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11. dubna 2011

vychází každé
druhé pondělí v měsíci

5. číslo roku 2011
vyjde v pondělí 9. května

(uzávěrka čísla je v pondělí 2. května)

NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

Mléčné automaty v posledních letech zaží-
vají rozvoj po celé republice. Dopřát si čerstvě 
nadojené mléko mohou od března také obča-
né Týna nad Vltavou. Mlékomat je umístěn pří-
mo na farmě Dvůr Čihovice. 

Nerezový tank s celkovým objemem 1 300 
litrů disponuje vlastním chlazením, takže mléko 
má při výdeji optimální teplotu 5 stupňů Celsia. 
Výdejní místo je chráněno před hmyzem, bakte-
riemi i prachem a po každém načepování je pro-
pláchnuto vodou.

„Mléko po 24 hodinách vyměníme, co přes 
den nespotřebují zákazníci, odveze večer cisterna 
do mlékárny,“ vysvětluje provozovatel automatu 
a zemědělec Jiří Netík.

Na cenu mléka upozorňuje informační cedule 
u automatu. Litr čerstvého mléka pořídíte za 16 
korun. Je nutné si přinést vlastní nádobu, kte-
rou je možné přímo v automatu propláchnout. 
Zájemci nejčastěji zvolí praktickou PET láhev, 
v níž předtím nebyla voda s příchutí. Do dvířek 
přístroje se ale vejde i džbánek nebo bandas-
ka. Největší zájem o čerstvé mléko je prý vždy 
v pátek, kdy jej lidé vytočí až 100 litrů. Automat 
nevrací mince, je proto potřeba mít připraven 
dostatek drobných. 

„Měli jsme tu i jednu komickou situaci, kdy si 
zaměstnanci přišli načepovat za korunu mléko do 
šálku kávy,“ směje se Jiří Netík.

Mlékomat je vybavený cedulkou s upozorně-
ním, že je mléko nutné převařit.  Tím se zničí pří-
padné choroboplodné zárodky a mléko si přitom 
zachová výživovou hodnotu. 

„I po převaření je pořád nesrovnatelné s kupo-
vaným krabicovým mlékem. Chuťově i výživově. 

Obsahuje totiž živočišný tuk, který na sebe váže 
vitamíny a vápník,“ vysvětluje Netík.

A jak je to s možnými zdravotními riziky? Kaž-
dá farma i její produkty jsou systematicky kont-
rolovány veterinární správou. Na rozdíl od mléka 
určeného pro pasterizaci musí syrové mléko pro 

automaty splňovat mnohem přísnější předpisy. 
„Pro čerstvé mléko si zajdu klidně i pěšky přes 

půl Týna. Mám vyzkoušené, že za 20 korun si napl-
ním litr a půl do PETky,“ říká pravidelná zákaznice 
mlékomatu Edita Kostelecká. 

MAS Vltava

Čihovická farma nabízí čerstvé mléko z automatu

Výrobci a poskytovate-
lé služeb na Vltavotýnsku 
a Bechyňsku si nově mohou 
nechat zdarma certifikovat 
svůj originální produkt nebo 
službu v cestovním ruchu. 

Vltavotýnsko se tak zařazuje 
po bok dalších českých mikro-
regionů, kde již regionální zna-
čení funguje. Společný projekt 
místních akčních skupin Vltava 
a Lužnice je však výjimečný 
svou  nezávislostí na Asociaci 
regionálních značek.  

„Zavedením značky dojde 
k žádoucí spolupráci mezi 
výrobci, producenty a pro-
dejci, místní samosprávou 
a neziskovými organizacemi. 
To otevře možnost čerpání 
podpory z národních i meziná-
rodních zdrojů,“ říká předseda 
MAS Vltava Jan Dudlíček. 

Regionální značka místním 
výrobcům zajistí lepší odlišení 
a turisté budou mít jistotu, že 
si domů odvezou skutečně ori-

ginální vltavotýnský produkt. 
Místní obyvatelé zase mají 
koupí výrobků možnost pod-
porovat regionální výrobu a tím 
i místo, ve kterém žijí.

„Většina turistů chce poznat 
místní tradice, ochutnat míst-
ní speciality, koupit originál-
ní suvenýr. Mnohdy jsou ale 
ztraceni v záplavě výrobků 
s pochybným původem a kva-
litou. Tomu chceme regionál-
ním značením předejít,“ říká 
koordinátor projektu Miroslav 

Vlasák z MAS Vltava.
K oprávnění používat kula-

té logo Originální produkt 
Vltavotýnsko je nutné splnit 
kritéria nezávislé certifikační 
komise. U výrobku i služeb 
jsou samozřejmostí kvalita, 
tradice, výjimečnost ve vztahu 
k Vltavotýnsku, podíl místních 
surovin a šetrnost k životnímu 
prostředí. 

Finanční prostředky, kte-
ré se podařilo získat z evrop-
ských fondů, použije MAS 
Vltava na propagaci certifiko-
vaných výrobců a poskytova-
telů služeb.

„Mohou počítat s naší 
podporou v rámci propagace 
jejich produktu, ať už se jedná 
o mediální pokrytí, účasti na 
trzích a slavnostech, prezen-
taci v katalozích a další mar-
ketingové aktivity,“ doplňuje 
Miroslav Vlasák.  

Více informací a kritéria cer-
tifikace naleznou zájemci na 
webu znacka.vltavotynsko.cz. 

Vltavotýnsko má svoji regionální značku

Veselé Velikonoce 
všem čtenářům Vltavínu

přeje redakce



- 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

V Týně nad Vltavou byly na přelo-
mu února a března rozmístěny čtyři 
červené stacionární kontejnery na 
základě spolupráce se společností 
ASEKOL s.r.o., která  je pověřena 
Ministerstvem životního prostředí 
realizací zpětného odběru elektro-
zařízení. Tyto kontejnery usnadní 
lidem odevzdávání vysloužilých 
spotřebičů a baterií blíže místu jejich 
bydliště. S drobnými elektrospo-
třebiči tak obyvatelé našeho města 
nemusí na sběrný dvůr „Liškárna“ 
nebo na MěÚ, ale mohou je kdyko-
liv a pohodlně odevzdat do připra-
vených kontejnerů. Kontejnery jsou 
umístěny u separačních stání na 
tříděný odpad: 

* Hlinecké sídliště ul. Hlinecká 
u základní školy

* Hlinecké sídliště ul. U Zastávky 
u výměníkové stanice

* Malá Strana ul. Orlická 400 
Dům služeb

* Ul. Sakařova naproti poliklinice

Do kontejnerů PATŘÍ: 
baterie a drobná elektrozařízení 
jako 
jsou např. kalkulačky, rádia, drobné 
počítačové vybavení, discmany, 
telefony, elektronické hračky 
a podobně 

Do kontejnerů NEPATŘÍ: 
televizory, počítačové monitory, 

zářivky, úsporné žárovky, 
velké domácí spotřebiče 
(jako např. ledničky, pračky, 
mikrovlnky, chladničky a podobně)

Bc. Hana Nováková DiS., 
odbor životního prostředí

Hledáme kolegu/kolegyni 
do redakce měsíčníku Vltavín

- politické dění ve městě - kulturní a společenské akce atd. -

V případě zájmu si domluvte schůzku na tel. č. 602 27 23 23

TISKÁRNA FRANTIŠEK FIALA

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

ODPADOVÝ 
SLOUPEK ...

aneb 
Co o odpadech možná nevíte

Díl 1. Trocha odpadových čísel  
a vzdáleností

* Každý z nás vyprodukuje za rok 
průměrně 230 kg odpadů. Pro lepší 
představu - pokud bychom odpady, 
vyprodukované za jeden rok oby-
vateli ČR, naložili na nákladní vlak, 
dosáhnul by délky 1.954 km, což 
představuje vzdálenost ze západní 
hranice Ukrajiny, přes celé Sloven-
sko, celou ČR a Německo až do 
Paříže.

* Ročně vytřídí každý Jihočech 
v průměru 29,4 kg odpadu, který je 
dále zužitkován a zpracován na nové 
výrobky, což představuje téměř 13 % 
všeho domovního odpadu!

* Množství vytříděného odpadu 
v Jihočeských obcích vzrostlo mezi 
roky 2004 a 2007 o 56 %!! Pokud 
použijeme opět příměr s naloženým 
nákladním vlakem, tak vlak naložený 
tříděných odpadem by byl v roce 
2004 dlouhý necelých 34 km, ale 
v roce 2007 by už dosáhl délky 
57 km !!!

* Doba použití některých věcí 
před vyhozením je jen několik minut. 
Doba rozkladu odpadů může být 
i několik tisíc let (sklo, polystyren 
– nikdy, kelímek od jogurtu 50 až 80 
let, taška z igelitu 20 až 30 let, filtr od 
cigarety 10 až 20 let, list papíru 2 až 5 
měsíců, ohryzek hrušky 7 až 20 dní).

Zdroj www.jihoceske-trideni.cz

Bc. Hana Nováková, 
odbor životního prostředí MěÚ 

Týn nad Vltavou

Ze zákulisí Divadelní společnosti Vltavan
Vážení divadelní přátelé, dovolte mi jenom pár slov k připravované 

letní sezóně na Otáčivém hledišti. Pro letošek pro Vás připravujeme hru 
se zpěvy „Na tý louce zelený“ autora Járy Beneše a v režii Jana Humheje. 
Věřím, že i naše provedení se Vám bude líbit. Další hrou, kterou DSV na 
„Otáčku“ uvede, bude obnovená premiéra dramatického příběhu ze stře-
dověku „Dva na koni, jeden na oslu“, kterou napsal Oldřich Daněk a reží-
roval Luděk Švehla.

Jako tradičně nezapomeneme na naše hosty. Začíná se už v červnu a to 
tanečním divadlem FAE z Prahy, které uvede hru „Zvoník od Matky Boží“. 
Rovněž ta se již na našem „Otáčku“ hrála a byl to velice pěkný, ale smutný 
příběh. Tento soubor rovněž uvede hru „Louky“. Na začátku července se již 
poněkolikáté představí soubor DRH se svojí úspěšnou Shakespearovskou 
variací „Noc ve znamení slunovratu“ 

Poté budou naše představení a na závěr srpna opět vystoupí naši hosté 
– oblíbený soubor Ty-já-tr z Prahy s nastudováním hry „Experiment“.

Jak vidíte, letošní sezóna je opravdu nabitá a věřím, že si určitě čas na 
„Otáčko“ najdete. Přesné termíny najdete na našich webových stránkách 
www.dsvltavan.cz.

Těšíme se na Vás – za DSV Jiří Bergler, ředitel

Divadelní okénko
Best Of č. 2  

aneb, vybráno samotnými diváky
Už se opět blíží termín představení, kdy Revers kabaret parodi, představí 

svůj dvouhodinový program v Zámeckém divadle. Nabízí se napsat premi-
érový program, ale už název hovoří o tom, že se jedná o program sesta-
vený z věcí, které mají u diváků největší ohlas. Diváci se mohou těšit na: 
Prodanou nevěstu, Labutí jezero, ZZ Top, Abbu, Hříšný tanec, Petra Koláře, 
Tinu Turner, Alice Cooper a mnoho a mnoho dalších. Již toto nahlédnutí 
do připravovaného show hovoří o tom, že nabídka bude opravdu široká. 
Od baletu až po tvrdý rock. Je předpoklad, že se diváci budou opět velice 
dobře bavit. Proto si včas zajistěte vstupenky na představení, které se 
uskuteční 21. 5. 2011 v Zámeckém divadle od 19.30 hodin.

Revers kabaret parodi, je ale již v předstihu, protože chystá sice pomalu, 
ale o to pečlivěji program na již tradiční vánoční svátky, kdy už nestačí jen 
jedno představení. Také jistě proto musíme jedno představení přidávat, že 
si maminky chtějí odpočinout od veškerého vánočního shonu.

Proto také opět chceme oslovit hlavně muže, kteří jsou pro každou 
srandu a nebojí se vystoupit před vyprodaný sál a není jim proti srsti obléci 
na sebe třeba i dámské šaty. Obracíme se i na takové zájemce, kteří umí 
něco zvláštního a nechtějí si to nechat jen pro sebe. 

Zájemci hlaste se na tel: 606 175 174  a nebo revers@seznam.cz
Heř.

Nová barva v třídění odpadů je červená
Stacionární kontejnery na elektro a baterie

Luňáčci přivítají na 
„Jarní plavbě“ skupinu 

PACIFIK!
Již 15. dubna nás čeká v letošním 

roce první plavba v divadle Na palu-
bě a jejím hostem bude legendární 
skupina Pacifik. Historie této skupi-
ny sahá do roku 1971, kdy se Paci-
fik poprvé představil na pražském 
kole Porty. Tehdy pětičlenná kapela 
zvítězila a odstartovala svou dlouho-
letou kariéru. Jak Tony Linhart uvádí 
na svém webu, do nejhezčích etap 
historie kapely patří Potlachy, pořá-
dané v Malostranské besedě. Původ-
ní složení skupiny Pacifik vydrželo 
poměrně dlouho, ke změnám však 
dříve nebo později dojít muselo. Přes-
to všechno Pacifik své místo mezi fol-
kovou špičkou ustál a pokračuje slib-
ně dál. Pozvání na Jarní plavbu přijal 
Tony Linhart se zpěvačkami Helenou 
Maršálkovou a Marcelou Voborskou. 
Skupinu doplňuje kytarista Honza 
Frühwirt a v tomto složení Vám Pacifik 
přijede zpříjemnit jarní večer do Hote-
lu Zlatá Loď. Jako předkapela vystou-
pí tradičně skupina Luňáčci.

Na Jarní plavbu vyplouváme 
v pátek 15. 4. 2011 v 19:30 hodin 
ve vinárně hotelu Zlatá Loď. Vstup-
né činí 80,- Kč.

Na Vaši návštěvu se těší Luňáčci.

Obce Vltavotýnska 
NUZICE, místo s vlastním 

kosmonautem a lákadlo 
nejen pro filmaře

V pořadí druhá výprava po obcích 
Vltavotýnska mě zavedla do seve-
rozápadní části 6 km od Týna nad 
Vltavou. Přijela jsem na schůzku 
o pár minut dříve, sedla si na náves 
a poslouchala. Slyšela jsem typické 
zvuky vesnice, bohužel značně pře-
hlušené frekventovanou dopravou. 
Chvíli jsem počítala projíždějící auta, 
ale po pár minutách jsem ztratila pře-
hled (a to jsem prosím VŠ). Naštěstí 
právě dorazila paní Martina Šonko-
vá, předsedkyně Osadního výboru 
Nuzic, se kterou má výprava začala. 

Nejdříve jsme nahlédly do nedáv-
no opravené kapličky se sochou sv. 
Jana Nepomuckého, která je krásnou 
ozdobou návsi, prošly jsme kolem 
Božích muk, která na svou renovaci 
ještě čekají, až do místní hospody, 
kde se k nám připojily paní Zuzana 
Pouzarová a Zuzana Boháčová. 

Historie obce je sepsána na 
webových stránkách Nuzic, nebo 
v knížce Martiny Sudové. Za více jak 
740 let existence prožily Nuzice mno-
ho událostí zlých i dobrých, dnes 
jsou vyhledávaným místem zejména 
pro své kouzelné okolí a romantická 
zákoutí kolem Židovy strouhy. Patr-
ný je zde úbytek a stárnutí obyvatel. 
Ještě v 30. letech minulého století 
měly Nuzice 240 obyvatel, dnes jich 
tu žije 104, z toho 17 je dětí mlad-
ších 18 ti let. Z mého pohledu, a jak 
se i dočtete dále, je zde však velká 
snaha a chuť místních pracovat pro 

- pokračování na straně 2-



svůj domov, posilovat sousedské 
vztahy a hledat a realizovat možná 
zlepšení v obci. 

