva, zvůle, nadutost a hloupost má 
hluboké kořeny, ale pokud to vzdáte vy, vaše děti se už nezvednou.

Vystavte svým radním účet, zeptejte se jich, co pro vás dělají, nebojte se 
říci si o svá práva a chtějte znát procesy vyjednávání o vás, aby to nebylo 
zase - O vás bez vás!!!

Přeji všem občanům Týna brzký konec zimy a krásné jaro a naději a víru, 
protože tu nesmí člověk ztratit nikdy.

Děkuji za pozornost
M. Kožnar - SPVT

Starosta města
Mgr. Milan Šnorek
Týn nad Vltavou

Veřejná výzva
Vážený pane starosto,
již několik let při cestě z Týna nad Vltavou do Č. Budějovic se zamýšlím 

nad zhoršujícím se stavem této komunikace, jež je jedinou příjezdovou ces-
tou k JETE a očekávám již také několik let, že dojde k celkové rekonstrukci.  
Při představě, že výstavba této komunikace je totožná s výstavbou JETE a 
obojí vlastní a spravuje stát, mám zvláštní pocit…….

Nicméně lze předpokládat, že JETE nemůže ovlivňovat infrastruktu-
ru, rozvoj a podílet se na dění v bezpečnostním pětikilometrovém pásmu 
potažmo blízkém regionu tak, jak by bylo vhodné a před výstavbou prvních 
dvou bloků bylo slibováno. (trolejbusová doprava Týn – Č. Budějovice, el. 
energie a teplo zdarma atd..)

Vláda České republiky na svém zasedání dne 9. 2. 2011 schválila kroky 
nutné k dostavbě dalších dvou bloků JETE, dovoluji si Vás, vážený pane 
starosto, veřejně vyzvat k zahájení jednání se zástupci vlády České repub-
liky ohledně možnosti průběžného financování regionu ze zisku ČEZU 
vytvořeného v JETE.

Jde především o to, aby byla stanovena kritéria přímého financování 
regionu z každé vyrobené kilowatthodiny tak, aby byl viděn a vnímán pozi-
tivní vliv JETE, a to nejen na hospodářský a průmyslový rozvoj, ale i spole-
čenský a kulturní život, ale především rozvoj krajiny a ekologie regionu. 

Věřím, že se podaří nalézt vyvážený rozvojový model mezi regionem 
a JETE. Model vztahu vrcholné průmyslové technologie ovlivňující coby 
mecenáš okolní krajinu a život v ní. 

Jistě si již nikdo v okolí JETE nepřeje být pouhou dočasnou ubytov-
nou, jakým si Dawson City České republiky a následně po dostavbě zažívat 
pocity Afričanů žijících u diamantových dolů s vidinou, že jediné co nám 
zde zůstane je mezisklad vyhořelého paliva, napěchovaný po okraj materi-
álem, o který ani po 60letech nebude nikdo stát a tudíž kde uložit.

Vážený pane starosto, přijměte prosím tuto výzvu, jako „Poslání“ dojed-
nat cosi výjimečného pro nás, kdo zde žijeme. Nestojíme o žádné konfron-
tace, ale o vzájemně vyvážený vztah oboustranně prospěšný s konkrétními 
jasně stanovenými mantinely.

Dne: 3. 3. 2011
ing. Karel Ritter - zastupitel za SPVT

 Demokracie, děti a drogy
Jedna z definic pojmu demokracie (tedy vlády lidu) je: Je to vláda vět-

šiny při respektování práv menšin. Je tedy v demokracii třeba aby politik 
uměl přijmout  i  obecně nepopulární rozhodnutí, pokud by byla dotčena 
práva menšin. Toto však vyžaduje jistou politickou odvahu a stojí to i poli-
tický kapitál, politik který takové rozhodnutí přijme ztrácí část voličů. Přesto 
však je třeba takováto rozhodnutí učinit protože jinak se z demokracie stává 
diktatura většiny. 

 V konkrétním případě našeho města se to týká rozhodnutí zrušit dětem 
hřiště na košíkovou na náměstí Mládeže v centru Hlineckého sídliště. Prav-
da, děti nejsou voliči a ti mladí, kteří již přesáhli hranici 18 let stejně obvykle 
nechodí k volbám. A pak, vždyť oni občané-voliči si to přáli a tak město 
vyšlo vstříc jejich požadavku. Tímto došlo nejen k porušení výše uvedené-
ho demokratického principu - práva menšiny ale i k porušení rozhodnutí 
rady města Týn nad Vltavou, které podmínilo zrušení hřiště na košíkovou 
přemístěním do jiné, vhodné lokality. (Vhodnou alternativou by mohlo být 
podle mého názoru vyasfaltování zanedbané antukové plochy u cesty 
k Hlineckému potoku na severovýchodním okraji Hlineckého sídliště.) Ale 
ať už bude (snad) hřiště přemístěno kamkoli v obytné části města, vždy 
se najde někdo komu dětská hra vadí a kdo ji nestrpí. A tak máme na 
náměstí Mládeže ilegální parkoviště, asi je dieselový automobil startující 
pod okny v mrazivém zimním ránu vhodná a obecně přijatelná alternativa 
dětské hře. 

Vždyť auto, na rozdíl od košíkové, potřebuje každý. 
Nyní můžeme jen doufat že  tyto dříve sportovně orientované děti nezač-

nou hrát automaty nebo krást aby si obstarali drogy.  
 Dovolím si předpovědět, že problém se srocováním nesportující mlá-

deže, která může především za  letních večerů rušit ostatní občany, se 
odmontováním dvou košů na basketbal neodstraní, ba naopak.

Pavel Boček
Strana Svobodných občanů

Vývoj poznání
Vývoj v přírodě a tím pádem i u lidí, se děje metodou pokusů a omylů. 

Příroda si něco „vymyslí“ a pak tomu dá nějakou dobu šanci, aby to „to 
něco“ zkusilo. A buď to funguje a je to životaschopné, nebo to zanikne. 

Když se u lidí vyvinula dostatečná kapacita mozku, přestal člověk jen 
tak nazdařbůh plácat při svém vymýšlení a začal se snažit nejdříve si svůj 
výmysl teoreticky obhájit na základě přírodních zákonů a teprve pak jej 
uskutečnit. I tak se ale ve spoustě případů stane, že výmysl příliš života-
schopný není a zanikne. Rozumný vynálezce to se smutkem v duši uzná, 
omluví se těm, kteří mu již dříve říkali, že přišel na blbost a on jim nevěřil, 
a začne bádat, tentokrát již poučený, nad něčím novým. 

Pamatuji si, jak v době výstavby a zkušebním najíždění jaderných bloků 
temelínské elektrárny pochodovaly sevřené šiky našich Jihočeských matek 
okolo jejího areálu, zuřivě třískaly do kastrolů a celý svět varovaly před 
nepředstavitelnou katastrofou, která měla nastat výbuchem jejích reakto-
rů. Zastavit výstavbu, přes vydatné finanční injekce rakouských a němec-
kých sponzorů, se nepodařilo a k výbuchu nedošlo. To ovšem tyto sveřepé 
amazonky neodradilo. Pouze poněkud změnily rétoriku. Elektrická energie 
z jaderných zdrojů měla, dle nich, být velmi drahá a ztrátová, a my všichni 
jsme měli pomoci prosazovat přechod k „zelené“ elektřině z větrných a slu-
nečních elektráren. Hodně lidí na to uslyšelo a váha Jihočeských matek 
vzrostla. Tím samozřejmě nechci říci, že jsou všechny obézní. Myslím tím 
váhu politickou. Šéfmatka se dostala do parlamentu a spolu s dalšími spří-
zněnými dušemi prosadily přímo masovou výstavbu celých polí slunečních 
elektráren a na kdejakém kopci se objevila větrná turbína. Matky zaplesaly 
a podnikatelům se rozsvítily oči. Tak moc se jim nedivím. Vždyť jim spoustu 
let teď poteče do kapes pěkný potok peněz z našich daní. 

