
Rozhovor s…
Redakce Vltaví-

nu položila několik 
otázek starostovi 
města, Mgr. Milanu 
Šnorkovi. Rozhodli 
jsme se zřídit pra-
videlnou rubriku 
s názvem „Rozho-

vor s…“, v níž hodláme pravidel-
ně oslovovat představitele města 
s otázkami, které vás zajímají.

Jaká je situace s opravou komu-
nikací v Týně nad Vltavou, které jsou 
po letošní zimě v opravdu hrozném 
stavu? Už nějakou dobu jezdíme 
kolem označených závad v komu-
nikacích a stále se nic neděje. 

První etapu opravy výtluků i výmo-
lů městských komunikací zkoušíme 
letos zrealizovat novou technologií, 
která má přinášet při nižších nákla-
dech trvanlivější výsledek. Opravy 
probíhají od 3. 5., začíná se Husovou 
ulicí, postupně se bude v průběhu 
měsíce opravovat v této první etapě 
přes 400 m2 lokálních závad, ovšem 

také v závislosti na klimatických 
podmínkách. Žádám tímto občany 
o shovívavost, toleranci a disciplino-
vanost při dopravních omezeních. 
Jen tato první etapa oprav přijde 
město nejméně na 250 tisíc korun. 
V další etapě se zrealizují i opravy 
v přidružených obcích. 

Jiná je situace na komunikacích 
1. třídy, kde opravy zajišťuje kraj pro-
střednictvím SUS. Město se snaží ze 
SUS komunikovat, vznáší podněty 
a požadavky. Na průjezdné komuni-
kaci České Budějovice - Tábor II/105 
budou další lokální opravy probíhat 
v týdnu od 9. 5. Výtluky a výmoly se 
opravují a budou opravovat i na dal-
ších „krajských“ komunikacích v uli-
cích Havlíčkova a Bohunická.

Kromě těchto drobných oprav 
realizujeme i opravy většího rozsahu. 
V současnosti probíhá oprava chodní-
ku i veřejného osvětlení v Kolodějské 
ulici s předpokládanými náklady cca 
500 tisíc korun - tím, že zde zároveň 
probíhá pokládka kabelů vysokého 
napětí firmou E-ON, dojde k úspoře 
městských prostředků. Zanedlouho 
se bude opravovat chodník i veřejné 

osvětlení u budovy někdejší Stavo-
konstrukce za zhruba 230 tisíc korun, 
v červnu se budou rozšiřovat a propo-
jovat chodníky ve vytipovaných loka-
litách Hlineckého sídliště (u č.p. 656 
a 670), dojde zde také k vytvoření 2 
nových parkovacích míst, tato akce by 
měla stát v souhrnné výši kolem 250 
tisíc korun.

V minulosti se prezentovala 
informace o započetí stavby dal-
šího výjezdu z Hlineckého sídliš-
tě koncem dubna. Nejen občany 
Hlinek by zajímalo, zda došlo ke 
zpoždění nebo zda není ohrožena 
výstavba výjezdu vůbec? 

V polovině května bude zahájena 
stavba druhé výjezdové komunika-
ce ze sídliště Hlinecká. Ta po svém 
dokončení výrazně zlepší přístup do 
největšího vltavotýnského sídliště. 
Kapacita stávající příjezdové silnice 
dlouhodobě neodpovídá počtu oby-
vatel sídliště a v době dopravních 
špiček je zde situace velmi kompli-
kovaná. Nově navržená komunika-
ce propojující severozápadní část 
sídliště přímo se silnicí Týn nad Vlta-

vou – Veselí nad Lužnicí tak zatížení 
stávající příjezdové silnice významně 
odlehčí a zlepší tak plynulost a bez-
pečnost dopravy. Komfort obyvatel 
Hlinek zvýší také dalších 94 parkova-
cích míst. 

Celá investice je financována spo-
lečností ČEZ, která tím naplňuje doho-
dy uzavřené s naším městem. Vlastní 
práce budou realizovány ve dvou eta-
pách. První pokryje 85 procent celé-
ho projektu a investor ji plánuje na 
čtvrt roku. Pro kompletní dokončení 
je nutné vypořádat majetková práva 
k pozemkům pod plánovanou silni-
cí. O odkupu těchto pozemků jedná 
město se stávajícími majiteli.

Investor nám přislíbil, že bude 
provádět práce tak, aby dopady na 
okolí byly co nejmenší. Stavba však 
bude znamenat dočasné omezení 
provozu. Doprava zde bude říze-
na semafory. Do přilehlých garáží 
bude uživatelům přístup zachován. 
Případná omezení budou pouze 
krátkodobého charakteru a budeme 
o nich veřejnost ještě podrobněji 
informovat.
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Ročník dvacátýprvní

cena 8,00 Kč
9. května 2011
vychází každé

druhé pondělí v měsíci
6. číslo roku 2011

vyjde v pondělí 13. června
(uzávěrka čísla je v pondělí 6. června)

NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

Dne 20. dubna došlo k slavnostnímu 
zahájení realizace akce „Vltavská cyklistická 
stezka z Litoradlic do Týna nad Vltavou“ za 
přítomnosti starosty města Mgr. Milana Šnor-
ka, vedoucího odboru hospodářské správy 
Ing. Petra Rohleny, představitele firmy Komu-
nikace-Stavby-Beton, spol. s r.o., České Budě-
jovice, Jana Kakaščíka, senátora Ing. Tomáše 
Jirsy a dalších pozvaných hostů.

Již 18. dubna započaly stavební práce odstra-
ňováním podkladových vrstev na prvním úse-
ku této cyklistické stezky, který zahrnuje část 
nábřeží 5. května od nového mostu k budově 
č.p. 418 (obecnímu domu). Veškeré stavební 
práce včetně instalace trvalého dopravního zna-
čení a dosypů krajnic by měly být dokončeny do 
poloviny května. I během stavebních úprav bude 
pravé nábřeží, kde realizace probíhá, přístupné 
obyvatelům města i majitelům přilehlých nemovi-
tostí, pouze s určitými omezeními. Zástupci firmy 
Komunikace-Stavby-Beton, spol. s r.o., České 
Budějovice, která danou stavbu realizuje, spolu 
s představiteli městského úřadu ubezpečili obča-
ny města Týna nad Vltavou, a zejména ty, kteří 
v dané lokalitě bydlí, že udělají vše proto, aby 
byla omezení vzniklá danými stavebními pracemi 
co nejmenší a stavba byla dokončena v řádném 
termínu. Kontaktní osobou firmy realizující stavbu 
cyklostezky je p. Tomší (tel. 606 911 652).

Realizace tohoto úseku cyklostezky by měla 
být dokončena do 30. září letošního roku. Hlav-
ním investorem je město Týn nad Vltavou, cyklos-
tezka je spolufinancována grantem z ROP NUTS 
II JZ v rámci rozvoje infrastruktury cestovního 
ruchu. Šířka cyklostezky s asfaltovým povrchem 
bude 3 m a budou ji moci vedle cyklistů využívat 
i příznivci kolečkových bruslí a pěší.

Na dalším úseku, který vede od domu č.p. 418 
dále do Zadního Podskalí až k Rybičkově louce, 
bude z technických důvodů provedena pouze 

instalace dopravního značení a oprava štětového 
povrchu. Na úseku od Rybičkovy louky do osady 
Břehy bude opět pokračovat asfaltový povrch. 
V místě srázu u slepého ramene řeky Vltavy bude 
proveden kamenný násyp. Tyto stavební práce 
budou probíhat v souběžném termínu prohráb-
ky dna koryta řeky Ředitelstvím vodních cest 
ČR, harmonogram jednotlivých stavebních prací 
bude upřesněn po vzájemné dohodě města Týna 
nad Vltavou s ŘVC.

Vltavská cyklostezka je jedním z mnoha při-
pravovaných, zamýšlených a nyní realizovaných 
projektů města Týna nad Vltavou na podporu roz-
voje cestovního ruchu a rozvoje regionu Vltavo-
týnska. Úsekem mezi Týnem nad Vltavou a Lito-
radlicemi, jehož realizace byla právě započata, 
je doplňována unikátní cyklokomunikace, která 
spojuje Kvildu s Mělníkem.

Mgr. Jiří Hladeček

Vltavská cyklostezka

Slavnostní zahájení realizace projektu „Vltavská cyklistická stezka z Litoradlic do Týna nad 
Vltavou“. Zleva: starosta města Týn nad Vltavou Mgr. Milan Šnorek, zástupce firmy realizující 
1. etapu daného úseku Jan Kakaščík, vedoucí odboru hospodářské správy a školství Ing. Petr 
Rohlena a senátor Ing. Tomáš Jirsa.



Vltavotýnské slavnosti představí regionální 
výrobce a služby

Výrobci a poskytovatelé služeb na Vltavotýnsku 
a Bechyňsku si mohou nechat zdarma certifikovat svůj 
originální produkt nebo službu v cestovním ruchu. 
Společný projekt mikroregionů Vltava a Lužnice a Eko-
regionu Úhlava nese název regionální značka. 

Místní živnostníci už začínají podávat žádosti o certifikaci. „Myslím, že 
podobné projekty mají smysl, protože se jedná o zviditelnění a propaga-
ci našich výrobků,“ říká výrobkyně perníků z Týna nad Vltavou Dagmar 
Jarešová. Právě její ručně zdobené medové perníčky mohou být jedním 
z adeptů na certifikaci, protože se v nich spojuje tradice, ruční výroba i podíl 
místních surovin. O certifikaci však mohou žádat i poskytovatelé služeb 
v oblasti ubytování a stravování. Těm bude v případě certifikace udělena 
značka Regionální služba.

„Na podání žádosti mají čas ještě několik týdnů. Poté zasedne certifikač-
ní komise a vybere vhodné kandidáty, kteří splňují kritéria,“ říká koordinátor 
projektu Miroslav Vlasák z MAS Vltava. U výrobku i služeb jsou samozřej-
mostí kvalita, tradice, výjimečnost ve vztahu k Vltavotýnsku, podíl místních 
surovin a šetrnost k životnímu prostředí.

Finanční prostředky, které se podařilo získat z evropských fondů, použijí 
mikroregiony na propagaci certifikovaných výrobců a poskytovatelů služeb. 

„Výsledkem bude mimo jiné katalog všech certifikovaných výrobků 
a služeb, který budeme distribuovat na turisticky významná místa, součástí 
propagace bude také vyhlášení výsledků na červencových Vltavotýnských 
slavnostech,“ doplnil Miroslav Vlasák

Více informací a kritéria certifikace naleznou zájemci na webu: 
www.vltavotynsko.cz/regionalniznacka

Vstřícní zastupitelé, aktivní občané
Jarní počasí přineslo příjemnou atmosféru i do zasedání městského 

zastupitelstva. Úvodem byl schválen částečně upravený a doplněný pro-
gram jednání. Problematika jednacího řádu ZM byla kvůli změnám ve znění 
tohoto dokumentu odročena na další zasedání zastupitelstva. Následně byly 
projednány jednotlivé body programu: majetkové záležitosti byly schváleny 
dle předložených materiálů. Z hlediska účastníků veřejného zasedání z řad 
veřejnosti byly užitečné zejména dotazy jednotlivých členů zastupitelstva, 
které upřesňovaly obsah projednávaných bodů. Například u majetkové změ-
ny nutné pro získání dotace od Jihočeského kraje (zřízení věcného břemene 
na část pozemku v majetku Jihočeského kraje) na vybudování přechodu 
pro chodce v Budějovické ulici vysvětlil místostarosta města Ing. Machálek 
projektový návrh přechodu. Objasnil důvod zbudování ostrůvku: v případě 
vozovky širší než 7 m je nutné vybudovat předěl (ostrůvek) a nechat po obou 
stranách minimálně 3 m široké jízdní pruhy.

Schválení rozpočtových změn proběhlo také hladce – hovořilo se např. 
o dotaci k projektům: Vltavská cyklostezka, Vltavotýnský Oranžový rok, atd. 
Zastupitelstvo také schválilo letošní příspěvky pro sportující mládež.

Byla projednána Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření města 
za rok 2010 a následná opatření, změny ve Statutu sociálního fondu. Podle 
návrhu bylo schváleno i zadání změny č. 4 Územního plánu města Týn nad 
Vltavou tj. „plochu „A“ (4a) v zadání ponechat k dalšímu prověření v rámci 
návrhu změny č. 4“ (podrobnosti zájemcům určitě upřesní zastupitelé nebo 
odbor regionálního rozvoje MěÚ). 

V interpelacích zastupitelů se hovořilo o potřebnosti vybudovat páteřní 
komunikaci v areálu bývalých kasáren, výstavba průmyslové a obytné zóny 
v kasárnách s sebou totiž nese nadměrnou zátěž na vozovku v ulici Havlíč-
kova.

Jako další diskusní téma se probíralo téma úklidu města: členové České-
ho rybářského svazu uklízeli břehy Vltavy, dobrovolníci z Hlineckého sídliště 
si vzali na starost vyčištění okolí Hlineckého potoka. Ředitel firmy Rumpold-T 
přislíbil spolupráci pracovní skupiny, která se zabývá úklidem města, skupina 
se zaměří při úklidu i na problematickou část pozemků pod Hlineckým síd-
lištěm, právě v okolí Hlineckého potoka. Informoval i o využívání úklidového 
stroje na psí exkrementy – město je pravidelně čištěno. Dodržování vyhlášky 
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích má na starost Měst-
ská policie, zaměřila se na kontrolu majitelů psů a několika z nich již udělila 
i několik pokut za nedůsledné hlídání svých svěřenců.

Občané se dotazovali na řadu problémů, které je trápí - zastupitelé trpě-
livě vysvětlovali a informovali o možných řešeních. Například další výjezd 
z Hlineckého sídliště se skutečně bude budovat, k předání staveniště pro 
zahájení stavby by dle smlouvy již mělo dojít. Další otázkou jsou betonové 
plochy na Hlinkách - odolávají vodorovnému dopravnímu značení, beton se 
drolí, značení je pak nezřetelné, je skutečně potřeba zpevnit tyto části ulic 
asfaltem. Množství heren v Týně nad Vltavou a jejich umístění nedaleko škol 
bylo již opakovaně diskutovaným tématem, městská vyhláška 10/2005 by 
měla být dle rozhodnutí rady města přehodnocena. V řešení je i budová-
ní parkoviště u ZŠ Malá Strana – vedení školy podle informací ing. Rohleny 
zajišťuje dokumentaci i stavební povolení. 

V Radničních novinách byl uveden seznam žádostí o granty, místosta-
rosta města František Němec informoval, že bude pravidelně zveřejňován 
přehled úspěšných žádostí a průběh následné realizace.

Vedoucí odboru hospodářské správy a školství ing. Rohlena hovořil o plá-

Poznámkový blok(g)
Většinu situací lze stejně dobře 

vysvětlit dvěma způsoby: proč je daná 
situace dobře a jak je výhodné ji řešit, 
a naopak proč stejný problém je špat-
ně a proč by se takto řešit neměl… 
Záleží jen na úhlu pohledu…
Je třeba zpomalit

„Rada města ukládá objednat 
návrh variantního řešení zpomalo-
vacích prvků na komunikaci ul. Alej 
Míru u autorizovaného dopravního 
inženýra.“

Pokus o zpomalení vozidel v Aleji 
Míru je dlouhodobý problém: když to 
nešlo po dobrém, uplatnil se donu-
covací prostředek – retardéry. Jenže 
i ti, kdo si přáli zpomalení, se chytili 
do vlastní pasti – projíždět několi-
krát denně přes překážky krokem je 
nepříjemné. Tak je nějaký šikula zase 
odmontoval. Chápu, také mě nebaví 
si vždy při jízdě autem vzpomenout, 
že při překonání 300 m trasy musím 
několikrát téměř zastavit. Na druhé 
straně, pokud si v této ulici bude hrát 
moje dítě a kolem pojede splašený 
chatař 80 km za hodinu, asi těžko 
zaručím dětskou bezpečnost. Podob-
ný problém, pro změnu na Hlineckém 
sídlišti, byl naznačen i v připomínkách 
občanů na dubnovém zastupitelstvu 
města. Ing. Machálek správně při-
pomněl, že na Hlinkách je dopravně 
vyznačena obytná zóna, kde je nízká 
rychlost povinností řidičů. Podněty 
pro řešení zpomalení provozu na Hlin-
kách zřejmě předá radě města komise 
pro revitalizaci sídlišť. Již teď se ozý-
vají názory, že stavební úpravy vozov-
ky, které donutí řidiče jezdit pomalu, 
jsou nutné. Určitě by to však neměl 
být trest pro ty, kteří vědí, jak pomalu 

jezdit v místech, kde je zvýšený počet 
chodců a hrají si děti.

Možná záleží na míře, způsobu 
a také kombinaci značení, zpomalova-
čů a možná i opakovaného vysvětlová-
ní, že někdy je prostě lepší zpomalit…
Záchodkový problém téměř 
vyřešen

Město rozhodlo, že v budově býva-
lého zahradnictví vedle hřbitova budou 
opraveny toalety. Pravděpodobně již 
v dušičkovém období letošního roku 
bude možné toto tak potřebné zařízení 
využívat. Neznám přesnou záchodko-
vou historii tohoto města, ale tuším, že 
záchodky v posledních letech docela 
migrovaly, až nakonec odešly z cent-
ra města docela. Usídlily se u starého 
mostu, což je z náměstí docela dale-
ko, zvlášť pokud se problém osobní 
potřeby stává akutním…Navíc byly 
otevřeny jen od jara do podzimu. 
Raději nechci vědět, jak řešili tento 
problém návštěvníci i obyvatelé města 
po zbytek roku. Problém je to citlivý, 
málokdo o něm veřejně mluví, ale 
všichni zřejmě chápou…

Město uvažuje i o dalších mož-
nostech, jak otevřít pro veřejnost tato 
„sociální zařízení“ i v další lokalitě 
nedaleko centra, ale tato varianta je 
ještě v jednání. 

Tak snad bude vše vyřešeno, včet-
ně příznivé celoroční otvírací doby.
Lavičky

Po městě byly na jaře rozmístěny 
další nové lavičky. Určitě je to příjem-
ná změna – ocení to jistě maminky 
s malými dětmi, senioři i lidé, kteří si 
jen potřebují odpočinout. Tak dou-
fám, že nám tato odpočinková místa 
vydrží…

JK

nované obnově hřišť ve městě. Oprava dětského hřiště Opavia, jediného dět-
ského hřiště na Hlineckém sídlišti, je prioritní. V rozpočtu města jsou zatím 
plánované finanční prostředky na běžné opravy hřišť, OHSŠ MěÚ usiluje 
o získání dotací na rekonstrukce hřišť. 

Velmi diskutovaným tématem je problematika náměstí Mládeže: ukázalo 
se, že z hlediska těsné blízkosti sousedních domů je nevhodné nejen jako 
hřiště na basketbal, ale i jako parkoviště. Bude zamezen vjezd automobilům 
a klidová zóna bude opatřena lavičkami a truhlíky s květinami. 

Ukazuje se i důležitá funkce komise pro revitalizaci sídlišť, bude se mimo 
zabývat například i další otázkou – potřebností umístění zpomalovacího zaří-
zení v ulicích na Hlineckém sídlišti, podněty budou pak k dalšímu rozhodo-
vání předány radě města.

Příjemná pracovní atmosféra a snaha o spolupráci umožnila klidný a tvo-
řivý průběh jednání. Po období obhajování pozic nastal čas na plánování 
rozvoje města a realizaci obecně prospěšných cílů, možná se voličům splnil 
sen – mohli vidět zodpovědné a vstřícné zastupitele. Proto se opět těším na 
další veřejné jednání zastupitelstva. Přijdete také? JK

Bude na náměstí Mládeže klidová zóna?

Jeden výjezd z Hlineckého sídliště je nedostatečný



Tipy pro volný čas
Vybrané akce a aktivity pro 
tento měsíc

Setkání heligonkářů
Městské centrum kultury a vzdě-

lávání připravilo v Městském domě 
kultury Sokolovna setkání heligon-
kářů – 14. května 2011 od 14.00 
hodin.

Mariánská pouť v Kolodějích 
nad Lužnicí má už svoji tradici

V sobotu 28. května 2011 od 
10.00 se můžete těšit na šermíře, 
žongléry, sokolníky, historickou 
hudbu i dobové tržiště.

Městské muzeum – výstava 
fotografií i dětské kresby

V Městském muzeu je připrave-
na zajímavá výstava z cesty do Indie 
P. Marka Donnerstaga, Th.D., které 
vznikly v rámci projektu Adopce na 
dálku. Určitě vás upoutají témata 
fotografií i umělecká hodnotnost 
vystavených snímků. Další výsta-
vou je Pokoukáníčko – výtvarná díla 
z tvorby dětí z MŠ.

Přijďte se podívat…
Dívánky 2011 se konají 27. – 28. 

5. v prostoru kolem kostela sv. Jaku-
ba na náměstí Míru a dvorku za 
Městskou galerií U Zlatého slunce. 
Bude se malovat na velké plochy, 
tvořit plastiky, připraven je i koncert. 

Podzemní chodby otevřeny
Pokud vás láká dobrodružná pro-

cházka podzemím, navštivte vltavo-
týnské podzemní chodby. V květnu 
jsou přístupné vždy v neděli odpoled-
ne, v červnu každý den mimo pon-
dělí – podrobnosti najdete na webu 
města v sekci Městské muzeum.

Muzejní noc
První červnový pátek nás čeká 

Muzejní noc. Opět se uskuteční spo-
lečné putování městem s poutavým 
vyprávěním, při kterém bude možné 
potkat známé i méně známé posta-
vy z vltavotýnské historie.

Výstava - Dalibor Říhánek, 
obrazy, kresby, grafika

V Městské galerii U Zlatého slun-
ce je možné navštívit výstavu obra-
zů, kreseb a grafiky Dalibora Říhán-
ka „65 - lepší už to nebude“ . 

Oslavy 60. výročí ZŠ Malá Stra-
na

Žáci, absolventi i přátelé vltavo-
týnské základní školy na Malé Stra-
ně si 4. června připomenou výročí 
školy. Určitě bude zajímavé se podí-
vat, jak se škola během uplynulých 
let změnila a setkat se s mnoha zná-
mými i spolužáky.

Výstava fotografií na Vysokém 
Hrádku a cykloturistická akce 
Bicyklem za jádrem

V informačním středisku Jader-
né elektrárny Temelín na zámečku 
Vysoký Hrádek od 1. 5. do 31. 5. 
probíhá výstava fotografií Evy Čer-
né.