Organizace obce aneb šest ku 
sto čtyřem

Má slova potvrzuje výčet organi-
zací obce, na což mi nestačí prsty 
jedné ruky. Při počtu obyvatel 104 
myslím docela zajímavý údaj. Za 
prvé tu najdeme Sbor dobrovolných 
hasičů založený roku 1898, dnes 
má 35 členů. K dalším organizacím 
patří Myslivecké sdružení Nuzice, 
Netěchovice. Koncem loňského roku 
založili místní v pořadí třetí spolek 
Nuzický zvonek, o.s. Tvoří ho deset 
členů a jeho cílem je přinést do obce 
společenské a kulturní akce, které by 
zaujaly napříč generacemi s důra-
zem na seniory, maminky s malými 
dětmi a aktivní činnost dětí školního 
věku. Za zmínku jistě stojí i ama-
térský Pěvecký sbor Nuzice pod 
vedením Pavlíny Ďuriačové, který 
již s vánočními koledami vystoupil 
v Bechyni, Hodětíně nebo Týně nad 
Vltavou. Do budoucna by jeho čle-
nové rádi rozšířili repertoár i o lidové 
písně. Pátou místní organizací (ano 
slyšíte dobře, pátou!), avšak určitě 
ne v pořadí významnosti, je Kroužek 
mladých umělců. Je to skupina dětí, 
které se společně schází a vymýšle-
jí si aktivity. K hlavním patří zpívání, 
malování, výtvarné práce. Zázemí 
děti našly v klubovně na návsi, kte-
rá byla rovněž nedávno opravena. 
Mají na starosti výzdobu, jak uvnitř, 
tak zvenčí, vyrábějí dárečky na místní 
akce. Když teď pojedete Nuzicemi, 
podívejte se vpravo ve směru na Týn 
na krásná vajíčka symbolizující blížící 
se Velikonoce. V letošním roce plánu-
je kroužek hned dvě výstavy. Jednu 
s názvem MAKRO a V jednoduchosti 
je krása, která bude k vidění koncem 
školního roku a druhou na přelomu 
listopadu a prosince s názvem Svět 
zvířat. To by mohla být inspirace i pro 
další obce, v každé se jistě najde 
spousta šikovných dětí. No a samo-
zřejmě nesmím zapomenout na 
Osadní výbor Nuzic, tedy „pět stateč-
ných“, kteří bez nároku na odměnu 
bojují za lepší Nuzice.

Je skutečně přáno životu 
v obcích?

Bylo, nebylo, … na kraji obce 
stála smutná chaloupka, jmenovala 
se hospoda.  Podobně jako v Před-
čicích mají nuzickou hospodu v pro-

nájmu od města místní hasiči a pro-
voz zajišťuje soukromý podnikatel. 
Podobně jako v Předčicích, i zde 
dlouho chyběla vůle města k nezbyt-
ným opravám. Původní obecní škola 
se tak asi dvacet let nedočkala žádné 
investice a to je samozřejmě na dneš-
ním stavu znát. Ale dnes se postup-
ně krůček po krůčku daří objekt 
opravovat za finanční pomoci města 
a brigádnických hodin místních dob-
rovolných hasičů. Pro zajímavost na 
společné opravy v obci, které potě-
šily nejen hospodu, kapličku, ale 
i klubovnu a autobusovou čekárnu, 
odpracovali místní jen v loňském 
roce přes 800 hodin. Dnes je hos-
poda otevřena třikrát do týdne, v létě 
je v plánu každý den kromě pondělí. 
Velký sál zlákal místní k pořádání kul-
turních akcí, nedávno zde proběhlo 
maškarní, na které přišlo asi dvě stě 
k nepoznání maskovaných malých 
i velkých návštěvníků (dokonce prý 
jedna holčička nepoznala ani vlast-
ní maminku), podobného zájmu se 
dočkal i hasičský ples. A zazvonil 
zvonec a pohádka má dobrý konec.

Hospoda snad tedy, doufejme, 
svou budoucnost neztratila. To 
prodejna vedle hospody je na tom 
o poznání hůře. Dnes již nefunguje. 
A tak jsem si nostalgicky zavzpo-
mínala, jak jsem si zde ještě před 
lety cestou z Prahy koupila housky 
a šunkový salám. To už se mi asi 
v budoucnu, podobně jako v jiných 
obcích, nepodaří. Mega obchody už 
spolykaly nejeden malý obchůdek. 
Na rozdíl od Předčic zde neprojíž-
dí ani pojízdná prodejna, veškeré 
nákupy je třeba vyřizovat v Týně 
(v těch mega obchodech).

A vodovod – že by se tento sen 
podařilo po dvaceti letech marného 
snažení konečně uskutečnit? No, uvi-
díme. Ale ještě nikdy nebyly Nuzice 
tak blízko k jeho realizaci jako nyní. Ve 
studních vody rok od roku ubývá, její 
kvalita je mnohdy nevyhovující, a tak 
je opravdu za pět minut dvanáct.

A co děti, mají si kde hrát?
V Nuzicích se s dětmi určitě počí-

tá. Místní by si přáli omladit obyva-
telstvo (tak hurá do toho, možná by 
pomohlo častější vypínání elektřiny 
:)). Kromě prostoru pro Kroužek 
mladých umělců se děti mohou 
vydovádět na hřišti na návsi. Menší 
děti jistě nevynechají krásné pro-
lézačky, větší využijí stůl na pink 
pong a v budoucnu je navíc čeká 

dostavba atrakcí pro starší na druhé 
polovině návsi, kterou před časem 
vykoupilo za tímto účelem město, za 
což jsou místní rádi.

Na děti je pamatováno i v plánu 
akcí. Na podzim plánují Nuzice akci 
pro děti ve stylu pohádkového lesa, 
avšak s nápaditými změnami. Jednot-
livá stanoviště a úkoly pro děti připra-
ví místní a některé okolní organizace. 
Děti tak narazí na otázky ze včelaření, 
myslivosti, zdravovědy a dalších. Na 
akci se společně s Nuzicemi budou 
podílet i sousední Netěchovice (taky 
cesta, jak zvýšit porodnost:)). 

Dnes děti dojíždějí školním auto-
busem do Týna nad Vltavou, nebýt 
však aktivity místních směřující k posí-
lení dopravy, možná by ještě dnes 
děti běhaly přes les do Bechyně.

Ale nejen děti si „chtějí hrát“ a pro-
to Nuzice pamatují i na starší ročníky. 
Zmínit určitě musím první setkání 
rodáků a přátel obce, které proběh-
lo v září loňského roku. I pro letošní 
rok chystá sdružení Zvonek nejen 
pro seniory a starší občany společné 
květnové posezení při dechovce.

Kosmonaut z Nuzic
Při pátrání po zajímavém místě 

jsem se dopátrala zajímavé osoby. Na 
své nuzické kořeny i dnes pamatuje 
jeden z 12 statečných, který se pro-
cházel po povrchu měsíce. Kapitán 
Eugene Andrew Cernan se narodil 
v Chicagu v roce 1934. Zjistila jsem, 
že máme společný den i měsíc naro-
zení, ale na rozdíl ode mě, pan Cernan 
„dolétl“ rozhodně dále. Babička z mat-
činy strany paní Rosalia rozená Peter-
ková pocházela přímo z Nuzic č.p. 32. 
Tento dům stále vlastní její potomci. 
Při svém letu na měsíc v roce 1972 
vzal s sebou kapitán Cernan česko-
slovenskou vlajku, kterou položil na 
měsíční povrch a poté odvezl zpět. 
O dva roky později ji v Českosloven-
sku předal řediteli Astronomického 
ústavu. Dnes je umístěna na pilíři dale-
kohledu v kopuli observatoře v Ond-
řejově. Rodiště své babičky navštívil 
pan Cernan po revoluci v roce 1994. 
I dnes je kapitán Cernan aktivní, své 
životní zkušenosti předává i dalším 
generacím a kdo ví, třeba do rodiště 
své babičky ještě někdy zavítá. Je 
zřejmé, že taková návštěva by byla 
nejen pro Nuzice velmi zajímavá. 

Závěrem
Co říci závěrem, výprava do 

Nuzic se mi líbila. Jsem ráda a záro-
veň děkuji třem dámám, které si na 

mě udělaly čas a ochotně vyprávěly 
o Nuzicích, které jim, přestože samy 
nejsou rodačkami, evidentně přirostly 
k srdci. Až dopřeje počasí, vezmu kolo 
a rodinu a zajedeme si prohlídnout 
ještě okolí vesnice. Ač nerada přizná-
vám, že za osm let jsem se k Židově 
strouze ještě nepodívala. Musím tedy 
tuto jasnou chybu ve vzdělání napra-
vit. I filmaři uznali krásu zdejší přírody 
a zasadili sem část děje filmu Františ-
ka Čápa a Václava Kršky Ohnivé léto 
z roku 1939 na motivy románu Vác-
lava Kršky Odcházení s podzimem, 
ve kterém si zahrálo i několik rodáků, 
či z novější doby pohádku Zdeňka 
Trošky Čertova nevěsta, která právě 
míří do kin. Pokud se půjdete na Troš-
kovu pohádku podívat, vzpomeňte si, 
že je v ní kousek Nuzic. O Nuzicích by 
se dalo napsat daleko více, ale to by 
se nám nevešlo na stránky Vltavínu. 
Ale zkusím to nechat na vás, vydejte 
se třeba na některou z chystaných 
akcí v Nuzicích, hned v květnu 14. od 
15 hodin to bude společné posezení 
při dechovce u místní hospody, nebo 
v září výlet do pohádkového lesa. 
A nebo se třeba potkáme na pro-
cházce u Židovky.

V příštím čísle zamíříme do třetí 
obce, kterou budou Koloděje nad 
Lužnicí. Máte-li mi cokoli k této obci 
říci, budu ráda, když mi před uzávěr-
kou dalšího čísla napíšete, případně 
se s vámi ráda sejdu. Pomozte mi 
čtenářům Vltavínu představit vaši 
obec a říci, co je v ní nejkrásnější.

Tak ahoj Nuzice, děkuji za přije-
tí, bylo mi u vás hezky!

Eva Janatová, 
janatova.eva@centrum.cz

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás oslovit a uvést 

Vás do světa psů, světa milovníků 
všech pejsků a psích aktivit. Možná, 
že nás znáte, ty šílence, co veškerý 
svůj volný čas věnují svým čtyřnohým 
miláčkům. S potěšením sledujeme, že 
vůbec v našem městě nejsme sami, 
kdo má rád pejsky, že je nás stále víc. 
Pár nadšenců založilo klub, a protože 
jsme přece pejskaři, tak název nemo-
hl být jiný než Sportovní klub PEJS-
KAŘI, o.s. Týn nad Vltavou. Pořádali 
jsme už tři voříškiády a povedla se 
nám historicky první krajská výstava 
psů u nás, v našem městě. Zasloužili 
jsme si plně být členy Kynologické 
jednoty ČR, což je i velký závazek. Již 
v těchto dnech připravujeme druhou 
krajskou výstavu psů všech plemen 
a další akce jsou v plánu.

Ale proč toto píšeme. Chtěli 
bychom touto formou pravidelně 
čtenáře VLTAVÍNU seznamovat 
s novinkami z „kynologického“ svě-
ta, upozorňovat na vše zajímavé, 
např. zajímavé akce u nás i ve světě, 
rady pro čerstvé majitele štěňátka, 

zkrátka vše, co se týká „psí proble-
matiky“. V podokénku „VYČENI-
CHÁNO“ budou zveřejněny aktuální 
informace - např. cestování se psy, 
čipování apod. 

Náše představa je ta, ukázat 
ostatním, t.j. „nepejskařům“, že mít 
pejska je nejen zábava, ale i starost 
a odpovědnost. Že pejsek není jen 
na to, aby znečišťoval chodníky, ale 
dá se s ním zažít spoustu zábavy - 
jen si zvolit tu správnou disciplínu. 

Proto se v příštích číslech bude-
me vždy věnovat nějakému tématu, 
které podrobněji rozvedeme. A pro-
tože je jaro a všude se rodí spousty 
mláďat - štěňat, koťat, tak naše úpl-
ně první téma bude:

CHCI SI POŘÍDIT PSA... Výběr 
plemene, co a jak včetně platné 
legislativy a jiných užitečných věcí 
- o tom až zase příště.

Za Sportovní klub PEJSKAŘI, 
o.s. Týn nad Vltavou napsala Dana 
Lukášková Lukaskova.dana@
seznam.cz, CHS DOGO CANARIO - 
REINA IZABEL, www.reina-izabel.cz

Farní charita Týn nad Vltavou
Děkanská 220, 375 01 Týn nad Vltavou
Tel. 385 731 553, 731 402 990
e-mail: reditelka@farnicharita.cz, bongo@farnicharita.cz
www.farnicharita.cz
IČO: 73632945, DIČ CZ73632945
GE Money Bank, č. ú. 159263515/0600

Výtvarná soutěž „Řekni to komiksem“
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež vyhlašuje výtvarnou soutěž „Řekni to 

komiksem“. Úkolem je vtipně a originálně výtvarně ztvárnit jedno ze základních pra-
videl Bonga. Výběr výtvarné techniky je libovolný, můžete použít akvarel, tempery, 
dokreslovat fotografie, koláž apod. Pravidla Bonga naleznete na stránkách Farní 
charity Týn nad Vltavou, v letácích nebo se můžete přijít podívat přímo do Bonga 
(Hlinecká 746, vchod do bývalého kina). Do soutěže se mohou zapojit děti a dospí-
vající ve věku 12 – 26 let. Soutěžící budou rozděleni 
do kategorií: I. kategorie 12 – 15 let, II. kategorie 16 – 
20 let, III. kategorie 21 – 26 let. Daný výtvor odevzdej 
v Bongu do 31. 05. 2011. Porota slavnostně vyhlásí 
jednoho vítěze v každé kategorii na cykloturistické 
akci „Bicyklem za jádrem“ u Informačního centra 
JE Temelín dne 4. 6. 2011. Akce bude probíhat od 
14:00 – 18:00, vítěz a výsledky doprovodné akce 
„Oranžové kolo“ budou vyhlášeny po 17:00 hodině. 
Vítěz každé kategorie vyhraje MP3 přehrávač. Dále 
porota vybere 10 komiksů, které se utkají o přízeň 
veřejnosti. Veřejnost vybere nejvtipnější a nejzajíma-
vější provedení pravidla Bonga. Pro tuto kategorii se 
bude hlasovat u „Oranžového kola“. 

!Na druhou stranu komiksu nezapomeň napsat 
svoje jméno, věk, bydliště a telefon!

Obce Vltavotýnska 
NUZICE, místo s vlastním kosmonautem a lákadlo nejen pro filmaře

- pokračování z poslední strany -

Socha sv. Jana Nepomuckého 
v místní kapličce.

O PSECH A LIDECH, 
aneb OKÉNKO PRO PSA NIKOLIV POD PSA



O čem také psal Vltavín před osmdesáti lety…
/vybrala M. Opluštilová/

Novostavba budovy pro dětskou opatrovnu
V nejbližší době bude úplně dokončena stavba budovy 

pro dětskou opatrovnu, takže po prázdninách bude odevzdána svému úče-
lu. Tím odpomoženo bude dávnému nedostatku, kterým opatrovna trpěla: 
opatrovna bude míti mimo učebnu zvláštní hernu, u budovy bude upravena 
zahrádka s pískovištěm, takže děti těch rodičů, kteří nuceni jsou odcházeti 
za výdělkem na celý den a nemohou se věnovati péči o své nejmenší, bude 
možno mezi dnem účelně ošetřiti. Mimo to zabezpečena v budově pěkná 
místnost pro veřejnou knihovnu a čítárnu. Veřejná knihovna obecní, která 
má bohatý inventář knih, tísní se dosud v jedné místnosti s dětskou opat-
rovnou ve staré budově, kde pro nedostatek místa nebylo možno zaříditi 
čítárnu. Nyní dočkáme se zajisté i toho, že knihovní rada uvede co nejdříve 
ve skutek i veřejnou čítárnu, kde bude míti možnost každý, kdo nemá pro-
středků, aby odebíral více časopisů, sledovati události z různých hledisek 
a utvořiti si pak úsudek vlastní. 

Dosud opatrovnou a knihovnou užívaná místnost v domě č.p. 225 s jed-
ním bytem uvolněna bude pro městské museum, které pro nedostatek vhod-
né místnosti nebylo možno doposud zaříditi a nepochybuji, že místní musejní 
spolek co nejdříve se pochlubí, co za krátkou dobu svého působení získal. 

V suterénu budovy nové budovy opatrovny jsou zařizovány městské lido-
vé lázně, které budou vkusně a moderně upraveny, budou míti čtyři vanové 
koupele, sprchy s jednotlivými míchacími bateriemi, aby každý mohl si teplo-
tu sprchy sám voliti, dále sedací sprchu a parní komoru. V místnostech lázní 
bude ústřední topení. Zařízení lázní každého jistě překvapí. Poplatky budou 
mírné a dá se tudíž očekávati, že lázní bude jistě hojně používáno. Tedy 
opět jeden krok dopředu, který bude míti tím větší význam v našem městě, 
kde snad ani čtvrtina domů nemá koupelen. Za velkou výhodu považuji, že 
v tomtéž domě bude veřejná čítárna, kde bude moci každý po koupeli pří-
jemně stráviti dobu, než přijde tělo po koupeli do normálního stavu. Kvůli 
úplnosti poznamenávám, že v 1. poschodí je byt pro zřízence a mimo to další 
byt o pokoji a kuchyni, který bude snad zatím pronajat. 