Naše příroda se mění v slunečněkolektorový hnus okořeněný stožáry 
větrníků a můžeme si býti jisti, že cena elektrické energie poskočí nahoru. 
Někdo tu pitomost přece zaplatit musí.

A tak když se mi asi před měsícem v poštovní schránce objevil leták 
Jihočeských matek, tak první moje myšlenka byla, že se nám ty dámy asi 
chtějí za ten svůj „vynález“ omluvit. To jsem si dal. O omluvě ani slovo. Zato 
opět jeden jejich úžasný elaborát o tom, jak je potřeba dál bojovat proti 
dostavbě druhé etapy temelínské elektrárny a dál stavět „zelené zdroje“. 

V Tichomoří řádí tajfuny. Spousta míst na naší planetě se otřásá účin-
kem hrozných zemětřesení či výbuchy sopek. Na některá pobřeží útočí 
obrovské vlny tsunami. Nic z toho my nemáme. My máme Jihočeské mat-
ky, u kterých se vývoj zastavil. Že by to nebyly matky, ale macechy?

A teď bych chtěl upozornit na stupeň vývoje ještě u jiné skupiny lidí.
Když po roce 1989 došlo ke změně názvu jedné politické partaje z KSČ 

na KSČM, bylo nám spoustou vedoucích činitelů tohoto spolku tvrzeno, že 
oni s „chybami a přehmaty“ těch dřívějších v té KSČ, nemají nic společné-
ho. Oni, že jsou teď moderní demokratickou stranou a jim tedy že nikdo nic 
vyčítat nemůže.

Před pár dny bylo výročí tzv. Vítězného února. Výročí okamžiku, kdy se 
hordy zlodějů a vrahů, podporovanými davy oblbnutých, zmocnily vlády 
v této zemi a demokracii zadupali do země. 

Dalo se předpokládat, že když KSČM nemá se zločiny KSČ nic spo-
lečného a distancuje se od nich, tak že i v podobném duchu se ponese 
vzpomínka na toto černé období našich dějin při tomto výročí. Opět omyl. 
Stačilo si poslechnout plamenné obhájení vraždění lidí na hranicích, se kte-
rým vystoupila jedna z poslankyň této partaje, či obhajovací projev těch 
dob z úst jejího kolegy, takto syna jistého rudého gestapáka. I tady se vývoj 
zastavil. A po akcích a projevech, které tito soudruzi uspořádali a pronesli, 
již nevěřím tomu, že v této partaji zůstal byť jen jeden jediný slušný člověk.

Zdeněk Majzlík, Týn nad Vltavou



Pánům radním k zamyšlení
V dnešní době je trend mít v bytě pejska. Že se za něj přebírá i určitá 

zodpovědnost, to již některé majitele nezajímá. V nejhorších případech, 
když se jej lidé nabaží, jsou schopni psa i vyhodit protože v současných 

Živá hudba v Týně 
V Týně n./Vlt. se, na menší město, nachází 

poměrně zajímavá hudebních scéna. Proto by 
možná stálo za to si souhrnně připomenout 
co se vlastně v naší obci provozuje za muzi-
ku. Zde je abecední přehled všech hudebních 
skupin, které se podařilo zjistit. Jsou zde 
i kapely, které v Týně nemají své hlavní těžiš-
tě, ale mají „týnské“ personální zastoupení. 
U každé z nich jsou základní informace a pár 
vět od kapel samotných. Otázkou na tělo je 
co se vaší kapele v roce 2010 nejvíc líbilo, či 
naopak nepozdávalo ve vztahu ke kulturnímu 
dění, případně co byste chtěli vzkázat hudební 
veřejnosti v Týně n./Vlt.

A5: stylově se definuje jako thrash metalcore. 
Z obojího však má pouze určité prvky a jde svou 
vlastní cestou. Jedná se o zkušené muzikanty. 
V současné sestavě hraje přibližně rok, ale její 
historie sahá do roku 2005. První členové se dali 
dohromady po rozpadu dvou jiných kapel Morax 
a Wentyl. Natočené mají cd Respekt z roku 2007. 
Nejzajímavější koncertní událostí roku 2010 je 
pravděpodobně společné vystoupení se skupi-
nami Arakain a Škwor. www.a5music.wz.cz

Standa Študlar (zpěv): Uplynulý rok byl v Týně 
nad Vltavou k rockové, metalové, punkové atd. 
muzice poměrně skoupý. Nebýt poměrně vyda-
řeného Týnfestu, Rocku pod hrází ve Lhotě pod 
Horami a pár mini koncertíků (myslím, že jich 
nebylo víc než 5), tak se v podstatě nedá hovořit 
o rockovém životě v Týně a jeho okolí. Jediným 
nejbližším rockovým stánkem je KD Albrechtice.

Dle mého názoru je škoda, že v našem městě 
kde existuje řada kapel tohoto ražení, není kde 
hrát. Možná by mohlo nějakým způsobem napo-
moci město. Pomáhalo před nedávnem založit 
„Bongo“, tak proč ne Rockový klub (RC). Tvrdá 
muzika je již dávno stálou součástí naší kultury, 
i když není zrovna na výsluní. Návštěvu RC vidím 
v každém případě jako lepší alternativu než non-
stop plný herních automatů a jukeboxů. Jen najít 
vhodný prostor a vymyslet podmínky provozu. 
My muzikanti tvrdíme, není nad živou muziku. 

Hudebním fanouškům kapela A5 vzkazuje: „Kaš-
lete na Jukeboxy a choďte na živo, je to levnější.“

B.S.E.: punkový nástupce Ztrhlého záwythu. 
V hudbě B.S.E. jsou slyšet určité metalové prvky, 
ale bez nějakého odklonu od hlavního punkového 
směru. Původní název BSE = nemoc šílených krav 
byl překřtěn na BSE = brutálně scvrklý embria. 
Přes svou nedlouhou historii má natočeno demo 
Zástava oběhu z roku 2010 i vystoupení v Týně.

Desire for sorrow: mladá nadějná kapela hra-
jící melodický black metal posazený na klávesy. 
Přestože se kapela dala dohromady teprve v roce 
2009 a má pouze jednoho člena z Týna n./Vlt., 
povedlo se jí představit místním fandům poměrně 
rychle. Zahrála např. na kanoistických závodech 
v červnu 2010, nebo na fetivalu Rock pod hrází.

www.desireforsorrow.cz
Jan Nirnberg (bicí): Takže v roce 2010 se nám 

(alespoň týnské části kapely) líbila samozřejmě 
každá metalová a rocková akce, která v Týně 
a okolí byla i když jich bylo poskromnu.   

A hudební veřejnosti bychom chtěli vzkázat, 
ať chodí na koncerty v hojnějším počtu. Padesát 
korun za diskotéku jim není líto vyhodit, ale stov-
ku za živý kapely se nikomu nechce dát? Tak kde 
to jsme? 