Zvláště rodiny s dětmi a milovníci 
cykloturistky si mohou v sobotu 4. 
června v zámeckém parku u Vyso-
kého Hrádku užít akci Bicyklem za 
jádrem: na všechny čekají soutěže, 
hry a zábava.

Už jste také podlehli kouzlu 
geocachingu? 

Například geocachingový tým 
Domova sv. Anežky pracuje na 
umisťování kešek (pokladů) na 
zajímavá místa v Týně nad Vltavou 
a okolí, aby k nim přitáhl pozornost 
všech „kačerů“.

Wikipedie uvádí: „Geocaching 
[anglicky džiokešin, česky 
geokešink] je hra na pomezí spor-
tu a turistiky, která spočívá v použití 
navigačního systému GPS při hledá-
ní skrytého objektu zvaného cache, 
o němž jsou známy jen jeho geo-
grafické souřadnice. Při hledání se 
používají běžné turistické přijímače 
GPS. Člověk, zabývající se geo-
cachingem, bývá označován slo-
vem geocacher. Více informací je na 
webu www.geocaching.com.

JK

ODPADOVÝ SLOUPEK ...
aneb Co o odpadech možná nevíte

Díl 2. Kolik nás vlastně odpady stojí
* Odpady z kontejnerů na třídění a ze sběrných dvorů jsou odvezeny na 

speciální dotřiďovací linky, kde jsou roztříděny na využitelné druhy a předá-
ny dalším zpracovatelům. Naopak odpad z popelnic už vytřídit nelze, a je 
bez užitku odvezen na skládku.

* Zajistit odpadové služby občanům není levná záležitost. Jen pro před-
stavu, pořízení popelnice na směsný odpad stojí okolo 600 Kč, kontejner 
na třídění odpadů nestojí méně než 6 000 Kč. Svozové vozidlo, které bude 
odpady svážet, nepořídíte za méně než 3 miliony korun.

* Přestože dobře vytříděný odpad je surovinou, se kterou se dá obcho-
dovat, příjmy z prodeje surovin nestačí pokrýt náklady spojené se sběrem, 
svozem a úpravou odpadů. Dnes již prakticky ve všech městech a obcích 
platí, že poplatek vybíraný od občanů, nejčastěji ve výši kolem 500 Kč na 
osobu za rok, pokryje jen 60 až 80 % nákladů obce na odpadové hospodář-
ství. Zbytek musí obec či město doplatit ze svého rozpočtu.

* Velká část komunálního odpadu obsahuje použité obaly. Zákon o oba-
lech přenáší odpovědnost za recyklaci obalů na firmy, které je uvádějí na 
trh. V praxi to znamená, že výrobci, dovozci nebo plniči obalů platí za každý 
obal, který uvedou na trh, do společného systému, ze kterého se následně 
hradí náklady spojené s tříděním a recyklací obalů. V Česku tento systém 
provozuje společnost EKO-KOM, a.s.

Zdroj: www.jihoceske-trideni.cz
Bc. Hana Nováková DiS., odbor životního prostředí 

Návrat symbolu mateřské školy „U Lípy“
Každý, kdo vyrůstal v Týně nad Vltavou nebo Týn dobře zná, jistě ví, kde 

se nachází školka U Lípy. Jistě také ví, díky čemu školka nese svůj název. 
V areálu školky rostla desítky let stará lípa, která se v průběhu času stala 
jejím symbolem.  

V loňském roce, mimo jiné i na základě žádosti vedení školky, bylo pra-
covníky Městského úřadu Týn nad Vltavou, Odboru životního prostředí, roz-
hodnuto o pokácení této stařičké lípy. Při svém rozhodování jsme přihlédli 
k celkovému stavu stromu. Lípa měla dutý kmen s rozsáhlými prasklinami, 
v koruně se některé větve vylamovaly z kmene. Hrozilo zranění dětí nav-
štěvujících školku, zaměstnanců školy a spoluobčanů procházejících po 
přilehlém chodníku.

Nebylo pro nás jednoduché odebrat školce její symbol, ačkoliv 
v jejím  okolí ještě několik menších lip roste.

V rámci zákonem stanovené náhradní výsadby, i z důvodu navrácení 
symbolu školce, byla dne 11. 4. 2011 vysazena na původní místo nová lípa. 
Odborná firma, na základě zadané zakázky, odstranila pařez po původní 
lípě, upravila terén v okolí, novou lípu zasadila a připravila k tomu, aby ji 
mohli malí návštěvníci školky s velkou slávou přivítat. Dětičky svůj nový 
strom ozdobily pentlemi z krepového papíru a pak dva ze silnějších chlapců 
lípu poprvé zalili vodou. Školka už je tedy zase tou pravou školkou U Lípy 
a ne školkou, jak se prý úsměvně říkalo, „U Pařízku“.

Pracovníci odboru životního prostředí

TISKÁRNA VLTAVÍN s.r.o.
chráněná dílna

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

e-mail: info@tiskarnavltavin.cz

nabízíme služby chráněné dílny

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

a další dle Vašich požadavků na balení výrobků a zboží

- 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 do A3

- kalendáře A4, A3 z vlastních fotografií

TISKÁRNA FRANTIŠEK FIALA

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

e-mail: info@tiskarnavltavin.cz

www.tiskarnavltavin.cz



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

Občanstvu města Týna nad Vltavou a okolí!
Vydáváme první číslo místního časopisu „Vltavín“ v předpokladu, že 

naše dobrá snaha nalezne příznivého ohlasu nejen v městě samotném, ale 
i okolí. Poněvadž se chceme uvarovati jakýchkoli roztržek a nepříjemností, 
vydáváme časopis nepolitický. Hlavním cílem celého časopisu jest v prvé 
řadě vybudování dobrého informačního krajinského tisku pro celý okres 
vltavotýnský. Jen neodvislý krajinský tisk může plniti všechna svá poslání 
důsledně s vyloučením jakékoli stranickosti. Krajinský tisk má býti informa-
tivní oporou všech čtenářů a nemá nikdy zabíhati v tom smyslu, aby vznikla 
nedůvěra a zášť mezi redakcí a čtenářstvem, jak tomu jest zvláště v dnešní 
době téměř u všech politických časopisů.

Není naším úkolem zasahovati do osobního přesvědčení každého jed-
notlivce, neboť každý má právo býti tím, čím se mu kdykoli zlíbí, avšak má-li 
býti vybudován skutečně dobrý krajinský tisk, nesmí býti nakloněn té či 
oné politické straně. Chceme sloužiti všem, kdož toho potřebují a kde toho 
veřejný zájem vyžaduje. Rádi dopřejeme místa v prvé řadě našemu městu, 
dále všem obcím, k Vltavotýnu přilehlým. S ochotou propůjčíme sloupce 
našeho listu k řešení rozumné polemiky v našem politickém okrese. Žádá-
me proto o zasílání hodnověrných, zaručených a upřímných zpráv a rad, 
jak možno prospěti veřejnosti. Apelujeme tudíž na všecky, kdož milují náš 
dobrý lid, bez rozdílu na politické a náboženské přesvědčení, by nám byli 
v našem nesnadném úkolu nápomocni. 

A poněvadž naší snahou jest vytvořiti kolem sebe pokud možno nejširší 
obec čtenářskou, rádi se přičiníme o to, abychom všem našim čtenářům 
poskytli v místním časopise vždy jen toho nejlepšího a nejužitečnějšího, 
pokud je to v mezích krajinského tisku. Jsme přesvědčeni, že nalezne-
me v naší čtenářské obci milé přátele a spolupracovníky a doufáme, že 
Vltavín získá si takové obliby, jaké si – jako krajinský časopis – právem 
zaslouží. Děkujeme předem všem našim příznivcům z kraje vltavotýnského 
za obapolnou snahu pro vybudování dobrého místního tisku a těšíme se na 
radostnou spolupráci. Vydavatelstvo a redakce.

Pozvánka do muzea
V měsíci květnu si mohou návštěvníci prohlédnout výsta-

vu výtvarných prací dětí z Mateřské školy Týn nad Vltavou 
Pokoukáníčko II. Ta byla dne 29. dubna za přítomnosti mís-
tostarosty města, pracovníků odboru hospodářské správy 
a školství a téměř padesáti návštěvníků zahájena vernisáží, 
na které vystoupily s hudebním programem děti z MŠ.

Do 26. června 2011 si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu fotografií 
P. Marka Donnerstaga, Th.D., Projekt adopce na dálku – Cesta do Indie.  
Výstava byla uspořádána ve spolupráci muzea a Římskokatolické farnosti 
Týn nad Vltavou a byla podpořena Jihočeským krajem, Arcidiecézní chari-
tou Praha a Diecézní charitou Č. Budějovice. Muzeum je otevřeno pondělí 
– pátek 9,00 – 16,00 hodin, neděle 14,00 – 16,00 hodin. 

Po zimní přestávce byly opět v květnu zpřístupněny vltavotýnské pod-
zemní chodby /otevírací doba: květen neděle 14,00 – 16,00 hodin,  červen 
úterý – pátek 14,00 – 16,00 hodin, sobota a neděle 10,00 – 17,00 hodin/.
Prohlídky se konají vždy v celou hodinu v doprovodu průvodce.

Připravujeme
V pátek 3. června 2011 se bude konat sedmá vltavotýnská muzejní noc. 

Procházky za historickými událostmi a osobnostmi se budou konat ve 
20.00, 21.30 a 22.30 hodin. Muzejní noc opět připravujeme ve spolupráci 
s Divadelní společností Vltavan Týn nad Vltavou. 

Těšíme se na vaše návštěvy. M. Opluštilová

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

Kalendárium vltavotýnských osobností
květen 2011

125 výročí: 4. 5. 1886 se ve Lhotě pod Horami narodila Marie Martínko-
vá, tajemnice a dlouholetá průvodkyně operní pěvkyně Emy Destinnové.

140 výročí: 9. 5. 1871 se v Týně nad Vltavou narodil Jan Masák, lékař, 
ministerský rada ministerstva zdravotnictví, autor řady odborných publikací.

Martina Sudová

Jazz v Galerii U Zlatého slunce
V sobotu 23. dubna 2011 uspořádalo Městské centrum kultury 

a vzdělávání v Týně nad Vltavou v prostorách galerie U Zlatého slunce 
poslechový hudební pořad „Písně otce vod“, který připravil a uváděl 
pan Josef Studenovský. 

Milovníci jazzu si mohli poslechnout jedinečné původní nahrávky newor-
leanského jazzu z 20. a 30. let minulého století, pocházející ze soukromé 
sbírky pana Studenovského. Velmi milým překvapením byla návštěvnost 
pořadu. Přestože byly Velikonoce a krásné počasí přímo lákalo k výletům 
do přírody, na dvorku galerie se sešlo 32 nejen týnských posluchačů – 
milovníků jazzu. Po skončení pořadu návštěvníci děkovali za krásný zážitek 
v příjemném prostředí galerie a vyjádřili přání pokračovat. 

Posluchači byli vyslyšeni a další pořad „Písně otce vod 2“ se usku-
teční v měsíci září 2011. Pan Studenovský tentokrát vybere ze svého sou-
kromého archívu původní nahrávky z počátku swingu.

Mgr. Jana Mráčková
Ředitelka MCKV

MĚSTSKÁ GALERIE 
U ZLATÉHO SLUNCE 

Vás a Vaše přátele co nejsrdeč-
něji zve na 221. výstavu

65 – LEPŠÍ UŽ TO 
NEBUDE 

DALIBOR ŘÍHÁNEK 
OBRAZY, KRESBY, 

GRAFIKA 
Vernisáž se uskutečnila v pátek dne 

6. května 2011v 19 hodin 
v Městské galerii U Zlatého slunce, 

nám. Míru 37, Týn nad Vltavou 
telefon 604 207 826 

www.tnv,cz, 
marie.hanusova@kultura.tnv.cz 

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/ 
Výstava potrvá do 12. června 2011
Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Dalibor Říhánek se narodil 8. 3. 1946 v Plzni. Do roku 1990 žil a praco-
val v Praze. V současné době žije a pracuje v Písku. Je absolvent Akademie 
výtvarných umění v Praze v roce 1971 v ateliéru prof. Františka Jiroudka. 
V roce 1983 získal státní stipendium v Itálii na Academia di belle Arti v Římě 
v ateliéru prof. Emilio Greco. Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnu-
je keramice, plastice, malbě, kresbě, grafice, textilu, skleněným a kamen-
ným mozaikám a vitrážím. Spolupracuje s architektem při vytváření komorní 
a monumentální tvorby pro banky, pojišťovny, nemocnice, hotely, ale i pro 
soukromé zájemce a sběratele. Uspořádal nespočet samostatných výstav 
a zúčastnil se řady kolektivních výstav. Pravidelně se účastnil kolektivní 
výstavy Vltavotýnské výtvarné dvorky. Dalibor Říhánek se v Týně nad Vlta-
vou představil samostatnou výstavou již v roce 1998 (obrazy a tapiserie). 
Svými díly je zastoupen ve státních a soukromých sbírkách a institucích. 

Marie Hanušová
Městské centrum kultury a vzdělávání 

        3D DIGITÁLNÍ KINO SOKOLOVNA 

Podrobný program kina naleznete na internetových 
stránkách m sta www.tnv.cz /kultura/3D kino a ve výv sních
sk í kách.
kv ten 2011
9. pond lí v 19:30 Czech Made Man - eské drama

11. st eda     v 19:30 Thor 3D - ak ní  film

12. tvrtek    v 19:30 Vem si mou duši 3D - horor

14. sobota    v 17:45 Die Walkure (Valkýra) - poslední p ímý p enos

16. pond lí v 19:30 Nevinnost - eské drama 

18. st eda     v 19:30 Rychle a zb sile 5 - ak ní  film 

19. tvrtek + 23. pond lí v 18:30   Medvídek Pú - animovaný film 

25. st eda     v 19:30 Zkus m  rozesmát - romantická komedie 

26. tvrtek    v 19:30 WesternStory - eská  komedie 

30. pond lí v 19:30 Rekvalifikace - eská brutální komedie 

erven 2011
1. st eda + 3. pátek + 6. pond lí  v 18:30

            Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
8. st eda       v 19:30 Voda pro slony – drama 
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MCKV Týn nad Vltavou Vás zve na divadelní p edstavení
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Ivana Jirešová * Ji í Langmajer 

Pátek 17. 6. 2011 v 19:30 hodin 
MDK SOKOLOVNA * Týn nad Vltavou

PO – PÁ: 14:00 – 18:00 hodin         tel.: 385 101 061 



MCKV Týn nad Vltavou 
v  MDK SOKOLOVNA 

PO ÁDÁ 

TANE NÍ KURZY PODZIM 2011
(Tane ní mist i JANA A VÁCLAV ZACHOVI) 

TANE NÍ KURZY ZÁKLADNÍ

         TANE NÍ KURZY PRO DOSP LÉ
P ihlášky si vyzvedn te v pokladn  MDK Sokolovna

(PO-PÁ: 14.00 - 18.00 hodin) 
Informace: tel.: 385 772 306, POKLADNA 385 101 061 

e-mail: magdalena.hovorkova@kultura.tnv.cz
                        predprodej@kultura.tnv.cz

Best Of č. 2
aneb, Revers kabaret parodi na 21. 5. je již vyprodán.

Toto je titulek, který asi některé naše příznivce moc nepotěší. Díky minu-
lému výtisku Vltavínu se strhla lavina telefonátů a vstupenky již měsíc před 
vystoupením nejsou. 
Nám to dělá velice dobře, 
protože je vidět, že tento 
humor si v Týně našel své 
místo i fanoušky a již teď 
Revers kabaret parodi sli-
buje, že v prosinci budou  
tradičně představení dvě. 
A ještě „nadupanější“. 

Jen nás mrzí, že při 
takovém zájmu o vstu-
penky se nenajde jediný 
podobný nadšenec, co 
by měl zájem rozšířit řady 
našeho Revers kabaretu. 

Dnes jako přílohu přidáváme odkaz na naš internetový sestřih z našich 
dřívějších vystoupení a foto z pilných příprav na představení. Na fotce jsou 
sice královny ještě vousaté, ale na představení je nepoznáte.

A na závěr ještě jedna malá šance. Třicet minut před začátkem předsta-
vení budou dány do prodeje přístavky, které držíme pokaždé až na posled-
ní chvilku. 

http://www.youtube.com/watch?v=FAXxW9JPPHI
Heř.

Ze spolkové činnosti
Činnost našeho spolku byla i v měsíci dubnu 2011 zaměřena na plnění 

úkolů vyplývajících ze schváleného plánu činnosti na rok 2011. 
Po jednání výboru spolku dne 3. 4. 2011, proběhla hlavní akce tohoto měsí-

ce, a to tradiční Vojtěšská mše dne 17. 4. 2011 (vyhodnocení akce na jiném místě). 
Dne 27. 4. 2011 proběhlo jednání kulturní komise v pohostinství Pavláčka. Zde jsme při-

pravili podklady pro jednání výboru spolku – vyhodnocení Vojtěšské mše, příprava, provedení 
a účast našeho spolku na vzpomínkové akci u příležitosti 66. výročí osvobození naší vlasti. 
Vyhodnotili jsme i dílčí připravenost kulturní akce – zájezdu dne 14. 5. 2011 do Prahy. 

Dne 1. 5. 2011 proběhlo další jednání výboru spolku. Jednání zahájil a řídil předseda 
spolku bratr Vladimír Brom. Zápis z minulého jednání přednesl jednatel spolku bratr Lubo-
mír Pavlíček. Poté jsme provedli vyhodnocení Vojtěšské mše, kde jsme hodnotili detaily i po 
organizační stránce. S přípravou a průběhem této akce jsme letos byli velmi spokojeni. 

Vedoucí delegací provedli doklad o účasti u oslavenců našeho spolku. Projednali 
jsme i postup při uložení, ukázkách a prohlídkách jednotlivých kronik spolku tak, aby 
nedošlo k jejich poškození. 

Jednání kulturní komise proběhne ve středu dne 25. 5. 2011 od 17.15 hodin v Pohos-
tinství Pavláčka, jednání výboru proběhne v neděli dne 5. 6. 2011 od 10.00 hodin na 
Baráčnické rychtě. 

Významná životní výročí členů spolku v měsíci květnu nejsou. 

Veteráni - spolek bývalých vojáků v Týně nad Vltavou si Vás, členy spolku, rodinné 
příslušníky a občany města, dovoluje pozvat na kulturní společenskou akci v rámci Vlta-
votýnského oranžového roku 2011 pod patronací Jaderné elektrárny Temelín, generální-
ho partnera Vltavotýnského oranžového roku, nazvanou

Za krásami  středních Čech
Kdy: sobota 14. května  2011 
Kam: Letecké muzeum Praha - Kbely, zámek Jemniště u Benešova 
Program:
07,45 - odjezd z Týna nad Vltavou (parkoviště pod kostelem)
09,50 - příjezd do Prahy před Letecké muzeum
10,00 - 13,00 - prohlídka Leteckého muzea v Praze 
13,15 - 14,15 - odjezd a příjezd na zámek Jemniště
14,30 - 15,30 - prohlídka zámku Jemniště
15,45 - odjezd do Týna nad Vltavou 
16,45 - 17,30 - přestávka, občerstvení v Miličíně 
17,30 - 19,00 - odjezd a příjezd do Týna nad Vltavou
Cena za dopravu na osobu je 200,- Kč - pro členy spolku, 230,- Kč pro nečleny spol-

ku (dospělý, dítě bez rozdílu) splatná ihned při přihlášení se, kapacita je 47 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 nemocnici). 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 

Vyhodnocení kulturně-společenské akce
Na základě Plánu kulturní činnosti spolku proběhla v neděli dne 17. 4. 2011 tradiční 

Vojtěšská mše jako vzpomínka na padlé členy spolku ve světových válkách a zemřelé 
členy našeho spolku. Konala se u příležitosti svátku svatého Vojtěcha, patrona vojáků, 
v rámci Vltavotýnského oranžového roku 2011 pod patronací Jaderné elektrárny Teme-
lín, generálního partnera Vltavotýnského oranžového roku 2011. 

Tato akce byla vyjímečná i tím, že se odehrávala v Květnou neděli, protože Velikonoce 
byly v letošním roce o poznání později než v roce předcházejícím. Akce byla tradičně 
zahájena společným nástupem, podáním hlášení předsedovi spolku, přinesením spolko-
vého praporu se vzdáním pocty. Předseda spolku přivítal starostu města p. Mgr. Milana 
Šnorka, poradce presidenta ČR p. Ing. Josefa Kalbáče (tradičního účastníka naší akce), 
zástupce našich bratrských spolků ze Strakonic, Bechyně a Nymburka, zástupce baráč-
níků a hasičů a všechny přítomné. Pozván byl i p. senátor Jirsa z Hluboké nad Vltavou, 
který se včas omluvil, protože ve stejný den plnil povinnosti mimo republiku. Poté jsme 
odpochodovali do místního kostela, kde proběhla vlastní Vojtěšská mše, kterou sloužil 
farář pan Marek Donnerstag. V rámci této mše vzpomenul jmenovitě mimo jiné i zemřelé 
členy našeho spolku od poslední mše do 17. 4. 2011. S velkým ohlasem se opětovně 
setkalo tradiční hudební vystoupení přímo v kostele DH Jihočeská Vlachovka pod vede-
ním kapelníka p. Jaroslava Novotného. Jako vzpomínku na zemřelé členy našeho spolku 
zahrála spolková hudba spolkovou hymnu Gorica. V rámci mše s krátkým projevem 
vystoupil p. Ing. Josef Kalbáč, jeho vystoupení se setkalo velkým ohlasem u všech pří-
tomných. Dokladem jeho vyváženého a hodnotného vystoupení, vztahující se ke Květné 
neděli i k vlastní Vojtěšské mši, bylo to, že mu všichni účastníci mše zatleskali, což bylo 
opravdu nevídané. Mše byla ukončena státní hymnou. Po jejím ukončení byl proveden 
nástup účastníků, slavnostní průvod se vydal za hudebního doprovodu spolkové kapely 
Jihočeská Vlachovka na Malou Stranu k památníku padlých, kde byl již shromážděn vel-
ký počet našich spoluobčanů. Po napochodování čestné stráže spolku zde byla prove-
dena smuteční tryzna, položeny kytice k památníku padlých. Poté byla zahrána spolková 
hymna Gorica. S projevem vystoupil předseda spolku bratr Brom Vladimír. Na závěr byla 
zahrána státní hymna, během které byly použity petardy. Dělostřeleckou skupinu nahradil 
bratr Dědič Josef. 