Konstatuji na tomto místě rád, že stavbu této budovy umožnila jedině 
Spořitelna města Týna nad Vltavou, jednak věnovala k tomuto účelu znač-
né dary, jednak pak na zbytek stavebního nákladu poskytla zápůjčku k jejíž 
umoření jistě bude přispívati, takže možno říci, že budovu tu Spořitelna 
sama postavila. Z toho nejlépe je viděti, jaký význam má pro město již dnes 
Spořitelna založená před 20 lety a co by byla znamenala pro město Spoři-
telna dnes, kdyby byla bývala založena o 20 roků dříve, tj. v době, kdy se 
druhé peněžní ústavy ve městě teprve začínaly rozvíjet. Dnes mohla býti 
alespoň dvakráte tak silnou a mohla nám pomoci snad z velké části uhraditi 
ty náklady, jichž se velká část občanstva bojí. Rozpomene-li se člověk, proč 
všechny dobré snahy nevedly tehdy k cíli, srdce zabolí.                         -K-

Pozvánka do muzea
Do 22. dubna 2011 si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu Historic-

ké fotografie Týna nad Vltavou. 

U příležitosti dvacátého výročí vybudování nové struktury mateřských 
škol v našem městě a vzniku Mateřské školy Týn nad Vltavou se bude konat 
výstava výtvarných prací dětí Pokoukáníčko II. Výstava bude zahájena 
v pátek 29. dubna v 9.30 hod. a potrvá do 19. června 2011. 

Ve čtvrtek 5. května v 17.00 hodin se bude konat vernisáž výstavy 
fotografií P. Marka Donnerstaga, Th.D., Adopce na dálku – Cesta do Indie. 
Výstava potrvá do 26. června 2011.  

Těšíme se na vaše návštěvy. M. Opluštilová

Kalendárium vltavotýnských osobností
Duben 2011

22. dubna 1976 zemřel ve Vídni rodák z Koloděj nad Lužnicí, významný 
divadelní a filmový režisér Alfréd Radok.

22. dubna 1871 se v Kolodějích nad Lužnicí narodil středoškolský pro-
fesor, zoolog a odborný spisovatel František Švec.

Martina Sudová

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

Městské centrum kultury a vzdělá-
vání Týn nad Vltavou 

 
MĚSTSKÁ GALERIE 

U ZLATÉHO SLUNCE 
Vás a Vaše přátele co nejsrdečněji 

zve na výstavu
Vltavotýnský trialog

(TŘI ČLENOVÉ 
SDRUŽENÍ Q)

ZDENA HÖHMOVÁ
MIROSLAVA 

TRIZULJAKOVÁ
MAREK TRIZULJAK

OBRAZY, KRESBY, SKLO
v Městské galerii U Zlatého slunce, 
nám. Míru 37, Týn nad Vltavou tele-
fon 604 207 826 
www.tnv.cz, marie.hanusova@kultura.tnv.cz
Vernisáž výstavy proběhla v pátek 8. dubna 2011. V programu zahráli 
členové Ensemble Marijan z Brna. Hudební vystoupení se uskutečnilo za 
podpory MK ČR a Jihomoravského kraje.
Otevírací doba: úterý – pátek 13 - 16 hodin, sobota 9 - 11 hodin, neděle 14 
- 16 hodin, pondělí – zavírací den /mimo uvedené hodiny po dohodě na 
telefonním čísle 604 207 826/
Vstup je bezbariérový a vstupné je dobrovolné. Těšíme se na Vaši náv-
štěvu.
Výstava potrvá do 4. května 2011

MĚSTSKÁ GALERIE 
U ZLATÉHO SLUNCE 
TÝN NAD VLTAVOU

Vás srdečně zve na hudební pořad 
/v prostorách Městské galerie/

PÍSNĚ OTCE VOD 
NEW ORLEANS JAZZ

 

/původní nahrávky 20. - 30. léta 
minulého století

ze soukromé sbírky/

který se uskuteční 
v sobotu dne

23. dubna v 16 hodin
v Městské galerii U Zlatého 

slunce

Pořadem bude provázet 
Josef Studenovský

Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na Vaši návštěvu !

V letošním roce v naší knihov-
ně zakládáme novou tradici – tra-
dici oceňování nejlepších čtenářů, 
kterou budeme pravidelně opako-
vat každý rok v březnu, abychom 
našli svého „Čtenáře roku“. Cílem 
této aktivity je posilovat společenský 
význam a prestiž četby a ocenit ty, 
kteří služby knihoven nejvíce využí-
vají. S tímto nápadem přišla Národní 
knihovna v Praze, Sdružení knihov-
níků a informačních pracovníků 

(SKIP) a SKANSKA, které pro výběr 
nejlepších čtenářů určily pravidla. 
Základním kritériem pro výběr Čte-
náře roku je počet vypůjčených knih 
za uplynulý rok, jak je vykázán ve 
výpůjčním systému. Toto kritérium 
může mít celou řadu úskalí, proto, 
vedle tohoto základního kvantitativ-
ního kritéria, budeme zohledňovat 
i další hlediska, například:

• Počet návštěv knihovny v uply-
nulém roce

• Zapojení čtenáře do aktivit 
knihovny

• Vztah čtenáře ke knihovně.
Mezi nejlepších šest postoupili 

tito čtenáři:
Jméno čtenáře
Počet přečtených knih
Trampotová Kristýna 411
Profant Ondřej 197
Vlková Kristýna 194
Kocábová Eva Pavla 160
Vachová Andrea 156
Vlčková Nikola 134
 V úterý 15. března proběhlo 

vyhlášení Čtenáře roku a Čtená-
ře roku Jihočeského kraje v naší 

Městské knihovně. Za přítomnos-
ti místostarosty města Týna nad 
Vltavou Františka Němce, ředitelky 
Městského centra kultury a vzdělá-
vání Mgr. Jany Mráčkové, knihovni-
ce Městské knihovny Ivy Janovské 
a zástupkyně výboru jihočeské-
ho SKIPu a metodičky Jihočeské 
vědecké knihovny v Českých Budě-
jovicích Lídy Švíkové byli oceněni 
nejlepší čtenáři knihovny. 

Je potěšitelné a úžasné záro-
veň, že „Jihočeskou čtenářkou 
roku“ se stala naše čtenářka 
a studentka Gymnázia Týn nad 
Vltavou Kristýna Trampotová.

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

Vítězové a jejich rodinní příslušníci. V první řadě sedí: Ondřej Pro-
fant, jeho bratr, Kristýna Trampotová, Eva Pavla Kocábová, Kristýna 
Vlková, Nikola Vlčková.

Městská knihovna v Týně nad Vltavou má svého 
Čtenáře roku Jihočeského kraje!



Univerzita třetího věku zve zájemce o zajímavý 
zážitek na zájezd za hranice všedních dnů

Univerzita třetího věku pořádá dne 11. 5. 2011 (středa) 
zájezd do NP Bavorský les

Naším cílem je obec nedaleko hranic SRN a ČR – Neuschenau. V jejím 
sousedství se nachází mimořádná zajímavost: Stezka v korunách stromů. 
Na trase chodníku, který vede skutečně v úrovni korun stromů se můžete 
seznámit s pohledem do nitra lesa a se životem různých živočišných druhů, 
které obývají jeho jednotlivá patra. Stezka je určena všem lidem, kteří se 
zajímají o přírodu i o nevšední zážitky. Mohou se po ní pohybovat i vozíč-
káři, případně maminky s kočárky – pro ty je k dispozici výtah, který je 
i s jejich dopravními prostředky vyveze na trasu stezky. Zcela bezpečná 
a přístupná i v zimním období trasa stezky je dlouhá asi 1 km a je na ní 
několik zastavení přibližujících její zajímavosti. U zastavení jsou i herní zaří-
zení pro děti. U cíle je téměř 40 m vysoká vyhlídková věž, z níž jsou krásné 
výhledy na pohraniční hřebeny Šumavy.  Po skončení procházky po stezce 
se mohou návštěvníci občerstvit v přilehlé kavárně a prohlédnout si info-
centrum NP Bavorský les (vstup volný). V jeho sousedství je i biologická 
expozice představující nepřeberné množství horské i podhorské květeny, 
můžete navštívit i sousedící geologickou expozici, představující horniny, 
kterými je tvořena bavorská část Šumavy. Zájemci mohou navštívit i malý 
přírodní zoopark v sousedství stezky, kde mohou vidět volně žijící divoká 
zvířata (rys, vlk, liška, divoké prase a řada dalších). V sousedství stezky je i 
rozlehlé dětské hřiště s nejrůznějšími atrakcemi včetně horolezecké stěny, 
takže s sebou můžete vzít i své potomky – určitě se nebudou nudit. Nejen 
na trase stezky, ale po celý den budeme mít k dispozici průvodce (pracov-
níka NP Bavorský les), který ovládá češtinu a bude nám vše přibližovat 
v českém jazyce. Vstupné pro seniory činí 6,5 Eur (cca 150 Kč), pro ostatní 
dospělé 8 Eur (cca 200 Kč). Cena zájezdu je 450 Kč (včetně vstupného – to 
uhradí vedoucí zájezdu hromadně za celou výpravu). Mohou se zúčastnit i 
děti (s doprovodem). Máte-li zájem zúčastnit se našeho zájezdu, přihlaste 
se telefonicky vedoucímu zájezdu p. Bílkovi na čísle 777 647 117. Úhradu 
zájezdu je třeba provést předem, nejlépe na přednášce Univerzity třetího 
věku, která se koná v úterý 5. 4. 2011, od 17.00 hod. v prostorách Baráč-
nické rychty na Malé Straně, případně při exkurzi do CHKO Blanský les, 
která se uskuteční dne 23. 4. Odjezd je v 7.00 z parkoviště pod kostelem. 
Připomínáme, že zájezd je již ze 2 třetin obsazen, proto máte-li zájem hlaste 
se co nejdříve. Rozhodující je datum telefonického přihlášení. 

Dále zveme zájemce o bližší seznámení s velkoplošnými chráněnými 
územími jižních Čech na naše exkurze, které se uskuteční v jarních měsí-
cích. Vedle již zmíněné exkurze do Blanského lesa (23. 4. sobota), se usku-
teční 7. 5. (sobota) exkurze do CHKO Třeboňsko, dále 4. 6. (sobota) exkur-
ze do NP a CHKO Šumava (východní část) a 18. 6. (opět sobota) exkurze 
do NP a CHKO Šumava (západní část). Odjezdy na exkurze (se zkušenými 
průvodci) jsou vždy v 7.00 hod. z parkoviště pod kostelem, předpokládaný 
návrat je vždy mezi 18. a 19. hod.

Těšíme se na Vaši účast



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



Ze spolkové činnosti
Činnost našeho spolku probíhala i v měsíci březnu 2011 pod-

le stanoveného plánu činnosti. Tento měsíc je význačný zejmé-
na tím, že hodnotíme spolkový ples a poté připravujeme tradiční, 

významnou akci spolku – a to Vojtěšskou mši v měsíci dubnu 2011.
Dne 23. 3. 2011 proběhlo jednání kulturní komise v pohostinství Pavláč-

ka. Zde jsme připravili podklady pro jednání výboru spolku – příprava 
a provedení Vojtěšské mše, rozdělení úkolů k zabezpečení a provedení této 
akce. Provedli jsme upřesnění Plánu kulturní činnosti.

Dne 3. 4. 2011 proběhlo další jednání výboru spolku. Jednání zahájil 
a řídil předseda spolku bratr Vladimír Brom. Popřál vše nejlepší k narozeni-
nám bratru Kutilovi a všem Jiřím. Zápis z minulého jednání přednesl jedna-
tel spolku bratr Lubomír Pavlíček.

Vedoucí delegací provedli doklad o účasti delegací našeho spolku na 
valných hromadách bratrských spolků ve Strakonicích a Bechyni.

Byly vydány konkrétní úkoly konkrétním členům spolku k přípravě 
a k provedení úkolů k zabezpečení akce Vojtěšské mše. Byly předány 
pozvánky k distribuci jednotlivým členům spolku.

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

Jednání kulturní komise proběhne ve středu dne 27. 4. 2011 od 17.15 
hodin v Pohostinství Pavláčka, jednání výboru proběhne v neděli dne 1. 5. 
2011 (není to chyba) od 10.00 hodin na Baráčnické rychtě.

V seznamu zveřejněných sponzorů našeho 7. spolkového plesu ve Vlta-
vínu v březnu 2011 došlo k nedopatření, kdy omylem nebyli zveřejněni tito 
sponzoři:

DM servis pan M. Domín, SaJ p. Ing. Václav Rejnart. Jsou to naši spo-
lehliví, dlouholetí sponzoři, kterých si vážíme, děkujeme jim a za chybu se 
velice omlouváme

Výročí členů spolku:
Bratr Zdeněk Kutil, 30. 4. 2011 - 60 let, byla určena delegace k předání 

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

města a nečlenové 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, pozvánka na jiném místě.
Pozvánky jsou zveřejněny i na webových stránkách www.tnv.cz/ Spolky 

a sdružení.
LP

Veteráni – spolek bývalých vojáků v Týně nad Vltavou si Vás, členy 
spolku, rodinné příslušníky a občany města, dovoluje pozvat na kultur-
ní společenskou akci v rámci Vltavotýnského oranžového roku 2011 pod 
patronací Jaderné elektrárny Temelín, generálního partnera Vltavotýnského 
oranžového roku, nazvanou Za krásami středních Čech.

Kdy: sobota 14. května 2011 
Kam: Letecké muzeum Praha – Kbely, zámek Jemniště u Benešova 
Cena za dopravu na osobu je 200,- Kč – pro členy spolku, 230,- Kč pro 

nečleny spolku (dospělý, dítě bez rozdílu) splatná ihned při přihlášení se, 
kapacita je 48 míst. Ten, kdo se odhlásí, si bude muset za sebe zabezpečit 
náhradu, protože uhrazená částka 200,- Kč (resp. 230,- Kč) se n e v r a c í 
!!!! (výjimkou je doložená vlastní smrt nebo vlastní hospitalizace v nemoc-
nici). Vstupné do leteckého muzea v Praze je zdarma, vstupné na zámek 
Jemniště: dospělí 140,- Kč, děti 6 – 14 let – 60,- Kč, studenti a důchodci 
80,- Kč ( v ceně je i vstup do zámeckého parku).

Platby a přihlášky – pí Tomková, autobusové nádraží Týn nad Vltavou.
Uzávěrka přihlášek, včetně zaplacení, je 
Středa 11. května 2011, do 16,00 hodin.
Kromě času odjezdu jsou ostatní časy orientační. Změna programu 

vyhrazena.
Zájezd se koná, pokud bude přihlášeno minimálně 2/3 účastníků, tj. 32 

účastníků zájezdu. Program a pokyny k přihlášení uvedeny i na www.tnv.cz, 
Spolky a sdružení, Veteráni-spolek bývalých vojáků v Týně nad Vltavou. 

Vladimír Brom
Předseda spolku

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 Vltavo-
týnského oranžového roku 2011 pod patronací Jaderné elektrárny Teme-
lín, generálního partnera Vltavotýnského oranžového roku 2011, dovoluje 
pozvat na tradiční Vojtěšskou mši, spojenou se smuteční tryznou u pomní-
ku padlých, která se bude konat v neděli 17. dubna 2011

Program:
1) 09,00 hodin sraz účastníků na náměstí před hotelem Zlatá loď v Týně 

nad Vltavou
2) 09,20 hodin nástup členů spolků a hostů a přivítání spolkového pra-

poru
3) 09,30 hodin odchod na mši 
4) Průběh slavnostní Vojtěšské mše v místním kostele, vzpomínka na 

padlé členy spolku ve světových válkách a na zemřelé členy spolku
5) Po ukončení Vojtěšské mše nástup před hotelem Zlatá loď, slavnostní 

průvod s hudbou a dělostřeleckým doprovodem k pomníku padlých na 
Malou Stranu, položení kytic k pomníku padlých, po ukončení tryzny spo-
lečný odchod s hudbou zpět na náměstí a odchod na členskou schůzi do 
hotelu Zlatá loď

6) Průběh členské schůze (cca 30 minut)
7) Volná zábava
Hudební produkce v průvodu i v průběhu zábavy spolková DH Jihočes-

ká Vlachovka pod vedením kapelníka Jaroslava Novotného.
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

Jsme nejlepší v okrese
Žáci našeho gymnázia se tradičně zúčastňují školních kol 

předmětových olympiád. Ti nejúspěšnější postupují do okres-
ních kol, kde změří své znalosti a dovednosti s vrstevníky 
z jiných škol. V okresním kole Olympiády z českého jazyka, kte-

ré se konalo 21. a 22. března v Českých Budějovicích, reprezentovalo naši 
školu 6 žákyň a výsledky potvrdily, že patří na špičku v okrese. V katego-
rii starších žáků suverénně zvítězila Tereza Durďáková, žákyně sexty, a na 
2. příčce se umístila Linda Tvrdíková z oktávy. Děvčata si tak vybojovala 

postup do krajského kola, které se uskuteční v květnu v Českých Budějo-
vicích. Výborně si vedly Veronika Pudilová, žákyně oktávy, která obsadila 
5. místo, a Kristýna Šestáková ze septimy, která se umístila na 6. pozici. 
V kategorii mladších žáků obsadila 6. místo Andrea Zvoníčková, žákyně 
tercie, a 15. místo Tereza Zíková, žákyně kvarty.