Macheta: tuto skvadru bych nazval „multi-
místní“, jelikož členové kapely jsou každý od 
jinud (Vodňany-Křemže-Týn-Chelčice). Spojení 
s Týnem má skrze jednoho člena (také Penta-
moan – viz níže). Svůj hardcore-death provozuje 
od roku 2008. Novinkou z roku 2010 je příprava 
prvního oficiálního cd, které má vyjít letos. www.
bandzone.cz/macheta

Manta: Kompletně v tomto složení hraje při-
bližně rok, ale za sebou má několik akcí. Co do 
stylu se dá asi nejlépe říct, že je to prostě big-
bít. I přes věkový průměr 21 let na mě osobně 
působí jako zábavová kapela 90 let. Soudím, ale 
pouze ze záznamu. Oba týnští zástupci (z celko-
vých šesti) v kapele již spolu dříve hráli v jiném 
rozpadlém souboru Nízkej strop. V Týně Manta 
ještě nevystoupila. Snad tedy dočkáme v letoš-
ním roce. www.bandzone.cz/manta

Veronika Dupalová (zpěv): Na otázku co se 
mi v roce 2010 líbilo bych odpověděla Týnfest, 
i když jsem byla zklamaná z nízkého počtu lidí 
kteří na něj přišli...také koncert mezi mosty na 
počest kanoistům byl moc fajn...takových akcí 

bych uvítala více. Na druhou stranu mi bylo líto 
že už se nemohou konat koncerty ,,U Hodnýho“ 
je tam fajn posezení a když k tomu byla super 
muzika nedalo se tomu nic vytknout...doufám že 
by se to dalo nějak do budoucna změnit.... 

Morgus down: Další zkušená sestava na 
scéně. Momentálně třetí nejdéle hrající kapela 
ve městě. Její black/doom metal můžeme slyšet 
dunět už od roku 2004. Natočeno má 2 cd (2005 
a 2010). V roce 2008 prošla poměrně zásadní, 
nejen personální, proměnou. Novinkou z roku 
2010 je cd Stíny. www.morgusdown.wz.cz

Pentamoan: dle profilu na hudebním portá-
le bandzone se jedná o projekt čekající na další 
členy. Krátká historie této kapely se datuje do let 
2005 a 2006. Od roku 2008 se definitivně stá-
vá projektem  jediného zbylého člena. Snad se 
někdy dočkáme nějakého pokračování kapely, 
která prošla od rocku, přes thrash metal, až po 
death metalcore. Vzhledem ale k dvouletému 
hledání se pravděpodobně již jedná  o definitivní 
konec kapely. www.bandzone.cz/pentamoan

Rabies: tato kapela provozuje svůj osobitý styl, 
založený především na rychlosti a přímočarosti, 
už od roku 1996. Jedná se pravděpodobně o jedi-
nou kapelu na světě, která hraje na dvě basové 
a jednu doprovodnou kytaru. Trojice zakladatelů, 
u které se postupně vystřídalo několik dalších 
spolupachatelů, táhne kapelu až dodnes. Stylově 
se pohybuje v oblasti niose/fastcore. Má natoče-
no poměrně velké množství split a kompilačních 
nahrávek. Novinkou loňského roku je návrat k dří-
vějšímu čtyřčlenému rozložení sil z důvodu odcho-
du zpěvačky. www.rabies.wz.cz

Jaroslav Sýkora (basa/zpěv): „Co se mi v roce 
2010 nepozdávalo v kulturním dění v Týně? To je 
pro mě ale šílená otázka....hudebně kromě aktivit 
okolo pořadatelů Týnfestu asi není o čem mluvit 
(tedy alespoň z mého úhlu pohledu) sice to taky 
není přímo můj šálek čaje :) , ale alespoň někdo 
se snaží nabourat diskotékovo/nonstopový stere-
otyp místního dění a snaží se dělat to co mu jde 
od srdce, ne jen s vidinou profitu.

A v kultuře jako takové se tady spíš prezentuje 
„mrtvá“ kultura, nic nového/mladého, svěžího.“

- pokračování v přehledu v dalším čísle -

Prohlášení klubu VV ze dne 6. 3. 2011 
k situaci v koalici

Od ustanovení nového zastupitelstva města uběhly bezmála čtyři měsí-
ce. Byla vytvořena nová koalice, která předložila koaliční dohodu jako 
průnik volebních programů osmi koaličních stran. Pokud se začteme do 
předvolebních programů těchto stran zjistíme, že většina těchto subjektů 
deklarovala nespokojenost s dosavadním řízením města a s netransparent-
ním hospodařením jak s městskými prostředky, tak i s prostředky společ-
ností s majetkovou účastí města. 

Klub VV vstoupil do komunálních voleb v roce 2010 s jasnou vizí, která 
se odrážela v našem volebním programu. 

Shrneme-li naše hlavní a nejdůležitější myšlenky, jež jsou obsaženy 
v úvodu volebního programu VV, zjistíme, že reflektují dlouhodobé potřeby 
občanů Týna nad Vltavou.

Pro oživení uvádíme hlavní myšlenky volebního programu strany VV:
1. Průhledné a transparentní financování chodu města, včetně provede-

ní personálního auditu městského úřadu.
2. Zprůhledníme výběrová řízení, všechna výběrová řízení budou zveřej-

ňována na internetu.
3. Dohlédneme na to, aby zákony, městské vyhlášky a nařízení města 

platily pro všechny stejně, bez rozdílu a výjimek.
Abychom mohli účinněji prosazovat náš volební program a zejména 

proto, že se nám podstatnou část našeho programu podařilo prosadit do 
koaličního prohlášení, stali jsme se součástí nynější koalice.

Konkrétní body koaličního prohlášení byly vytyčeny, ale jaká je realita 
jejich naplňování?

K jakým změnám došlo?
Je vůbec v současné koalici snaha deklarované změny realizovat?
V dnešní době si tyto otázky kladou i členové klubu VV. 
Jako členové koalice prohlašujeme, že vývoj ve správě města se roz-

hodně neubírá správným směrem a zcela určitě ne k větší otevřenosti rad-
nice vůči občanům Týna nad Vltavou, jak bylo slibováno.

VV se s tímto stavem ve městě neztotožňují a i za této situace prostřed-
nictvím svých zvolených zástupců budeme důsledně prosazovat naplnění 
koaličního programu.

Klub VV v Týně nad Vltavou

DOPISY ČTENÁŘŮ
Otištěné názory jsou vyjádřením čtenářů, ne se všemi
se redakce ztotožňuje a vyhrazuje si právo krátit je. 

zákonech je vlastně zvíře považováno za věc…
I v našem městě se čas od času vyskytne zvíře bez domova, o které se 

město opravdu „dokáže postarat“. Ještě před několika lety byl takový nale-
zený pes ihned odvezen do útulku, kde o něj bylo poměrně velice slušně 
postaráno. Později pár moudrých hlav pravděpodobně přišlo na to, že lev-
nější bude tato zvířata nechávat v kotcích na městském svozovém dvoře. 
Že tam žijí i dosti dlouhou dobu a to v naprosto nevyhovujících podmín-
kách??? Co na tom… Nikoho z odpovědných osob to zjevně nezajímá…

Obec má pro tato umísťování v podstatě dvě výmluvy jako zdůvodně-
ní. Pes je tam prý déle proto, aby se mohl přihlásit jeho majitel… Ovšem 
jak mají majitelé ztraceného psa zjistit, že je umístěn zrovna na Liškárně, 
nevím. Radnice ani Městská policie o nalezených zvířatech nikde neinfor-
muje, ačkoliv vložit to např. na vebové stránky města je dnes otázkou cca 
jedné hodiny. Například takováto soukromá iniciativa jedné naší spoluob-
čanky našla majitele ztraceného psíka až v Protivíně.

Další výmluva – útulek je plný, zvíře není kam převézt, čeká se, až se 
uvolní místo... Zní to pravděpodobně že? Škoda že po obtelefonování útul-
ků se ukázalo, že nikdo z Týna o umístění nežádal a kotce jsou volné…

Také v současné chvíli je na městském dvoře již měsíc umístěn jeden 
docela hezký pejsek. Ve strašných podmínkách, v malém kotci, bez mož-
nosti minimálního proběhnutí, v mrazu, s nevyhovujícím nekvalitním krme-
ním a se zamrzlou vodou až na dno misky. Nebýt cizích starostlivých lidí, 
kteří o něj celou dobu pečují pravděpodobně by nepřežil. Kdo se o tak-
to umístěná zvířata má starat a kdo nese zodpovědnost za podmínky ve 
kterých žijí ? Nevím, nepodařilo se mi to zjistit… Vidím pouze ztrápeného 
hladového psa, který je plně odkázán na pomoc slušných lidí. Kde je něja-
ká kontrola ze strany obce? V těsném sousedství má umístěny své koně 
ing. Palma, stará se o ně velmi svědomitě ale podmínkám na Liškárně zdá 
se, ani on nevěnuje pozornost.