Po ukončení smuteční tryzny jsme se opět ve slavnostním průvodu přesunuli za 
hudebního doprovodu zpět na náměstí Míru, kde jsme vzdali hold spolkovým prapo-
rům spolků, které se naší akce zúčastnily. Po přesunu do hotelu Zlatá loď proběhla za 
účasti členů spolku a hostů krátká členská schůze našeho spolku. Na členské schůzi 
jsme předali jako poděkování za dlouholetou spolupráci s naším spolkem odstupujícímu 
předsedovi spolku K. H. Borovského ze Strakonic (1992 – 2011) p. Brejchovi Pamětní 
list našeho spolku. Bratr Pavlíček znovu seznámil účastníky s nadcházejícími kulturními 
akcemi, včetně technického a organizačního zabezpečení. 

Po skončení schůze probíhala volná zábava, k jejíž dobré atmosféře přispěla svým 
velmi dobrým výkonem i Jihočeská Vlachovka se svými zpěváky. Celá akce se odehrála 
v přátelském duchu, k čemuž přispěla i pořadatelská služba našeho spolku. Opět velmi 
dobrou práci při obsluze nás, účastníků akce, odvedl personál hotelu Zlatá loď pod vede-
ním p.  Jiříka, obsluhující personál pod vedením p. Kunce, za což si zaslouží poděkování, 
jako tradičně nezklamali. 

Vlastní Vojtěšská mše byla kladně hodnocena i ostatními účastníky, kteří se akce 
účastnili. Velmi kladně průběh této akce hodnotil nový předseda spolku K. H. Borovského 
ze Strakonic p. Žák i starosta města p. Mgr. Milan Šnorek, který provedl zápis i do naší 
spolkové kroniky. Na naši akci byla pozvána i Česká televize z Českých Budějovic, která 
se ovšem jako vždy z technických důvodů včas omluvila. Ke zdárnému průběhu akce 
přispělo i nádherné počasí. 

Děkujeme všem občanům, kteří se této akce zúčastnili, hostům, zástupcům hasičů, 
baráčníků, baráčnickému dorostu, spolkové hudbě Jihočeská Vlachovka pod vedením 
kapelníka Jaroslava Novotného za aktivní vystoupení i spolupráci při vlastním provedení 
akce, členům našeho spolku, kteří se této významné akce zúčastnili a podíleli se na její 
přípravě a zabezpečení. Kladně hodnotíme přístup Města Týn nad Vltavou zejména v tom, 
že zabezpečilo vzorný úklid v prostorách památníkům obětem na Malé Straně. Děkujeme 
i vedoucímu p. Jiříkovi za to, že nám vzorně připravil prostor pro naši akci. 

LP

Přehled nejbližších akcí spolku, na které jsou zváni i občané našeho města a nečle-
nové spolku:

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



Humhej a ing. František 
Kobera se vydali na pravý 
břeh hněvkovické přehra-
dy a největší parta o devíti 
lidech, pod vedením Luď-
ka Picky se vypravila na 
nejhorší část úseku, na 
levý břeh vodní nádrže.

Fotografie dokumentu-
jí, co všechno jsme našli. 
stovky pet lahví, některé 
s nevábnou náplní, poly-
styrenové tvarovky, umě-
lohmotné kbelíky a jiné 
nádoby, odhozené rybář-
ské potřeby, lahve od alkoholu, spousty bot, igelitové sáčky se záhadným 
obsahem, plechovky od všeho možného, hračky, karosářské díly z aut, 
pneumatiky a mnoho dalšího materiálu, který patří do popelnic a sběr-
ných dvorů. 

Mezi živými tvory této planety jsme asi jediní nepoučitelní a nebýva-
lou měrou přispíváme k jejímu zničení. Co k tomu dodat? Že i tím málem 

mohou rybáři přispět 
k zlepšení situace kolem 
našich řek. Péčí o čistotu 
svých lovných míst. Nelze 
však nepořádek kolem řek 
svalovat pouze na rybáře. 
Jsou to především splachy 
z různých skládek odpadu, 
nepořádky vypouštěné do 
řeky z měst, obcí a prů-
myslových podniků. 

Bez zbytečných prokla-
mací by více mělo jednat 
ministerstvo životního pro-
středí.  

I naše rybářská stráž bude muset zpřísnit pozornost různým rybářským 
partám a pořádku v okolí jejich lovišť a v souladu s rybářským řádem jednat 
s provinilci. 

Výsledné nasbírání více než 80 pytlů odpadků o něčem svědčí. Rovněž 
k zamyšlení stojí i ta skutečnost, že těchto 80 pytlů nasbírala pětadvacítka  
týnských rybářů a jejich přátel. To jsou pouze necelá tři procenta. Rybářský 
řád nám ukládá pečovat o svěřené a obhospodařované vody. Pro těch 97 
procent týnských rybářů to asi neplatí.

Proto patří dík těm, kteří se zúčastnili a byli to paní a páni: Svobodová, 
Baštýřová, Malinová, Humhej, Picka, Spišák, Holík, Frýba, Pavlásek, rodina 
Kovaříků, ing. F. Kobera, Bednář, Kuklík, Buneš, Kašpaříkové, Fiala, Liška, 
Hájek, Daler s dětmi a chataři v jejich osadách.

Místní farmáři se přiučili něco nového
Od listopadu 2010 do dubna 2011 probíhal cyklus seminářů pro míst-

ní farmáře. Semináře se uskutečnily při naplňování projektu „Vzdělávání 
zemědělských podnikatelů v systému CROSS COMPLIANCE v ČR“ pod-
pořeného z Programu rozvoje venkova. Tento projekt byl realizován ve 
spolupráci s  Farmářským centrem VLTAVA, o.s., které sdružuje místní 
zemědělce.

Cyklus seminářů zemědělcům pomohl zorientovat se v problematice 
požadavků na hospodaření, jako jsou požadavky Cross Compliance (SMR, 
GAEC), v problematice zachování a údržby krajiny a ochrany ŽP v sou-
vislosti se zemědělským hospodařením (AEO), v ochraně vůči erozi půd, 
znečišťováním vod, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny nebo v evi-
denční povinnosti zemědělců.

Jednotlivé semináře přinesly zemědělcům přehled dané problematiky 
a s pomocí lektorů si vyzkoušeli i praktické dopady jednotlivých probíra-
ných témat. Na každém semináři byl také prostor na dotazy a připomín-
ky zemědělců k náplni výuky, oblasti týkající se probírané problematiky. 
Exkurze po farmě pomohly účastníkům seminářů v hlubším pochopení 
problematiky, v osvojení dovedností a znalostí nutných pro efektivní zavá-
dění a naplňování cílů a priorit Cross Compliance (GAEC, SMR, ochrana 
biodiverzity aj.).

Další akci, kterou Farmářské centrum Vltava, o.s. připravuje, jsou Vlta-
votýnské farmářské trhy, které se budou konat v polovině léta při letních 
slavnostech města Týna nad Vltavou.

Hana Chovančíková
Spolek pro rozvoj regionu

Evropský země-
dělský fond pro rozvoj venkova: 

Venkovský cestovní ruch na Vltavotýnsku
Spolek pro rozvoj regionu realizoval  od září 2010 do března 2011 pro-

jekt s názvem „Odborné semináře o venkovském cestovním ruchu“ zamě-
řený na vzdělávání fyzických i právnických osob působících v cestovním 
ruchu. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvalifikace a dovedností osob 
pracujících nebo zabývajících se cestovním ruchem na venkově. 

Účastníci se mohli dozvědět novinky v pořádání akcí a událostí v cestov-
ním ruchu, v přípravě informačních a propagačních materiálů nebo v tvorbě 
webových stránek pro cestovní ruch. Součástí přednášek byl i manage-
ment kulturního cestovního ruchu, propagace destinace z pohledu veřejné 
správy, příklady realizovaných projektů týkající se venkovského cestovního 
ruchu a spolupráce veřejné správy a privátního sektoru v této oblasti. Nako-
nec si jeden z fungujících příkladů měli možnost prohlédnout na vlastní oči, 
a to Zámecký resort Bechyně. 

Semináře navštívilo celkem 114 osob z jihočeského kraje zaintereso-
vaných v cestovním ruchu. Každý účastník obdržel vzdělávací materiá-
ly a osvědčení o absolvování jednotlivých seminářů. Celá tato akce byla 
podpořena z Programu rozvoje venkova, semináře pro účastníky tedy byly 
zcela zdarma. 

Díky těmto setkáním byla založena a otevřena kancelář destinačního 
managementu IN REGIO, o.p.s., tj. kancelář pro příliv turistů do mikroregi-
onu Vltavotýnska, kde připravujeme turistické balíčky ve spolupráci s veřej-
nou správou a podnikateli v cestovním ruchu.

Hana Chovančíková 
Spolek pro rozvoj regionu

Evropský země-
dělský fond pro rozvoj venkova: 

VLTAVOTÝNŠTÍ RYBÁŘI
BRIGÁDA ZA ČISTOTU NAŠICH ŘEK A JAK TO VE SKU-

TEČNOSTI DOPADLO
Tolik inzerovaná brigáda na úklid břehů naší řeky Vltavy našla 

ohlas u pětadvaceti statečných týnských rybářů a jejich přátel. 
Ti se sešli kolem osmé na shromaždišti pod kostelem. Podporu akci dali 
i baráčníci se syndičkou paní Jaroslavou Svobodovou. Ta předala pozdrav 
od rychtářky Jaroslavy Fialové a s ním i plnou krabici výborných tvarohových 
řezů, jako její omluvenku. Účastníci si pochutnali a posílili k nerovnému boji 
se spouští, co nechávají kolem řeky „také rybáři“, bohužel i našinci, ale hlav-
ně „nenašinci“, co přijíždějí ze všech koutů země, aby si u nás „zarybařili“.

Ze slušnosti se čekalo deset minut na opozdilce. Marně jsme vyhlíželi 
příchod romských spoluobčanů, kteří jménem svého kandidáta za Věci 
veřejné, pana Badža, před volbami vyhlašovali, že vyčistí břehy mezi pře-
hradami. Nepřišli ani zástupci stran, které se pomocí holedbali ve svých 
volebních programech. jak se říká: „sliby – chyby.“ Nedočkali jsme se ani 
neomylných kritiků, kteří pod pseudonymy „gangster, pjedseda, rybar1 
a další“ v pokecu naší internetové stránky radili, jak se co má dělat. Právě 
proto, že radili, mysleli si, že mají odpracováno.

Po rozdělení do několika skupin odešla parta pana Kovaříka vyčistit sou-
tok, pan Daler a Kašpařík si vzali na starost břehy u čističky, pan Holík okolí 
jatek, pan Buneš s paní Svobodovou pravý břeh Vltavy proti proudu, Petr 
Pavlásek, se svou paní část od mostu k bývalému mlýnu Benešů, pánové 



O PSECH A LIDECH - OKÉNKO 
PRO PSA NIKOLIV POD PSA

Nyní na téma: 
Táto, mámo, sežeň štěně !!!!

Měsíc uplynul jako nic a je tu nádherný měsíc květen, kdy vše kvete, 
pučí a všude se rodí mláďata. Koťata, ale hlavně štěňata. Při pohledu na 
nový život leckterý suchar ožije a začne přemýšlet o živém tvorovi, který by 
mu na procházkách dělal společnost. A co teprve děti! Všude vidí roztomilá 
mláďata, která musí mít „opravdu  nutně“ doma. Rodiče nejdříve potomka 
přesvědčují, že to nejde, posléze se o novém přírůstku do rodiny mluví 
víc a nakonec, když se blíží konec školního roku, podlehnou. Tedy, když 
bude vysvědčení dle rodičovských představ. Zkrátka, štěně bude odměna 
za hezké vysvědčení. 

A zde se dostávám k „jádru pudla“. Všichni, kteří si hodlají pořídit psího 
kamaráda, a to jak s „papíry“, či bez nich, by si měli udělat takový malý 
testík. My pejskaři tomu říkáme „psí desatero“. Pokud na každou otázku 
odpovíte pravdivě a kladně, tak není co řešit. Pokud však budete i u jedné 
na pochybách, je třeba zvážit pořízení nevinného tvora do vaší domácnosti. 
Jestliže u lidí platí slib: „V bohatství i v chudobě, ve zdraví i v nemoci“, tak 
v soužití se psem to platí dvojnásob.

Takže tu máme deset otázek pro budoucího majitele psa:
1/ Proč vlastně pejska chci? Jako společníka k procházkám, sportu, či 

zkusit vyniknout v nějakém psím sportovním odvětví.
Pokud má určité plemeno doplnit pouze váš image, tak jsme někde úpl-

ně jinde. V tomto případě bych poradila pouze plyšového či sádrového, 
který nebude mít žádné potřeby.

2/ Souhlasí s pořízením pejska všichni členové rodiny?
Určitě si všichni obyvatelé bytu či domku musí uvědomit, že je to nový 

člen rodiny, který může však být i zdrojem problémů. Upřímně řečeno, byd-
let např. s někým, kdo se bojí i jezevčíka, a postavit jej před hotovou věc, 
že od tehdy a tehdy bude s námi sdílet byt 1+1 aljašský malamut, není 
zrovna ideální.

3/ Není nikdo v rodině alergik? Často se tato otázka podceňuje, avšak, 
když už je štěně zabydlené a všichni nadšeni, tak se teprve přijde na to, že 
někdo z rodiny je silný alergik na psí chlupy. 

4/ Budu umět psa vychovávat? Jsem schopen se naučit psa vychovat 
tak, aby nebyl obtížný pro okolí?

5/ Budu mít na psa čas?
Pes je živý tvor a nelze jej odložit jako kolo, které mne už nebaví do 

sklepa nebo na půdu. Pokud si pořizuji psa, tak to není na krátký čas, ale 
cca 10 a někdy i více let. Po celou dobu musím respektovat jeho potřeby 
a počítat s tím, že pes chce co nejvíc být se svým páníčkem. Zvlášť u dětí je 
toto hodně citlivé. Pokud dítěti povolíme pořízení pejska, určitě by to nemě-
lo být v době, kdy se už chystá zahájit studium na škole a dojíždět domů 
bude pouze na sobotu a neděli. Také si nepořizujeme psa, když víme, že 
nás čekají dlouhé služební cesty, či stáž na delší dobu. 

6/ Kdo bude chodit se psem ven?
Že je nutné pejska pravidelně venčit, je samozřejmé. Většina plemen 

však potřebuje dostatek pohybu. Je třeba mít na paměti, že musíme mít 
dostatek času i energie na to, abychom toto psovi zaručili. Procházka 
v krásné, kvetoucí jarní přírodě každého jistě nadchne, avšak pejsek musí 
ven, i když je dvacet pod nulou, nebo když nás zrovna bolí v krku.

7/ Máme vyřešeno, jak to bude s bydlením?
Bude pejsek bydlet v bytě, či kotci. Pokud v bytě - co na to majitel domu 

či sousedé. Je dobré si toto předem zmapovat.
8/ Kam s ním?
Co v době dovolené, co v době nemoci. Kdo se o pejska postará, když 

budu trávit dovolenou s rodinou na místech, která pro psa nejsou vhodná. 
Co když budu muset dlouhodobě do nemocnice, nebo banální chřipka, 
kdy musím být v posteli. Zdá se to triviální, avšak je velmi důležité promys-
let i tyto varianty. 

9/ A konečně  - otázka finanční: MÁM NA TO???
Myslím velmi důležitá a řekla bych, že klíčová. 
Koupí štěněte výdaje nekončí, ale začínají. Je třeba počítat náklady na 

krmení - myslím tím kvalitní, ne podřadné za symbolickou cenu, pak nákla-
dy na veterinární péči / nejen povinné očkování a vyšetření, ale větší zása-
hy/, a dále je třeba počítat s ročními poplatky ze psů, které se platí měst-
skému úřadu. Lidé potýkající se s rodinným rozpočtem by si měli uvědomit, 
i když si pořídí pejska za minimální pořizovací cenu, / např. darem, z útulku 
apod. /, tak stále musí počítat s náklady na výživu a zdraví po celý jeho 
život. Pokud se na to finančně necítí, ať si raději pejska nepořizují. Není nic 
smutnějšího, než nechat trpět zvíře jen proto, že jaksi nemám prostředky na 
jeho ošetření a výživu odpovídajíci plemeni.

10/ Jsem schopen/schopna  ponechat psa být psem?
To znamená, zda-li nepodlehnu touze polidšťovat psa. Nechme psovi 

to, co je jeho. Tendence přisuzovat psům lidské pohnutky i lidské vzorce 
chování jsou častější, než se na první pohled zdá.

Tak a to je vše. Jestliže jste vše pečlivě zvážili, a v dohledné době přibu-
de do Vaší rodiny psí kamarád, tak to gratuluji.

Úplně na závěr bych dodala: pejsek není věc, je to živý tvor, který je 
závislý na Vás, páníčcích. Má k Vám důvěru, je odkázán na Vaši péči, 
výchovu. Má Vás rád. Jak jsem již výše uvedla, nepřistupujme k němu jako 
k věci, které se můžeme v případě nezájmu lehce zbavit. To aby psí útulky 
nebyly stále přeplněné...

Informace na závěr: VYČENICHÁNO: cestovatelé po zemích EU musí 
mít od 1. 7. 2011 zvířátka - týká se všech pejsků, kočiček a fretek řádné 
očipované !!! Takže před dovolenou, pokud budeme cestovat se zvířátky, 
tak pouze s čipem.

Bližší a podrobnější informace najdete na stránkách Státní veterinární 
správy: www.svscr.cz.

Za Sportovní klub PEJSKAŘI,o.s. Týn nad Vltavou napsala: 
Dana Lukášková Lukaskova.dana@seznam.cz, tel. 607 932 341, 

Chovatelská stanice kanárských dog REINA IZABEL, www.reina-izabel.cz

Výstava dětských prací 
v Muzeu zahájena

V pátek, 29. dubna, jsem se 
dopoledne vypravila na výstavu pra-
cí dětí z mateřské školy Hlinecká-
POKOUKÁNÍČKO II. 

Přivítalo mě milé prostředí vkus-
ně doplněné dětskými výkresy, lout-
kami a fotografiemi, a to vše rozdě-
lené do čtyř ročních období. 

Výstava je také zároveň uskuteč-
něna ke 20. výročí mateřské školy 
Hlinecká. 

Paní ředitelka Opluštilová nás 
všechny přivítala, po té předala slo-
vo p. řed. Janě Pixové, která připo-
mněla celou dobu trvání této mateř-
ské školy a poukázala na zručnost 
a šikovnost dětí i p. učitelek. 

Pak už přišly na řadu děti 
z pěveckého kroužku pod vedením 
p. učit. Jany Suchanové. Zahrály 
dvě písničky na flétnu a zazpívaly 
šest písniček za doprovodu varhan 
a dřívek. Byla na ně radost pohledět 
a zpívalo jim to opravdu moc pěkně. 
Střídal se sborový i sólový zpěv a na 
dětech bylo vidět jejich soustředění. 
Zaslouženě se jim dostalo velkého 
potlesku od všech, kteří tuto páteční 
vernisáž navštívili. 

Na závěr všem také poděkoval 
p. ing. Rohlena a pozval všechny 
nejen k malému občerstvení, ale 
hlavně k samotné prohlídce dět-
ských výtvarných prací. 

Takže, jestli vás mohu někam 
pozvat, přijďte se podívat do Muzea 
na Pokoukáníčko a věřte, že budete 
opravdu koukat. 

Marie Pourová

Pomáhat a chránit
S tímto nápisem a jeho vysvětle-

ním se děti ze 2., 3., a 4. třídy MŠ 
Hlinecká setkaly na místním odděle-
ní Policie. 

Přivítali nás p. Joura a p. Vaňous 
a z dětí za chvíli, pod jejich příjem-
ným vedením, opadly obavy a zača-
ly se samy zapojovat a na leccos 
vyptávat. 

p. Joura i p. Vaňous byli k dětem 
velmi vstřícní, všechno všem trpěli-
vě ukazovali a vysvětlovali a my jen 
žasly…

Nejvíce si ale děti užily, když jsme 

vyšly ven na parkoviště a tam na 
nás čekalo služební auto. Že nám p. 
Joura zapnul maják i houkačku, to 
byla paráda, ale že si děti mohly do 

auta i nasednout a „řídit“, zkusit si 
neprůstřelné vesty, pouta, čepice 
a nakonec se se všemi i vyfotit, to 
bylo teprve něco. 

Velký dík proto patří všem, kteří 
se nám s úsměvem věnovali a strá-
vili s námi svůj čas. 

Děti byly nadšené, stále si něco 
vyprávěly, a tak nám pěkně utekla 
i zpáteční cesta do školky. 

Takže, kdyby se někde něco váž-
ného stalo, už víme, že rychle vyto-
číme 158 a přijde ihned pomoc. A to 
je dobré vědět. 

Kolektiv MŠ Hlinecká

Úspěch kroužku 
mladých včelařů

Kroužek mladých včelařů při Gymnáziu 
v Týně nad Vltavou byl založen počátkem škol-
ního roku 2009 – 2010. Přestože pracuje tak 
krátkou dobu, dociluje významných úspěchů 

nejen na úseku práce se včelami, ale i v poznávání složitostí 
přírody a především v ochraně životního prostředí.

Velkým úspěchem v loňském roce bylo umístění Evy 
Tetenkové na oblastní soutěži „ZLATÁ  VČELA“, kde Eva v této 
náročné soutěži obsadila 4. místo a stala se tak první náhrad-
nicí do celostátního kola. V letošní soutěži se již probojovala 
z 2. místa do celostátní soutěže. Pro informaci uvádím, že se 
soutěží v následujích disciplínách: náročný písemný test – 25 
teoretických otázek, mikroskopování, praxe včelaře, poznává-
ní a používání různých pomůcek včelaře a poznávání kvetou-
cích rostlin. Pokud Eva uspěje i na této úrovni, postoupí do 
mezinárodního kola, které se bude konat v Rakousku. V této 
mezinárodní soutěži pak budou soupeřit o prvenství vítězové 
národních kol z mnoha evropských států. 

   Ani ostatní soutěžící všek neudělali ostudu. Josef Novot-
ný (kvinta – Gymnázium Týn nad Vltavou) ve své kategorii 
soutěžil s absolventy středních škol a obsadil v celkovém hod-
nocení 2. místo. Škoda, že tato kategorie nemá pokračování 
ve vyšších soutěžích. Dobře si vedl další gymnazista Ondřej 
Lukášek. Soutěže se dále zúčastnili dva žáci ZŠ Hlinecká - 
Ondřej Starý a Lumír Kielar.