Děkujeme našim talentovaným žákyním za úspěšnou reprezentaci školy 
a gratulujeme k předvedeným výkonům.

Mgr. Ivana Hošková, Foto: Karel Hájek

Poznáváme naše město
„Historie nás učí životu“. Tento starý latinský výrok platí i v dnešní uspě-

chané době. Proto poznáváme historické poklady našeho města. Rozhodly 
jsme se, že navštívíme obřadní síň, která byla zřízena v domě U Zlatého 
slunce. Vdechovaly jsme historii starobylé budovy, obdivovaly krásu obřad-
ní síně. Před naší malou exkurzí nám paní vychovatelka přečetla z knihy 
Vltavotýnský poutník plno zajímavostí o tomto domě. Exkurze se nám líbila. 
Opět jsme o něco moudřejší.

děti z 1. oddělení ŠD Hlinecká

Příprava na novou maturitu v plném proudu
Po říjnové maturitní generálce měli žáci oktávy další příležitost otestovat 

své znalosti  a dovednosti. Během března si vyzkoušeli ilustrační maturitní tes-
ty z českého jazyka a literatury, cizích jazyků a matematiky a písemné práce 
z češtiny, angličtiny a němčiny podle cvičných zadání společnosti CERMAT, 
která novou maturitu připravuje. Přestože testy nebyly centrálně vyhodno-
covány, většina žáků uvítala možnost vyzkoušet si další verzi státní maturity 
„nanečisto“ jako skvělou přípravu na maturitu „ostrou“. To, že učitelský sbor 
i vedení školy umožnili maturantům zúčastnit se testování, svědčí o profesio-
nálním přístupu k nové maturitě, jejíž příprava není na naší škole v žádném pří-
padě podceňována. Díky testování získají maturanti více sebedůvěry i sebe-
vědomí k tomu, aby u zkoušky dospělosti obstáli s co nejlepšími výsledky 
a nemuseli se jí  obávat jako pověstného „strašáka“. Mgr. Ivana Hošková

„Čtu rychleji a hlavně často,“ 
říká Kristýna Trampotová

V osmi letech jsem začala navštěvovat knihovnu a čtení se stalo mým 
koníčkem. Ráda jsem si půjčovala zajímavé knížky a postupem času jsem 
přečetla všechny, které byly určeny pro mou věkovou kategorii. Přestože 
knihovna knížky pořád kupuje, já čtu rychleji a hlavně často. Když jsem byla 
menší, stala se mou oblíbenou spisovatelkou Ivona Březinová. Moc se mi 
líbili její Strážci světla. Momentálně mám oblíbených spisovatelů více. Patří 
mezi ně Thomas Brezina nebo L. J. Smith. Nejvíce knížek přečtu o letních 
prázdninách, ale nejlépe se mi čte, když venku prší. To si zalezu s hromád-
kou knížek pod peřinu a čtu až do večera. Vždy mě zaujmou dobrodružné 
a fantasy příběhy, naopak romány nepatří mezi mou nejoblíbenější četbu. 

Knihovna v loňském roce pořádala mnoho zajímavých akcí, kterých 
jsem se vždy zúčastnila. Nejvíce se mi líbila Noc s Andersenem, kde jsem 
také získala titul Mistr Internet za největší množství titulů rezervovaných po 
internetu. V březnu proběhlo v knihovně vyhlášení nejlepších čtenářů a já 
jsem se s 411 vypůjčenými a přečtenými tituly stala „Jihočeskou čtenářkou 
roku“. Knížky mě inspirovaly nato-
lik, že jsem sama začala psát kratší 
povídky, což mě velmi baví. Mám 
velký sen. Stát se spisovatelkou! 
Myslím, že svou zálibu v knížkách 
a čtení jsem zdědila po mamince, 
která také velmi ráda četla a čte, 
a ani já určitě svůj koníček nikdy 
neopustím.

Kristýna Trampotová, prima
Foto: Karel Hájek



Vltavotýnští rybáři
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MO ČRS dne 26. 3. 2011 

projednala a schválila: zprávu o činnosti MO za období od 
poslední výroční schůze, zprávu o hospodaření, účetní uzá-
věrku za rok 2011, rozpočet na rok 2011, zprávu hospodáře, 

zprávu kulturního referenta, volbu komise pro zarybnění, zvolení delegáta 
na územní konferenci JčÚS, zúženi výboru z 11 na 9 členů, podporu spo-
lečného rybolovu a hospodaření v rámci JčÚS, roční příspěvek 20,- Kč na 
solidární fond.

Dále vzala na vědomí: zprávu dozorčí komise, ocenění osmdesátiletých 
jubilantů Jaroslava Jindry, Miroslava Kuny, Jiřího Plaňanského a sedmde-
sátiletých Františka Bendy, Františka Calty, Josefa Hrdličky, Josefa Kubíka 
a Ladislava Zelenky. Schůze projednala i výsledek a ocenění nejlepších 
rybářů v soutěži o trofejní rybu roku 2010, s tím že i v roce 2011 bude v této 
soutěži pokračovat.

VČS uložila výboru: uspořádat rybářské závody pro dospělé týnské 
rybáře a děti 11. června 2011 a tradiční Rybářský ples 21. ledna 2012. Dále 
uložila výboru zabývat se na nejbližším jednání diskusními připomínkami 
a pokud to bude nutné projednat tyto s JčÚS.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY dospělých i mládeže se uskuteční v letošním roce 
výjimečně na „Pískovně“ na řece Lužnici v sobotu 11. června 2011 od 7.00 
do 12.00 hodin. Tyto závody budou organizovány především pro naše týn-
ské rybáře bez startovního poplatku. Dovoz závodníků a dětí bude zajištěn 
autobusovou dopravou v 5.15 od Domu služeb na Malé Straně a v 5.30 
od ubytovny Blanice na Hlinkách. Hudba a tradiční občerstvení zajištěno. 
Bližší informace budou podány v květnovém čísle Vltavínu.

(hej)

Včelaříci na ZŠ Vinařického a ZŠ Hlinky
Členové našeho Kroužku mladých včelařů při Gymná-

ziu Týn nad Vltavou Ondra Starý, Eva Tetenková a Lumír 
Kielar navštívili v měsíci únoru letošního roku pod vedením 
Mgr. Miroslava Jaroše staršího ZŠ Vinařického a ZŠ Hlinky. 

V průběhu besedy 
seznámili žáky se 
životem včel, cho-
vem včel i včelích 
matek. Povídali si 
se žáky nejen o vče-
lích produktech, ale 
i o léčivých účincích 
medu a propolisu. 
Přestože beseda 
trvala dvě hodiny 
jak na ZŠ Vinařic-
kého, tak i na ZŠ 
Hlinky, zájem poslu-
chačů nijak neopadl 
a besedy by mohly pokračovat ještě dál, jenomže to již na naše lektory 
čekaly školní povinnosti.

Vzhledem k tomu, že o besedu s našimi Včelaříky mají zájem i další 
žáci ZŠ, budou se besedy opakovat, jakmile to našim „lektorům“ jejich čas 
dovolí.

Foto ze ZŠ Hlinky. 
Podrobnější informace na našich internetových stránkách - http://www.

tnv.cz/cz/tyn-nad-vltavou/spolky-a-sdruzeni/krouzek-mladych-vcelaru/

Šachy
V měsíci dubnu bylo sehráno poslední kolo v soutěžích družstev 3. divi-

ze. Náš „B“ tým potvrdil vysokou výhrou nad táborskými juniory své druhé 
místo v soutěži, když zvítězil 4:1. S napětím byl očekáván výsledek tábor-
ských seniorů v Soběslavi, kdy výhra Spartaku Soběslav nebo dokonce 
i remiza zápasu nás mohla posunout na 1. místo v tabulce. Táborští senioři 
v nejsilnější možné sestavě nedali však soběslavským šanci na překva-
pení a rovněž zvítězili 3,5:1,5 bodu. Zajistili si tak postup z prvního místa 
do vyšší soutěže. Naše „Áčko“ musí tak ve 2. divizi uhrát co nejsolidnější 
výsledek (stačila by remiza zápasu) v posledním kole v Jindřichově Hradci, 
aby odvrátilo nebezpečí možného sestupu. Toto poslední (11. kolo) v této 
soutěži bylo z neznámých důvodů sportovní komisí JčŠS přesunuto z 26. 
března až na 9. dubna a tak o účasti našeho družstva v další soutěžní sezó-
ně není zatím rozhodnuto. 

V měsíci březnu se konal tradiční krajský přebor rapid šachu v Písku. Za 
účasti celkem 102 hráčů se našim třem hráčům ve velmi silné konkurenci 
příliš nedařilo a obsadili místa v druhé polovině tabulky. Nejlepší výsledek 
dosáhl mladý Jan Simon, když z našich hráčů uhrál nejvíc bodů. V turnaji 
startovalo mimo dalších silných hráčů celkem 10 velmistrů a mezinárod-
ních mistrů. V této silné konkurenci si vedl solidně Míra Kamlach (hostující 
hráč našeho družstva ve 2. divizi), který obsadil v devítikolovém turnaji se 
6. body 20 místo. 

Dne 2. dubna se konal ve Veselí nad Lužnicí poslední pátý kvalifikační 
turnaj mládežnických kategorií v turnajích jednotlivců. V kategorii do 16 
let startovali z našeho ŠK bratři Simonové a oba si zajistili svým umístě-
ním účast ve finálovém turnaji na začátku května v Sezimově Ústí. V tur-
naji obsadil Jan Simon stříbrnou pozici a Karel Simon skončil na 6. místě 
mezi 10 startujícími. V celkovém hodnocení obsadil Jan Simon při účasti 
na čtyřech turnajích 1. místo s 82 pomocnými body. Karel Simon, který se 
zúčastnil pouze třech turnajů získal celkem 51 bodů a obsadil celkově 9. 
místo ze 14 hodnocených hráčů. Do finálového turnaje přeje vedení klubu 
oběma chlapcům jen ty nejlepší a vítězné tahy. 

Závěrem pozvánka: Na tradiční turnaj v rapid šachu k výročí osvoboze-
ní. Tento již 28. ročník bude místo tradičního termínu z technických důvodů 
přesunut na 1. května. Turnaj se bude konat v MDDM, prezentace od 8,00 
do 8,45 hodin. Zváni jsou i neregistrovaní, rekreační šachisté. 

Za ŠK J. Soldát

JUDO
TYNCUP 2011 Mezinárodní turnaj v judu 

„O pohár starosty města Týna nad Vltavou“
Kategorie: Mladší a starší žáci a žákyně, Termín: 9. 4. 2011 

Sportovní hala Týn nad Vltavou. Turnaj proběhl za finanční podpory Jiho-
českého kraje a je zařazený do programu Vltavotýnského Oranžového roku 
2011. (výsledky zveřejníme v nejbližším možném termínu).

JAN FÁBER – JUNIORSKÝ MISTR ČESKÉ REPUBLIKY 
V sobotu 2. dubna na MČR juniorů v Jičíně si Jan Fáber vybral sportovní 

štěstí a i po úvodním zaváhání skončil na 1. místě. V jeho váze nad 100 kg 
bylo přihlášeno 5 judistů. Nakonec jeden soupeř shodil do váhy 100 kg. 
Před turnajem jsme doufali, že alespoň jednou vyhraje a skončí na „bedně“. 
V prvním zápase nastoupil na prachatického Šímu. V základním čase skon-
čilo utkání bez bodového ohodnocení. Honza se přes pasivního a silově 
dobře vybaveného soupeře neprosadil v úchopu. Zápas pokračoval v tvz. 
Golden skóre., kdy zvítězí ten, kdo první zaboduje. Asi po minutě Honza 
zariskoval a Šíma ho chvatem Ogoši kontroval na Wazari. Ve druhém zápa-

se nastoupil na neznámého soupeře z Baníku Ostrava. Nedal mu žádnou 
šanci a osobním chvatem Soto makikomi zvítězil na Ipon. Před posledním 
zápasem věděl, že má medaili jistou, a tak z něho spadla tréma. Favorit 
této nejvyšší váhové kategorie Havelka z Liberce již oba předchozí soupeře 
porazil a na Honzu si věřil. V první minutě sice Honzu hodil na juko, ale 
celkově neměl žádnou převahu. Honza vycítil možnost zvrátit stav utkání 
ve svůj prospěch a asi od druhé minuty se do soupeře pořádně pustil. Ve 
třetí minutě ho hodil na wazari, vzápětí nasadil držení Kuzure kesa gatame 
a zvítězil na Ipon. Havelka, Šíma i Fáber tak měli po dvou vítězstvích a mezi 
sebou se vzájemně porazili. Následovalo rozvážení a náš Honza, protože 
byl z těchto soupeřů nejlehčí, obsadil  1. místo. Podal ze všech borců nej-
přesvědčivější výkon a vítězství si právem zasloužil. Dominik Řeháček již od 
nového roku zápasí za CPM JC Plzeň. Do finále se ve váze do 66 kg probo-
joval přes těžké soupeře. Postupně porazil Heliše, Šmehlíka (Baník Ostra-
va), Buštu (SKP Jičín) a favorita Kičmera (Baník Karviná). Ve finále však 
nestačil na Ječmínka z USK a obsadil 2. místo. Osobní trenér Jiří Dolejš byl 
s výkonem Dominika velmi spokojen. 

M. Petřík
Čokoládová cena KAPLICE

Dne 5. 3. 2011 se náš oddíl juda v počtu 6 mláďat zúčastnil turnaje v Kap-
lici. Turnaje se v kategorii mláďat zúčastnilo 12 oddílů z Čech a Rakouska 
v počtu cca 70 judistů. Většina „mláďat“ z našeho oddílu byla na svých 
prvních závodech, a tak sbírala první závodní zkušenosti. Výsledky: 24 kg 
3. místo Jakub Hrubý (0/2), 28 kg 3. místo Filip Šulc (1/2) a 4. místo Jiří 
Boček (0/3), 30 kg 4. místo František Kupka (0/3), 36 kg 4. místo Václav 
Hruška (0/3), 40 kg 2. místo Klára Mojžíšová (1/1). Po ukončení zápasů 
mláďat nastoupili na tatami mladší žáci a žákyně. 1. místo vybojoval Jan 
Fuka a Patrik Šimánek, 2. místo David Černý a 3. místo Marek Čermák, Jan 
Černý, Jan Marcin a Ludvík Svoboda.

Turnaj mláďat a žáků – ČIMELICE
Dne 19. 3. 2010 se dopoledne konal turnaj mláďat v Čimelicích, kterého 

se zúčastnilo cca 110 chlapců a dívek z 13 oddílu juda České republiky. 
Náš oddíl SKJ Týn nad Vltavou na tento turnaj vyslal 8 mláďat a 12 žáků 
a žákyň. Mláďata sbírají zkušenosti z prvních velkých závodů a začínají se 
postupně prosazovat.

Výsledky: 24 kg 4. místo Šimon Kolář (1/3), 26 kg 4. místo Anna Marie 
Bartušková (1/3), 27 kg 5. místo Filip Šulc (0/4), 28 kg 2. místo Zdeněk Lho-
ták (3/1) a 4. místo Jiří Boček (1/3), 29 kg 4. místo Dominik Račman (1/3), 
31 kg 5. místo Nikola Šálená (0/4), 42 kg 3. místo Klára Mojžíšová (1/2).

Odpoledne se v Čimelicích utkali žáci a žákyně. 1. místa: 42 kg Daniel 
Šimánek, 46 kg Jan Fuka, 48 kg Lucie Hrehová, 44 kg Veronika Písaříková, 
52 kg Markéta Spěváková. 2 místa: 42 kg Marek Petřík, +63 kg Markéta 
Paulusová, 60 kg Michal Švec, 38 kg Patrik Šimánek, 3. místa: 52 kg Radka 
Voběrková, 38 kg Jan Marcin, 30 kg Marek Čermák.