A zde jsou některé výroky příslušníků Městské policie k této tematice …
Na prosbu o odchyt psa pobíhajícího již delší dobu bez majitele byla 

odpověď –„chyťte si ho a my jej odvezeme“…
Na nabídku jedné paní, která si chtěla vzít umístěného psíka dočasně 

domů a sama se nabídla, že bude hledat majitele, byla odpověď, že psa 
nevydají neboť by za něj nezaplatila poplatek.

Na dotaz starší paní co se stalo se psem zesnulého souseda, odpověď 
pana Macháčka „co je vám do toho, starejte se o sebe“!

Při stížnosti občana na radnici a dotazu jestli umístěný pes zůstane 
v těchto mrazech na Liškárně dokud nepojde, zněla odpověď téhož pana 
Macháčka „joo“.

Toto není kritika jenom Městské policie a přístupu jejích členů k opuště-
ným zvířatům, toto je kritika systému, který panuje v našem městě. Nevím, 
zda pracovníci Městské policie jsou proškoleni k odchytům zvířat a zda 
k tomu mají potřebné pomůcky ale doufám, že ke zvířatům jednou získají 
i kladný vztah, aby jim nezpůsobovali  více utrpení a dopřáli i němé tváři 
slušné podmínky při dočasném umístění v městském zařízení.

Zamyslete se, prosím, páni radní a nejenom vy nad těmito připomínkami 
a zjednejte kontrolu a nápravu dle svých kompetencí…

Zdena Kuklínková
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Blahoslavený, kterého jsme 
všichni znali

Možná si ještě pamatujete euforii 
porevolučních dnů a měsíců. Jednou 
z událostí roku 1990 byla I. návštěva 

papeže Jana Pavla II. v tehdejším Československu. 
Když vystoupil z letadla, políbil zem jako to dělal při kaž-
dé svojí návštěvě. Byly to neopakovatelné zážitky, které 
se hluboko vryly do paměti mnoha lidí. Skutečnost, že 
půl roku po listopadovém převratu byl Svatý otec mezi 
námi, působila tehdy jako zázrak. Kardinál František 
Tomášek jej tehdy přivítal slovy: „V osobě papeže neví-
tám jen významnou mezinárodní osobnost, ale přede-
vším člověka nesmírně blízkého nám všem, člověka, 
který se stal papežem z krve slovanské a pochází ze 
země polské, země posvěcené krví prvního českého 
biskupa a mučedníka svatého Vojtěcha.” Druhou náv-
štěvu u nás papež vykonal v květnu 1995.

Jejím hlavním důvodem bylo svatořečení blahoslave-
né Zdislavy a blahoslaveného Jana Sarkandra. V dubnu 
roku 1997 u příležitosti oslav milénia mučednické smrti 
svatého Vojtěcha navštívil Jan Pavel II. Českou republi-
ku potřetí. Papež Jan Pavel II. fascinoval lidi na celém 
světě svou mimořádnou osobností. Přistupoval s obrov-
skou úctou ke každému člověku a vyžadoval, aby každá 
lidská osoba měla zaručena základní právo na život od 
početí až do přirozené smrti a právo na svobodu svě-
domí.  Zároveň Svatý otec neohroženě hlásal zjevenou 
pravdu, nepochleboval posluchačům a nehledal uzná-
ní. S velkou odvahou předával velmi nepříjemné a mezi 
posluchači nepopulární pravdy víry. Šel proti proudu, 
nesouhlasil s kompromisy a nerelativizoval Boží pravdu. 
Pontifikát Jana Pavla II. trval 26 let a 6 měsíců. V té době 
Svatý otec podnikl 104 návštěv do 129 zemí, 144 cest 
v Itálii, vizitoval 784 farností v římské diecézi a v Castel 

Gandolfo. Celkem procestoval 1 271 000 km, čili 31krát 
objel zeměkouli. V době umírání, smrti a pohřbu jsme 
byli svědky velké manifestace úcty, náklonnosti a lásky 
k Janu Pavlu II., a to v tak masovém měřítku, jak tomu 
dosud v dějinách lidstva nebylo. Během umírání Svatého 
otce se desítky tisíc lidí, většinou mladých, shromažďova-
ly na Náměstí sv. Petra, aby společnou modlitbou ve dne 
v noci duchovně provázely umírajícího papeže. V sobotu 
2. dubna na vigilii neděle Božího milosrdenství ve 21.37 
Svatý otec tiše zašeptal „amen“ a zesnul . V té době se 
na Náměstí sv. Petra modlilo růženec asi 100 000 věří-
cích. Zprávu o smrti Jana Pavla II. sdělil shromážděným 
arcibiskup Leonardo Sandri. Po krátkém potlesku všich-
ni poklekli a nastalo hluboké ticho. Potom pokračovala 
modlitba růžence. V tutéž dobu se modlily milióny lidí 
v Polsku a na celém světě. Všude vládla mimořádná 
atmosféra bratrského společenství, bez zoufalství, ale 
s vážností a hlubokým pokojem. Brzy po smrti Jana Pav-
la II. se rozšířily požadavky, aby byl okamžitě prohlášen 
za svatého. To pochopitelně podle církevního práva není 
možné, přesto  vzhledem k „výjimečným okolnostem“ 
byl brzy zahájen beatifikační proces dříve než po přede-
psané pětileté prodlevě mezi smrtí kandidáta a zaháje-
ním procesu.  V lednu 2011 bylo oznámeno, že došlo 
ke splnění všech nezbytných podmínek a že papež Jan 
Pavel II. bude  prohlášen za blahoslaveného v Římě 1. 
května 2011. Je to nesmírně velká událost. Blahořečením 
(nebo pozdějším svatořečením) je dána nejen možnost, 
aby mohla být ona osoba církevně uctívána, ale život 
takového člověka je uznán svatým, hodným následová-
ní a je dáván za příklad ostatním. Je to velké povzbu-
zení pro všechny, kteří by mohli být na pochybách zda  
v dnešním světě vůbec lze žít poctivě, natož svatě. Ano, 
lze. Jednoho takového člověka, který to dokázal, jsme 
všichni znali.

MK

Milé tetičky, 
milí sousedé!

Plesová sezona skončila a můžeme 
bilancovat. Zúčastnili jsme se župní-
ho baráčnického bálu v Boršově nad 
Vltavou, baráčnického bálu v Pištíně 
a baráčnického bálu v Písku. Děkuje-
me všem sousedům a tetičkám, kteří 
se bálů zúčastnili, že podpořili nejen 
naši IX. župu, ale že podpořili svou 
účastí i sousední X. župu. Ve čtvrtek 3. 
března se uskutečnilo v baráčnické 
rychtě Setkání seniorů. Pozvali jsme 
návštěvníky Senior klubu při Farní 
charitě v Týně /ale i ostatní obyva-
tele města/ na návštěvu naší rychty. 
Tetička rychtářka Fialová seznámila 
přítomné s historií a současností naší 
Baráčnické obce a tetička syndička 
Svobodová mluvila o vzniku a historii 
České besedy. Představila se i děvčata 
z našeho tanečního kroužku s taneč-
kem „Červený šáteček“. Majka Čech 
zahrál přítomným na kytaru několik 
lidových písniček a návštěvníci našeho 
setkání měli jedinečnou možnost pro-
hlédnout si originální součásti ženské-
ho a mužského doudlebského kroje.