Mgr. M. Jaroš, vedoucí včelařského kroužku



Přijímací zkoušky na gymnázium
Ve dnech 26. a 27. dubna se na Gymnáziu v Týně nad Vlta-

vou konaly přijímací zkoušky do primy osmiletého studijního 
cyklu. Všichni uchazeči řešili v rámci přijímacích zkoušek tes-
ty z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého 

jazyka, které připravila společnost Scio. Všechny testy byly koncipovány 
jako testy srovnávací. Smyslem těchto testů není pouze ověřit, zda uchazeč 
testovanou látku umí, či do jaké míry zvládá danou dovednost, ale zejména 
zjistit, jak je na tom ve srovnání s ostatními uchazeči.

Výsledky přijímacích zkoušek jsou zveřejněny na webových stránkách 
školy www.gtnv.cz.

Mgr. Ivana Hošková

Příběh úspěšného absolventa týnského gymnázia
Pro školu jsou nejlepší vizitkou její absolventi. Mezi stovkami absolventů 

našeho gymnázia je spousta těch, kteří vybudovali či budují skvělou kariéru.
Jaroslav Brom (23) studuje na Vysoké škole ekonomické v Praze obor 

Mezinárodní obchod. VŠE, jakožto nejlépe hodnocená „business school“ 
ve střední a východní Evropě, má 
dohody s nejprestižnějšími evrop-
skými i světovými ekonomickými 
univerzitami, které umožňují stu-
dentům strávit jeden semestr na 
některé z partnerských univerzit. 
Studenti projevují o studijní poby-
ty v zahraničí enormní zájem, 
a proto je nutné projít náročným 
výběrovým řízením. 

Po úspěšném zvládnutí výbě-
rového řízení si Jaroslav Brom 
pro své studium zvolil milánskou 
školu „Universitá commerciale 
Luigi Bocconi“, která je považována za nejkvalitnější ekonomickou vyso-
kou školu v Itálii a i v evropském měřítku patří do první dvacítky. Jelikož 
tyto výměnné pobyty zaštiťuje EU, nemusí student platit žádné školné (na 
této univerzitě činí školné pro běžné studenty 10 tisíc EUR ročně) a navíc 
dostává z fondu každý měsíc příspěvek na živobytí.

Studium je na velmi vysoké úrovni, výuka probíhá buď v angličtině, nebo 
v italštině a drtivá většina profesorů jsou fundovaní odborníci z praxe. Na 
rozdíl od výuky na českých vysokých školách, je obsah předmětů více 
zaměřen na kritické myšlení, schopnost pracovat v multikulturních týmech 
a na tvorbu reálných marketingových projektů. Škola navíc zahraničním 
studentům nabízí i kulturní vyžití, a tento pobyt je tak příležitostí dobře 
poznat italskou kulturu, historii a jazyk.

Astrofyzik Jiří Grygar navštívil týnské gymnázium
Dne 27. 4. 2011 dostali žáci Gymnázia v Týně nad Vltavou šanci zúčast-

nit se ojedinělé přednášky známého českého astrofyzika RNDr. Jiřího 
Grygara z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Laické veřejnosti je tento 
oceňovaný vědec známý především díky své snaze o popularizaci vědních 
oborů, jimž se celý život věnuje. Stál například u zrodu naučného televizní-
ho seriálu Okna vesmíru dokořán a kromě soustavné vědecké a publikační 
činnosti (každoroční Žeň objevů aj.) pořádá také veřejné přednášky o ves-
míru, vesmírném výzkumu, stavu poznání vesmíru i teoriích s ním spjatých. 
Věnuje se zároveň diskutovanému tématu vztahu vědy a víry.

Přestože ústředním tématem středeční přednášky, která se konala v hlav-
ním sále Městského domu kultury Sokolovna, byly hvězdy, jejich vznik a 
vývoj, dotkl se doktor Grygar mnoha jiných oblastí vědy. Dávno už si sice 

uvědomujeme, že oblo-
ha, která nás obklopu-
je, není žádný strop, 
na kterém jsou v noci 
nalepené hvězdičky 
a ve dne sluníčko, ale 
málokteří už mají ales-
poň ponětí, kdy vlastně 
vznikl vesmír, které prv-
ky se utvářely jako prv-
ní, jaká tělesa můžeme 
na obloze spatřit (a za 
co je mylně považuje-
me), co dodává hvěz-
dám energii, jak zani-
kají, zda se vesmír vyvíjí 
a vůbec co znamenají 
všechny ty termíny, kte-
ré zní jako vystřižené 
ze sci-fi… Málokteré 

z fenoménů, které nás obklopují, jsou tak těžko představitelné, jako ty spo-
jené s vesmírem, ale díky znalostem našeho zkušeného přednášejícího si 
všichni, kteří dovolili své fantazii pracovat s pojmy jako nekonečno či zakři-
vený prostor, vytvořili o kosmu opět o něco názornější představu. O tom, že 
i nejmladší žáci vydrželi po celou dobu výkladu naslouchat a skutečně se 
zamysleli nad jeho obsahem, svědčily mnohé inteligentní dotazy, které určitě 
příjemně překvapily nejen přednášejícího, ale i pedagogy.

Dr. Grygar zakončil svou téměř dvouhodinovou přednášku několika 
dobře míněnými radami přímo k nám, studentům. Koneckonců, i sebelepší 
vědec začínal svou dráhu jako student, a jeho životní zkušenosti z cest za 
úspěchem rozhodně neocení pouze ti z nás, kteří se v budoucnu budou 
chtít věnovat výzkumu v oblasti přírodních věd. 

Ráda bych panu doktorovi poděkovala za podnětné odpoledne, kte-
ré věnoval studentům gymnázia, a doufám, že se naše škola v budoucnu 
zúčastní více takto inspirativních besed.  

Veronika Pudilová, oktáva

Živá hudba v Týně 
Dokončení přehledu hudební scény - pokračování z čísla 3/2011
Rentgen: služebně nejstarší kapelu v okolí tvoří velezkušení muzikanté. 

Začátky RTG v pop rockovém stylu nacházíme už v roce 1985. Novodobá his-
torie vzniká po desetileté přestávce v roce 2002, jako ryzí heavy metal s názvem 
Rentgen. Za sebou má, kromě mnoha koncertů, 3 cd (2004, 2008 a 2009) a 6 
videoklipů (třikrát z roku 2009 a 2010). V roce 2010 Rentgen dokončil své Hust-
ler tour se skupinami Merlin a  Empire. www.rentgen-heavy.cz

Pavel Skok (kytara, zpěv): Mám pocit, že město tak trochu spoléhá na indi-
viduální aktivity jednotlivých kapel. Chci jen říct, že co se týká rocku a metalu 
jsou aktivity našeho, „tak draze“ zvelebeného kulturního centra velmi strohé 
a okleštěné. Nemluvím už vůbec o podpoře, neboť i když si zažádám o dotaci 
z fondu JETE neznamená to, že je vyhráno.

Dalším trnem v mém oku je určitě i monopol firmy RENGL pro výlep plakátů. 
Myslím, že by město mělo mít alespoň 5 výlepových ploch, které by slouži-
li pro všechny spolky a organizace a to samozřejmě za minimální poplatek, 
nebotˇmám tu zkušenost, že by na těchto plochách zajistil výlep každý sám. 
Je to jedna z mnoha věcí, která zvyšuje už tak nemalé finanční náklady na 
uspořádání byť i klubové akce. Ale abych jen nekritizoval. Dobré je, že pokud 
pošlete emailem na Městské kulturní centrum oznámení o jakékoliv akci, tak to 
skutečně zveřejní na svých stránkách.

Na závěr jen takový postřeh a vzkaz všem kapelám (hlavně těm mladým 
a novým partám). Jako rocker, který už nějaký ten pátek jezdím po štacích, chci 
vyjádřit upřimnou radost nad tím, že Týn nad Vltavou rockem a metalem, přes 
všechny problémy, žije a sílí. A děkuji všem těm, kteří jsou pro tuto věc zapáleni 
a ve většině zcela oddáni včetně charitního mládežnického zařízení BONGO.

A co se mi líbí, no hlavně to jak jedenkrát do roka zazní na vltavotýnském 
náměstí rock nebo metal (vltavotýnské slavnosti).

Závěrem zdravím za kapelu RENTGEN všechny přátele a příznivce (A5, 
MORGUS DOWN, RABIES, VOTOM, DESIRE FOR SORROW, TURANDOT 
a všechny ostatní kapelky) A VŠECHNY VÁS CO CHODÍTE na rockmetalové 
akce!!!!!!!!

Metalu zdar Pavel - RENTGEN heavy metal, Týn nad Vltavou 

Temná vášeň: svůj původ mají v nedalekém Temelíně, ale pole působnosti 
do Týna přesunuli v podobě dvou nových posil. Svůj black/doom metal provo-
zují třetím rokem. Momentálně mají herní pauzu z důvodu hloubkové inovace 
včetně hledání zkušebny. Natočen mají singl z roku 2008 a cd z r. 2010. www.
temnavasen.wz.cz

Ladislav Martínek (kytara): Co bych vzkázal týnské hudební veřejnosti? 
Choďte na koncerty a podporujte lokální skupiny. Přestože třeba nehrají tak 
dobře, jako známé komerční kapely tak vězte, že tyhle „sklepní kapely“ do 
toho dávají srdce a za každého fanouška jsou rádi, protože vidí, že jejich hraní 
má nějaký smysl. 

Tundra: název kapely jsem zvolil pouze pracovně. Převzal jsem jej po vzoru 
předchozí kapely některých členů. Definitivní pojmenování této, přibližně půlroč-
ní, novinky ještě chybí. Do zkoušení se intenzivně opírají v Týně, ale většina členů 
pochází z Hostů. Rozhodně jim ale nechybí potřebné nasazení a zápal pro věc. 

Lukáš Skok (kytara): Líbí se mi(nám) každá akce, kde jde o výbornou muzi-
ku a organizaci jako byl např. Týnfest a podobné i třeba menší akce v Týně 
i okolí. Je třeba říct, že by těchto akcí mohlo být více, což ale nejde bez podpory 
hudebních fanoušků, kterých chodí na koncerty většinou pomálu, bez podpory 
sponzorů a silných partnerů a v neposlední řadě bez podpory města samot-
ného. Podle mého(našeho) názoru by mělo město spíše pořadatelům těchto 
akcí vyjít vstříct  a spolupracovat s nimi, než jim, jako mnohdy, „házet klacky 
pod nohy“. 

Turandot: do roku 2008 byl název kapely Bat guest. Mladá kapela, jejíž 
rock/hardrockový repertoár je postavený na převzatých písních od kapel, které 
jsou blízké nejen jejím členům. Za sebou mají poměrně hodně koncertů, na 
kterých  nejednou sklidili slušný ohlas, ale problémem jsou neustálé změny 
v sestavě, které skupině nedovolují nějaký významnější pohyb vpřed. www.
turandot.cz 

Marek Hanzal (bicí): Hudební dění v Týně nad Vltavou a jeho přilehlém okolí 
hodnotíme průměrně, možná lehce podprůměrně. Jako jednoznačné plus je 
pořádání Týnfestu! Je to dobrá kulturní akce, situovaná na pěkném místě, jen 
škoda, že je lidmi lehce opomíjená. A to je taky zřejmě jeden ze dvou problémů, 
na které bychom chtěli poukázat. Za prvé Týnu nad Vltavou chybí bezpochyby 
„Hudební klub“. Samozřejmě by bylo nejlepší kdyby byl stylizovaný do rockové 
a metalové scény, ale na tom tolik nesejde, hlavně aby nějaký byl! Druhým 
problémem jsou hudební nadšenci. Lidé, kteří mají zájem o rockovou muziku 
ubývá (nejen v Týně nad Vltavou, ale i v Č.B. a celkově na jihu čech), kupříkladu 
taková jižní Morava - to je ráj pro muzikanty a hudební fandy:) Doufejme, že 
se to v následujících letech zlepší a lidé začnou chodit ve větším množství na 
hudební akce:) 

Vlna: jediný zástupce alternativní scény. V současné sestavě hraje ve své 
slaměné zkušebně od ledna 2009, ale již o rok později stihla natočit cd. Za 
sebou má i několik živých vystoupení a doufejme, že se v nejbližší době podaří 
i koncertní premiéra v Týně n./Vlt. Tento hudební rozměr zde rozhodně chyběl.

Bongo: Další hudební tělesa se scházejí v nízkoprahovém zařízení Bongo. 
Tato nezisková organizace odvádí obrovskou práci díky které se dětem a mlá-
deži v Týně nabízí možnosti, ke kterým by jinak měli jen těžko přístup. Hodně 
muzikantů současných kapel začínalo zde. Bongo je jedním z hlavních důvodů 
tak velkého zájmu o hudbu v Týně nad Vltavou.

Za sebe dodám, že mám radost z množství hudebních počinů, které se zde 
provozují.  Zázemí tu muzika rozhodně má a ani bych neřekl, že by se akce 
týnských kapel nesetkávaly se zájmem fanoušků. Na jejich koncerty chodilo 
vždy cca 40 – 90 lidí. Problémem je spíše prostor pro tyto akce. I to se snad ale 
vyřeší. Sokolovna tyto prostory nabízí a po vyřešení několika záležitostí, které 
jsou již v běhu, se snad (nejen) týnská scéna živé hudby dočká své domovské 
půdy v katastru obce. I ta týnská má rozhodně co nabídnout a stojí za to ji pod-
porovat. Týn nad Vltavou je bohužel v okolí známý především popularitou drog 
a množstím nonstopů, už proto je myslím potřeba snažit se podporovat i jiné 
aktivity především mladých, kteří si svůj koníček našli jinde.

Velký dík všem, kteří tak činí, drží palce, či aspoň nedělají opak.

Z besedy (Zprava RNDr. Jiří Grygar, Václav 
Moravčík, Jan Kovářík, Zdeněk Šonka a Paed-
Dr. Jiří Brom)



Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že pokraču-
je Velikonoční doba, dovoluji si Vám nabídnout 
článek, který se k tomu období vztahuje a je silně 
emotivní. 

Až umřeš, tak přijď
Vyprávěla mi jedna známá příběh a já ho nyní 

budu vyprávět Vám:
„Šla jsem o Velikonocích s malou dcerou na 

procházku, psycholog mi to totiž poradil. Odchá-
zela jsem od rodiny - zdálo se mi, že v tomhle 
manželství už nemůžu vydržet, jenže jsme měli 
malé dítě, které mělo po rozvodu žít s mým 
manželem. Chystala jsem se dceři vysvětlit, že ji 
mám moc ráda, i když odcházím. Že ji mám moc 
ráda, a budu stále mít, ale takhle že to na svě-
tě někdy chodí, že už nebudu žít s ní v jednom 
pokojíčku. Šly jsme zkřehlou velikonoční krajinou 
a já se snažila si vzpomenout, co všechno mi radil 
psycholog. Tehdy to znělo přirozeně, mluvil chyt-
ře, jenomže tehdy u toho nebyla dcera. Holčičce 
byly tři roky a byla veselá, poskakovala kolem 
mě. Přemýšlela jsem, jak říci o smutku veselé 
holčičce. Pak jsem se nadechla a vše jí řekla, 
jak mi poradil psycholog, a doufala, že všech-
no pochopí. Dítě mlčelo. Nevěděla jsem, co říct 
dál, a tak jsem náhodně vešla do venkovského 
kostela. Dcerka se podívala na malé Jezulátko 
u vchodu v náručí Panny Marie. „Tohoto Ježíška 
ukřižovali?“

Ukázala na obrázek a veselost ji opustila. Zpr-
vu jsem nevěděla, co říci. Člověk je zvyklý vidět 
na kříži dospělého muže – dospělého Krista - ne 
dítě. A přece na kříži je – i dítě – Ježíšek. “Ano“. 
„Ježíška?“ vyhrklo dítě nechápavě. „Ježíška“. 
A pak jsem rychle vyšla z kostela. Jakoby mě 
dcera tou otázkou chtěla upozornit, že i já jí nesu 
bolest pro celý život. 

„Zabili ho?“ chtělo vědět děvčátko. „Ale on 
se pak vrátil“, pospíšila jsem si s odpovědí. “ Byl 
mrtvý a vrátil se?“ zeptala se dcera. Kývla jsem. 

Chtěla jsem hovor ukončit, a ne vést nábožen-
skou velikonoční rozpravu. „Prostě tě mám ráda, 
i když u tebe a tatínka nebudu bydlet.“ „Já vím, 
řekla dcera, holky ve školce mi to dávno řekly“. 
Co všechno jí asi napovídaly, uvažovala jsem 
vztekle. Co všechno zaslechly u svých rodičů! 
V tu chvíli se ozvaly zvony. Velikonoční zvony 
a mně vyhrkly slzy do očí, vzpomněla jsem si, 
jak i já chodívala do kostela s otcem…. . i moje 
matka od nás v dětství odešla. Vzala jsem dceru 
za ruku. „Byl mrtvý a vrátil se?“ uvažovala nahlas. 
“Jo?“ Kývla jsem. „Až umřeš, tak přijď, “ popro-
silo děvčátko a pevně zaťalo prstíčky do mých. 
Jakoby se bála, že se moje ruka rozplyne, jako 
se jí rozplývá domov. Velikonoční zvony prosvě-
covaly krajinu a já se vracela s dcerou domů 
a připravovala se: řeknu manželovi, že jestli 
může odpustit… zůstanu DOMA. Velikonoční 
zvony oslavovaly Vzkříšení... Jak to dopadlo? Za 
dva roky budeme mít s manželem zlatou svatbu 
a naše dcera už má velké děti. 

(čerpáno a převyprávěno Kniha radosti)

Tento příběh je velmi emotivní. Každý z nás 
ve svém životě řešil situace, kdy musel učinit 
nějaká rozhodnutí. Ne vždy se však rozhoduje-
me sami za sebe, ale často musíme brát ohled 
na ty kolem nás. A to je velice těžké. Je to určitá 
cesta, kterou musíme volit a tou se dát. Pokud 
se dáme cestou, že „měříme“, jak se lidově říká 
všem stejně, pak je vše v pořádku. Problém 
nastává, když svým rozhodnutím ubližujeme 
právě těm nevinným, a to jsou děti. Tak jako je 
to v našem příběhu. V našem Azylovém domě 
je poměrně přísný domovní řád. Lidé a děti 
dostanou všechno, co jim můžeme dát. Zvláště 
dětem, neboť ty jsou hlavním smyslem naší prá-
ce. Nevinné, čisté děti, které jsou často cílem 
hrubosti a dovolím si říci až lidské nedůstojnos-
ti. Děti, kterým osud nenadělil klidné a krásné 
dětství, pokoj plný hraček, vnímavé rodiče, 

jejich lásku a pochopení od lidské společnosti, 
ve které žijí. Tyto děti bývají velice vnímavé na 
bolest, ale i na radost, která jejich život neustále 
prolíná. Proč to vlastně píši? Naši klienti, kteří 
poruší domovní řád, musí z  Azylového domu 
odejít. A to je vždy veliké dilema, jak to vyřešit. 
Rozhodujeme o lidech a jejich dětech. O jejich 
dalším životě. Hlavně životě dětí, které jsou zde 
šťastné, neboť alespoň na chvíli zakotvily v klid-
ném přístavu života. Nemusí se neustále stěho-
vat, mají konečně už svou cenu, někdo na ně 
myslí, má je rád, patří do jejich života. Nikdo se 
jim nesměje, a pokud ano, existuje někdo, kdo 
se jich zastane. A najednou jejich bezpečí končí. 
Buď jdou do dalšího azylového domu, ale to již 
bez tatínka, nebo dětského domova. My máme 
v rukou „životní karty“ těchto lidí, ale hlavně dětí. 
Všichni cítíme za ně velikou odpovědnost. Jak 
vysvětlíte malému dvouletému „špuntovi“, který 
si chodí do kanceláře pro bonbon, že se musí 
odstěhovat, a jít pryč. Vždyť on nic neudělal. 
A přesto, nese „odpovědnost“ za svoje rodiče 
tím, že musí odejít. Je to spravedlivé? Bohužel 
není. A věřte, je to tak těžké rozhodování, že 
bychom si nejraději vzali všechny děti pod „svá 
křídla“, aby mohly zůstat s námi. Ale to v praxi 
nejde. Bývám z toho vždy moc nešťastná a lou-
čení s těmito dětmi - a nejen s nimi - bývá velice 
emotivní. Naučila jsem se brát na pomoc Boha 
a prosit ho, aby má rozhodnutí byla vždy správ-
ná. A proto prosím, než uděláte nějaká životní 
rozhodnutí, moc, opravdu moc zvažte, komu tím 
nejvíce ublížíte. Vždy je někdo, kdo „prohrává“. 
Nedovolte, aby to byly právě ony zmíněné děti, 
jejichž duše jsou zatím andělsky čisté, a nedo-
kážou pochopit, proč už ho nechce jeden z rodi-
čů, když ten druhý s ním zůstává, a proč se dějí 
křivdy. Ruku na srdce, často to nechápeme ani 
my. 

Eva Dvořáková



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

Za vltavotýnským relaxem
Dnes a denně je slyšet v rádiu, vidět v televizi, píše se o něm v denících poměrně 

dost nelichotivě – po několika měsících práce. To je tak, když po 21 letech přijde člověk, 
který chce nám všem představit v reálu „zasloužilce“ o náš stát – do vlastních kapes. 
Dnes už jich musí být solidní základna. Právě z té se ozvalo – dost! Před tímto slovem 
bylo jistě také mnoho stresu, výhrůžek, urážek, házení špíny, obavy. Pak přijel do Týna, 
promluvil s námi, mnohé vysvětlil, pojedl a dostalo se i na projížďku parníkem po Vltavě. 
Počasí nádherné, břehy plné rybářů a chatařů, na lodi skvělá nálada. Příroda řvala májem 
ač byla druhá polovina aprílového měsíce. Hovory se ubíraly všemi směry – nezávazně, 
mírumilovně, bez přetvářky a bylo jedno, že je tam vládní činitel, poslanec parlamentu, 
zastupitel města, kapitán a cestující. Věřme, že i těch pár hodin byl dobrý relax pro Radka 
Johna, Viktora Paggiu a mnohé další. A zpět do reality, návrat do všedních dnů. Jaké 
budou, uslyšíme dnes a denně....

Josef Luxemburk

Střídání v čele peletonu
V uplynulém měsíci došlo ke změně vedení Místní organizace ČSSD v Týně nad 

Vltavou. Tato změna již byla řešena delší dobu a po komunálních volbách bylo vhodné ji 
uskutečnit. Nastoupila mladší generace a do čela byl zvolen členskou schůzí za odstou-
pivšího př. Františka Němce př. David Slepička. Došlo k výměně i některých členů výboru 
místní organizace. 