Trenéři: Vaňous, Nociarová

Naši judisté letos jen velmi těžko získávají body do kvalifikačního ran-
king listu. Z Českého poháru v Ostravě 13. února si přivezla 9 bodů Markéta 
Paulusová za 2. místo ve váze +63 kg a po jednom bodu za vyhrané vítěz-
ství Jan Fuka, Patrik a Daniel Šimánkovi. Ve druhém kvalifikačním turnaji 
v Jablonci 26. března byli již naši judisté o malinko úspěšnější. St. žákyně 
Markéta Paulusová opět vybojovala 2. místo, ml. žáci Jan Fuka ve váze do 
46 kg 3. místo a Jan Černý v silně obsazené váze do 34 kg dvakrát zvítězil 
a obsadil 7. místo. Lucii Hrehové i Michalu Kolářovi na 7. místo stačilo jedno 
vítězství. Matěj Chvojsík, Patrik Šimánek a Markéta Spěváková vybojovali 
po jednom vítězném utkání. Trenéři: Chvojsík, Brom



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

Odstoupení ze ZM – reakce na článek 
Ve Vltavínu 3/2011 se pan Kožnar vrací k výsledku voleb do zastupitel-

stva a připomíná odstoupení lídrů některých kandidátek. 
Co se týká mé osoby, odstoupil jsem z pozice zastupitele po volbách po 

nátlaku většiny členů klubu VV v Týně nad Vltavou (a nejenom jich). Nebylo 
mým úmyslem vynést do vedení města některé jiné členy VV, ale moje zvo-
lení do ZM, jak se po volbách ukázalo, byl asi jeden z problémů, se kterým 
se ve VV v Týně nepočítalo. 

Proto jsem se rozhodl odstoupit z pozice zvoleného zastupitele 
a s „hořkostí jsem odešel“. Zároveň jsem vystoupil z klubu VV v Týně nad 
Vltavou a ze strany Věci veřejné.

František Pláteník

Reakce na anonym a na články našich zastupitelů
Normálně se anonymy nezabývám. Mám prostě drobet despekt k lidem, 

kteří pod svůj názor nedokáží dát i svůj podpis. Dostal jsem email plný zloby 
a vítězné nenávisti. Proč? Kvůli zemětřesení v Japonsku a jeho následcích pro 
fukušimskou jadernou elektrárnu. Celý ten email byl ale poněkud zmatený. 
Z jeho závěru totiž vyplynulo, že tady vidíme všichni to strašné nebezpečí, 
které pro lidi na celém světě představují jaderné elektrárny. 

I když nevím, jestli tento email psal muž či žena, dovolím si odpovědět 
takto: Vážený, pravdu máte v tom, že když někdo staví jadernou elektrárnu 
na pobřeží ostrova, který je v seismické oblasti, měl by předpokládat, že tam 
k tomu zemětřesení dojde a že dojde i k následné vlně tsunami. A podle toho 
by měla vypadat stavební a technická opatření, aby nedošlo k poškození 
technologie elektrárny. A ta opatření  možná byla.

Odsoudit ale i kvůli takovému neštěstí, jaké se ve Fukušimě stalo, celý 
proces výroby elektrické energie z jádra, je pěkná hloupost. Podlé této logiky 
by totiž bylo nutné zakázat výrobu elektřiny v tepelných elektrárnách spalují-
cích uhlí, protože produkují CO2, popílek a kupodivu i radioaktivní spad. Měli 
bychom zakázat automobilovou, vlakovou, lodní a leteckou dopravu, pro-
tože ročně „produkují“ statisíce mrtvých. A Bůh ví kolik dalších oblastí lidské 
činnosti bychom mohli vyjmenovat, kde dochází ke zbytečným ztrátám na 
životech lidí. Ani pro ten banán na strom bychom si nemohli vylézt, protože 
bychom taky mohli spadnout. Zdají se Vám tyto argumenty demagogické? 
A co ty Vaše argumenty? Ty demagogické nejsou? Podle mne jsou nejen 
demagogické, ale i hloupé. A všimněte si malého detailu – na konci tohoto 
článku bude můj podpis. Zkuste to příště taky.

A teď k článku pana Kožnara.
Říkáte, pane Kožnare, že ti, kteří byli lídry kandidátek politických uskupení, 

která ve volbách vyhrála, s hořkostí odešli. Jestli je to pravda, tak je to špatně. 
Ale špatně je i to, že tito zmínění odešli nějak potichu. Proč? Jestliže byli lídry 
nějakých politických stran, pomohli těmto stranám k vítězství a teď museli 
odejít, tak by mělo být jejich povinností vše o tomto sdělit svým voličům. Prav-
divě a nevynechat žádný detail. Když pro nic jiného tak proto, abychom si my, 
voliči, mohli na tyto strany dát při příštích volbách pozor.

Taky píšete, že Vás, pane Kožnare, jímá hrůza za nás občany z toho, kdo 
za nás bojuje. Nebylo by lepší, kdyby jste konkrétně psal o věcech, ze kterých 
Vás ta hrůza jímá? Jak máme my, občané tohoto města vědět, jestli to Vaše 
jímání hrůzy je oprávněné a nebo jestli se jen nic neříkajícími frázemi snažíte 
honit politické body? Popište, prosím, ty konkrétní situace, ze kterých Vás ta 
hrůza pojala a nechte pak na nás, jestli zachvátí i nás.  

A totéž si Vám dovolím vytknout i k vašemu konstatování, že na naší radni-
ci jsou úředníci, kteří se neumějí slušně chovat k prostým občanům. Takovéto 
konstatování je nejen nic neříkající, ale je i sprosté. Sprosté k těm úředníkům, 
kteří svou práci vykonávají poctivě a k občanům se chovají slušně. Tím, že 
jste neukázal na toho konkrétního špatného úředníka, jste všechny vhodil do 
jednoho pytle. To nebylo fér!

Jste členem opozice, pane Kožnare. A opozice je v demokratickém systé-
mu velmi důležitá. Ale důležitá je pouze tehdy, když svou práci dělá poctivě 
a řádně. Když ukazuje na špatné počiny nebo neschopnost těch, kteří město 
či stát vedou a zároveň představí své, lepší, řešení. A to se Vám, ve Vašem 
článku, nepovedlo.

Taky se musím ohradit vůči Vašemu nařčení ze lži. V ničem, co jsem vůči 
Vám napsal, jsem nelhal. Vždy jsem pracoval s údaji, které byly běžně k vidě-
ní a slyšení v TV, rozhlase, na internetu či v novinách. A říkám znovu, že člově-
ka, o kterém se takto mluví a píše, bych do zastupitelstva svého města nevolil, 
pokud by se tento člověk z nařčení neočistil. Říkáte, že to vše se ukázalo být 
nepravdou. Mohl byste konkretizovat, kde se to tou nepravdou prokázalo?

Dnes podobná kauza probíhá v naší vládě okolo pana Vondry a firmy Pro-
mopro.  Můžete si být naprosto jistý, že kdyby v příštích volbách pan Vondra 
kandidoval v našem městě do zastupitelstva za jakékoliv politické uskupení 
a tato kauza by nebyla zcela průkazně vyřešena v jeho prospěch, tak bych 
proti němu také vystoupil. A to přesto, že jsem si pana Vondry donedávna 
velmi vážil.

A teď jen drobnost k článku pana Bočka.
Pane zastupiteli, hlinecké náměstí Mládeže nebylo a není hřištěm. Hřiště 

má mít nějaké parametry a sportování na tomto hřišti musí mít nějaká pravi-
dla. A jestli se domníváte, že třískání party sportumilovných ochlastů, kteří si 
vždy cestou z hospody v jednu či ve dvě hodiny v noci jdou ještě na jednu 
dvě hodinky zahrát košíkovou, je porušení demokracie, pak Vám doporučuji, 
abyste si nechal vybetonovat svůj dvorek, postavil tam košíkové koše a ces-
tu z hospod k vašemu dvorku vyznačil směrovníky. Tedy pokud ten dvorek 
máte. Pak nám můžete znovu popsat své pocity, tentokrát již fundované.

Máte ale pravdu v tom, že tady v Týně skutečně chybí sportovní plochy, 
které by nejen děti, ale i dospělí mohli svobodně využívat. A na to, aby se 
takovéto problémy v našem městě řešily, si volíme své zastupitele. Mohl bys-
te, prosím, příště popsat své aktivity v tomto směru v zastupitelstvu města 
a jak jste se svými návrhy dopadl?

Zdeněk Majzlík, Týn nad Vltavou, ZdenekMajzlik@email.cz

Rodiče versus prázdniny
Všichni rodiče, kteří mají dítka školou povinná mladšího věku, řeší kaž-

dé prázdniny jakým způsobem své děti zaopatřit. Naše rodina se již také 
zařadila do této početné skupiny a tak využíváme různé možnosti řešení. 
Musím přiznat, že to máme značně ulehčené, protože tu skvěle funguje 
MDD. Nejenže má širokou škálu činností ze kterých si vybere snad úplně 
každý, ale nabízí řešení pro jednodenních či dvoudenní prázdniny, pořádá 
jarní tábory, letní tábory i ty příměstské.  Zkrátka je tu pro naše děti a věřím, 
že toto si cení každý rodič. Leckterá maminka z jiného města jen smutně 
zavzdychá, když jim vyprávím jaké tu mají děti zázemí a možnosti. O letoš-
ních jarních prázdninách jsme využili a přihlásili dceru na lyžařský pobyt 
v Krkonoších. Přijela domů nadšená a již dnes se moc těší na příští rok. A já 
vím, že se mohu spolehnout a za to děkuji.

Gabriela Pláteníková

Ples Domova sv. Anežky – 25. února 2011
Začala plesová sezona. Na plesy nechodím, protože mě nebaví, nezají-

mají – jednoduše se mi nikam nechce. Kdysi jsem na plesy chodila, bavily 
mě a zajímaly, ale to je již dávno. Domov sv. Anežky pořádal první ples ve 
Zvěrkovicích a to v pátek 25. února 2011.

Všichni se těšili a zpočátku i já. Posléze se mi moc nechtělo, ale přesto 
jsem se plesu zúčastnila. Hráli dechovku, kterou nemusím, tančila jsem 
a to moc neumím. Jako host přišel pan Petr Stupka, který nám předvedl své 
kuchařské umění. Zahrál a zatančil „Blaťácký soubor“. Společenské tance 
nám předvedli mladí umělci a promluvil pan Šmoldas, který jezdí často do 
Týna. Byla i pěkná tombola a nakonec jsem si i já dobře zatančila. Druhý 
den mě sice bolely nohy, ale stálo to za to. Myslím, že se nám ples vydařil 
a jistě s jeho přípravou bylo dost práce. 

A až bude ples příští rok, všichni se těšíme a já půjdu určitě taky. Přijďte 
i vy. A nebojte se, hezky se pobavíte.

Anna Valtrová, Domov sv. Anežky, Týn nad Vltavou

Poslanec Viktor Paggio navštívil Týn nad Vltavou
V neděli 27. 3. 2011, se v Zámecké 

restauraci v Týně nad Vltavou uskuteč-
nilo veřejné jednání týnského klubu VV. 
Hostem byl poslanec Věcí veřejných za 
Jihočeský kraj Viktor Paggio.

Týnští občané, kteří si našli čas 
a účastnili se tohoto setkání, měli mož-
nost se seznámit jak se situací v týnské 
koalici, tak s plněním programu a rov-
něž se situací ve výborech a komisích 
při Městském úřadě.

S velkým zájmem občanů se setkala vzájemná diskuse a to jak se členy týn-
ského klubu VV, tak s dotazy na pana poslance. Diskuse probíhala věcně a kon-
struktivně a plynule přešla od místních problémů, které přímo trápí naše občany, až 
k problémům a situaci ve vládní koalici. Otázky směřovaly na kauzy Vondra a Dro-
bil, na poplatky ve zdravotnictví, důchodovou reformu a další ožehavá témata. 

Bylo podchyceno několik zajímavých připomínek týnských občanů a to jak ke 
zlepšení života v našem městě, tak k vylepšení některých dlouhodobě negativ-
ních pohledů na určité činnosti Městského úřadu.

Na závěr besedy poslanec Viktor Paggio přirovnal situaci v Týnské koalici 
a malou ochotu koaličních partnerů k deklarovaným předvolebním změnám, 
k obdobné situaci, kterou řeší poslanci VV ve vládní koalici, kdy je mnohdy velmi 
složité změnit staré zaběhnuté „pořádky“. 

Jaroslav Bezpalec, předseda klubu VV

Sportovní hala
Dovolím si tvrdit, že naše sportovní hala je nejvíce využívané zařízení 

v našem městě a možno říci všemi generacemi. V případě pronájmu sou-
kromníkovi, mělo by být jedním z hlavních hledisek zájem o sport a tělový-
chovu, včetně odborné znalosti. To přímo souvisí s ekonomikou tohoto zaří-
zení. Mělo by také mít zpracovanou prognózu na několik let, aby splňovala 
vybavením podmínky pro delší soustředění sportovních oddílů (např. posi-
lovnu, rehabilitaci). Musí se vzít v úvahu, že sportovní soutěže, do kterých 
jsou přihlášeni, musí řádně dokončit a také složit zálohu. Tak jako kultura 
i sport a tělovýchova se bez dotací města neobejdou. Viděl jsem více spor-
tovních hal, ale žádnou tak vždy čistě, hygienicky uklizenou, vše v napros-
tém pořádku tak, jako je ta naše. Je třeba ocenit práci, starost a péči obou 
pánů: Růžičky, Bouchnera a paní Markové. Vždyť soboty a neděle v pro-
storách haly pobíhá i stovka mladých sportovců 10 – 15 letých. Je velmi 
obtížné udržet halu čistou, nepoškozenou, prostě v pořádku. Těmto lidem 
patří uznání a dík všech, kteří do naší haly chodí sportovat.

František Žák

Díky za světlo
Jako amatérský hráč jsem v posledním více jak roce „propadl“ stolnímu 

tenisu. Snažím se hrát pravidelně a rád se dívám i na mistrovské zápasy 
hráčů, kteří honí po zeleném stole míček mnohem lépe a rychleji než já. 
Zápasy Divize byly hodně dobré a již se těším na příští sezónu ve 3. lize, 
kam první mužstvo Týna postoupilo.

Prostředí pro stolní tenis v malém sále Sportovní haly je na opravdu 
kvalitní úrovni. Dobrá dřevěná podlaha, čisto, sociální zázemí i teplo. Drtivá 
většina týmů, která do Týna přijíždí hrát mistrovské zápasy, mluví o prostře-
dí v superlativech. A od konce března je prostředí ještě lepší. Na základě 
žádosti na vedení Vltavotýnské realitní, jako provozovatele haly, se podařilo 
na malém sále sjednotit osvětlení. Polovinu zbývajících zářivek (cca 40 ks), 
které měly narůžovělé spektrum světla a menší intenzitu, nahradila Vltavo-
týnská realitní trubicemi s bílým světlem a větší intenzitou. Pro nás „obrýle-
né“ hráče s horším viděním se tak sjednocením barevného spektra dosáh-
lo lepšího osvětlení a zvýšení komfortu ke hře. A samozřejmě kvalitnější 
osvětlení bude pomáhat i týnským hráčům v jejich těžkém boji ve třetí lize. 
Díky za rychlou a vstřícnou pomoc tak patří technikům Vltavotýnské realitní 
a jednateli společnosti a místostarostovi města Ivo Machálkovi.

Brom Václav, pingpongový nadšenec



FK Olympie v přípravě a na startu jarní sezony
Kdo by si myslel, že v zimě týnští fotbalisté zaháleli, šeredně by se zmý-

lil. I když trávníky byly pokryty sněhem, už 7. ledna se uskutečnil první sraz 
A-mužstva. Při pohledu na tabulku po podzimní části, kdy Olympie obsa-
dila předposlední místo, věděli všichni hráči, že v přípravě je čeká tvrdá 
práce a spousty naběhaných kilometrů. Za tréninkové místo si kouč Bro-
zman zvolil týnské nábřeží, navíc jednou týdně hráči dojížděli na hlubockou 
umělou trávu, kde pilovali herní prvky. Na stejném místě se Olympie také 
zúčastnila zimního turnaje a nevedlo se jí vůbec špatně. Ze základní sku-
piny postoupil Týn po kvalitních výkonech do bojů o 1. až 3. místo, kde byl 
o celkové prvenství připraven až celkem Českého Krumlova. Tedy pozitivní 
zprávy před začátkem náročné jarní části. 