V sobotu 19. března 2011 vás 
všechny zveme na Josefovskou zába-
vu, kterou pořádáme společně se Sbo-
rem doborovolných hasičů v Týně nad 
Vltavou. Zábava začíná v 19.00 hod. 
v baráčnické rychtě, vstupné 50,- Kč. Na 
klávesy hraje soused Václav Svoboda. 
22. března 2011 budeme s dětmi z MŠ 
U Lípy vynášet Moranu a všechny vás 
zveme do průvodu. Průvod dětí vychází 

od školky v 10.00 hod., půjde Orlickou 
ulicí a dále Budějovickou ulicí na starý 
železný most, kde bude Morana uto-
pena a zpět si děti odnesou „líto“ jako 
symbol přicházejícího jara. Přijďte spo-
lu s dětmi přivítat jaro!

Jaroslava Svobodová, syndička

PŘIVÍTEJTE
S NÁMI JARO!

Děti a paní učitelky z mateřské 
školky U LÍPY - Malá Strana v Týně nad 
Vltavou společně se Sdruženou obcí 
Baráčníků Vitoraz vás všechny srdeč-
ně zvou v úterý dne 22. března 2011 
k účasti na průvodu, který vyprovodí 
nevlídnou zimu - Moranu - a přinese 
do Týna jaro. Průvod vyjde tento den 
v 10.00 hod. od MŠ U Lípy, půjde Orlic-
kou ulicí a bude pokračovat Budějovic-
kou ulicí na starý železný most. Tady 
bude Morana utopena a děti si zpět do 
školky přinesou symbol jara - „Líto“.

Přijďte děti podpořit, těší se na vás!
Smrt plave po vodě
nové léto k nám jede.
Buďte, baby, veselý,
že sme vám smrt vodnesly.

/Ze Znojemska, zpěv po návratu od vody/
MŠ U Lípy

Pozvání na májový 
výlet do Zálší

Sdružená obec Baráčníků Vitoraz 
společně s Římskokatolickou farností 
v Týně nad Vltavou Vás srdečně zvou 
na půldenní výlet do Zálší dne 12. 
května 2011, odjezd od fary ve 14.00 
hodin, návrat v 19.00 hodin. Na progra-
mu bude cca hodinová procházka po 
nově upravené naučné ztezce Sobě-
slavských blat, po návratu P. Marek 
Donnerstag pro nás odslouží májovou 
pobožnost v kostele v Zálší. Od 17.00 
hodin se sejdeme v místním kulturním 
domě, kde nám pro radost zahra-
je a zazpívá folklorní soubor Jitra ze 
Soběslavi.

Předpokládaná cena je 120,- Kč. 
Přihlásit se můžete v pracovní době 
v kanceláři Farní charity v budově fary, 
Děkanská ul., Týn nad Vltavou.

Těšíme se na Vás všechny, mladé 
i ty dříve narozené. Oslavíme společ-
ně svátek matek.

J. Fialová, rychtářka

Hovory s farářem
Vážení a milí čtenáři, tře-

tí středu v měsíci, dne 16. 3. se 
opět sejdeme po mši svaté na faře 
v 17.45 hodin. Na setkání s Vámi 

Baráčníci z Týna nad Vltavou bla-
hopřejí tetičkám a sousedům

22. 3. Rada Václav, 55 let
28. 3. Svobodová Jaroslava, 65 let
29. 3. Dušek František, 90 let
30. 3. Filipová Marta, 70 let
  8. 4. Skalová Jaroslava, 90 let

Pevné zdraví, štěstí na každém 
kroku ze života mít, myšlenky jen 
pozitivní, smíchem, vtipem nešet-
řit. Plnou náruč radostí, k tomu 
žádné starosti přeje konšelstvo.

Z činnosti o.s.ACTIV
Občanské sdružení Activ, pořáda-

lo v loňském roce několik akcí pro děti 
i dospělé.  

Největší akcí pro naše ratolesti byl 3.roč-
ník Pohádkového lesa. Po dvou předešlých 
ročnících, které se konaly na Hlineckém 
sídlišti, bylo nutné přesunout Pohádkový les 
jinam. Podařilo se nám najít krásné místo 
v lese  na Semenci, kde snad již zakotví-
me i na následující roky. Trasa je mnohem 
schůdnější a upravenější než na Hlinkách 
a také nesrovnatelně „pohádkovější“.

Tentokrát jsme připravili pro děti 8 
stanovišť, z nichž poslední byl tradiční 
oheň pro opečení špekáčků. Na sedmi 
předchozích stanovištích se děti postupně 
setkaly s čarodějnicí, Kocourem v botách, 
klauny, Krakonošem a Trautenberkem, 
Rumcajsem a Mankou, s čertem, vod-
níkem, čarodějem a princeznou, Mako-
vou panenkou a motýlem Emanuelem, 
Ferdou mravencem, broukem Pytlíkem 
a Beruškou a s Karkulkou a hajným.  Na 
každém stanovišti děti dostávaly odměny, 
z nichž se nám velkou část podařilo zajistit 
díky sponzorům. Děkujeme paní Trnkové 
(hračky Medvídek), spotřebnímu družstvu 
Jednota,  firmě ČEZ a.s., paní Třískové 
(Vltavotýnské kremrole), agentuře NOPE, 
paní Ambrožové (centrum Andílek), panu 
Hruškovi (Top caffé), dále firmám  uzeni-
ny Zeman, Žaluzie a stínící technika Kareš 
a Párty servis Týn nad Vltavou.

Druhou akcí pro děti byla Mikulášská 
diskotéka, tentokrát pořádaná v Art caffe 
baru v Týně n. Vlt. Jednalo se o kombi-
naci diskotéky pro děti, soutěžení malých 
návštěvníků o ceny a Mikulášské nadíl-
ky. Rodiče dětí si mohli balíček  předem 
objednat u nás nebo přinést vlastní. Všem  
samozřejmě  balíčky rozdal anděl s Miku-
lášem. 

Poděkování za organizaci a moderová-
ní večera zaslouží především Adéla Ran-
dáková. Dále děkujeme za diskotékový mix 
Karlu Domínovi a za „obsluhu kostýmů“  
Lukáši Skokovi a Ivetě Vonešové.

Dalším typem našich akcí je pořádání 
hudebních produkcí. Bohužel se tentokrát 

z důvodu nedostatku vhodných prostor 
nepodařilo, aby každá vltavotýnský kapela 
odehrála v Týně alespoň jedno vystoupení. 
Jeden koncert se konal v NR4 a jeden v Art 
caffe baru v Týně. Další se pak odehráva-
ly např. v Albrechticích nad Vlt. a vždy na 
nich vystoupila minimálně jedna místní 
kapela. Tyto koncerty přinášejí nejen pro-
stor pro prezentaci vlastní tvorby místním 
amatérským kapelám, ale také díky účin-
kování dalších hudebních skupin z okolí, 
zpestřujeme kulturní nabídku v Týně.

Vrcholem koncertní nabídky především 
pro mladou a střední generaci byl jedno-
denní festival Týnfest. Jednalo se o třetí 
ročník a tentokrát vystoupilo rekordních 13 
(především rockových) kapel. Ale zastou-
peno bylo opět více žánrů. Fanoušci měli 
možnost slyšet profesionální i amatérské 
muzikanty z blízkého okolí, ale  i např. 
z Ostravy. Příležitost opět dostaly dvě 
místní skupiny, tentokrát to byli Morgus 
down a Rentgen. Počasí nám sice nepřá-
lo, ale podle odezvy návštěvníků se akce 
povedla. 

Týnfest se pořádá na otáčivém hlediš-
ti v krásném areálu Bedřichových sadů.  
Zejména proto zde vždy vzniká skvělá 
atmosféra za niž vděčíme především 
návštěvníkům a vystupujícím kapelám. 
Velký dík patří také našim partnerům, kteří 
podpořili tuto na vltavotýnsku ojedinělou 
akci finančně či materiálně: Agentura MN 
Tábor, Vakkos, Print media Praha, Lékár-
na náměstí Týn n./Vlt., Elsat s.r.o., žaluzie 
a stínící technika Kareš, nábytek Rouden-
ský, Daňhel agro a.s., Jihočeská plavební, 
Elektro Maroušek, Baumax, Tiskárna Fiala.