Věříme, že této mladší, nastupující generaci se bude dařit stejně dobře jako té odsou-
pivší a bude dosahovat stejně dobrých, ne-li lepších výsledků. Má se od koho stále učit. 
Dále členská schůze přijala usnesení, ve kterém se zavazujeme dále dodržovat Koaliční 
smlouvu a všechny závazky s tím spojené. Členská schůze rovněž rozhodla vyslovit 
odstupujícímu předsedovi př. Františku Němcovi poděkování za dosavadní úspěšnou 
činnost pro MO ČSSD i pro město Týn nad Vltavou a ujistila jej v plné podpoře při výkonu 
funkce místostarosty města.

Za MO ČSSD Týn nad Vltavou Jaroslav Vašíček

Demokracie?
Velmi dlouhou dobu měla velká většina obyvatel našeho státu velkou touhu. Přáli si, 

aby konečně již skončila vláda terorem dosazené elity a vrátil se opět život beze strachu, 
bez nutnosti uplácení kvůli každé hlouposti, s možností kdykoliv, kamkoliv a na jakou-
koliv dobu opustit tuto republiku s tím, že se opět mohou kdykoliv vrátit a jejich majetek 
mezitím tlupa vyvolených nerozkrade a nezničí.

Prostě chtěli opět vládu demokracie a ne mocné elity. 
Bezmála šest let ovládali tuto zemi morální prasata sdružená pod hákovým křížem.
Bezmála čtyřicet dva let ovládali tuto zemi morální prasata sdružená pod rudou hvěz-

dou.
Pak explodoval listopad 1989 a národ zajásal. Znovu nástup demokracie. Byli jsme 

šťastní. A všichni jsme věděli, že již nechceme u moci této země žádnou elitu se zvlášt-
ními právy a výhodami. Věděli jsme, že chceme, aby tuto zemi vedli lidé slušní a poctiví, 
pro které jejich účast na vládě bude jejich službou lidu této země. Chtěli jsme, aby politici 
této země naslouchali odborníkům a řídili se jejich radami. Chtěli jsme, aby tato země 
opět začala vzkvétat jak po stránce materiální, tak i po stránce morální. Chtěli jsme a věři-
li jsme tomu, že nastává doba, kdy slušní a poctiví lidé budou chráněni proti zlodějům 
a podvodníkům a že nebudou již muset mít nikdy strach.

Pak explodovala realita a mnozí v tomto státě ustrnuli zhnuseným úžasem.
Díky „správně“ upravené Ježkově Kupónové privatizaci, ze které byly velmi prozřetel-

ně vyňaty prakticky všechny účinné ochranné mechanismy, došlo ke zlodějně takových 
rozměrů, že by se za ni nemusel stydět žádný zločinecký režim kdekoliv na světě. 

Za vzor nám byli dáni podvodníci typu tenisového sparingpartnera jistého ministra 
financí, pozdějšího předsedy vlády a nynějšího presidenta, který si v televizi povzdechl, 
že tato republika by potřebovala více takových Viktorů Kožených.

Do vedení dvou největších politických stran se dostali lidé, kteří měli a mají jen jedi-
nou touhu – najít, co ještě se dá v tomto státě „zprivatizovat“ do jejich kapes a kapes 
jejich nohsledů. A tak se vytvářejí ty správné a správně vlivné funkce. Dozorčí rady 
podniků se obsazují vysloužilými a zprofanovanými takypolitiky. 

Aby na novou elitu v poslanecké sněmovně a v senátě nikdo nemohl, i když se jim 
prokáží svinstva toho nejhrubšího zrna, tak si odhlasovali takovou imunitu, o které se 
komunistickým poslancům za dob totality mohlo jenom zdát.

V době totality jsme se pohoršovali nad tím, že stranické špičky mají své obcho-
dy, kde nakupují za směšné ceny. Toto se zalíbilo i našim „demokratickým“ poslancům 

Prvomájová oslava
Již několik let bývá tradicí, že Místní organizace České strany sociálně demokratické 

pořádá oslavu 1. máje pod názvem Posezení pod lipami.
Letos tato tradiční akce proběhla před restaurací ve Sportovní hale. Posezení bylo 

naplánované na nedělní odpoledne 1. května. Letos po letech došlo k výměně kapely. 
O hudební zábavu se nám postarala kapela Globus a podle reakcí posluchačů tato změna 
přispěla k oživení odpoledne.

I přes zpočátku nepříznivé počasí si k nám našla cestu zhruba stovka vltavotýnských 
občanů, kterým jsme nabídli posezení u hudby a u malého občerstvení a v příjemné 
atmosféře jsme strávili nedělní odpoledne.

Také mezi nás zavítala poslankyně Parlamentu České republiky paní Mgr. Vlasta Boh-
dalová. Ve svém projevu přiblížila historii svátku 1. máje.

Mezi hosty tradičně nechyběl ani Mgr. Petr Podhola, předseda Okresního výkonného 
výboru. 

Po 17. hod byla slavnost oficiálně ukončena. Kapela zahrála ještě několik skladeb 
a všichni se pomalu začali rozcházet ke svým domovům. Dle mého názoru to bylo pro 
všechny zůčastněné příjemné odpoledne a již dnes se těšíme na Posezení pod lipami 
v roce 2012.

Závěrem bych chtěl poděkovat skupině Globus za profesionálně zvládnutou hudební 
produkci, panu Nerudovi a personálu restaurace ve Sportovní hale za připravené občer-
stvení, p. Bouchnerovi, všem členům Místní organizace ČSSD a v neposlední řadě všem 
lidem, kteří přišli s námi strávit odpoledne. Za sebe doufám, že se Vám líbilo a že se 
znovu uvidíme na dalších akcích pořádaných naší MO ČSSD.

David Slepička
Předseda MO ČSSD Týn nad Vltavou

Radek John předseda strany VV 
navštívil Týn nad Vltavou

V pátek dne 22. 4. 2011 navštívil klub VV v Týně nad Vltavou p. Radek John předseda 
parlamentní strany VV. 

Návštěva proběhla v doprovodu poslance Parlamentu ČR za VV Ing. Viktora Paggio. 
Vzhledem ke své vytíženosti, pan Radek John navštívil při této pracovní cestě pouze dva 
vybrané regiony. Ve čtvrtek 21. 4. 2011 České Budějovice, kde proběhlo neformální 
setkání se všemi předsedy klubů VV jiho-
českého kraje. Následně proběhlo setkání 
v Týně nad Vltavou, jako ve významném 
regionu Jihočeského kraje. 

Setkání, kterého se účastnili pouze čle-
nové klubu VV v Týně nad Vltavou, oficiálně 
začalo téměř hodinovým neformálním pose-
zením všech zúčastněných v salonku Zámec-
ké restaurace. Následoval oběd a přesun na 
výletní loď, která ve 14. 00 hod odrazila od 
mola v Týně směrem na soutok a dále na 
řeku Lužnici. Bezmála dvouhodinová plav-
ba výletní lodí, byla pro zúčastněné velmi příjemným zpestřením programu naplánované 
schůzky s nejvyššími osobnostmi ve vedení celostátních a krajských struktur VV. 

Hlavními tématy debaty byly:
Současná situace ve vedení VV, po prohlášení p. Kristýny Kočí, a následném odstou-

pení ministra dopravy Víta Bárty. Současná situace ve vládní koalici, ochota či neochota 
ostatních koaličních partnerů ke skutečným pozitivním změnám. Důchodová reforma, 
plánované zvýšení DPH. Problém řešení korupce ve státní správě, problémy veřejných 
zakázek. Otázka krajských struktur VV a krajských voleb, které se rychle blíží. 

V závěru setkání byla ze strany členů klubu VV v Týně nad Vltavou vyslovena pod-
pora vedení VV v čele s Radkem Johnem. Pan Radek John a pan Viktor Pagio, záro-
veň vyslovili pochopení s problémy, které VV v Týně nad Vltavou prostřednictvím svých 
zástupců v zastupitelstvu a v radě města řeší. Zdejší stav ve vedení města přirovnali 
k situaci ve vládě a v parlamentu ČR, kde též snaha VV o prosazení změn v současné 
politice naráží na nejen malou ochotu ostatních partnerů ve vládě věci opravdu změnit ve 
prospěch obyčejných občanů. Představitelé vedení VV chápou region Týna nad Vltavou 
jako významný region, a přislíbili plnou podporu zdejšímu klubu VV a to i za využití 
parlamentních prostředků. 

Klub VV v Týně nad Vltavou

a senátorům a tak ve svých institucích popíjejí a jedí snad za ještě lepších podmínek.
Protože pro každé jméno je ozdobou nějaký titul a ten právnický obzvláště, tak pro 

kdejakého politického lumpa stačí proběhnout dveřmi  jisté právnické fakulty a další 
JUDr. je na světě.

Nejvyšší právnické špičky se sdružují do soudcovských mafií, jen aby mohli své 
odhalené kamarádíčky přikryt svým soudcovským či státně zastupitelským talárem 
a aby se jejich lumpárny mohly neobjasnit. 

Předvolební kampaně se staly monstrózními prezentacemi lží a podvodů na voličích 
této země a to napříč politickým spektrem. Slibují se nesplnitelné věci, na které nejsou 
peníze. Do čela kandidátek se dávají známí a nezprofanovaní lidé, kteří jsou ale hned po 
volbách nahrazeni těmi „správnými“, kteří již budou vědět, komu mají být za co vděční 
a na koho mají myslet při rozdělování městských či státních zakázek.

Zloději a podvodníci mohou podnikat v bankovním sektoru takovým způsobem, že 
jediným účelem jejich podnikání je do posledního peříčka oškubat své zákazníky. A stát 
tyto okradené lidi neochrání. Naopak. Aby se tito zloději dostali i k tomu poslednímu, co 
podvedené a okradené oběti ještě zůstalo, vytvoří tzv. soudní exekutory s pravomocemi 
státem podporovaných lupičů.

Našim státem se prohánějí ruské, rumunské, romské, vietnamské, čínské, armén-
ské, ukrajinské, čečenské a Bůh ví jaké ještě mafie, které tento stát považují za svůj azyl 
proti okolnímu světu, protože i když je náhodou někdy nějací policisté nějakým omylem 
chytí, tak soudní orgány či přímo ministryně spravedlnosti se již postarají o to, aby se 
velmi brzy dostali opět na svobodu. 

Pokud se do politického prostředí nějakým nedopatřením dostane i nějaká nová poli-
tická strana, která si dá boj s korupcí nejen do svého předvolebního hesla a dalším 
nedopatřením se jí dokonce povede dostat tolik hlasů, že musí být vzata do koalice, 
a tam skutečně pak chce s korupcí bojovat, tak vedoucí činitelé jiné, velké a taky koaliční 
politické strany okamžitě začnou vytvářet zločinecký komplot s jediným záměrem – žád-
ný protikorupční boj. Pochopitelně. Vždyť by to byl boj právě proti jim samým.

President státu, který se celý svět snaží usilovně přesvědčit o tom, že on je ten jedi-
ný, kdo má patent na rozum a to ve všech možných oblastech vědy a života, se neštítí 
krást umělecké dílo v přímém televizním přenosu.

Jak dlouho by se takto ještě dalo pokračovat?
Já jsem chtěl také změnu. Také jsem chtěl, aby se morální prasata pod hákovým 

křížem ani pod rudou hvězdou již nikdy nemohla dostat k moci. 
Docela určitě jsem ale nechtěl, aby byla tato morální prasata jen nahrazena jinými, 

vtloukajícími nám dnes a denně pomocí jejich sdělovacích prostředků, že toto je ta  pravá 
DEMOKRACIE. Že toto je to nejlepší, co nás mohlo potkat.

Co jsme udělali špatně? Jak je možné, že se stále necháváme ohlupovat stejnými 
uskupeními lidí, usazených v centrálách nejmocnějších politických stran této země? Co 
se musí stát, aby se to změnilo? 

A jestliže nefunguje ani politický a ani právní systém státu, je nutná nová revoluce? 
A jaká?

Zdeněk Majzlík, Týn nad Vltavou, Zdenek.Majzlik@email.cz

A zase jsem dostal vynadáno...
Každý měsíc sedím u počítače, čekám, až se na poslední chvíli sejdou příspěvky 

do Vltavínu. Slyším jen nestíhám, mám toho moc atd... Je dobře, že se příspěvky do 
Vltavínu scházejí. Průzeřem ze všech oblastí veřejného i sportovního života z našeho 
města. To ale automaticky neznamená, že každý příspěvek bude zveřejněn. Toto se týká 
většinou příspěvků do rubriky „Dopisy čtenářů“. Tak se stalo, že dorazil článek, který řešil 
předvolební kampaň do loňských komunálních voleb a dokonce jednoho z bývalých sta-
rostů, který zde působil před 10 lety. Příspěvek otištěn nebyl z důvodu jeho neaktuálnosti. 
A ejhle, přišel pan pisatel (mimochodem, zastupuje jednu z aktuálně vládnoucích stran 
na místní radnici) a vyhrožoval mi. Že prý jsem „mimo mísu“, že jeho neotištěný příspě-
vek i s mojí slušnou odpovědí, proč nebyl zveřejněn, roznese po schránkách v Týně. Na 
to má pan pisatel jistě právo. Pokud to zvládne, já osobně se na to docela těším. Myslím, 
že to bude dobrý start do místní politiky. Rozhodl jsem se totiž, že budu remcat, hanit 
a zviditelňovat se a proremcám se do místní politiky :) Aleš Fiala



Králem týnského 
squashe je Hlaváč
Počtvrté za sebou bude jméno 

Roman Hlaváč vyryto na putov-
ním poháru klubového mistrovství 
a potřetí za sebou na poháru urče-
ného pro vítěze ČEZ OPEN Týn nad 
Vltavou, tedy otevřeného mistrovství 
města. „Pozice Romana je v posled-
ních čtyřech letech neotřesitelná. 
Pravidelný poctivý a tvrdý trénink 
z něj udělal hráče ligových paramet-
rů. Také proto nyní kraluje týnskému 
squashi,“ chválí Hlaváče předseda 
SQUASH klubu Týn Václav Brom.

V dubnu sehráli muži dva závě-
rečné turnaje a to v Poháru SQUASH 
klubu a v ČEZ OPEN Týn. Oba měli 
jediného vítěze Romana Hlaváče. 
Ten měl těžkého finálového soupeře 
zejména v Poháru klubu, když divo-
kou kartu k účasti získal od pořa-
datelů českobudějovický hráč Petr 
Martinec. Ten byl v minulosti i Mistr 
republiky. „Roman Petra porazil na 
turnaji dokonce dvakrát. Poprvé ve 
skupině a pak se znovu střetli ve 
finále. Petr byl sice kvalitním sou-
peřem, hrál se výborný squash, ale 
i tentokrát byl Roman v koncovce 
lepší a završil tak sezónu v Týně bez 
jediné porážky,“ glosuje Brom.

A tak v závěrečném, dvojnásob-
ně bodovaném turnaji, klubovém 
turnaji se především hrálo o druhé 
místo celkového pořadí. To nakonec 
zaslouženě získal Tonda Hudeček, 
když ve skupině porazil právě před-
sedu týnských squashistů Václa-
va Broma po vyrovnaném boji 2:1 
a v celkovém pořadí ho přeskočil 
o jediný bod. 

Také ve 13. ČEZ OPEN Týn 2011 
kraloval Hlaváč, ale za ním se rozho-
řela bitva o stříbro mezi trojicí Pavel 
Longin, Petr Buřič a David Doležel. 
Při rovnosti získaných bodů rozho-
doval poměr setů. Také tam byla 
rovnost mezi Buřičem a Longinem 
a bylo potřeba počítat poměr zís-
kaných míčů v celé tabulce. Ten byl 
nakonec o tři příznivější pro Pavla 
Longin, který tak obsadil druhé mís-
to a Petr Buřič skončil třetí.

„Právě osmnáctiletý Pavel Lon-
gin je nyní asi největší týnskou 
nadějí. Pravidelně trénuje právě 

s Romanem Hlaváčem a za posled-
ní čtvrtrok udělal ohromný krok 
dopředu. Za Týn hraje i Jihočeskou 
ligu ve které poráží dobré krajské 
hráče. Letos však maturuje a je 
otázkou kolik času na squash si 
najde na vysoké škole. Uvidíme,“ 
říká Václav Brom, který si oddechl, 
že letošní sezóna je na konci. „Pole 
hráčů již bylo zdravotně hodně zde-
cimované. Nyní máme do 24. září, 
kdy hrajeme první turnaj 11. Poháru 
SQUASH klubu, čas se dát dohro-
mady a začít sezónu 2011/2012, 
kterou zase v rámci Oranžového 
roku podpoří Jaderná elektrárna 
Temelín jako hlavní partner,“ těší se 
na zdravotní pauzu předseda týn-
ských squashistů.

Nejlepších deset 10. Poháru 
SQUASH klubu Týn

Pořadí, příjmení a jméno
                     Počet bodů celkem
 1.   HLAVÁČ Roman 244
 2.   HUDEČEK Tonda 163
 3.   BROM Václav 162
 4.   BUŘIČ Petr 102
 5.   LONGIN Pavel 99
 6.   BROM Tomáš 96
 7.   ŠIMÁK Martin 86
 8. PÍSAŘÍK Vladimír 82
 9. TREFNÝ Pavel 68
10.   VACH Lubomír 63

Pučégl obhájil. Kučera dominoval singlu
O velikonoční sobotě se ve Sportovní hale hrál 2. ročník Velikonočního 

turnaje ve stolním tenise. Putovní pohár z hlavní soutěže čtyřher si odnes-
la dvojice Pavel Pučégl, Lucie Moravcová a turnaj ve dvouhře s bodovým 
handicapem vyhrál Karel Kučera.

Tři dny volna a především krásné slunečné počasí asi řadu hráčů od 
účasti na 2. Velikonočním turnaji odradilo, ale přesto se sešlo 15 hráčů 
a 3 hráčky, kteří od devíti ráno do dvou odpoledne sehráli 32 zápasů ve 
čtyřhře a tři desítky utkání ve dvouhře. „Očekávali jsme sice větší účast, 
dokonce jsme měli připravenu variantu pro třicet a více účastníků, že turnaj 
odehrajeme na šesti stolech ve velké hale, ale téměř letní počasí nám řadu 
hráčů odlákalo z haly do přírody. Oč bylo menší startovní pole o to se hrálo 
více dramatických a kvalitních zápasů. Především finálová skupina čtyřhry 
a závěrečné zápasy dvouhry byly napínavé do posledního míčku. A mys-
lím, že vítězství Karla Kučery i výborné dvojice Pučégl, Moravcová byla 
naprosto zasloužená,“ říká předseda pořádajících stolních tenistů Týna 
Josef Skalák st.

Turnaj se hrál podle osvědčených not, když dvojice do čtyřhry byly loso-
vány ze dvou košů. V tom prvním byli soutěžní hráči a ve druhém amatéři 
a ženy. Ve dvouhře se hrálo s handicapem, takže v okamžiku kdy nastou-
pil amatér s hráčem divize, tam měl na začátku každého setu náskok 5:0. 
„Takového náskoku například využil neregistrovaný amatér Václav Brom 
proti hráči divize Josefu Rychlíkovi, kterého porazil po dramatické bitvě 3:2 
na sety,“ vysvětluje systém turnaje Josef Skalák.

Bezesporu nejúspěšnějším účastníkem turnaje se však nakonec stala 
dívka. Šestnáctiletá domácí Lucie Moravcová vyhrála s Pavlem Pučéglem 
čtyřhru (Pučégl tak obhájil prvenství z roku 2010) a ve dvouhře skončila třetí. 
Druhé místo ve čtyřhře získala dvojice Josef Rychlík, Denisa Skaláková a třetí 
skončila dvojice Martin Bezpalec, Brom Václav. „Dá se říci, že dvojice Bez-
palec, Brom vítěze potrápila nejvíc a to hned dvakrát. Již v základní skupině 
prohrála s Moravcovou a Pučéglem těsně 3:2 na sety, když pátý set prohráli 
11:13. Podobný scénář se opakoval i ve finálové skupině. Opět prohra 2:3 
a v pátém setu 10:12, když Bezpalec, Brom neproměnili dva mečboly,“ hod-
notí průběh turnaje čtyřher předseda týnských stolních tenistů.

Ve dvouhře za prvním Karlem Kučerou, který prošel pavoukem bez 
porážky skončil druhý hráč divize Jan Soucha a třetí skončila Lucie Morav-
cová. „Velikonoční turnaj, který je součástí sportovní části Vltavotýnského 
Oranžového roku, se v Týně stává zajímavou tradicí. Proto věřím, že v roce 
2012 se sejde alespoň třicítka hráčů a hráček, aby si sportovně zpestřili 
Velikonoce,“ přeje si Josef Skalák.

Za pomoc a především za ceny do turnaje patří díky generálnímu part-
neru Jaderné elektrárně Temelín, Městu Týn nad Vltavou a tradičním partne-
rům týnského stolního tenisu firmám VAKKOS vzduchotechnika Týn, K-Buil-
ding Č. Budějovice, Papírnictví Slepička Jan, EXTRUDO Bečice a Minerály 
Blecha Jan. 

Brom

Jarní turnaj 
smíšených šestek

Zahájení volejbalové sezóny 
2011 v Týně nad Vltavou bylo usku-
tečněno v rámci Oranžového roku 
2011. Jarní turnaj smíšených družs-
tev byl naplánován na sobotu 16. 
dubna ve sportovní hale. Hned na 
začátku bylo zařazeno vystoupení 
malých gymnastek z týnského Měst-
ského domu dětí a mládeže. Úžasné 
vystoupení bylo krásným začátkem 
sportovního dne a ohlasy na jejich 
výkony byly slyšet v průběhu celého 
turnaje.

Na volejbalový turnaj se přihlá-
silo 8 týmů, které byly rozděleny 
do dvou výkonnostních skupin. Ve 
skupině se hrálo systémem každý 
s každým na dva hrané sety do dva-
ceti bodů.  Po sečtení bodů sehrály 
skupiny zápasy mezi sebou a vítě-
zové postoupili do bojů o konečné 
umístění.

Výsledná tabulka turnaje:
1.  Hvězdičky 
2.  Vltava ČB

3.  JETY  
4.  Burlaci 
5.  Bechyně A
6.  Žížaly
7.  Šonkovi Mrzáčci 
8.  Bechyně B

Tento turnaj byl pořádán v rámci 
Oranžového roku 2011. Děkujeme 
sponzorům – firmě ČEZ a.s., Exú-
čet, I&C Energo a Cukrářství Radka 
Třísková (někteří přespolní hráči se 
nijak netají tím, že týnské turnaje si 
nenechávají ujít také díky vltavotýn-
ským kremrolím). 