Kromě hráčů nelenilo ani vedení týmu, které dalo dohromady poměr-
ně kvalitní kádr. Týnští příznivci se mohou těšit na nové i staronové tváře. 
Robert Kochlöfl před rokem pomohl sezimoústeckému Spartaku postoupit 
do druhé ligy, minulý půlrok strávil v Hrdějovicích a od jarní sezony vyztuží 
defenzivní řady Olympie. Po zdravotních potížích se na hřiště vrací Vladi-
mír Kášek a týnský dres znovu obléknou také Vladimír Blüml, Jan Maruš-
ka a Jakub Plojhar, který se vrací z hostování v Písku. Naopak v kolonce 
odchodů figuruje jméno Jana Meidla, jenž si opět zkusí angažmá v Rakous-
ku. Nastupovat dále nebudou ani David Szep a Jiří Vogeltanz, kterým neby-
lo prodlouženo hostování. Na půlroční studijní pobyt do Itálie vyráží Jaro-
slav Brom a do Hrdějovic přestupuje Robert Spěvák. Současná soupiska 
tedy vypadá takto: Šmitmajer Jakub, Švejda Jan, Hrdina Zdeněk, Kochlöfl 
Robert, Blüml Vladimír, Brom Josef, Šonka Michal, Pomije Tomáš, Polida 
Václav, Plojhar Jakub, Buriánek Pavel, Boček Miroslav, Bahleda Ondřej, 
Spěvák David, Vojík Jaroslav, Vařil Pavel, Maruška Jan, Kášek Vladimír 
a Šálený Michal.

První jarní mistrovské utkání bylo kvůli špatnému počasí odloženo, 
a tak měla Olympie možnost vylepšit si své postavení v tabulce až 27.3. 
v Jindřichově Hradci, kde však po smolném průběhu prohrála 3:0. Naštěstí 
následující týden ve veledůležitém zápase s Chýnovem týnští borci zabojo-
vali a vítězstvím 2:0 po brankách Pomijeho a Hrdiny se odlepili od hrozivé 
poslední příčky krajské soutěže. Doufejme, že vítězství namotivuje Olympii 
k zisku dalších jarních bodů. Příležitost budou mít 10.4. v Jankově, 16.4. na 
domácím hřišti proti Prachaticím, 20.4. v dohrávce s Čížovou taktéž doma, 
24.4. v Českém Krumlově a 30.4. proti Písku doma. Všichni příznivci týnské 
kopané jsou samozřejmě zváni!

Josef Brom

Stolní tenisté Týna jsou ligoví
Pouze jedinou sezónu „áčko“ týnských stolních tenistů jako nováček 

bojovalo v jihočeské Divizi. Vítězné tažení týmu pokračovalo a již dvě kola 
před koncem Divize si SKST Týn A zajistil postup do 3. ligy. „Je to obrovský 
a nečekaný úspěch. Přiznám se, že nás to i trochu zaskočilo a víme, že 
kromě aktuální radosti nám to v dalších týdnech přinese i starosti. Teď to 
však beru jako historický úspěch našeho klubu,“ raduje se z výborného 
výsledku předseda týnských stolních tenistů Josef Skalák.

Největší tíhu zápasů v Divizi nesla základní čtveřice Libor Dunovský, 
Jan Soucha, Josef Rychlík, Petr Procházka. V několika zápasech úspěšně 
zaskočili Karel Kučera,  Martin Bezpalec a v zápase s Přídolí A divizní atmo-
sféru ochutnal i Josef Skalák starší a mladší. Týnské „áčko“ za 22 kol pro-
hrálo pouze dvakrát a to v Třeboni a v Přídolí, kde však prakticky nastoupil 
ze základní čtveřice pouze Soucha doplněný hráči týnského béčka. 

Výborných výsledků hráči dosáhli i v individuálních statistikách. Jednič-
ka Týna Libor Dunovský v Divizi odehrál 76 zápasů, prohrál jich pouze osm 
a s úspěšností 89,47 procenta se stal nejlepším z 94 hráčů, kteří se v soutěži 
představili. Týnská dvojka Jan Soucha s úspěšností 77,78 procenta byl v tom-
to žebříčku pátý nejlepší. Této nejlepší dvojici v celé soutěži výborně sekundo-
val i Josef Rychlík, který vyhrál 33 zápasů a Petr Procházka, který týmu přinesl 
23 důležitých vítězných zápasů. „Právě vyrovnanost týmu, kdy každý z hráčů 
přinášel body za vítězné zápasy, a výborné výkony Dunovského a Souchy, 
byly základem úspěchu a postupu do ligy,“ doplňuje Josef Skalák.

Dostat se v Jihočeském kraji a českobudějovické oblasti až do 3. ligy 
není jednoduché. V této oblasti má stolní tenis velkou tradici a tím zde je 
i obrovská konkurence desítek družstev. Vždyť se v rámci družstev tady 
hrají tři úrovně Regionální soutěže – dříve okres. Tyto soutěže hrají týmy 
Týn E, D a C. Dále je Krajská soutěž ve třech skupinách, kterou hraje týn-
ské béčko. Nad touto krajskou je ještě Krajský přebor a následuje Krajská 
Divize, která je tak nejvyšší soutěží kraje a pro jejího vítěze je bránou na 
celostátní úroveň soutěží družstev ve stolním tenise. Postupem do třetí ligy 
se tak Týn stane pátým jihočeským týmem na této úrovni. Stejnou soutěž 
hrají Vodňany a Pedagog České Budějovice. Ve druhé lize zastupují jižní 
Čechy Strakonice a Prachatice. A v sezóně 2011/2012 bude v této elitní 
společnosti i Týn. „Víme, že potřebujeme tým vhodně doplnit o jednoho až 
dva hráče. Nejlépe s ligovými zkušenostmi. Nějaké tipy máme, ale všechno 
budeme dotahovat až po sezóně, protože v ligových soutěžích nyní fini-
šují zápasy play off. Dále je výboru jasné, že se zvýší nároky na rozpočet 
soutěží, protože ligové boje překročí hranice kraje. Tým bude za zápasy 
jezdit do západních, středních Čech a do Prahy což bude náročnější na 
čas i peníze. Právě v této souvislosti bychom potřebovali nového sponzora 
či sponzory, kteří by nám pomohli do rozpočtu získat třicet až padesát tisíc 
korun o které se zvýší tlak na rozpočet klubu působícího v lize. Přivítali 
bychom i pomoc města. Vždyť do Týna přinášíme ligovou soutěž a to je 
bezesporu dobrá reklama města na sportovním poli. Uvidíme jak se nám 
vše povede a příští sezóna ukáže jak si s ligou v Týně poradíme,“ přeje si 
nové sponzory pro ligu Josef Skalák.         

Konečná tabulka Krajské Divize muži 2010 / 2011

Poř. Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body
1. Týn nad Vltavou A 22 20 0 2 193:106 62
2. Třeboň A 22 18 0 4 180:126 58
3. Bechyně A 22 17 0 5 187:121 56
4. KST Orel ČB A 22 12 0 10 168:154 46
5. SK ZD Pojbuky A 22 11 0 11 168:150 44
6. ČZ Strakonice B 22 11 0 11 162:160 44
7. Libín1096 Prachatice B 22 10 0 11 148:155 41
8. Spartak Kaplice A 22 9 0 13 142:159 40
9. DDM Soběslav A 22 8 0 14 144:152 38

10. Přídolí A 22 7 0 15 130:172 36
11. SK ZD Pojbuky B 22 5 0 17 108:181 32
12. Blatná A 22 4 0 18 95:189 30

Brom

Sezónu squashe ukončí tři dubnové turnaje
Poslední tři finálové turnaje čekají v dubnu na hráče a hráčky squashe 

v Týně nad Vltavou v sezóně 2010 / 2011. Poslední turnaj 10. Poháru SQUA-
SH klubu se hraje 9. 4. Ženy ukončí 3. Oranžový pohár 23. 4. a sezóna skončí 
na „čarodějnice“ tedy 30. 4. elitním a všem hráčům otevřeným 12. ČEZ OPEN 
Týn. Závěrečné turnaje jsou zařazeny ve sportovním programu Oranžového 
roku 2011 s hlavním partnerem Jadernou elektrárnou Temelín.

V mužských dubnových turnajích je zcela jasným favoritem Roman 
Hlaváč, který v Týně v probíhající sezóně ještě neprohrál. „Pouze neúčast 
Romana v turnaji by mohla přinést jiný výsledek než jeho obhájení titulu 
nejlepšího týnského hráče z minulých let. Za Romanem je výkonnostní pro-
past, je ale výborné, že na squashové kurty se vrátil mladý Pavel Longin. 
Ten s Romanem trénuje a již nyní patří do nejlepší týnské pětice a dostává 
příležitost v Jihočeské lize. Pavel spolu s Tomášem Bromem a Martinem 
Šimákem by mohla být mladá týnská sqashová krev,“ přeje si předseda 
SQUASH klubu Týn.
10. Pohár SQUASH klubu TOP10

Tabulka nejlepší desítky před posledním turnajem

pořadí Jméno hráče Bodů

1.  HLAVÁČ Roman 160
 2.  BROM Václav 128
 3.  HUDEČEK Tonda 123
 4.  BUŘIČ Petr 102
 5.  BROM Tomáš 96
 6.  ŠIMÁK Martin 86
 7.  TREFNÝ Pavel 68
 8. Písařík Vladimír 64
 9. VACH Lubomír 63
10.  ŤUPA Jan 61

-mc-

Velikonoční turnaj vltavotýnska
dvojic a jednotlivců ve stolním tenisu

II. ročník v sobotu 23. 4. 2011
se koná první ročník Velikonočního turnaje dvojic a jednotlivců pro hrá-

če vltavotýnska (registrované i neregistrované)
Systém turnaje: dvojice (čtyřhry) – přihlášení hráči se rozdělí na regis-

trované a neregistrované a losem se určí dvojice na čtyřhru. Hrát bude 
každý s každým. Jednotlivci (dvojhry) – pavouk na dvě porážky s určením 
handicapu (handicap určí pořadatel)

Místo: malý sál sportovní haly v Týně nad Vltavou
Přihlášky: na místě v den turnaje do 8.30 hod

Startovné: na místě - muži, ženy: 100 Kč 
(platí pro všechny vypsané soutěže)

Srdečně zve oddíl stolního tenisu SKST Týn nad Vltavou

Vítězové Krajské Divize 2010/2011 – SKST Týn nad Vltavou A. Zleva 
Petr Procházka, Libor Dunovský, Martin Bezpalec, Jan Soucha, Josef 
Rychlík a předseda klubu Josef Skalák st. Chybí Karel Kučera.
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Noc kostelů
Mnohé spolky, organizace 

a instituce se snaží stále více ote-
vřít veřejnosti a ukázat jim svoji čin-
nost netradičním způsobem. Tak se 

nám nabízejí zajímavé návštěvy netradičních objektů, 
noční prohlídky hradů a muzejní noci. Málokdo ví, že 
svoji “noc” mají také kostely. Tento projekt je pozváním 
všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k obje-
vování krásy křesťanské architektury a zároveň nabíd-
kou zajímavého pohledu na křesťanskou spiritualitu. 
V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěv-
níci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím 
rozhovoru, hudby, umění, zážitku, … Je také znamením 
živé spolupráce křesťanských církví, která zaceluje rány 
vzniklé v minulých staletích. Úplně první Noc kostelů 
(Lange Nacht der Kirchen) se konala v roce 2005 ve 
Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila po celém 
Rakousku. V roce 2009 projekt překročil rakouské hra-
nice a zapojily se i kostely v České republice, konkrétně 
v Brně a Plzni. V roce 2010 se otevřelo přes 418 kos-
telů a modliteben ve 199 městech a obcích celé Čes-
ké republiky včetně Prahy a okolí, do kterých se přišlo 
podívat přibližně čtvrt milionu návštěvníků.

Mezinárodní projekt Noc kostelů, jehož cílem je ote-

vřít široké veřejnosti kostel netradičním způsobem, se 
letos uskuteční 27. 5. 2011. I letos tuto akci podporuje 
řada osobností z církevního či veřejného života. Zášti-
tu nad celým projektem převzali pražský arcibiskup 
a předseda ČBK Dominik Duka a ministr kultury Jiří 
Besser.

Motem Noci kostelů 2011 je biblický verš 77,7 z kni-
hy Žalmů: „Připomínám si noc co noc, jak jsem na stru-
ny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá.“

“….Jak jsou jeho slova podobná prožívání mnohých 
lidí, kteří v noci života už jen vzpomínají na minulé dny 
– podle hesla, že „lépe již bylo“. Ale přece je každá noc 
ohraničena svítáním, světlo zahání temnotu. V temnotě 
noci nemusíme jen marně vzpomínat na to, co se již 
nevrátí, ale učit se věřit ve svítání, připomenout si, že 
Bůh na člověka nezapomněl. Křesťan věří, že Kristus 
přichází jako světlo do temnoty noci, naděje svítání, 
naděje pro každého člověka, který již přestával doufat. 
Noc kostelů nám dává šanci podívat se dovnitř do chrá-
mů, které stojí v našich obcích a městech jako symboly 
víry a naděje. Venku je tma, ale uvnitř je světlo, které zve 
k sobě. Ať se otevřené kostely stanou pro mnohé náv-
štěvníky místem, kde do jejich vlastní noci zazáří malé 
světlo naděje!“ (část zamyšlení ICLic. Karla Moravce 
nad mottem Noci kostelů 2011) MK

Baráčníci z Týna nad Vltavou 
blahopřejí tetičce a sousedu:

20. 4.  Bečvářová Jitka     55 let
  1. 5.  Harbáček Karel      75 let
Do dalších let štěstí, pohodu, spo-

kojenost, pevného zdraví stále dost, 
starostí málo, radostí více, krásných 
zážitků na tisíce. Žádné vrásky, žád-
né splíny jen krásné narozeniny.

Přeje konšelstvo

Milé tetičky, milí sousedé!
Měsíc březen byl, co se týče našich 

akcí, bohatý na události. Na čtvrtek 10. 
března jsme pozvali do Týna nad Vltavou 
pana Václava Šíleného, rodáka z našeho 
města, který měl v baráčnické rychtě velice 
pěknou přednášku o historii bývalé lodě-
nice /solnice/ u Šílených. Dále se zabýval 
i plavbou lodí na střední Vltavě a splavně-
ním Vltavy, o které usiloval jeho otec již 
v 50. letech minulého století. Přednášku 
doplnil historickými fotografiemi a doku-
menty, týkajícími se stavby lodí a snímky 
staré Vltavy. Pan Šílený je ochoten v pří-
padě zájmu svou přednášku zopakovat 
i pro jiné organizace, popř. školy či spol-
ky. Přednášku navštívili nejen pamětníci, 
ale, což je potěšitelné, i zástupci mladé 
generace. 19. března jsme se sešli na 
rychtě na Josefské zábavě. Svou účastí 
nás podpořili vltavotýnští hasiči /děkuje-
me za účast/ a přijeli i sousedé a tetičky 
z Pištína s mladou chasou a zatančili 
Českou besedu. 22. března jsme opět po 
roce vynášeli Smrtku s dětmi z MŠ U Lípy. 
Průvod vedl dráb s ponocným a švandy-
mistrem, který nesl figurínu Smrtky. Na 
mostě pak figurínu zapálil a poslal po 
vodě pryč, aby nám neškodila. Děti po 
celou cestu ze školky na most recitova-
ly říkanky a na mostě pak přivítaly jaro 
básničkami a tanečkem. Tetičky baráčni-
ce, převlečené za staré babičky, průvod 
uzavíraly a dětem darovaly po vhození 
Smrtky do vody „líto“ - symbol nadcháze-
jícího jara a zrodu nového života. Průvod 
letos obohatil i švarný mysliveček, který 
se k nám připojil se svým pejskem. Smrt-
ku z města přišli letos vyprovodit i místní 
občané a tak máme radost, že se tento 
zvyk v Týně ujal a že paní učitelky z MŠ 
U Lípy podporují a obnovují staré zvyky 
a seznamují děti s tradicemi. 26. března 
byly pozvány tetičky Fialová a Svobo-
dová na výroční členskou schůzi rybář-
ského spolku do Zlaté lodi. Oceňujeme 
práci rybářů na jejich rybnících a jejich 
rybářském revíru na Vltavě a tlumočíme 
vám jejich prosbu - pokud někomu zbý-
vá doma staré pečivo /chléb, rohlíky/, 
nevyhazujte ho do popelnice, usušte ho 

a darujte rybářům, kteří ho rádi využijí ke 
krmení ryb. V předposledním březnovém 
týdnu jsme se sešli na rychtě na brigádě. 
Pan Josef Kovář udělal tůjím před rychtou 
krásný jarní sestřih a my mu za jeho prá-
ci a ochotu děkujeme. Tetičky tentokráte 
uklízely okolí rychty. 2. dubna se 7členná 
delegace sousedů a tetiček zúčastnila 
slavnosti 80. výročí založení Sdružené 
obce Baráčníků v Boršově. Slavnost byla 
zahájena mší svatou v místním krásném 
kostelíčku. Mše byla sloužena za všechny 
Baráčníky a pan farář měl velice hezké 
kázání o smyslu dobročinnosti a významu 
spolků v dnešní době. Pak následovalo 
slavnostní zasedání v hostinci U Brejžků. 
V kulturním programu vystoupili jako hos-
té členové folklorního souboru JITRA ze 
Soběslavi a mladá chasa z Pištína spolu 
s tetičkami zatančila Českou besedu.