Zahálet nebudeme ani letos. Už teď 
připravujeme na 14. 5. 2011 další ročník 
Týnfestu, o týden později Sportovní odpo-
ledne pro děti, které bude zakončeno lout-
kovým divadlem a samozřejmě i další roč-
ník Pohádkového lesa. Letos jsme vybrali 
datum 10. 9. 2011.

Těšíme se na setkání s vámi a děkuje-
me za vaši přízeň.

Za o.s. ACTIV
Filip Valtr a Markéta Karešová

www.sdruzeniactiv.wz.cz



Na počátku loňského ruku jsme 
informovali čtenáře Vltavínu o zajíma-
vé knize, vydané Národním památ-
kovým ústavem v Českých Budě-
jovicích: Zděná boží muka v jižních 
Čechách, jejímž autorem je Pavel 
Hájek. Kniha obsahuje množství zají-
mavých poznatků o těchto drobných 
sakrálních památkách, včetně naše-
ho města a okolí, s nimiž jsme čtená-
ře seznamovali. Knihu získalo naše 
městské muzeum darem od jejího 
autora, neboť některé podklady byly 
čerpány z našeho archivního fondu.

Zároveň s touto knihou vydal 
Národní památkový ústav v Čes-
kých Budějovicích ještě druhý sva-
zek s titulem Kamenná boží muka 
v jižních Čechách a přilehlé Moravě, 
autorky Zdenky Paloušové. Tuto kni-
hu však naše muzeum nevlastnilo. 
Teprve v letošním roce jsme tento 
krásný a pro dokumentaci naše-
ho regionu i vzácný výtisk získali, 

a to díky daru pana pátera Marka 
Donnerstaga Th.D., za nějž mu tou-
to cestou velmi děkujeme. V knize 

se rovněž objevuje náš vltavotýn-
ský region. Rádi bychom vás tedy 
s těmito památkami seznámili také 
prostřednictvím Vltavínu. 

Na území Vltavotýnska, spa-
dajícím do působnosti Městského 
úřadu Týn nad Vltavou, nalezneme 
jedinou kamennou památku tohoto 
druhu, a sice v obci Dolní Bukovsko. 
Kamenná boží muka leží severně od 
obce, při cestě do Horního Bukov-
ska. Ze čtyřhranného soklu vyrůstá 
užší čtyřhranný kamenný pilíř, který je 
ukončen nízkou čtyřbokou profilova-
nou kaplicí se čtyřmi poli, na vrcholu 
obloukovitě zakončenými. V jednom 
z polí je barevná malba Panny Marie 
s Jezulátkem. Na špici kaplice je 
umístěn jednoduchý železný křížek. 
Tato boží muka pocházejí pravděpo-
dobně z počátku 19. století, sloužila 
jako zastávka poutníků při velmi oblí-
bených církevních procesích a pou-
tích, jsou umístěna na jednom z nej-
vyšších bodů krajiny, odkud je krásný 
výhled do oblasti Veselských blat. 
Svým tvaroslovím vycházejí ze star-
ších středověkých forem.  

Další kamenné památky se pak 
nacházejí nedaleko našeho města, 
na okrese Tábor, zejména v Bechyni 
a jejím blízkém okolí. Milovníci cyklo-
turistiky a turistiky se s nimi již určitě 
setkali. Vznikaly vesměs kolem roku 
1500, kdy vlastnili bechyňské pan-
ství Šternberkové, a mohou souviset 
s přestavbou bechyňského františ-
kánského kláštera. První z nich najde-
me v obci Březnice. Boží muka jsou 
situována vlevo od hlavní silnice, na 
rozcestí s místní komunikací, a jsou 
dobře viditelná i řidičům, jedoucím 
tudy do Tábora. Jsou zajímavá pře-
devším tím, že mají velice málo opra-
covaný pilířek z rostlého kamene. 
Na jeho vrcholu spočívá čtyřboká 
mohutnější kaplice se čtyřmi trojúhel-
ně zakončenými nikami (původně pro 
umístění svatých obrázků, dnes bez 

výzdoby) a čtyřmi sedlovými stříška-
mi. Vrchol božích muk je zakončen 
malým železným křížkem. 

Nedaleko obce Hodonice pak 
můžeme vidět jiná kamenná boží 
muka, jsou situována v polích na 
rozcestí jižně od obce. Popis cituji ze 
zmíněné knihy: „Nízký čtyřboký pod-
stavec podpírá patku, jež má vytvoře-
ny drápky již dole na svém korpusu, 
je osmihranná a vynáší štíhlý vysoký 
osmihranný dřík, k jehož menšímu 
profilu je šikmo přitesána. Dřík ukon-
čují drápky, formou obdobné jako 
u božích muk v Březnici, velmi útlá 
hranolová kaplice má jedinou niku, 
uzavřenou lomeným obloukem, na 
bocích linkou naznačen tentýž tvar, 
zadní strana je hladká.“ 

Třetí kamenná boží muka stojí 
na okraji Černické obory, při silnici 
z Bechyně do Tábora, u letiště na 
kraji lesa. Tato boží muka jsou prav-
děpodobně mladší, novogotického 
stylu. Mají nízký a široký sokl se šes-
tibokým dříkem, částečně opracova-
ným strojově a částečně tesaným. 
Mohutná čtyřboká kaplice má jedi-
nou obloukovou mělkou niku (bez 
výzdoby) a je ukončena jehlancovou 
střechou.

Dvě památky pak nalezneme pří-
mo na území města Bechyně. První 
se nachází u cesty k Větrovu. Tato 
boží muka mají okosený dřík a veli-
ce zajímavou čtyřbokou kaplici s ni-
kami. Všechny čtyři strany kaplice 
jsou zakončeny kamennými křížky, 
na vrcholu kaplice je vytesán vrcho-
lový kamenný kříž. Ve štítku dříku je 
vytesána šternberská hvězda, která 
poukazuje na vznik právě za těchto 
majitelů. 

Poslední boží muka jsou opět 
mladší, barokního původu, zato 
však velmi zajímavá. Nacházejí se 
v bechyňské čtvrti Zářečí, podle své-
ho umístění přímo na žulové skále 
jsou nazývána Na Balvaně a jsou 

zasvěcena sv. Anně. V tomto případě 
se nejedná o boží muka pilířová, jako 
u všech výše zmíněných, ale o boží 
muka sloupková. Mají oblý sloupek 
s čtyřbokou vrcholovou kaplicí, v je-
jíchž dvou polích je vytesána datace 
1660, jméno donátora a původní 
zasvěcení Panně Marii. 

Je zajímavé, že přímo na území 
bývalého okresu Týn nad Vltavou se 
vyskytují tyto kamenné památky tak 
řídce, zato zděná boží muka, přede-
vším barokního původu, jsou nao-
pak velice četná. Můžeme to zcela 
jednoznačně historicky odůvodnit 
– v době středověku, kdy kamenná 
boží muka začala vznikat, nepůsobi-
la na Vltavotýnsku žádná významná 
kamenická huť, která by tyto drobné 
památky vyrobila. K tomu ještě musí-
me přidat nepříliš velký význam naše-
ho tehdy téměř „zapomenutého“ 
regionu – boží muka totiž nejčastěji 
vznikala v okolí rušných komunikací, 
které měla za úkol střežit, případně 
vznikala v souvislosti s událostmi 
odehrávajícími se na těchto expono-
vaných místech – s tragickými konci 
života, či naopak jako poděkování 
za záchranu při nenadálých nebez-
pečích.  Jedinou výjimkou tak jsou 
zmíněná boží muka mezi Dolním 
a Horním Bukovskem, která zcela 
jednoznačně vznikla v souvislosti 
s církevními poutěmi, ovšem až v 19. 
století. Naproti tomu v době baroka, 
především kolem poloviny 18. století, 
bylo Vltavotýnsko rušným transport-
ním krajem, jímž procházely při svých 
přesunech stovky vojáků a nevyhnu-
ly se mu i drobné válečné střety. Ty 
připomínají zděná boží muka, jichž 
najdeme na území Týna nad Vltavou 
a v jeho okolí značné množství.