Přijďte podpořit týnské volejbalis-
ty v krajské soutěži. Všechny zápa-
sy se konají na antukových kurtech 
u sportovní haly.

13. 05. - začátek v 17:30
Jiskra Týn n. Vlt. - Sokol Písek B

27. 05. - začátek v 17:30
Jiskra Týn n. Vlt. - Budo Písek

10. 06. - začátek v 17:30
Jiskra Týn n. Vlt. - Sj. Husinec
Pláteníková Gabriela, TJ Jiskra 

Týn nad Vltavou

MISTROVSTVÍ ČR V BASKETBALE 2011
Basketbalový klub Týn nad Vlta-

vou pořádá ve dnech 13. až 15. květ-
na 2011 mistrovství ČR v basketbale 
– kategorie starší minižáci. Od pát-
ku do neděle bude šest nejlepších 
družstev bojovat každý s každým 
o titul Mistr České republiky sezóny 
2010/2011. Časový program jednotli-
vých utkání je v pátek a v sobotu stej-
ný : 1. střetnutí začíná v 08.30 hod., 
následují další až do odpoledne - roz-
skok posledního ze šesti duelů bude 
vhozen v 17.00 hod. V neděli začínají 
jednotlivá utkání v 08.30 hod., 10.30 
hod. a ve 12.30 hod. Po posledním 
z nich celý turnaj končí vyhlášením 
vítěze a  předáním pohárů a medailí 
třem nejúspěšnějším družstvům ( při-
bližně ve 14.00 hod.).

Najděte si čas a zajděte do spor-
tovní haly shlédnout pěkný sport. 
Srdečně Vás také zveme na slavnost-
ní zahájení v pátek ve 12.00 hod. 

Generálním partnerem MČR je 
Jaderná elektrárna Temelín.

Dva nejlepší hráči 10. Poháru 
SQUASH klubu Týn Roma Hlaváč 
a Tonda Hudeček.

Účastníci 2. Velikonočního turnaje ve stolním tenisu. Uprostřed 
s putovním pohárem Pavel Pučégl a po jeho levici Lucie Moravcová 
– vítězi hlavní soutěže ve čtyřhře.



Mistrovství ČR na dlouhých tratích
Po dvou letech se první mistrovský závod sezóny kanoistů jel opět v Ústí 

nad Labem. Široká řeka a nad hladinou se tyčící svahy údolí Labe, vytvořily 
společně s jarním sluncem příjemnou atmosféru dvoudenního klání kano-
istů na dlouhých tratích. Nejmladší benjamínci soupeřili na trati 2km, ostatní 
kategorie na trati 5km. Charakteristickým rysem těchto závodů je očeká-
vání, jak se změnila výkonnost závodníků po zimní přípravě. Vltavotýnští 
kanoisté potvrdili, že i nadále patří k české špičce. Z chladných jarních vod 
Labe vylovili čtyři zlaté a jednu bronzovou medaili. Připočte-li se k tomu 
dalších osm umístění v první desítce, je možné označit účast na závodech 
za úspěšnou. 

V nejmladší kategorii benjamínek jsme letos měli jedinou zástupkyni 
Magdalénu Koberovou. Obsadila solidní dvanácté místo v kategorii K1 
a desáté v K2 s Natálií Součkovou ze Sparty.. 

V kategorii žákyň jsme získali díky výbornému výkonu Kateřiny Luňáčko-
vé dvě zlaté medaile. Jednu v kategorii K1, druhou v K2 společně s Janou 
Krpatovou z USK. Ludmila Koberová skončila na desátém a Nela Novotná 
na 20 místě. Společně na K2 obsadili sedmé místo. Dobře do nové sezóny 
vsoupil Martin Fiala. Ten na C1 získal svou první velkou medaili v barvě 
bronzu. 

V loňském roce ještě žáci Václav Šonka a Karel Simon postoupili mezi 
dorostence. S podanými výkony mohou být spokojeni. První jmenovaný 
dojel v jedné z nejobsazenější kategorii dvanácté místo, druhý byl sedm-
náctý. Ve společné posádce získali výborné páté místo. Mezi dorostenci 
kajakáři jsme měli ještě Martina Plaňanského. Ten dojel 23. Mezi kanoisty 
obsadil Jakub Kobera deváté a Miloslav Novotný čtrnácté místo. Společ-
ně na C2 dojeli pátí. Mezi děvčaty stejné věkové kategorie jsme měli dvě 
závodnice. Anna Šusová dojela v K1 na jedenáctém a Kristýna Študlarová 
na patnáctém místě. Pěkného pátého místa dosáhla Anna Šusová ve dvo-
jici s Strýčkovou Štěpánkou z Plzně. 

Velkou radost nám udělala Jitka Luňáčková mezi dorostenkami. Po 
obou závodech si na krk pověsila zlatou medaili. Tomáš Plaňanský na K1 
byl mezi juniory šestnáctý a v K2 sedmý. 

Mezi dospělými závodníky jsme měli zastoupení trojicí kanoistů. Jan 

JUDO
9. dubna se konal 19. ročník 

Mezinárodního turnaje v judu 
„O pohár starosty města Týna nad 

Vltavou TYNCUP 2011“. Na turnaji zápasilo 
v žákovských kategoriích 180 chlapců a dívek z 35 
klubů. Zúčastnily se i vzdálenější kluby, například 
z Frýdku Místku, Třince a Ústí nad Labem. Soutěž 
proběhla na čtyřech tatami a účastníci si pochva-
lovali bezchybnou organizaci a plynulý průběh 
soutěže s důstojným vyhodnocením. 

 Za domácí klub startovalo 18 závodníků 
a byla škoda, že naši tři kvalitní závodníci Jan 
Fuka, Tomáš Křenek a Marek Petřík byli na 
marodce. I tak mladší žáci pořadí klubů vyhráli 
a starší žákyně vybojovaly 2. místo. 

Pořadí klubů podle kategorií: Mladší žáci 
v 1. místo SKJ Týn n. V. 17,5 b. / 2. místo DDM 
Kaplice 16b / 3. místo USK Praha 11,5b. Mladší 
žákyně 1. místo DDM Kaplice 8,5 b. / 2. místo 
Kyklop Kamenice 7 b. / 3. místo SKP J Benešov 
4,5 b. Starší žáci 1. místo DDM Kaplice 20,5 b. /

2. místo USK Praha 16,5 b. / 3. místo Sokol 
Vršovice 13,5 b. Starší žákyně 1. místo Sokol 
Jihlava 8 b. / 2. místo SKJ Týn n. V. 3,5 b. / 3. 
místo LTC Zbraslav 3 b. 

CELKOVÉ POŘADÍ: 1. místo DDM Kaplice 45 
bodů, 2. místo USK Praha 28 bodů, 3. místo SKJ 
Týn nad Vltavou 24 bodů, 4. místo Sokol Jihlava 
20,5 bodů, 5. místo Sokol Vršovice 18 bodů.

Výsledky našich závodníků: 1. místo Patrik 
Šimánek 38 kg/14 (4/0), 2. místo: Marek Čermák 

30 kg/4 (1/2), Markéta Paulusová + 63 kg/2 (1/2) 
a Markéta Spěváková 57 kg/4 (2/1), 3. místo: 
Marek Chvojsík 34 kg/13 (3/1), Hynek Felix +66 
kg/5 (2/2), Daniel Šimánek 42 kg/9 (3/2), a Radka 
Voběrková 57 kg/4 (1/2). 4. místo: Lucie Hrehová 
48 kg/5 (2/2), Jiří Mráček 38 kg/5 (1/3), 5. místo: 
David Černý 34 kg/12 (2/2), Jan Marcin 38 kg/14 
(2/2), Veronika Písaříková 44 kg/5 (0/4), Michal 
Kolář 38 kg/5 (1/3), Jiří Folprecht 46 kg/5 (0/4), 
Michal Švec 60 kg/7 (0/2), 

Turnaj proběhl za finanční podpory Jiho-
českého kraje a je zařazený do programu Vlta-
votýnského Oranžového roku 2011. 

Jarní judistická sezona vrcholí a naši 
judisté objíždějí jeden závod za druhým

16. 4. 2011 do Rakouského Rohrbachu na 
velký mezinárodní turnaj odjeli naši dva nejú-
spěšnější závodníci Patrik Šimánek a Markéta 
Paulusová. Markéta ve své váze do 70 kg měla 
jenom jednu soupeřku. Ve dvou vzájemných 
zápasech a za pomocí místních rozhodčích, cel-
kově lépe uspěla rakouská závodnice. Patrik měl 
v „KO“ tabulce 13 soupeřů. V prvním kole měl 
volno a ve druhém porazil Arceacova z Vídně). 
V semifinále prohrál z pozdějším vítězem této 
váhy, s judistou z klubu JU Pinzgau a v boji o třetí 
místo porazil závodníka z Linze. 

Na Český pohár do vzdálené Hranice 17. 
4. 2011 odjeli pouze 3 závodníci, kteří potřebo-
vali získat kvalifikační body na postup do MČR 

v kategorii st. žáků a žákyň. Daniel Šimánek, 
Marek Petřík a Markéta Spěváková si z minulého 
poháru v Jablonci nepřivezli žádný bod, a proto 
potřebovali vyhrát alespoň jeden zápas. Daniel 
Šimánek ve váze do 42 kg nastoupil v prvním 
zápase proti judistovi, který ho naposledy pora-
zil v Mohelnici a moc mu chtěl porážku oplatit. 
Nebyl však od začátku soustředěný a „ulítl“ v 6 
vteřině na Ipon. Tím pro něj závod skončil. Ve 
stejné váze se naopak Marek Petřík na zápasy 
dobře koncetroval a dvakrát zvítězil. Nakonec 
obsadil bodované 7. místo a získal první čtyři 
body do ranking listu. Nejlépe se vedlo Markétě 
Spěvákové, která se probojovala až do finále. Ve 
finále měla nad slovenskou závodnicí ve většině 
času mírnou převahu, ale v závěru utkání jí při 
kontrachvatu Slovenka hodila na Ipon. 

VC Dačice 30. 4. 2011. Tento turnaj je tradič-
ně určený pouze děvčatům a to ve všech věko-
vých kategoriích. Z Týna nad Vltavou 1. místo 
vybojovala Klárka Mojžíšková, která porazila své 
dvě soupeřky v kategorii „Mláďata“ do 40 kg. Dvě 
vítězství a 1. místo v kategorii mladších žaček 
do 48 kg vybojovala Lucie Hrehová. Markéta 
Paulusová se třikrát utkala se svojí tradiční sou-
peřkou z Písku. V prvním zápase ji porazila, ale 
ve druhém a ve třetím zápase prohrála. Marké-
ta Spěváková čtyřikrát zvítězila, jednou prohrála 
a obsadila 2. místo. Veronika Písaříková a Radka 
Voběrková na své soupeřky nestačily a své zápa-
sy prohrály. 

M. Petřík

Přijďte oslavit svátek dětí na Vltavotýnskou míli
Kanoistický klub Jiskra Týn nad Vltavou pořádá ve spolupráci se ZŠ 

Malá Strana, ZŠ Hlinky a Gymnáziem v Týně nad Vltavou již 8. ročník závo-
du na jednu vltavotýnskou míli O pohár Kanoistického klubu Jiskra Týn nad 
Vltavou. 

Závod je vyhlášen pro žáky 4., 5. a 6. tříd ZŠ a primy gymnázia. Závodí 
se na laminátových pramičkách, tzv. bajdarkách. Z každé třídy startuje jed-
na čtyřčlenná posádka. Jízdu na pramičce si můžete vyzkoušet pod dohle-
dem trenérů kanoistického klubu každé úterý od 10.5. Tréninky začínají 
vždy od 16 hodin u loděnice. Suché převlečení s sebou.

Start prvního závodu je ve středu 1. 6. 2009 v 10.00 hodin na kano-
istickém stadionu Valcha. Krásný pohár věnovaný kanoistickým klubem 
obhajují žáci ZŠ Malá Strana. Přijďte povzbudit své děti nebo spolužáky 
a společně s námi oslavit svátek dětí! Předešlých 7 ročníků slibuje dobrou 
zábavu pro děti i pro diváky.

František Kobera, kanoistický klub

Dlouhý svou první sezónu mezi seniory zahájil pěkným šestým místem. 
Václav Krampl vybojoval umístění v první desítce a společně s Jaroslavem 
Luňáčkem skončili pátí. 

Ještě zmíním umístění našich bývalých závodníků Jan Luňáček zví-
tězil mezi kanoisty. Vojtěch Dlouhý vybojoval bronzovou medaili. Radim 
Junek se těsně nevešel do první desítky a obsadil jedenácté místo. Přes-
to, že všichni oblékají jiné dresy, považujeme je stále za „naše“ závodníky 
a máme radost z jejich úspěchů 

J. Kobera

Kateřina Luňáčková s Janou Krpatovou v čele závodu MČR.

Firma ASADO 
děkuje profesionálním a dobrovolným hasičům 

za likvidaci požáru výrobní haly.
Velice si vážíme jejich přístupu a rychlého jednání.



Šachy
Začátkem dubna (9. 4.) se utkalo naše „Áčko“ ve 2. divizi v Jindřichově 

Hradci s místním „Béčkem“ Slovanu. Poslední kolo, kde šlo o klidné umístění 
v tabulce se nám nepovedlo. Ze šestého místa po prohře se náš tým pro-
padl již jako několikrát v průběhu soutěže na deváté místo a bude čekat na 
počet sestupujících. Obdobně jako v pátém kole, kdy s Č. Budějovicemi „C“ 
minimálně bodovali hráči na prvních plátnech, se vedlo první polovině sesta-
vy. S vyšším průměrem OK o více jak 145 bodů první čtyřka v Hradci uhrá-
la jediný bod (v Č. Budějovicích to bylo úplně stejné). Druhá polovina naší 
sestavy uhrála 2,5 bodu a byla stejně jako v Budějovicích slabší o více jak 
130 bodů proti soupeři. Celkové průměry sestav byly téměř stejné (naše lep-
ší o 7 bodů). Domácí tým Hradce zvítězil těsným poměrem 4,5:3,5 bodům. 
V utkání si vedli výborně naši nejmladší hráči Jan Simon a Jan Strouhal na 7. 
a 8. plátně, když oba zvítězili. Družstvo domácích nastoupilo se sedmi hráči 
základu proti pěti v našem týmu. Právě tento problém nás provázel celou 
soutěž, když ani na jediné utkání se nepodařilo hrát v základní sestavě. To se 
pak těžko vyhrává. Pro solidní umístění na 7. místě tabulky nám stačila v tom-
to utkání jediná remiza navíc. V případě výhry utkání mohlo naše družstvo 
obsadit velmi pěkné čtvrté místo. Tyto skutečnosti ukazují na vyrovnanost 
družstev od čtvrtého až do desátého místa včetně. Do letních měsíců bude 
tedy náš šachový klub čekat zda se „A“ tým ve 2. divizi udržel, či naopak. 
Soutěž vyhrál suverénně „B“ tým ČZ Strakonice, který pouze v jediném utká-
ní remizoval a v deseti utkáních zvítězil. 

Ve dnech 29. 4. až 1. 5. se konal v Sezimově Ústí krajský finálový turnaj 
mládežnických kategorií jednotlivců. V nejsilnější a nejstarší kategorii do 16 
let bojoval výtečně nejmladší hráč našeho klubu Jan Simon. Předváděl v jed-
notlivých partiích solidní dobře promyšlenou hru a po zisku 6,5 bodů ze 7. 
partií se stal krajským přeborníkem pro letošní rok s oprávněným postupem 
na přebor Čech. Druhé místo obsadil favorit turnaje Ondřej Hlaváček z QCC 
České Budějovice a bronzovou medaili získala jedna z mála dívek ze všech 
kategorií Kateřina Žilavá ze Šachklubu Tábor. Mezi 38 hráči všech kategorií, 
kteří se probojovali do finálového turnaje hrálo celkem 18 dětí z Č. Budějovic, 
14 z Tábora, 3 z Veselí nad Lužnicí a po jediném hráči z Písku, Kaplice a Týna 
nad Vltavou. Tyto počty ukazují jak na početní základnu mládeže v oddílech, 
ale i na kvalitu vedení dětí v šachovém sportu s podporou rodičů. 

Dne 1. května se konal v MDDM tradiční 17. ročník šachového turnaje 
v rapid šachu. Za slušné účasti se mezi 37 hráči, což je dost vysoký počet 
vzhledem k tomu, že se ve stejném termínu konalo i finále KP mládeže 
zúčastnilo celkem 16 hráčů s osobním koeficientem vyšším nad 1900 ELO 
bodů. V turnaji zvítězila nasazená dvojka Zdeněk Hába z Gordicu Jihlava. 
Sice prohrál s FM Honzou Havlíkem z QCC Č. Budějovice (celkově 2.), 
ale jinak nezaznamenal žádnou další ztrátu. Naproti tomu Jan Havlík ztra-
til dvě půlky s dalšími hráči. Třetí se umístil Petr Kovář ze Slavoje Dvorec 
(nasazený jako osmý), kterému se v našich rapidech tradičně daří. Nejlépe 
z našich hráčů se umístil Filip Valtr na 9. místě. V kategorii mládeže zvítězil 
prachatický Jirka Brych, druhý byl překvapivě nejmladší hráč turnaje Michal 
Kovář a třetí se umístil domácí Jan Strouhal. 

Za ŠK J. Soldát

Co nového v SK Koloděje nad Lužnicí
Již na začátku ledna jsme začali s tvrdou zimní přípravou pod taktov-

kou trenéra Josefa Bartouška, jelikož jsme chtěli vylepšit naše postavení 
v tabulce III. Třídy okresního přeboru, kterým po podzimní části sezony 
byla sedmá příčka. Chtěl bych pochválit hráče, neboť na malou účast si 
trenér myslím stěžovat nemůže a doufám, že naše zimní práce se opět 
odrazí na našich jarních výsledcích. Konec přípravy jsme si mohli za při-
spění našeho hlavního sponzora Pneuservisu Ondřej Bartoušek užít na 
soustředění v Rokytnici nad Jizerou. 

Dne 5. 3. jsme pořádali již Druhý Kolodějský Candrbál pod záštitou Vlta-
votýnského Oranžového roku za přispění energetické skupiny ČEZ. K tanci 
a poslechu hrály již tradičně kapely Dr. PETOM a NEŠUK, kterým doda-
tečně děkujeme. Sportovního plesu se zúčastnilo 180 návštěvníků, kteří 
odcházeli spokojeni, protože nálada byla skvělá a tombola bohatá, za což 
děkujeme všem sponzorům. 

A nyní již k soutěžnímu jaru. Začátek jarní části sezony pro nás nebyl 
jednoduchý, jelikož první čtyři zápasy nás čekala první čtveřice mužstev 
z čela tabulky po podzimní části soutěže. Jako první nás na domácím hřišti 
prověřilo mužstvo Pištína, které jsme před krásnou návštěvou 212 diváků, 
po trpělivém výkonu a disciplinované hře porazili 2:0 po brankách Jana 
Deáka mladšího a Luboše Červenky. 

Druhé kolo se neslo ve znamení derby s vedoucím mužstvem soutěže 
Slavoje Temelín na hřišti v Dívčicích, kde soupeř hraje svá domácí utkání. 
Po nepříliš vydařeném prvním poločase, který jsme po individuálních pro-
hrávali 4:1, se ve druhé půli naše mužstvo zvedlo a díky svému bojovnému 
výkonu převzalo otěže zápasu. Vyrovnat se sice nepodařilo, ale fotbalo-
vý fanoušek musel být spokojen, protože viděl derby se vším, co má mít. 
Konečný výsledek 4:3 přiblížil mužstvo Temelína k touženému postupu do 
II. třídy O. P. Góly – Jan Kubíček 2 krát, Michal Barták. 

Ve třetím kole jsme přivítali na domácím hřišti dalšího adepta na postup-
mužstvo Neplachova. Tento tradičně tvrdý a dobře fyzicky připravený 
soupeř opět nezklamal a po opravdu náročném boji, kterému přihlíželo 
úctyhodných 201 diváků, jsme si odnášeli zaslouženou výhru 3:1 a sou-
peři trošku zmrazili postupové naděje. Góly- Jan Deák starší, Jan Kubíček, 
Pavel Šonka.

Čtvrté kolo nám přichystalo výlet do Mokrého, které jsme u nás na pod-
zim deklasovali 8:2, nicméně soupeř se na domácím hřišti ukázal ve velmi 
dobrém světle, když jsme již v sedmé minutě utkání vedli 0:2, velmi dobře 
hrající domácí, zápas otočili na 4:2. V závěru náš tlak přinesl gól na 4:3 , 
ale po chybě v obraně jsme před koncem zápasu inkasovali další hloupý 
gól, který naše bodové naděje potopil úplně. Góly- Jan Deák mladší, Michal 
Barták, Tomáš Puchýř. 

Dne 7. 5. jsme odehráli další domácí utkání s mužstvem Dřítně B o kte-
rém budeme referovat příště jelikož se do uzávěrky nevešlo. Ale ti nedo-
čkaví si nejen o něm mohou přečíst na našich webových stránkách –www. 
skkolodejenl. cz

Nejbližším zápasem je tedy domácí Megaderby s týmem Sokola 
Chrášťany, které se uskuteční dne 14. 5. od 16. 00 hodin na hřišti v Kolodě-
jích, na které vás srdečně zveme

Jarní domácí zápasy – 14. 5. Chrášťany – 28. 5. Úsilné – 11. 6. Bavoro-
vice B.

Dále si vás a vaše děti dovolujeme pozvat na Dětský den spolupořá-
daný s SDH, Osadním Výborem a Sportovním Klubem Koloděj n. Luž. , 
který se uskuteční na našem hřišti dne 4. 6. od 14. 00 hodin. 

Co napsat závěrem? Dovolte mi abych poděkoval všem, kdo se podílejí 
na chodu mužstva SK Koloděje n. L. zvláště pak panu Milanu Kumherovi, 
kterému dodatečně gratulujeme k jeho životnímu jubileu a určitě velké díky 
patří všem fanouškům, kteří jsou v Kolodějích opravdu fantastičtí. 

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bychom chtěli poděkovat panu místostarostovi ing. Ivo Machálko-

vi a Straně Svobodných Občanů za podporu SK Koloděje nad Lužnicí.
Pro upřesnění SSO si jako jeden z bodů svého volebního programu 

vytyčila, že pokud  některý z kandidátů bude zvolen do užšího vedení měs-
ta, postoupí jeden svůj měsíční plat v roce ve prospěch organizací na Vlta-
votýnsku. SSO a pan místostarosta Machálek své slovo plní a v dubnu nám 
předal ze svého platu částku 10.000,- Kč na rozvoj našeho Sportovního 
Klubu.