UPOZORŇUJEME všechny souse-
dy a tetičky na možnost letní rekreace 
v baráčnické zotavovně v Černovicích 
u Tábora v červenci a srpnu.Turnusy jsou 
týdenní /možnost je i čtrnáctidenní/, cena 
za týdenní pobyt /ubytování + plná penze 
- snídaně, obědy, večeře/ činí pro členy 
Obce baráčnické   Kč 1.600,-, pro nečle-
ny Kč 1.800,-. Možno vzít s sebou rodin-
né příslušníky včetně malých dětí. Sou-
částí areálu zotavovny je i parkoviště. Do 
objektu nesmí zvířata s výjimkou vodících 
slepeckých psů. Bližší informace podá 
v případě zájmu tetička rychtářka Fialová 
nebo syndička Jaroslava Svobodová, kte-
rá vám dá i přihlášku. Zájemci o rekreaci 
neváhejte a přihlašte se k pobytu včas, 
dokud jsou ještě volná místa!

Jihočeská Vlachovka 
roztančila Prahu!

Máme to za sebou, oddychli jsme si, 
když skončila plesová sezóna a my splnili 
svou společenskou povinnost a navštívili 
jsme baráčnické bály v Boršově, Pištíně 
a Písku. Ale když nás pozval pan Novot-
ný z jihočeské Vlachovky, abychom jeli 
s jejich kapelou v sobotu 12. března na 
bál pražských baráčnických žup do Pra-
hy, byli jsme mile potěšeni a využili jsme 
této možnosti bál navštívit. Bál se konal 
v kulturním domě v Ládví v Praze 8. Na 
bál se přihlásilo 10 sousedů a tetiček, ale 
nakonec jsme jeli pouze v počtu 4 osob, 
ale nelitovali jsme. S veselými hochy 
z Vlachovky, pohodlným autobusem 
firmy Stibus a spolehlivým panem Děka-
nem za volantem se nám příjemně ces-
tovalo. Když to pak Vlachovka v Praze 
„rozbalila“ byli jsme hrdí na to, že máme 
v Týně kapelu, jejíž jihočeské písničky 

chytnou za srdce snad každého, kdo má 
rád dechovku. Děkujeme Vlachovce za 
pozvání a věříme, že jsme s nimi nejeli 
poprvé a naposled.

Jaroslava Svobodová, syndička
POZVÁNKA

Sdružená obec Baráčníků Vitoraz 
v Týně nad Vltavou zve veřejnost, školy 
a školky z Týna n. Vltavou a okolí na Veli-
konoční výstavu, nazvanou JARO A VČE-
LIČKY. Výstava se koná ve dnech 18. a 19. 
dubna 2011 v baráčnické rychtě v ulici 
Pod Tratí na Malé Straně. Po oba dva dny 
je otevřena od 9.00 - 15.00 hod. Hlavním 
tématem výstavy je prezentace včelařů 
z Týna nad Vltavou. Výstavu o včeličkách 
bude slovem doprovázet předseda spol-
ku včelařů pan Mgr. Miroslav Jaroš. Pan 
Jaroš předvede i ukázky práce s včelič-
kami a včelařskými pomůckami a přivede 
si na pomoc i mladé členy včelařského 
kroužku z místního gymnazia. Na výstavě 
se představí i žáci SŠ a SOU Hněvkovice 
s výrobky svých šikovných rukou, děti 
z MŠ U Lípy zpestří výstavu svými obráz-
ky a výrobky, které dělají ve školce, hasiči 
a pan Majka Čech ukáží dětem, jak se 
pletou pomlázky. Výstavu dozdobí i naše 
tetičky ukázkami svých prací. Pokud se 
chce kdokoliv z řad veřejnosti či z řad 
našich sousedů a tetiček na výstavě pre-
zentovat svými výrobky vztahujícími se 
k jaru či Velikonocům anebo přímo na 
místě ukázat práci svých rukou, rádi jej na 
výstavě přivítáme. Výstavu budeme při-
pravovat v neděli 17. dubna od 14.00 hod. 
v baráčnické rychtě. Výstava je v rámci 
Vltavotýnského oranžového roku pod pat-
ronací Jaderné elektrárny Temelín.
POZVÁNKA

Sdružená obec baráčníků Vitoraz 
zve tetičky a sousedy na oslavu svátku 
DNE MATEK. Sejdeme se v neděli dne 
8. května ve 14.00 hod. v naší baráčnic-
ké rychtě, k dobré náladě bude připra-
ven pěkný program a těšíme se, že se 
dostavíte v hojném počtu!

Srdečně zve konšelstvo!
Sousedé a tetičky,

podpořte svou účastí v krojích a své-
rázu Vojtěšskou mši Spolku bývalých 
vojáků - Veteránů. Mše se koná v neděli 
dne 17. dubna 2011 v kostele sv. Jakuba 
v Týně nad Vltavou, začátek mše v 9,30 
hod. Sejdeme se před kostelem v 9,15 
a půjdeme společně s Veterány do kostela 
a po mši pak průvodem k pomníku pad-
lých ve světových válkách na Malé Straně.

Srdečně zve konšelstvo

Kde je Zálší?
Kde je Zálší, jsou Mažice - tak se zpívá 

ve známé jihočeské písničce z Blat. A kde 
je vlastně Zálší? Je to vesnice na Blatech, 
ležící zhruba na půl cesty mezi Týnem nad 
Vltavou a Soběslaví, kousek za Hartmani-
cemi. Tato malebná vesnice patří k vlta-
votýnské farnosti a mše svaté sem jezdí 
sloužit náš pan farář Marek Donnerstag 
Th.D. Pan farář, ač je polské národnos-
ti, má rád naši zem, velice rád cestuje 
a naši republiku zná lépe než leckterý 
Čech. Protože by Týňáky rád seznámil 
se svou přidruženou farností, zve nejen 
naši Sdruženou obec Baráčníků, ale zve 
i ostatní farníky a občany našeho města 
na půldenní výlet do Zálší s možností 
prohlídky místního kostela, okolí vesnice, 
účasti na májové pobožnosti, kterou sám 
odslouží a bude příležitost uvidět i krásně 
zdobené blatské kroje.

Program výletu
Datum: 12. květen 2011
Odjezd autobusem od fary: 13.30 

hod.
Procházka po naučné stezce
po Blatech v okolí Zálší 14.00 - 15.30 

hod.
Májová pobožnost v kostele 16.00 

- 16.45 hod.
Vystoupení folkl. souboru
JITRA v místním kult. domě 17.00 - 

19.00 hod.
Návrat do Týna n. Vlt. 19,30 hod.
Cena výletu Kč 120,- /v této sumě je 

zahrnuta i cena 1 nápoje v kult. domě 
dle vlastního výběru/

Přihlášky přijímá p. Jitka Moravčíko-
vá /Farní charita na místní faře/, telefon 
731 402 995

Výlet je vhodný pro všechny věko-
vé kategorie /i pro osoby s omezenou 
možností pohybu - kdo se nebude chtít 
zúčastnit procházky po naučné stezce či 
pobožnosti v kostele, bude mít možnost 
si již od 14.00 hod. posedět a zazpívat 
se soběslavskými Baráčníky v místním 
kulturním domě, kde bude možnost 
občerstvení nápoji - káva, čaj, limo/. 
Doporučujeme vzít si s sebou svačinu!

Srdečně zve duchovní správce vlta-
votýnské farnosti P. Marek Donnerstag 
Th.D. a vltavotýnští Baráčníci!

19. dubna uplyne rok od chví-
le, kdy nás opustil vzácný člo-
věk, paní Jarmila Berglerová. 
Chybí nám všem, ale zůstal 

po ní kus poctivé práce. 
Vzpomeňte s námi.

Rodina

Hovory s farářem
V měsíci dubnu budou hovory ve 

středu 20. 4. po mši svaté od 18.45 
hodin na faře.

P. Marek Donnerstag



panství Týn nad Vltavou) Martin 
Kolář, který si tuto poctu vysloužil od 
panství a krajského úřadu za své věr-
né dvacetileté služby. 

Větší štěstí ale máme v přípa-
dě sousedního Táborského kraje, 
dokonce u od nás nepříliš vzdále-
né vesničky Hvožďany – budoucí 
manželský pár byl totiž vybrán právě 
odsud. Karel Weis v I. dílu své knihy 
Český jih a Šumava v písni sice píše 
pouze to, že ženich František Skalák 
a nevěsta Anna Korbelová byli z okolí 
Bechyně, díky Arnoštu Chleboradovi 
a jeho knize Popis okresu bechyň-
ského ale naštěstí známe mnohem 
více podrobností. Arnošt Chleborad 
totiž vyzpovídal jednoho z potomků 
tohoto manželského páru. Byl jím 
Václav Skalák, výměnkář na čp. 39 
ve Hvožďanech, který byl synem 
„ženicha“ Františka Skaláka a slav-
nou Českou svatbu znal z vypra-
vování svého otce. Ke svatbě bylo 
podle něho zapotřebí vybírat mladé 
lidi, kteří vynikali pěkným, statným 
zjevem a dívky se „všemi přednostmi 
dívek jihočeských“. Proč byl z Tábor-
ského kraje vybrán právě František 
Skalák, ale neprozradil. František 
byl selský synek z čp. 39 ve Hvož-
ďanech, v roce korunovace mu bylo 
22 let. Bylo mu prý uloženo, aby si 
vyhlédl nevěstu, s níž bude v Praze 
oddán. František měl štěstí v tom, 
že si nemusel dlouho vybírat, měl už 
v té době známost s Annou Korbelo-
vou z čp. 36 rovněž z Hvožďan, ale 
datum svatby prozatím nebylo stano-
veno, protože ještě nebylo mezi rodi-
či snoubenců vše dojednáno. Jak 
vzpomínal Václav Skalák „k radosti 
obou milenců uspíšila tato pocta roz-
hodnutí obou rodičů a svolení bylo 
oboustranně podrobně zjednáno“.  
Kromě těchto dvou hlavních postav 
pak byli vybráni další svatebčané, 
kteří měli za úkol předvést, jak tako-
vá regionální svatba na Táborsku 
vypadá. Scházeli se proto na zámku 
v Bechyni, kde byla svatba nanečisto 
secvičována. Celá svatba pak vyjela 
z Bechyně na dvanácti upravených 
vozech s hudbou. V osazenstvu bylo 
i dvanáct družiček a dvanáct druž-
bů v národních krojích. Celou ces-
tu panovalo všeobecné veselí a na 
zastávkách v Táboře a v Benešově 
byla svatba uvítána místními úřady 
a občany a všude se tančilo.

Podle popisu Karla Weise víme, 
že průvod Táborského kraje jel s Čes-
kou svatbou jako poslední, zúčast-
nilo se jej jedenáct zasloužilých 
rychtářů, pro náš vltavotýnský regi-
on byly nejbližší zastoupenou vsí 
Hodonice s rychtářem Faberem. 

Václav Skalák dále vypravoval, že 
vládlo velké veselí i při návratu svat-
by z Prahy, protože si každý chtěl 
zatančit s novopečeným ženichem 
a nevěstou. Jeho otec prý vzpomí-
nal na to, jak v Táboře vytáčel paní 
krajskou a dostavilo se tolik měšťa-

nů, že by nebylo jablko propadlo. 
Jediné, v čem se vyprávění liší od 
skutečnosti, je to, že podle Václavo-
va otce odevzdal údajně král každé-
mu ženichovi osobně zlatý prsten 
s monogramem, pouzdro s pěti 
dukáty a potřásl si se svatebčany 
rukou, přičemž prý hovořil o pomě-
rech v jednotlivých krajích. To, jak 
víme, nemohla být pravda, neboť 
nachlazený Ferdinand se této slav-
nosti vůbec nezúčastnil. Jak je vidět, 
vzpomínky a vyprávění často zkres-
lují skutečnost. Navíc měl manželský 
pár obdržet 200 zlatých a ne jen pět. 
Hvožďanští novomanželé se dali při 
svatbě malovat a jejich obrázky jsou 
nyní k vidění v expozici Městského 
muzea v Bechyni, kde se můžete 
také s příběhem „ženicha a nevěs-
ty“ seznámit. 

Manželství „požehnanané krá-
lem“ bylo šťastné. Skalákovi měli 
šest dětí – 4 dcery a dva syny. Syn 
František Skalák byl dokonce okres-
ním starostou v Bechyni. „Nevěsta“ 
Anna Korbelová – Skaláková zamře-
la 4. prosince roku 1859. „Ženich“ 
František Skalák se pak ještě jed-
nou oženil. Zemřel 23. května roku 
1881. Usedlost čp. 39 ve Hvožďa-
nech dodnes patří potomkům toho 
slavného manželského páru, rodině 
Skalákových.

Martina Sudová

Boží muka mezi Horním a Dolním Bukovskem
V minulém čísle Vltavínu jsem psala o Božích mukách v našem regionu 

a knize, která je mapuje: Kamenná boží muka v jižních Čechách a přileh-
lé Moravě. V mezičase, než vyšlo toto další číslo Vltavínu, se mi podaři-
lo dohledat podrobnější informace (než obsahuje kniha) k božím mukám 
mezi Horním a Dolním Bukovskem. Pro doplnění a upřesnění bych Vás 
proto s nimi ráda seznámila.

Kniha zmiňuje, že boží muka vznikla na počátku 19. století. Nyní již zná-
me přesnou dataci – byla vybudována v roce 1812 nákladem Bartoloměje 
Cihláře, starosty Dolního Bukovska. Vznikla v souvislosti s oblíbenými pou-
těmi na Svatou Horu u Příbrami, proto je na nich vyobrazena Panna Maria 
s Jezulátkem a boží muka jsou obecně nazývána „U Obrázku“. Zajímavý 
je také důvod vzniku této památky. Byla postavena, aby pomohla chránit 
městečko Dolní Bukovsko před častými požáry. Při jednom z nich se pod-
le lidového vyprávění modlili Bukovští k Panně Marii a slíbili, že když se 
podaří oheň uhasit, vypraví každoročně o Svatodušních svátcích z každé-
ho domu alespoň jednoho poutníka na Svatou Horu. Pouti se od té doby 
říkalo“sousedská“, protože se jí zúčastňovali všichni místní sousedé.  

Martina Sudová

7. září roku 1836 zažilo hlavní 
město Praha poslední královskou 
korunovaci. Posledním českým krá-
lem se stal Ferdinand I. Habsburský 
„Dobrotivý“ (Ferdinand V.). Přes-
tože jeho nástupce František Josef 
I. rovněž slíbil českým stavům svoji 
korunovaci, nikdy k ní nedošlo. Pět 
dní po Ferdinandovi I. byla českou 
královnou korunována také jeho 
manželka Marie Anna Savojská. 

Je známo, že poslední český král 
byl zvláštní figurkou a hříčkou osu-
du. Odmalička trpěl epileptickými 
záchvaty a lékaři mu předpovídali 
krátký život. Navíc měl nesouměrnou 
postavu – krátké ruce a nohy a nad-
měrně velkou hlavu, kterou portrétis-
té na jeho podobenkách retušovali. 
Byl dokonce prohlášen za duševně 

nezpůsobilého a zpočátku mu bylo 
odpíráno i následnictví trůnu. Z velké 
části jistě za Ferdinandovo postižení 
mohla genetika, neboť jeho rodi-
če byli bratranec a sestřenice, tedy 
Ferdinandovi prarodiče byli vlastní-
mi sourozenci. Ferdinand I. ovšem 
nakonec všechny překvapil. Jeho 
vychovatelé zjistili, že má vynikající 
paměť. Naučil se hovořit pěti jazyky 
(po císařovně Marii Terezii byl kupří-
kladu poslední, kdo při korunovaci 
uherským králem hovořil maďarsky). 
Byl také hudebně nadaný, hrál na 
klavír a trubku, zajímala ho botanika 
a zajímal se o vývoj techniky. Prohlá-
šení o jeho nesvéprávnosti bylo tedy 
revokováno a v roce 1830 byl Ferdi-
nand korunován uherským králem. 
Následujícího roku se oženil s Marií 
Annou Savojskou. Sňatek proběhl 
v zastoupení, takže nevěsta svého 
manžela spatřila až o patnáct dní 
později a údajně při tom zažila šok. 
Sama nebyla podle dobových kritérií 
krásná (ovšem jaký byl tehdejší ideál 
krásy…), měla široká ramena a vyso-
ké čelo, ale vzezření jejího manžela 
ji zaskočilo. Navzdory tomu mu byla 
po celý následující (a oproti předpo-
vědím lékařů i dlouhý) život věrnou 
družkou a spíše než manželkou - 
ošetřovatelkou. Manželství bylo bez-
dětné. Navzdory prognózám se Fer-
dinand I. dožil požehnaného věku 82 
let, zemřel v roce 1875 na Pražském 
hradě, milován všemi Pražany, kteří 
jej měli ve velké oblibě. Jeho manžel-
ka jej o devět let přežila, zemřela rov-

něž v Praze roku 1884. Ale nepředbí-
hejme událostem.