Martina Sudová
Pramen: Zdenka Paloušová, 

Kamenná boží muka v jižních 
Čechách a přilehlé Moravě, NPÚ 

České Budějovice, 2009

Šachy
V soutěžích družstev, které se blíží k závěru, 

sehrála naše družstva v měsíci únoru a začátkem 
března po dvou utkáních. V krajském přeboru 
jednotlivců se rovněž konal v Českých Budějovi-
cích již čtvrtý kvalifikační turnaj, kde se zúčastnili 
v kategorii do 16 let bratři Simonové.

Družstvo „B“ ve 3. divizi dne 12. února vybo-
jovalo v domácím prostředí těsnou výhru 3:2 
s mládeží ŠACHklubu Tábor „A“. Dne 26. 2. pak 
v Táboře s „Béčkem“ stejného klubu zvítězilo 
v odloženém sedmém kole 3,5:1,5 bodu. Náš 
tým se tak stále drží na druhém místě v tabulce 
s teoretickou nadějí na první místo. Předpokla-
dem je však výhra v posledním kole se Sokolem 
Tábor „D“a prohra táborských seniorů se Sobě-

slaví což je docela reálné. 
Družstvo „A“ 2. divize po úspěšném ledno-

vém tažení nezvládlo dne 19. 2. utkání v Sobě-
slavi a vysoko prohrálo. Po porážce 6:2 se Spar-
takem Soběslav se tým propadl z pátého místa až 
na místo deváté (opět do nebezpečné zóny pro 
možný sestup). Podle výsledků dalších jihočes-
kých družstev ve vyšších soutěžích je možné, že 
následné sestupy ovlivní počet sestupujících ve 2. 
divizi až na čtyři týmy. Poslední dvě kola v této sou-
těži jsou pro naše „Áčko“ rozhodující pro udržení. 
První úspěšný krok udělalo družstvo v MDDM dne 
5. 3., když těsně zvítězilo s  Českými Budějovicemi 
hrajícími pod firmou QCC „D“ 4,5:3,5 bodům. Po 
této důležité výhře se tým vyšplhal opět až na šes-
té místo v tabulce. O sestupujících týmech se však 
bude rozhodovat v posledním kole, kdy družstva 

od pátého do desátého místa dělí jediné tři body. 
Náš tým zajíždí v tomto posledním kole dne 26. 
března do Jindřichova Hradce, který má v tabulce 
o jediný bod méně proti našemu týmu a je tak rov-
něž ohrožen sestupem.

Čtvrtý kvalifikační turnaj mládežnických kate-
gorií se uskutečnil dne 20. 2. v Č. Budějovicích 
za účasti celkem 90 dětí. V kategorii do 16 let se 
z bratrů Simonových vedlo lépe Karlíkovi, který 
skončil na čtvrtém místě a vytvořil si tak naději na 
postup do finálového turnaje jako první náhrad-
ník. Honzík Simon má zajištěný přímý postup 
vzhledem k výši svého osobního koeficientu 
a umístění na listině talentů. V turnaji skončil na 
pátém místě. Oba chlapce čeká ještě jeden kvali-
fikační turnaj v měsíci dubnu. 

Za ŠK J. Soldát

Kamenná boží muka na Vltavotýnsku 

Boží muka Hodonice

Boží muka Březnice Boží muka Dolní Bukovsko Boží muka Na balvaně v Bechyni



Městský dům dětí a mládeže

www.ddmtyn.cz

BŘEZEN 2011

JAK O SEBE PEČOVAT 
3. 3. od 16 – 17:30 hodin 

v MěDDM. 
Kosmetická poradna pro mladé 

slečny a dívky od 13 let 

PŘEHAZKA 
19. 3. od 9:30 – 12:30 hodin 

v tělocvičně ZŠ Hlinky. 
Pro předem nahlášená šestičlen-

ná družstva dětí od 7. tříd. 
Zápis družstev v MěDDM, telefon 

385 731 645 nebo na email info@
ddmtyn.cz 

Přihlášky odevzdávejte do čtvrt-
ka 17. 3. 2011 

SOUTĚŽE
Tvořivá soutěž ke Dni Země 

„PŘÍRODA KOLEM NÁS“ 
Pro děti a mládež od 7 do 26 let, 

práce s odpadovými materiály 
„ROK 3000 - BUDOUCNOST 

V MOJÍ FANTAZII“
Literární a výtvarná soutěž pro 

děti a mládež od 8 do 26 let. 

JARNÍ PRÁZDNINY
7. - 11. 3. PŘÍMĚSTSKÝ tábor 

v MěDDM pro děti od 1. - 4. třídy
5. - 12. 3. V KRKONOŠÍCH 

a V KRUŠNÝCH HORÁCH 
Lyžování, sáňkování a hry na 

sněhu pro děti, mládež a rodiny 
s dětmi.

VÝSTAVY
Z TVORBY MIROSLAVA PETŘÍ-

KA v MěDDM
FOTO Z AKCÍ A ČINNOSTI 

MěDDM v městské knihovně

Bližší informace o akcích 
a zájmových oborech najdete na 
plakátu konkrétní akce nebo na 
www.ddmtyn.cz 

 
Z činnosti:

Ve čtvrtek 3. 3. 2011 navštívila 
MěDDM kosmetička paní Jana Kolá-
řová. Pozvala si jí děvčata z kroužku 
šití, aby jim poradila s péčí o pleť, 
líčením i odlíčením. Na přednášku 
přišly i klientky Domova sv. Anežky. 
Přednáška byla velice pěkná a zají-
mavá, paní kosmetička jednu slečnu 
nalíčila a názorně na ní ukázala, co 
je pro mladé dívky nejhezčí a nej-
zdravější.

P. Fraňková

LETNÍ TÁBORY MĚDDM:
Doubravka 1 (s Martinou) v ter-

mínu: 2. – 15. 7. 2011 

Doubravka 2 (s Pavlou) v termí-
nu: 15. – 28. 7. 2011 

Soustředění mažoretek v termí-
nu: 23. – 30. 7. 2011 

Další informace přímo v MěDDM, 
tel. 385731645 nebo na stránkách 
MěDDM: www.ddmtyn.cz 

Záhadný Ignác Lindauer

V 11. čísle Vltavínu v loňském roce jsme informovali čtenáře o dosud 
neobjasněném původu vzniku zajímavých kreslených pohlednic Týna nad 
Vltavou a okolí, pod nimiž je jako autor podepsán Ignát (či Ignác nebo čes-
ky Hynek) Lindauer. Soubor pohlednic, včetně jejich kreslených předloh, 
které jsou ve sbírkách městského muzea, pochází z počátku 20. století, 
konkrétně z let 1904 – 1906. Vyslovili jsme domněnku, že by mohl Ignát 
Lindauer pocházet z plzeňské umělecké rodiny, z níž se proslavil zejména 
Bohumír Lindauer, působící na Novém Zélandu. Bohužel, u jména malí-
ře Ignáce Lindauera, bratra Bohumíra Lindauera, uvedeného ve Slovníku 
výtvarných umělců, bylo zapsáno datum úmrtí 2. 5. 1888 v Neratovicích 
a nemohl být tedy „naším“ Lindauerem, působícím na Vltavotýnsku na 
počátku 20. století. Při hledání informací jsem rovněž narazila na zmínku 
o tom, že matka kardinála Josefa Berana se za svobodna jmenovala Lin-
dauerová. Vzhledem k tomu, že Lindauer je neobvyklé příjmení, domnívala 
jsem se, že by rovněž mohlo jít o příbuzenský vztah. Bohužel, v archivu 
v Plasích, kam jsem se obrátila, neboť je zde uložena písemná pozůstalost 
kardinála Berana, bližší informace k rodině Lindauerových nebyly. 