Tímto ještě jednou srdečně děkujeme
Za SK Koloděje nad Lužnicí Hartman Jiří – pokladník

Turnaj „O pohár Temelínek 2011“
FK Olympie Týn pořádá v rámci „Oranžového roku“ na svém hřišti tra-

diční fotbalový turnaj „O pohár Temelínek“. Letos je určen pro hráče naro-
zené v roce 2002 a mladší.

Tento turnaj je tříkolový a hrací dny jsou čtvrtky 26. 5., 9. 6. a 8. 9. 
2011. Zahájen vždy v 16.10 hod. a konec cca 20.00 hod. Přesné roz-
losování najdete na www.olympietyn.webnode.cz. Hraje se současně 
na dvou hřištích dle pravidel ml. přípravky. To znamená 1 + 7 hráčů 
a jeden zápas trvá 25 minut.

Zúčastněná mužstva: Olympie Týn, FC Bechyně, Písek, Lomnice nad 
Lužnicí, Soběslav, Loko Č.B., Čtyři Dvory a FK Protivín.

Přijďte povzbudit tyto začínající fotbalisty. 
Brom Josef

Dodatek k božím mukám na Vltavotýnsku
V březnovém čísle Vltavínu jsme čtenáře informovali o kamenných božích 

mukách na Vltavotýnsku a blízkém okolí. Ráda bych ještě doplnila informace 
k božím mukám na křižovatce bývalé táborské silnice a silnice Březnice-Hodo-
nice, které mi poskytl pan V. Novotný z Březnice. Tato boží muka jsou v knize 
Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě, z níž jsem čerpala, 
chybně označena jako boží muka Hodonice. Tato boží muka stojí na katastrál-
ním území Březnice u Bechyně, asi 500 m od hranice s katastrálním územím 
Hodonice, obec Březnice má tato boží muka i v evidenci stavebních památek. 
Pan V. Novotný dále doplňuje další zajímavé informace – někdy, snad v pade-
sátých letech, byla tato památka sražena do stoky a další desetiletí ležely jed-
notlivé díly zapadlé a zarostlé v silničním příkopu. V letech 1998 – 1999 byly 
jednotlivé díly vyzvednuty, očištěny a znovu sestaveny. Oproti původnímu sta-
novišti je památka posunuta, původně byl totiž podstavec přímo v kraji silnice, 
za stokou, v tělese komunikace.

Ještě další doplňující informace k době vzniku této historické památky. Tím, 
že se objasnila katastrální příslušnost božích muk k Březnici, je zřejmé, že její-
mi zakladateli nemohli být bechyňští Šternberkové (proč by stavěli boží muka 
na pozemcích, které jim nenáleží), ale, jak uvádí V. Novotný, tehdejší majitelé 
Březnice, tedy buď Majnušové z Březnice, nebo kolem roku 1510 a později 
Čabeličtí ze Soutic.   

(Poděkování za zajímavé informace náleží panu V. Novotnému z Březnice)
Martina Sudová
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Baráčníci z Týna nad Vltavou 
blahopřejí tetičkám a sousedovi:

14. 5.  Helmová Vlasta       94 let
24. 5.  Mikolášková Marie  75 let
24. 5.  Novák Jiří                55 let

Čas plyne jako voda,
ale něco ať zůstane stálé
... úsměv na rtech,
radost ze života
a láska blízkých lidí!

Další léta plná zdraví,
spokojenosti a úsměvů.

Přeje konšelstvo

XXVI. Světové dny 
mládeže

„V Kristu zapusťte kořeny, na něm 
postavte základy, pevně se držte 

víry.“ (srov. Kol 2,7) - to jsou slova sv. Pavla, která se sta-
la mottem XXVI. Světových dní mládeže. Ty proběhnou  
od 16. do 21. srpna 2011 v hlavním městě Španělska, 
v Madridu. Světové dny mládeže vznikly v roce 1984 
na Květnou neděli. Papež Jan Pavel II. svolal římskou 
mládež, aby s ním slavila Svatý rok vykoupení. Jejich 
nadšení překonalo všechna očekávání. V roce 1985 
napsal papež mladým po celém světě list a brzy zača-
lo dobrodružství Světových dní mládeže. Jan Pavel II. 
byl člověkem hluboké víry a zároveň nevšední lidskosti. 
Po celý život se rád setkával s mladými lidmi, se který-
mi diskutoval a snažil se jim ukazovat, jak velice je má 
Ježíš rád. Mladým lidem otevřel církev a zdůraznil, že 
jsou její součástí.

Měl schopnost vcítit se do světa mladých a odvahu 
využívat i nezvyklé prostředky komunikace (např. moder-
ní hudbu, tanec, pantomimu), které v církvi zdomácněly 
a staly se nástrojem obnovy víry. Samotné Světové setká-
ní mládeže je mezinárodním setkáním, které je organi-
zované katolickou církví, spojuje mladé lidi celého světa 
– katolíky, křesťany jiných vyznání a všechny lidi dobré 
vůle. Předsedá jim Svatý otec a slaví se každé tři roky. 
Španělsko přivítá mezinárodní setkání mladých po dru-
hé – v roce 1989 se uskutečnilo v městě Santiago de 

Compostela. Organizátoři Světových dní mládeže 2011 
očekávají, že ve dnech 16. – 21. 8. přijede do Madridu 
půl druhého milionu účastníků. Současný papež Bene-
dikt XVI. navázal na tradici svého předchůdce a vždy se 
aktivně světových dní účastní. V Madridu bude Bene-
dikt XVI. sám řídit hlavní oslavy světových dní mládeže. 
V den příletu ve čtvrtek 18. srpna odpoledne se bude 
konat úvodní ceremonie, kdy se papež přivítá s mládeží 
z celého světa na náměstí Plaza de Cibeles, jednom 
z nejvýznačnějších míst ve městě. V pátek 19. srpna 
večer bude slavena křížová cesta se 14 vyřezávanými 
zastaveními velké umělecké hodnoty, jež jsou zbožně 
uctívána a budou pro Světový den mládeže přivezena 
z různých koutů Španělska. Oslavy, při nichž se počítá 
s nejvyšším počtem účastníků, připadají na sobotu 20. 
srpna (bude se konat vigilie mladých) a neděli 21. srp-
na, kdy Svatý otec závěrečnou mší svatou Světové dny 
mládeže v Madridu zakončí. Oba body programu pro-
běhnou v areálu letiště Cuatro Vientos. Toto místo, které 
se nachází 8 kilometrů jihozápadně od centra Madridu, 
již v roce 2003 hostilo setkání Jana Pavla II. s mladými 
Španěly při jeho poslední návštěvě Španělska. Účast 
jednotlivých poutníků z českých a moravských diecézí 
na Světových dnech mládeže připravuje Sekce pro mlá-
dež České biskupské konference.

Přejme všem mladým poutníkům z naší republiky 
šťastnou cestu, mnoho – nejen - duchovních zážitků 
a sílu k tomu, aby „zapustili kořeny v Kristu a na něm 
postavili základy.” MK

Milé tetičky, 
milí sousedé!

Začátkem dubna pořádali místní 
rybáři brigádu na úklid břehů Vltavy 
a vyzvali nejen členy rybářské oga-
nizace, ale i ostatní občany města 
a spolky k účasti na této brigádě. 
S vědomím, že je nutná a důležitá 
spolupráce spolků ve městě, šli dob-
rovolně z naší Obce baráčnické na 
brigádu 2 sousedé a 1 tetička. Tetička 
rychtářka Fialová, která se z vážných 
důvodů nemohla brigády zúčastnit, 
poslala brigádníkům alespoň dobré 
buchty. O účasti na brigádě a o jejím 
průběhu informuje na jiném místě 
pan Jan Humhej. 17. dubna, ten-
tokráte o týden dříve než v jiných 
letech, konala se slavnostní tradiční 
Vojtěšská mše Spolků bývalých vojá-
ků - Veteránů. Děkujeme našim tetič-
kám a sousedům za účast a důstoj-
nou reprezentaci baráčníků na této 
slavnostní události. Nejvýznamnější 
událostí tohoto měsíce pro nás byla 
jarní výstava na rychtě uskutečněná 
v rámci Vltavotýnského oranžové-
ho roku, pod patronací JE Temelín, 
ve dnech 18. a 19. dubna, nazvaná 
Jaro a včeličky. Naše pozvání přijali 
tentokráte vltavotýnští včelaři a při-
pravili pěknou expozici o včelařství, 
spojenou s výkladem o životě včel. 
Výstavu za dva dny navštívilo 409 
dětí plus pedagogický dozor a přišli 
i někteří občané. Poděkování všem, 
kdo nám s výstavou pomohli, tlumo-
číme v závěru našeho příspěvku. Již 
v minulém čísle Vltavínu jsme vám 
nabízeli účast na půldenním výletě, 
na který nás zve náš soused P. Marek 
Donnerstag, ThD. a jehož jsme spo-
lupořadateli. S tetičkou rychtářkou 
Fialovou jsem se byla ve čtvrtek 28. 
dubna v Zálší podívat. Přijel i vedoucí 
souboru JITRA ze Soběslavi ing. Ča-
pek a rychář soběslavských baráč-
níků soused Líkař a na místě jsme 
ještě upřesňovali některé organizační 
záležitosti. Byli jsme velice mile potě-
šeni jak vzhledem samotné vesnice, 
tak i milým přijetím zastupitelů obce, 
kteří nám věnovali svůj volný čas, 
ukázali hezký kulturní dům a záze-
mí pro účinkující. Velice ochotný byl 
i nájemce místního hostince. Pan 

farář Donnerstag pozval na setkání 
12. května i místní občany ze Zálší 
a tak vás všechny znovu zveme na 
půldenní výlet dne 12. května 2011 do 
Zálší. Ve stručnosti zopakuji program 
- odjezd z parkoviště Pod kostelem 
v Týně nad Vltavou ve 13,30 hod., 
procházka po naučné stezce borko-
vických Blat, návštěva kostela v Zálší 
spojená s májovým zpíváním a na 
závěr posezení v místním kulturním 
domě s místními občany a sousedy 
a tetičkami ze Soběslavi. O zábavu 
se postará folklorní soubor JITRA.

Návrat do Týna okolo 19,30 hod., 
cena zájezdu Kč 120,- /v ceně je 
zahrnuta cena libovolného nápoje - 
káva, čaj, limo/ který bude k dispozi-
ci v kult. domě. Doporučuje se vzít si 
sebou svačinu. Srdečně vás zveme, 
těšíme se na vás!

Jaroslava Svobodová, syndička

DĚKUJEME VÁM VŠEM,
kteří jste nám pomohli zajistit jar-

ní výstavu na rychtě ve dnech 18. 
a 19. dubna 2011. Hlavní slovo měli 
tentokráte včelaři v čele s předsedou 
spolku p. Mgr. Miroslavem Jarošem, 
který s sebou přivedl i děti z včelař-
ského kroužku při místním gymnáziu 
Evu Tetenkovou, Ondřeje Starého, 
Ondřeje Lukáška a  Lumíra Kielara 
ze ZŠ Hlinky a přivedl i další včelaře 
- p. JUDr. Tetenku, p. Strubinskou, 
p. Bartušku a p. Vlasáka. Děku-
jeme i všem těm nejmenovaným, 
kteří zapůjčili na výstavu včelařské 
pomůcky. Věříme, že navázaná 
spolupráce se včelaři bude různou 
formou pokračovat  a těšíme se na 
ní. Dále děkujeme žákům a žáky-
ním SOU a SOŠ Hněvkovice /pod 
vedením p. uč. Hajné/, se kterými 
spolupracujeme již několik let a jsou 
vždy  zpestřením naší výstavy. Letos 
předváděli kompletování řehtaček, 
barvili vajíčka, pletli pomlázky a zdo-
bili perníčky. Ozdobené perníčky jim 
mizely pod rukama a udělaly velkou 
radost přítomným dětem. Jsme rádi, 
že ředitel školy ing. Jiří Plaňanský má 
pro nás pochopení a obohatil naši 
výstavu vzornou prezentací hněvko-
vické školy. Jako loni tak i letos přišli 
plést pomlázky hasiči - Pavel Valenta 
a Ondra Bouška a to i se svými rodi-

nami. Pomlázky pletla i naše mla-
dá chasa Petr Panský a Jan Hájek. 
Proutky nám opět přivezl Jiří Bergler 
a Majka Čech. Chovatelé drobného 
zvířectva p. Žák  a p. Bartuška  zapůj-
čili výstavní páry holubů a králíky se 
svým potomstvem. Zvířátka se těšila 
nemalému zájmu návštěvníků. Své 
práce nám představily i děti a paní 
učitelky z MŠ U Lípy, které každý 
rok naši výstavu mile oživí. Vajíčka 
zdobená voskovou technikou nám 
na výstavu zapůjčila i školní družina 
při ZŠ Malá Strana Týn. P. Janečková 
a p. Stehlíková jsou naše příznivkyně 
a vždy nás překvapí svými orginální-
mi příspěvky a výzdobou. Tak tomu 
bylo i tentokráte - perníčky a háčko-
vané kraslice od p. Janečkové a veli-
konoční věnec a krásné velikonoční 
aranžmá od p. Šárky Růžičkové 
a p. Stehlíkové nám udělaly veli-
kou radost. Tetička Harbáčková se 
svou sestrou pletly po oba dva dny 
dekorace z vlny - slepičky na vajíč-
ka. Těmito dekoracemi obdarovaly 
všechny ty, kdo zajišťovali zdárný 
průběh výstavy. Děti ze školek si pak 
do školky odnesly od tety Harbáč-
kové pletené oblečení na panenky. 
Na výstavu nám zapůjčila své hez-
ké vlastnoručně vyrobené dekorace 
i Petra Šulcová z 5. B. ZŠ Malá Stra-
na v Týně. Pozornost ve formě malé-
ho občerstvení pro děti nám věnoval 
Velkoobchod Jednota v Týně nad 
Vltavou. Samozřejmě nesmím zapo-
menout na naše sousedy a tetičky, 
kteří po celou dobu výstavy zajišťo-
vali bezchybný servis a teplo a starali 
se nejen o účinkující, ale i o děti a tím 
přispěli k pěkné téměř rodinné atmo-
sféře, která na rychtě po oba dva dny 
vládla.  

Děkujeme vám všem za nezišt-
nou pomoc a volný čas, který jste 
věnovali účasti na výstavě a na její 
přípravě. Velice si vážíme toho, že 
se v dnešní době najdou lidé jako 
vy, kteří jste nám pomohli zajistit 
výstavu a nežádáte za to žádnou 
odměnu, což je dnes velice vzácné. 
Takto si představujeme spolupráci 
spolků v Týně nad Vltavou a jsme 
rády, že se myšlenka vzájemné 
pomoci a spolupráce naplňuje.

Jaroslava Fialová, rychtářka

Hovory s farářem
Vážení a milí, srdečně Vás zvu 

na májové Hovory s farářem, třetí 
středu v měsíci dne 18. 5. 2011 po 
mši svaté na faře v 18.45 hodin. 
Téma: Světová náboženství.

Váš P. Marek Donnerstag Th.D.

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat 

za všechny projevy soustras-
ti i Vaší účasti na posledním 
rozloučení s naší milovanou 
manželkou a maminkou Evou 
Durďákovou. 

Zdenek a Tereza-Markéta 
Durďákovi

FARNÍ CHARITA 
TÝN NAD VLTAVOU
DĚKANSKÁ 220, 375 01 
TÝN NAD VLTAVOU
tel. +420 385 731 553,
e-mail: 
reditelka@farnicharita.cz 
IČO: 73632945
www.farnicharita.cz

SBÍRKA 
• Letního a zimního oblečení /dámské, 

pánské,dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utě-

rek, záclon, látek
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, 

skleničky- vše jen funkční
• Peří, péřových a vatovaných přikrý-

vek, polštářů a dek
• finanční prostředky na dopravu
Věci prosíme zabalené do igelito-

vých pytlů, dobře zavázané – připravené 
k transportu. 

Věci budou odeslány do centra občan-
ského sdružení Diakonie v Broumově.

Odtud se po roztřídění posílá pomoc 
potřebným lidem u nás (azylové domy 
apod.) i v zahraničí a vytvářejí se zde záso-
by pro případ větších humanitárních krizí. 
Nepoužitelný humanitární materiál bude 
ekologicky zpracován.

Sbírka proběhne ve dvoře místní fary:
(Děkanská 220)

pátek 20. května 2011 
od 13.00 – 16.00 hodin
sobota 21. května 2011 
od 9.00 – 11.00 hodin

Předem děkujeme za Vaše dary.
Další informace o sbírce na tel. 

731 402 995, 385 731 553

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, 

nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské 
kočárky - ty se transportem znehodnotí



3. června 2011 uplyne 100 let od 
narození paní učitelky Anny Peterko-
vé, na niž si mnozí Týnští jistě ještě 
vzpomenou. Od paní Marie Peter-
kové, snachy Anny Peterkové, jsem 
získala zajímavé a poutavé vzpo-
mínky, které otiskuji v nezměněné 
podobě. Jsou nevšední ukázkou 
toho, jak v minulém století „běžel“ 
život v našem městě, pozastavují 
se i nad důležitými okamžiky týnské 
i obecné historie, jako jsou napří-
klad druhá světová válka nebo stav-
ba nového mostu přes Vltavu.

Paní učitelka Anna Peterko-
vá učila od roku 1931 na obecné 
škole v Chrášťanech, v Temelí-
ně a v Albrechticích nad Vltavou. 
V Týně pak od roku 1936 učila na 
měšťance, především matemati-
ku, až do roku 1968. Chtěla, aby 
chlapci a dívky byli pracovití, aby 
logicky mysleli a dovedli předvídat, 
aby „mysleli dopředu“. Snažila se je 
vychovávat tak, aby z nich vyrostli 
charakterní lidé a uměli si v životě 
poradit. Zemřela po dlouhé nemoci 
20. dubna 1984.

Vzpomínky na naši babičku Annu 
Peterkovou, učitelku matematiky 
v Týně nad Vltavou:

Naše babička Anna, rozená 
Matoušková pocházela z chalupy 
v Horních Kněžekladech. Její tatínek 
musel do války, a když se po roce 
1918 vrátil, Anička prý už ho nepo-
znala. Byl pro ni cizí a bála se ho. 
Z války se vrátil nemocný, měl žalu-
deční vředy, a moc vytrpěl. Anička 
chodila do obecné školy v Žimuti-
cích od roku 1917, pak do Měšťanské 
školy dívčí a JUKu (Jednoročního 
učebního kurzu) v Týně. Vyprávě-
la nám, že odmalička chodila ráda 
do školy. Vše se učila bez námahy 
a dobře uměla přednášet básničky. 
Pan řídící ji posílal i do vyšších tříd, 
aby je tam přednesla. Její touhou 
bylo stát se učitelkou. Když se však 
o tom zmínila doma, tatínek byl roz-
hodně proti tomu. Počítal s tím, že 
se Anička vdá a bude hospodařit na 
chalupě, protože jejich starší dcera 
Marie s rodinou žila v Praze a jiné 
děti neměli. Anička se ale nevzdala. 
Když byl u nich ve škole na vizita-
ci biskup Bárta, odvážila se za ním 
jít. Všechno mu řekla – jak touží být 
učitelkou a rodiče o tom nechtě-
jí ani slyšet. Biskup Bárta si je pak 
nechal zavolat a domluvil jim, aby 
svou dceru nechali studovat (pozn. 
Šimon Bárta, osmý českobudějovic-
ký biskup v letech 1920 - 1940, byl 
rodák ze Žimutic * 27. 10. 1864, + 
2. 5. 1940). On také zařídil, že byla 
přijata do učitelského ústavu v kláš-
teře Sester Nejsvětější Svátosti 
v Českých Budějovicích (pozn. Kon-
gregace sester Nejsvětější Svátosti 
v Českých Budějovicích). V žen-
ském učitelském ústavu Anička stu-
dovala a také bydlela čtyři roky. Se 
spolužačkami se měly rády a s něk-
terými si dopisovala i ve stáří. Jejich 
profesorky (Mater) i vychovatelky 
byly přísné. V klášteře také zažila 
hodně hladu. K snídani jim dáva-
li jen čaj a chléb, svačiny nebyly, 
k obědu jen malé porce jídla skoro 
bez tuku a k večeři také. Hospodář 
ústavu nebyl z kláštera a prý asi 
podváděl. Na dívkách velmi šetřili, 
i když za pobyt museli rodiče hod-
ně zaplatit. Na studium a bydlení 
padlo celé Aniččino věno. Ve čtvrtek 
měly dívky vycházku a jen na té si 
mohly koupit něco k jídlu. Anička 
si kupovala vždy rohlík a kousek 
čokolády. To byla lahůdka. Po něko-
lika měsících, když přijela domů, jí 

ve vesnici říkali, zda není nemocná. 
Do kláštera šla „krev a mlíko“ a teď 
že je bledá a hubená. V ústavu to 
bylo zlé hlavně v zimě. Netopili jim, 
a tak se v zimě často stalo, že měly 
v lavorech na mytí místo vody led. 
I ve třídách byla zima. Profesorky, 
řeholnice, byly v kabátech a také se 
třásly zimou.

Konečně učitelkou.
Do své první školy nastoupila 

Anička v Chrášťanech. Učila první 
třídu a měla děti moc ráda. Některé 
zlobily a do školy nechtěly chodit, 
a tak dětem na začátku vyučování 
četla pohádku. Děti se pak do školy 
těšily a chodily tam všechny. Kluci, 
největší rošťáci, jí chodili naproti, 
nebo jí vozili na vozíku dříví a uhlí 
a po cestě si s ní povídali. Do školy 
chodily každý den i chudé děti, které 
neměly ani na boty. Babička vyprá-
věla o jedné chudé rodině. Nadmula 
se jim kráva a zahynula. Bylo to brzy 
zjara. Oni ji nechali ležet na dvoře, 
ukrajovali z ní maso a uvařili si ho, 
a tak ji postupně snědli. 