Pět let po sňatku zavítal manžel-
ský pár do Prahy, aby tady před-
vedl svým poddaným poslední 
velkolepé divadlo – královskou 
korunovaci. Čeští stavové se na tuto 
událost náležitě připravili a přichys-
tali Národní korunovační slavnost, 
jakou Čechy ještě nezažily. Týden 
po Ferdinandově korunovaci (dva 
dni po korunovaci jeho manželky), 
14. září 1836, se na rozlehlém pro-
stranství za Invalidovnou rozeběhla 
tzv. Česká svatba, na níž bylo vedle 
hlavního města Prahy zastoupeno 
všech 16 tehdejších českých krajů. 
Slavnost začala průvodem, v jehož 
čele šli zástupci Prahy a za nimi 
abecedně seřazeny jednotlivé kraje. 

Uprostřed prostranství byl králov-
skému páru přichystán vyvýšený 
pavilon s terasou. Bohužel, slavnos-
ti nakonec přihlížela pouze Marie 
Anna, neboť Ferdinand se při koru-
novaci nachladil a lékaři mu nedo-
poručili účast, přestože bylo ten den 
nádherné počasí.

Do průvodu byli vybráni jednot-
livými krajskými úřady nejváženější 
vesničtí rychtáři, jichž bylo na dvě 
stovky, samozřejmě v krajových kro-
jích. Především však dvojice snou-
benců, které měly o slavnosti svatbu, 
spojenou s lidovými zvyky svého kra-
je. Z Prahy to byly čtyři páry, z každé-
ho kraje pak po jednom – celkem 
tedy 20 svateb. Při výběru snouben-
ců rozhodovala mravní zachovalost 
a také nemajetnost – zvolené páry 
totiž obdržely od českých stavů sva-
tební dar 200 zlatých.  

Průvod se zastoupením jednot-
livých krajů byl skutečně nevída-
nou a pestrou národní slavností: 
jezdci na koních, pěšáci s korouh-
vemi a prapory, vozy se svatebča-
ny a budoucími manželi, přičemž 
nevěsty si s sebou vezly na vozech 
i celou výbavu, družičky a družbo-
vé, vozy s ženci a žnečkami, samo-
zřejmě nechyběli muzikanti a další. 
Tato slavnost pochopitelně neunikla 
pozornosti spisovatelů, možná si 
vzpomenete, že se o ní zmínil napří-
klad Jindřich Šimon Baar v knize 
Hanýžka a Martínek.

Bohužel, v průvodu Budějovic-
kého kraje, který nás nejvíce zají-
má, měli poddaní panství Týn nad 
Vltavou pouze nepatrné zastoupení.  
Na vltavotýnském panství v té době 
řádila epidemie cholery, nejsilněji 
udeřila právě v druhé polovině září 
a trvala až do počátku listopadu. Jen 
v samotném městě zemřelo za ten-
to krátký čas 59 lidí. Otázkou je, zda 
právě tato nepříznivá situace ovlivnila 
nominace na Českou svatbu, právě 
tak nedokážeme s určitostí říci, kolik 
vltavotýnských měšťanů se svezlo 
lodí, vypravenou na tuto slávu česko-
budějovickým loďmistrem Vojtěchem 
Lannou. Jediným zástupcem našeho 
panství, o němž bezpečně víme, že 
se slavnosti zúčastnil, tak zůstává 
rychtář ze Smolče (tehdy součást 

O posledním českém králi, poslední korunovaci a dědouškovi z Hvožďan

Marie Anna Savojská. Ferdinand I. Dobrotivý.

Jeden ze svatebních vozů.

Národní slavnost.

Nevěsta a ženich - obrázek ze 
sbírek bechyňského muzea.



Městský dům dětí a mládeže

www.ddmtyn.cz

Masopust a Velikonoce
Tradičně každý rok si připomínáme na stránkách Vltavínu jarní lidové 

zvyky. Nechci se proto rozepisovat o obecně známých informacích, ráda 
bych čtenáře seznámila pouze s některými zvyky z našeho regionu, které 
byly živé ještě těsně po konci druhé světové války. Pocházejí ze zápisů 
Jana Koláře z Dolního Bukovska. Bukovsko je v rámci Vltavotýnska výji-
mečným místem, mělo totiž daleko větší návaznost k blízkým Veselským 
Blatům, proto zde byly etnografické zvyky více rozšířené než v okolí Týna 
nad Vltavou. 

Masopust byl v Dolním Bukovsku skutečně velkolepý: v neděli před 
polednem začala masopustní zábava s muzikou, byla přerušena jen 
v pondělí dopoledne, pak veselí pokračovalo až do úterý odpoledne, kdy 
se konal maškarní průvod. V průvodu se objevovaly obvyklé masky – žid, 
bába, smrt, medvědář, policajt a další. Maškarní průvod končil v hospodě, 
kde zábava pokračovala až do půlnoci. Následující den byla Popeleční stře-
da, kdy se všichni sešli v kostele na mši a přijali Popelec (znamení popelem 
na čele).

O masopustním pondělí nebo úterý se také konaly „babské hody“, kte-
ré pořádaly bukovské ženy za peníze, co vybraly při svatbách o zavíjení 
(čepení) nevěsty a dalších příležitostech v uplynulém roce. 

Čtrnáct dní před Velikonocemi byla Smrtná neděle. Děvčata chodila po 
domech se Smrtkou  (ze dvou křížem přibitých holí) a zpívala: „Nesu nesu 
Smrtku, k Zelenýmu čtvrtku. Kam tu Smrtku donesu, nové léto přinesu. 
Smrtko, Smrtko, kdes tak dlouho byla, u studánky, u rubánky, nohy, ruce 
myla. Svatý Jiří jede k nám, po věnečku veze nám, nám, nám, nám bukov-
skejm pannám.“ Také se zpívalo: „Fiala, cos večeřela? Polívku s kroupami, 
hrách se slaninama. Přišla k nám nevěsta, ukradla kus těsta, donesla ho 
ptáčkům, na pole sedláčkům.“

Týden před Velikonoci se pak slavila tradičním způsobem Květná neděle 
– světili se berani (svazky jívových prutů) a kočičky. Pruty se pak zapicho-
valy do polí, dávaly se za svaté obrázky, za krovy apod. aby chránily před 
katastrofami a ohněm.

Velikonoce začaly na Zelený čtvrtek, kdy umlkly zvony a bukovští hoši 
chodili řehtat a klapat poledne a klekání. To pokračovalo i na Velký pátek.  
Na Bílou sobotu se slavilo vzkříšení, konal se slavnostní průvod a mše 
a večer po průvodu byl zrušen tradiční půst, bylo opět povoleno jíst maso.

V pondělí se konala koleda s pomlázkou, opět obvyklá jako jinde. Pro 
zajímavost si můžeme uvést místní krajové koledy: „Panímámo krásná, 
dejte kousek másla, nebo jedno vajíčko, zařehtám vám maličko.“ Další: 
„Nové léto, nové léto, kdes tak dlouho bylo? U studánky, u rubánky, nohy 
ruce mylo. Čím si je utíralo? Zelenejma věnci, žlutejma mazanci. Jakej je to 
mazanec, bez koření, bez vajec.“ „Fiala, růže, kvésti nemůže, ať jí Pánbu 
pomůže. A ty svatá Markyto, dej nám pozor na žito a na všecko obilí, co 
nám Pánbu nadělí. Petr jede z Říma, veze flašku vína, abychom se napili, 
Pána Boha chválili.“

Tolik alespoň v krátkosti ke kdysi obvyklým etnografickým zvykům 
v našem regionu.

Martina Sudová

Třiadvacátý ročník Bohunického dřeváku
19. března praskala hospoda i sál v blízkých Bohunicích ve švech. Konal 

se tady již 23. ročník soutěžní přehlídky country, folk, trampských (a dalších 
příbuzných i nepříbuzných žánrů) amatérských skupin Bohunický dřevák. 
Opět byly vyhlášeny dvě soutěžní kategorie: cena diváka a cena odborné 

poroty. V divácké kategorii si odnesla hlavní cenu, tedy putovní dřevák, 
skupina Kamna, na druhém místě se umístila známá Živelná pohroma a na 
třetím místě zbrusu nové Duo Koko. V kategorii odborné poroty získalo 
putovní dřevák Duo Koko, na druhém místě se umístilo Duo Trapas a na 
třetím místě Kamna. Ani letos nechybělo překvapení zorganizované sku-
pinou Epy De Mye, která tentokrát vystoupila jako Beatles Revival, i když 
s poněkud záhadným názvem The Filckies. Samozřejmě nechybělo živel-
né hraní a zpívání na všech místech, která to jen trochu dovolovala, a tak 
mohli posluchači navštívit hned několik hudebních scén – hrálo se v hos-
podě, v šatně, na jevišti i pod ním. Na countrybál, který následoval, dora-
zila i taneční skupina Starý Bill a jeho parta, takže došlo i na skupinové 
countrytance. Kdo zkrátka Bohunický dřevák nezažil – neuvěří. Těšíme se 
na další ročník.

Martina Sudová
(fotografie pochází z alba skupiny Wydle)

Program duben 2011

TÝN CUP 2011
9. 4. ve sportovní hale 10:00 – 17:00 

hodin Mezinárodní turnaj v judu ,,O pohár 
starosty města“ 
PROBOUZENÍ BROUČKŮ 

17. 4. od Zámeckého divadla v 15:00 
hodin tradiční průvod městem
DEN ZEMĚ

20. 4. v MěDDM od 9:00 – 11:30 
Volné tvoření z odpadových materiálů 

(pro žáky ZŠ) 
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

21. 4. v MěDDM od 9:00 – 11:30 
Malování donesených vajíček, výroba 

velikonoční dekorace. Materiál zajištěn. 
Výběr 30 Kč
ČARODĚJNÉ HRÁTKY

29. 4. hřiště u MěDDM od 16:00 
– 18:30. Zábavné soutěžní odpoledne pro 
děti a mládež. Vstupné 10 Kč 
VLTAVOTÝNSKÝ STŘEP

30. 4. v MěDDM od 7:00 hodin. Ote-
vřená soutěž plastikových modelářů

VÝSTAVY 
Foto z činnosti a akcí MěDDM 

v MěDDM 
Archivní 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

Různé:
MěDDM nabízí k odprodeji starší pře-

nosný barevný televizor Goldstar (analog.) 
cena 200 Kč. Informace v MěDDM. 

Z jarních prázdnin
Letos jsem jarní prázdniny trávil s domem 

dětí na horách v Krkonoších. Během poby-
tu na horách jsme chodili na vycházky na 
snowtubing, hráli hry, prošli večerní stezku 
odvahy, saunovali se, ale nejvíce ze všeho 
jsme se věnovali jízdě na lyžích a snowbor-
du. Je zjištěno, že třetí den bývá kritický, 
proto jsme lyžovali pouze dopoledne. Odpo-
ledne jsme odjeli na pěkný výlet do nedaleké 
vesničky Poniklá. Zde jsme navštívili Muze-
um krkonošských řemesel a ruční výrobnu 
vánočních ozdob s názvem Třpytivá krása. 
Každý z nás si vyrobil svou vánoční ozdobu. 
V Krkonoších se nám líbilo, bylo krásné slu-
nečné počasí a dobrá parta.

Jiří Mlsek

I přes obavy z pozdního termínu jarních 
prázdnin bylo v Krušných horách sněhu na 
lyžování i hrátky na sněhu relativně dost. 
Po celou dobu pobytu děti i rodiče plnili 
medvědí zkoušky, což se jim všem úspěš-
ně dařilo. 

Rečková

V sobotu 19. března se starší žáci 
zúčastnili turnaje v přehazované v ZŠ Hlin-
ky. Ve sportovním duchu oslavili své malé 
vítězství a zklamáni určitě nebyli ani ti, co 
nasbírali bodů méně. Vždyť šlo o příjemné 
sobotní dopoledne bez jakékoli nepříjem-
né rivality. Škoda jen, že se nás nesešlo 
víc. Snad příště. A tak vás předem zveme: 
opravdu se vyplatí přivstat si a přijít. I něja-
ká ta sladká odměna se vždy najde.

Koubková P.

Letní tábor Doubravka 1 se koná v ter-
mínu 2. - 15. 7. 2011. Cena tábora 
4 500,- Kč. Letní tábor se koná v duchu 
starých pověstí českých a pražských.  Na 
všechny se moc těší Martina, Michael, 
Jyřýk, Mates a spol.

MěDDM Týn nad Vltavou vyhlašuje 
vítěze literární a výtvarné soutěže „rok 
3000 – BUDOUCNOST V MOJÍ FANTAZII“

A) Literární 
I. kategorie 8 - 12 let, rozsah do 1 stra-

ny A4 
1. místo: David Šálený, ZŠ Žimutice
2. místo: Helena Hessová, ZŠ Žimutice
3. místo: Veronika Kubíková, Pavlína 

Čiperová, ZŠ Žimutice

II. kategorie 13 - 15 let, rozsah do 1,5 
strany A4 

1. místo: Petra Hodinová, ZŠ E. Bene-
še, Písek 

2. místo: Štěpánka Bejnová, ZŠ Malá 
Strana

3. místo: Ondřej Koc, ZŠ E. Beneše, 
Písek

III. kategorie 16 - 19 let, rozsah max. 
do 2 stran A4 Nebyla zastoupena

B) Výtvarná 
I. kategorie 8 - 12 let, rozsah do 1 stra-

ny A4 
1. místo: Tereza Kupková, ZŠ Vinařic-

kého
3. místo: Kateřina Vejvodová, Jakub 

Blecha, František Kupka - výtvarné obory 
MěDDM

Specielní ocenění za velice pěknou 
práci s rozsahem větším, než dovolují 
podmínky soutěže: Michaela Staňková, 
MěDDM

II. kategorie 13 - 15 let, rozsah do 1,5 
strany A4 

1. místo: Anna Vokurková, ZŠ E. Bene-
še, Písek

2. místo: Eliška Bláhová, Veronika Sko-
blíková - ZŠ E. Beneše, Písek

3. místo: Aneta Černická, ZŠ E. Bene-
še, Písek

III. kategorie 16 - 26 let, rozsah max. 
do 2 stran A4 Nebyla zastoupena

 
Vyhodnocení a předání cen: 6. 4. 2011 

ve 14 hodin v MěDDM
Práce budou vystaveny v MěDDM 

v květnu a červnu 2011

Tato soutěž se koná za finanční podpo-
ry z grantu Jihočeského kraje

Fraňková

Na neděli 17. 4. od 15:00 hodin při-
pravil MěDDM a divadelní společnost Vlta-
van tradiční Probouzení Broučků. Masky 
berušek a broučků, tykadla na hlavy nebo 
kytičky v ruce jsou vítány. Společně dopro-
vodíme rodinu Broučků do parku u Otáči-
vého hlediště.

Rečková

Klub plastikových modelářů Týn nad 
Vltavou při MěDDM Týn n/Vlt. pořádá II. 
ročník soutěže 

Vltavotýnský střep 2011
30. dubna od 7:30 hod.

Otevřená soutěž plastikových mode-
lářů

Soutěžní kategorie: Letecká technika, 
bojová technika, dioráma, ostatní 

Místo konání: MěDDM Týn nad Vlta-
vou

Startovné: 30 Kč za soutěžícího
Časový rozvrh - sobota:
07:30 - 10:00 přejímka modelů
10:15 - 15:00 prohlídka modelů pro 

veřejnost

Více informací na internetových 
stránkách http://kpmtyn.webnode.cz/ 
a www.ddmtyn.cz

Tato soutěž se koná za finanční podpo-
ry z grantu Jihočeského kraje

Fraňková