Na počátku letošního roku se konečně podařilo tuto záhadu částečně 
rozluštit, a to díky Mgr. Lydii Baštecké, ředitelce Státního okresního archi-
vu v Náchodě (mimo jiné je Mgr. Baštecká autorkou několika knih, napří-
klad ze známé edice Zmizelé Čechy – Náchodsko, v níž vyšly také Zmizelé 
Čechy – Vltavotýnsko). V periodiku Litera Výčepního listu byl publikován 
článek Mgr. Baštecké s názvem Záhadný Ignác Lindauer. Zajímavé infor-
mace o Ignátu Lindauerovi tak můžeme díky paní ředitelce předat i čtená-
řům Vltavínu.

Podařilo se skutečně potvrdit naše původní domněnky. Ignác Lindauer 
skutečně pocházel ze zmíněné plzeňské rodiny, byl pátým synem Hynka 
Lindauera, velkého vlastence a biskupského zahradníka a bratrem slavněj-
šího Bohumíra. Údaj o jeho úmrtí uvedený ve slovníku je tedy mylný. Dětí 
bylo celkem šest. Ignác se narodil 4. května 1844. V mládí kráčel ve sto-
pách svého staršího bratra Bohumíra. Pravděpodobně vystudoval stejně 
jako on vídeňskou uměleckou akademii – i když podle jisté naivity a neu-
mělosti Lindauerových vltavotýnských obrázků se spíše zdálo, že se jedná 
o malíře-samouka. Zda skutečně studoval ve Vídni, není zcela jednoznačně 
prokázáno, dosáhl však titulu akademického malíře, který používal důsled-
ně ve veškeré korespondenci. Po studiu se živil jako malíř podobizen v Plz-
ni, cestoval za prací i po Rusku, Polsku a Německu. Záhy se zřejmě dostal 
také k novému vynálezu – fotografii. V Plzni se oženil s Marií Benešovou, 
s níž měl čtyři děti. Dospělosti se však dožila pouze nejstarší dcera Marie. 
V roce 1877 Ignác ovdověl, jeho žena zemřela spolu s nejmladším dítětem. 
Kam vedla Ignácova další pouť, nevíme. Objevuje se až po patnácti letech 
v Chrudimi. Bůh ví, jak se zde octl. Osmačtyřicetiletý vdovec se tady 22. lis-
topadu 1892 oženil se svobodnou šestatřicetiletou fotografkou Jenovéfou 
Kolínskou. V roce 1893 se ale již Lindauer objevuje v Chrudimi. V novinách 
se 6. 6. 1893 objevil inzerát: „Nový fotografický a malířský závod v Chru-
dimi otevřen v domě p. F. Jordy v Martiniho ulici v Chrudimi... Zhotovuji 
fotografie ve všech formátech a v životní velikosti, podobizny v oleji i tužko-
vé dle vlastní manýry; práce kostelní, divadelní dekorace, renovuji pečlivě 
starobylé malby, vše v přesně uměleckém provedení, v cenách nejmírněj-
ších. Ignát Lindauer, akad. malíř a fotograf v Chrudimi.“ Dochovaly se zde 
rovněž jediné dvě jeho známé skutečné fotografie — starý mlýn a ateliéro-
vý snímek ženy s dítětem. Jak píše Mgr. Baštecká, přesídlení Lindauero-
va ateliéru do Chrudimi si zřejmě vynutila skutečnost, že v Náchodě bylo 
mnoho fotografů. 26. 5. 1894 se manželům Lindauerovým narodilo jejich 
jediné dítě, dcera Jitka. Vystudovala učitelský ústav, ale v říjnu roku 1921 
mladá (teprve pětadvacetiletá) a oblíbená učitelka zemřela. Narození dítěte 
pravděpodobně přimělo Lindauerovy k návratu do Náchoda, kde si otevřeli 
společný Fotografický a malířský atelier.

Jenovefa fotografovala, Ignác pořizoval kresby Náchoda a jeho okolí. 
Náchodská kariéra však netrvala dlouho, roku 1898 je již i s manželkou 
hlášen v Plzni. Jeho manželka se zřejmě zanedlouho odstěhovala sama 
zpět do Náchoda a Ignác žil až do své smrti v Plzni u dcery Marie z první-
ho manželství, provdané Beranové. Její syn Josef, Lindauerův vnuk, pak 
skutečně vystudoval teologii a stal se pražským arcibiskupem a následně 
i kardinálem. Ignác Lindauer zemřel v Plzni 26. 5. 1908. Jak tedy přišli autoři 
Slovníku výtvarných umělců na datum úmrtí 2. 5. 1888 v Neratovicích, bůh 
suď. Každopádně je tato informace mylná.

Jediné, co nám tedy ještě zbývá objasnit je, z jakého popudu se 
Ignác Lindauer dostal v letech 1904 – 1906, tedy na sklonku svého živo-

ta a nedlouho před smrtí, do našeho regionu. Že zde nebyl náhodně, ale 
musel zde nějaký čas žít, dokládá kromě jeho kreseb také článek z Národ-
ních listů z 22. 4. 1905, který mi poskytla paní Jaroslava Sedláčková a za 
nějž velmi děkuji. Na straně 3. se zde píše: „Praktický vynález. Pan Ignát 
Lindauer, akademický malíř, sestavil dle svých zkušeností novou skláda-
cí židli s deštníkem z nebíleného plátna, hodicí se pro malíře, ekonomy, 
turisty, rybáře a vůbec pro každého, kdo v přírodě prodlévá. Židle tato je 
poměrně velmi lehká, dá se snadno na cestách nositi jako puška na rame-
ně, lze ji použít kdekoli v přírodě k sezení a připojený deštník, který je na 
židli upevněn, snadno se dá na kteroukoli stranu, proti větru, slunci nebo 
dešti otočiti. Židle má na konci bodlo, lze také jako zbraně k ochraně použí-
ti. Pan Lindauer žádal v Uhrách a pro Rakousko o patent. Lindauerovy židle 
vyrábějí se v Týně n. Vlt. a zakázky na ně přijímá p. Jan Bulka, obchodník 
v Týně n. Vlt.“

Možná se časem objeví ještě další stopa, která nám pomůže tuto chybě-
jící část obrazu Lindauerova života doplnit.

Martina Sudová
Pramen: Litera, Výčepního listu příloha všeobecně kulturní, 20/2010

Setkání s poslancem Parlamentu ČR 
Ing. Viktorem Paggiem

V neděli 27. 3. 2011, se od 18.00 hod. uskuteční v Zámecké restau-
raci v Týně nad Vltavou veřejné jednání klubu VV. Hostem bude posla-
nec Parlamentu České republiky a člen Grémia VV, Ing. Viktor Paggio.

Jste srdečně zváni.
Klub VV v Týně nad Vltavou

TISKÁRNA VLTAVÍN s.r.o.
chráněná dílna

Budějovická 82, 375 01 Týn nad Vltavou
tel.: 385 722 946, fax: 385 721 653

e-mail: info@tiskarnavltavin.cz

nabízíme služby chráněné dílny

- KARTONÁŽNÍ VÝROBA -
výroba kartonových krabic na zakázku, proložek do krabic

a další dle Vašich požadavků na balení výrobků a zboží

Hněvkovice na kreslené pohlednici Ignáce Lindauera.