V Chrudimi absolvovala Anička 
učitelský kurz, aby mohla učit na 
měšťance. V roce 1935 tam složila 
zkoušky způsobilosti učit odbor pří-
rodovědecký. Mohla pak učit mate-
matiku, přírodopis a přírodozpyt (tj, 
fyziku). Od roku 1936 učila v Týně. 
Seznámila se s mladým vedou-
cím záložny Františkem Peterkou 
a v červenci 1938, na svatou Annu, 
se vzali. Svatbu měli v romantickém 
kostelíčku na Lomečku. Bydle-
li v Týně v podnájmu a 14. března 
1939 se jim podařilo koupit domek. 
Bylo to v den, kdy se Slováci odtrhli 
od Čech a vyhlásil svůj samostatný 
Slovenský štát (Slováci pak museli 
do německé armády, bojovat za 
Hitlera). Příští den, 15. března 1939, 
Čechy a Moravu obsadili Němci. Ti 
ještě předtím zajistili peníze, bylo tzv. 
moratorium na výplaty dluhů (pozn. 
moratorium je individuální odklad 
splatnosti pohledávek, prodloužení 
platební lhůty). Tak mladí manželé 
dům spláceli postupně, po malých 
částkách. Němci mimo jiné také 
přísně posuzovali platy manželů. 
Když přesáhly určitou výši, nesmě-
la být manželka zaměstnaná. Proto 
si manžel Aničky nechal v záložně 
o 100 Kč snížit plat, aby mohla učit. 
Ona učila ráda. Cítila to jako své 
poslání. Ve válce byla nouze o jídlo, 
a tak, i když byli oba zaměstnaní, 
Anička některé své kostýmky a blů-
zy vyměnila za mouku.

Na konci roku 1939 se jim narodil 
syn František. Anička s ním mohla 
být doma jen tři měsíce, a pak šla 
učit. Tenkrát nebyla mateřská dovo-
lená. Škola byla na Vinařického 
náměstí, to bylo blízko, a tak vždy 
o přestávce zaběhla domů děťát-
ko nakojit. O malého Fanouška se 
mezitím starala hodná babička ze 
sousedství.

Po smrti své maminky v roce 
1942 jezdila Anička s manželem 
každý den po práci do rodné cha-
lupy, starat se o nemocného tatínka 
(zemřel v září 1944) a o hospodář-
ství. Na jaře a v létě jezdili na kolech 
s malým Fanouškem na sedačce 
u řidítek, v zimě pěšky s kočárkem. 
Bylo to sedm kilometrů a tenkrát 
ještě nejezdily autobusy. Pole byla 
pronajata – s kravami a drůbeží jim 
pomáhaly dvě dívky z vesnice. Byly 
rády, že mají zaměstnání, že nemusí 
být nasazené v Německu, v Říši, na 
nucené práce. Jedna z dívek se sta-
rala, když bylo potřeba, o malého 
Fanouška.

V Týně prožívali příjezd Rusů, se 
kterými se radovali z konce války. 
Aničkou, naší babičkou, ale hlubo-
ce otřásl odchod Němců. To nebyli 
vojáci, byli to obyčejní lidé s rodina-
mi. Někteří byli zapřaženi do vozíku, 
na němž měli peřiny a co si mohli 
uvézt, a táhli jej. Asi prožívala jejich 
situaci, kdy přišli o dům, o střechu 
nad hlavou, o své oblečení, nábytek 
a zajištěné jídlo. Uvědomovala si, že 
to může znenadání potkat každého, 
i celou její rodinu. Proto jsme od ní 
často slýchávali: „Kupte si pořádné 
boty a teplé prádlo. Nešetřete na 
kabátech a kupte si kvalitní. Co kdy-
byste museli utíkat.“

Po válce
Rodina Peterků bydlela v Jirásko-

vě ulici v čp. 195. Tam se říká „v Pek-
le“, protože tam prý dříve dýmaly 
pece hrnčířů. Směrem k Hlinkám, 
vedle Hanzlíkovy aleje (pozn. Han-
zlíkova alej, pojmenovaná po vltavo-
týnském pedagogovi Josefu Hanzlí-
kovi*1850, + 1916, bývala na konci 
Pekla) se nachází zvláštní šedá jílo-
vitá hlína. Zavedl nás tam děde-
ček, pan Peterka, a trochu jsme si 
jí nabrali. Zkusily jsme pak s dětmi 
nějaké nádobky udělat a vypálit.

Nad Hanzlíkovou alejí byla plo-
várna. Bylo to velké koupaliště na 
Hlineckém potoce, kde z mírného 
svahu byla přístupná mělká část pro 
malé děti a dále byla i hloubka. Nad 
východní částí se zvedala zalesněná 
strmá stráň, nad níž je dnešní sídliš-
tě Hlinky. Na jihu byla hráz a největší 
část okolo břehu pokrýval trávník. 
Vzadu byly i šatny na převlékání. 
Plovárna byla za teplých dní vždy 
plná. Starší plavali na hloubce, děti 
se vyřádily na ohrazené mělčině, 
a lidé měli dost místa na trávě, aby 
si mohli roztáhnout deky a opalovat 
se. Před postavením přehrady na 
Orlíku a zatopením Dolního Brašo-
va chodili lidé na plovárnu k Vltavě. 
Tam prý to bylo ještě lepší. Litovali, 
že tato plovárna je zrušena.

Hráz koupaliště a Hlinecký potok 
však byly nebezpečím pro Peklo, 
když přišla bouřka, přívalové deš-
tě a kroupy. To vždy naše babička 
trnula strachem, že se rozvodní 
potok, který tekl pod hrází směrem 
k Jiráskově ulici. Občas se rozvod-
nil a voda sahala skoro až k jejich 
domu. Pak museli jít všichni uklízet 
bahno a nanesený písek.

Babička učila ve škole na Vina-
řického náměstí a asi od roku 1950 
několik let také v deváté třídě na 
jedenáctiletce, v nové škole na Malé 
Straně. Na Vinařického náměstí uči-
la do roku 1967, kdy šla do důcho-
du. V dalším školním roce učila jen 
5 hodin týdně matematiku v jedné 
deváté třídě. Tyto děti učila před-
tím tři roky a ony si vyprosily, aby 
je učila, aby nemusely měnit učitele 
v posledním roce před ukončením 
základní školy.

Říkalo se, že „paní učitelka Peter-
ková je přísná, ale naučí“. V její třídě 
dával každý pozor. Všichni byli ve 
střehu. Paní učitelka neseděla za 
katedrou, ale chodila mezi lavice-
mi a často vyvolávala. Když zada-
la nějaké příklady k procvičování 
v hodině, měla tři skupiny. Těm nej-
lepším dala hodně těžké příklady, 
pak středně těžké a těm nejslabším, 
kterým to moc nešlo, jednoduché. 
Děti z jejích tříd, které se hlásily na 
střední školu, všechny udělaly při-
jímací zkoušku z matematiky. Děti 
z babiččiných tříd se vždycky účast-
nily matematických olympiád. Ty 
připravovala celostátní komise a pří-
klady byly velmi těžké, i pro učitele.

Často jsme na procházkách 

v Týně potkali její bývalé žáky. Rádi 
se k ní hlásili a chválili ji, jak je dobře 
učila, že udělali zkoušku na střední 
školu, že jim matematika jde dobře, 
že mají základy. To zdůrazňovali i ti, 
kteří chodili na vysokou školu nebo 
ji už ukončili.

Jako učitelka se snažila být spra-
vedlivá. Při známkování na vysvěd-
čení však prožívala muka. Nechtěla 
známkou nikomu ublížit, ale číslem 
od jedné do pěti se nemůže dítě 
přesně ohodnotit a tak si dlouho 
vyčítala, když někomu dala horší 
známku.

V Praze
Dědeček s babičkou bydleli 

v Praze, blízko svého syna, od roku 
1981, kdy jejich dům v Týně zbou-
rali, protože tam měla být přeložka 
silnice. Ta byla vybudována od 
nového mostu přes Vltavu přede-
vším proto, aby se tanky z vojenské 
posádky na Malé Straně dostaly co 
nejrychleji do Tábora a Prahy, kdyby 
zase přišlo něco podobného jako 
v roce 1968. Nehledělo se na to, že 
silnice vede středem města. Děde-
ček sepsal petici, obešel všechny 
rodiny, jejichž domy měly být zbou-
rány, i ty, které měly zůstat, ale byly 
by blízko silnice, avšak u národního 
výboru neuspěl. Na místě, kde stá-
val jejich dům a zahrada, je teď sta-
nice autobusu Jiráskova.

Babička začala mít potíže s chůzí 
a zjistili jí Parkinsonovu chorobu. Už 
nemohla sama hlídat svá malá vnou-
čátka. Měla je ale moc ráda a pěkně 
si uměla s nimi hrát. Zažila jsem to 
jej jednou, v roce 1969. Babička své 
malé vnučce zpívala dětské písničky 
Skákal pes přes oves, Tluče bubení-
ček, Pec nám spadla, Utíkej Káčo, 
Zajíček běží po pšenici a další. Při 
tom předváděla s malou Aničkou 
děj těch písniček. To jsme se všich-
ni nasmáli. Také spolu tancovaly 
na píseň Pásla ovečky v zeleném 
háječku a jiné. Babička uměla hod-
ně písniček a zpívala je dobře. Říka-
la, že nemá dobrý hudební sluch. 
Když studovala v klášteře, v učitel-
ském ústavu, musela se učit hrát na 
housle, a to jí prý nešlo. Zpívala však 
opravdu dobře. Postupně ji zákeř-
ná nemoc více a více omezovala 
v pohybu. Duševně však byla stále 
čilá a měla výbornou paměť. Byla 
vtipná a pohotová. Dovedla i v běž-
ném hovoru vše přesně vystihnout 
a v jejím vyprávění nebylo zbytečné-
ho slova.

S dědečkem se denně modlili 
a často chodili do kostela na mši 
svatou. Do kostela chodila jen v Pra-
ze, v Týně, v době kdy učila, nemoh-
la, protože by pak nesměla učit.

Nám v rodině vždy říkala:„Dělejte 
jeden druhému radost.“

Vzpomínky zapsala Marie Peter-
ková, snacha

(Martina Sudová)

100 let od narození paní učitelky Anny Peterkové
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Program: 
KVĚTEN 2011

CYKLISTICKÁ STOPOVAČKA 
– ZELENDÁRKY 1. 5. Zelendárky

Akce je určena pro děti a jejich 
rodiče. Účastníci se vydají na kolech 
cestou kamenů a kamínků. 

KURZ VÝTVARNÝCH TECHNIK 
6. 5. MěDDM

Akce je určena pro vedoucí 
výtvarných a tvořivých oborů domů 
dětí a mládeže Jihočeského kraje

TURNAJ VE VOLEJBALE 21. 5. 
9:00 -14:00 ZŠ Hlinky

Turnaj ve volejbale pro tříčlenná 
družstva dětí do 13 let

VYSTOUPENÍ TANEČNÍCH 
SKUPIN POD ŠIRÝM NEBEM 26. 
5 16:00 - 17:00 před ZŠ Vinařické-
ho náměstí

Prezentace tanečních skupin 
pod širým nebem

BAMBIRIÁDA 27. 5. 2011 13:00 
Od MěDDM

Prezentace zájmových útvarů 
v Českých Budějovicích

DÍVÁNKY 2011 27. 5. 18:00 - 
21:00, 28. 5. 9:00 - 18:00

U kostela Sv. Jakuba a dvorek za 
městskou galerií 

Malování na velké plochy a tvor-
ba plastik a hudební koncert

DEN DĚTÍ 29. 5. 14:00 Park 
u MěDDM

Plnění soutěžních disciplín na 
téma ,,U nás na farmě“

AKADEMIE 31. 5. 16:00 - 18:00 
KD Sokolovna

Prezentace zájmových oborů 
MěDDM pro veřejnost

VÝSTAVY 
Výstava prací z literární a výtvar-

né soutěže ,,Rok 3000 – budoucnost 
v mojí fantazii“

PŘIPRAVUJEME
Cyklistický pobyt pro rodiny 

s dětmi v termínu 16 - 19. 6. v cam-
pu Paříž

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

Cesta do hloubi pedagogovy duše
O vltavotýnském pedagogovi Josefu Hanzlíkovi, regionálním historikovi 

a předchůdci Josefa Sakaře, jsme čtenáře na stránkách Vltavínu již infor-
movali v březnovém čísle minulého roku. Josef Hanzlík, učitel a ředitel kůru, 
dlouholetý člen městské rady a městského zastupitelstva, ředitel Občan-
ské záložny, předseda Okrašlovacího spolku a vykonavatel mnoha dalších 
veřejně prospěšných funkcí, prožil celý život ve svém rodišti, v Týně nad 
Vltavou. Narodil se tady 11. března roku 1850.

Nakolik se v hojném množství dochovaly stopy po jeho práci, o to méně 
máme informací ze života tohoto „velkého“ a přece skromného muže. Tím 
spíše je pro nás důležitý jakýkoliv dokument, umožňující nahlédnout do 
pedagogovy duše. Jeden z takovýchto vzácných dokumentů má ve svých 
sbírkách městské muzeum. Jedná se o slohovou práci Josefa Hanzlíka 
z roku 1867, tehdy sedmnáctiletého studenta, připravujícího se na svoji 
budoucí pedagogickou profesi. 

Práce je psána úhledným rukopisem, krásným někdejším českým jazy-
kem a jistě potěší nejednoho současného pedagoga (a nejen jej). Nese 
název „Slušnost zevnější ve škole“.

„V každém sboru života sociálního musí se hlavní zřetel bráti na zevněj-
ší slušnost, s jakouž lze v každém postavení, před všemi lidmi vycházeti; 
kteráž zajisté také na každého člověka jakéhokoliv stavu příjemně působí, 
kdežto člověk méně na zevnější slušnost hledící, bývá vždy opovrhován.

Slušnost zevnější nejeví se pouze na člověku samém, nýbrž i v zřízení 
majetku jemu přináležejícím, neb v úřadě jemu svěřeném a v jeho výkonu. 
Nastane nyní otázka, co vlastně slušnost jest, a jak se u člověka, jemuž 
jakýkoliv úřad svěřen jest, jeví?

Slušnost v širším smyslu slova jest spořádanost v chování, v mravech 
i ve věcech zevnějších, jest úhlednost oku lahodící a náklonnost vzbuzující. 
Člověk, který slušnost zevnější pěstuje, získá sobě důvěru u všech dobrých 
lidí, má přístup do každé společnosti; může mnoho získat a zároveň prospí-
vat. Jest tedy zapotřebí, aby se toto símě slušnosti již záhy v srdce mladist-
vá vkládalo a pečlivě pěstovalo, by v letech pozdějších ovoce mnohoná-
sobné přineslo. Zvláště u mládeže školní mají k tomu učitelové hleděti, by 
dětem do srdce vštípili tuto potřebnou cnosť, která bohužel v domácnosti 
nebývá vždy stejnou měrou pěstována aneb docela zanedbána.

Dítko uchyluje se zároveň z této dráhy cnosti častým obcováním pou-
liční mládeže, protož jest nutno dítky před takovou společností varovati. 
Učitel hledící na zevnější pořádek a ladnou úpravu ve škole, stará se také 
zajisté o dítky jemu svěřené, jak daleko do jeho úřadu sahají.

Jak jsme shora pravili, spočívá slušnost zevnější na vnitřní mravnosti: 
toto jest základ celé naší budoucnosti a veškerého štěstí. Nemravný člověk 
jistě nikdy nedosáhne žádoucího cíle. Toto však nesmíme měnit s takzva-
nou slušností světáckou, která žádné ceny nemá, neboť taký člověk hledí 
se zalíbiti snad pochlebnictvím neb i hrdostí a shoduje se obyčejně kla-
máním sama sebe, kdežto se slušnost z vnitřní mravnosti vyrostlá shoduje 
vždy samostatným smyšlením.

Učitelovou povinností jest vždy dobrým příkladem předcházeti jak v jed-
nání, tak i v chování. On má žáky své napomínat k pořádku, má je odvykat 
od nezpůsobů, užívání hrubých slov v mluvě. Učitel má děti otcovsky kárat 
a pak-li by to nepomohlo, mírně trestat.“

Možná si po přečtení této slohové úvahy mnozí současní učitelé 
povzdechnou – kdeže loňské sněhy jsou. Co by nejspíš napsal Josef Han-
zlík, kdyby žil v dnešní době, a co by jeho náhledům na výchovné tresty asi 
řekla Evropská unie?

Martina Sudová

PROBOUZENÍ BROUČKŮ
Už jsme si v Týně nad Vltavou 

zvykli, že na podzim uspáváme rodi-
nu Broučků a na jaře ji probouzíme 
a společně vyprovázíme do jejich 
letního bytu v parku u Otáčivého 
hlediště. Nejinak tomu bylo i letos. 
V neděli 17. 4. jsme rodinu Broučků 
probudili písničkou. Hezky jsme se 
přivítali a vyrazili na cestu. Po cestě 
na nás čekala už probuzená příroda. 
Víly u řeky daly dětem úkol namalo-
vat vodníčkům ryby a vodníčci děti 
odměnili malým „drahokamem“. Na 
Otáčivém hledišti děti viděly pohád-
ku „O líném Čiperovi“. Poděkování 
patří všem, kteří se na odpoledni 
pro děti podíleli a hlavně Městským 
strážníkům, kteří zajišťovali bezpeč-
nost dětí při průvodu. Děkujeme. 

Rečková

ČARODĚJNÉ HRÁTKY
V pátek 29. 5. se na hřišti před 

MěDDM čarovalo. Na uvítanou zatan-
čila skupina nejmenších mažoretek 
v čarodějných kostýmech a pak už 
se přes 200 dětí s chutí pustilo do 
plnění čarovných úkolů. A úkoly to 
nebyly jen tak ledajaké: např. Obuj 
stonožku, Babo sedni na lopatu, 
Čapni potvoru, Ropucho hop, Kuk 
a hledej, Prolez strašidelné chatr-
če, Namotej hada, Uvař kouzelný 
lektvar… V Soutěži Miss čarodějni-
ce získala 1. místo 2 222 letá čaro-
dějnice se jménem Bažinatka. Děti 
si zaskákaly na trampolíně a na 
závěr proběhlo losování z čaroděj-
né tomboly. Děkujeme občanskému 
sdružení Oldwest, dětem a všem 
ostatním, kteří se podíleli na přípra-
vě akce a pomoci na stanovištích. 
Tato akce spadá do programu Vlta-
votýnský oranžový rok 2011, jejíž 
generálním partnerem je Jaderná 
elektrárna Temelín. 

Trnková

VLTAVOTÝNSKÝ STŘEP 
– SOUTĚŽ PLASTIKO-
VÝCH MODELÁŘŮ

V sobotu 30. 4. se od časného 
rána sjížděli do MěDDM soutěžící 
se svými modely z různých koutů 
naší republiky. Organizátoři na ně 
byli dobře připraveni. Již od pátku 
se upravovaly klubovny, přenášely 
stoly a přivážely první modely. Díky 
sponzorům (firma Š + H, Jú-Hele 
paní Růžičková, pan Kučera, pan 
Bříza, kremrole paní Třísková, koláč-
ky paní Šulcová) a grantu z jihočes-
kého kraje se všichni mohli těšit 
na skvělé ceny navršené na velké 
hromadě – modely, poháry, diplo-
my, medaile, čerstvé kremrole a jiné 
další drobnosti a doplňky potřeb-
né k modelářské tvůrčí práci. Také 
i proto si naši modeláři mohli dovolit 
ocenit vítěze v 25 kategoriích. 

Celý den se v MěDDM dveře 
nezavřely – přihlášených modelů 
bylo 168, soutěžících 70, diváků, 
kteří přicházeli v průběhu dne podí-
vat se na vystavené modely, bylo 
nepočítaně. Mnozí z nich se zúčast-
nili i hlasování o Cenu diváka – hla-
sujících lístků bylo 121. 

Pěkné počasí umožnilo čekají-
cím soutěžícím využít i další nabíd-

ku doprovodných činností. Na 
zahradě se skákalo na trampolíně, 
kluci hráli fotbal, šplhali na lanech, 
děti i dospělí si zastříleli do terčů 
z airsoftové zbraně. V klubovně 
pro zájemce probíhaly zajímavé 
workshopy zaměřené na práci s pig-
menty, vylepšení prostředí pro dio-
rama (stromečky apod). 

Co říci na závěr? Skvělá soutěž, 
spokojení účastníci, výborná atmo-
sféra a spolupráce všech zúčastně-
ných.    

Fraňková

Městský dům dětí a mládeže 
Týn nad Vltavou pořádá 
PŘÍMĚSTSKÝ TANEČNÍ 
TÁBOR

Termín: 8. 8. - 12. 8. 2011 (8:30 
- 16:00)

Místo:  budova MěDDM a blízké 
okolí 

Strava: zajištěn oběd, svačiny 
a pitný režim

Vedoucí: Lenka Trnková a Mar-
kéta Havelková

Cena:  1 000 Kč
Náplní tábora je hlavně tanec, 

sport, zpěv, hry, soutěže, výtvarné 
techniky a zábava. 

Tábor je vhodný pro holky i klu-
ky od 6 do 12 let, kteří rádi tancu-
jí. V průběhu tábora dostanou děti 
základní taneční a pohybovou prů-
pravu. Nacvičí jednoduchou taneční 
choreografii, kterou předvedou na 
závěr tábora dne 12. 8. 

Informace: MěDDM, Tyršova 
26, 375 01 Týn nad Vltavou tel.: 
385 731 645 

DEN ZEMĚ
Ve středu 20. dubna jsme 

v MěDDM připravili pro žáky 4. tříd 
zábavné dopoledne ke Dni Země 
zaměřené na práci s odpadním 
materiálem. Počasí nám přálo a my 
jsme mohli tři disciplíny rozmístit 
na zahradě. Děti zde třídily odpad, 
stavěly stavby z papírových krabic, 
navlékaly PET lahve na dlouhou 
šňůru, plnily přírodovědné úkoly 
a testíky. Za odměnu si zaskotači-
ly na velké trampolíně. V klubov-
nách MěDDM děti čekaly ještě dvě 
stanoviště. Na prvním si vyslechly 

přednášku o broucích a na druhém 
tvořily květy a různé fantazie z plastu 
PET lahví. Děti i učitelky odcházely 
spokojené a my věříme, že se zde 
děti mnohému přiučily i trochu odre-
agovaly od školních povinností. 

Fraňková

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Na Zelený čtvrtek o velikonoč-

ních prázdninách jsme pro děti 
připravili tvořivé dopoledne. Ten-
tokrát se sešlo téměř padesát dětí, 
některé malé i s maminkami, aby si 
namalovaly vajíčka voskem, vyrobi-
ly „zajíčkovou“ krabičku, panenku 
s vajíčkovou hlavičkou a pomalova-
ly sádrové odlitky s velikonočními 
motivy. Některé děti stihly i květy 
z papíru a plastu z PET lahví. Slu-
níčko rozehřálo zahradu, takže na 
závěr se děti mohly proskákat na 
zahradní trampolíně. 

Fraňková


