
Rozhovor s…
Františkem Němcem, 
místostarostou města

Mohl byste shrnout, jaké granty 
byly získány v letošním roce a jaké 
žádosti o finanční podporu jsou plá-
novány pro další období?

Vezmu-li v úvahu, že o finanční 
prostředky pro financování svých pro-
jektů prostřednictvím dotačních titulů 

z národních i evropských fondů nežádalo jenom město, ale 
i další společnosti a občanská sdružení uskutečňující svoji 
činnost na území města, potom těch žádostí bylo hodně 
přes sto. A mnohé byly úspěšné. Město například obdrželo 
finanční prostředky na výměnu oken v mateřské škole Hli-
necká, na opravu podlahy ve sportovní hale, na přechod 
pro chodce na Budějovické ulici, na nově zřízené dětské 
dopravní hřiště, rekonstrukci prostor městské knihovny 
a další drobné projekty. Významné pro město bylo obdržení 
dotací na demolici objektů a výstavbu páteřní komunikace 
v areálu bývalých kasáren (i. etapa) a na výstavbu Vltav-
ské cyklistické stezky (I. etapa) v celkové částce 15,3 mil. 
Kč. V současné době má město schváleny prostředky na 
rekonstrukci kulturního domu v Předčicích (bude realizová-
no v příštím roce), ve stadiu schvalování je žádost o grant 
na zametací stroj na úklid komunikací a žádost o grant na 
II. etapu Vltavské cyklistické stezky (Břehy – Litoradlice 
– Purkarec). Zpracovává se žádost o grant na provedení 
zateplení objektu pečovatelského domu Zámecké nádvoří 
a ve stadiu rozboru je případné podání žádosti o grant na 
zateplení Polikliniky. Nadaci ČEZ požádáme o prostředky 
na rekonstrukci vstupních prostor včetně bezbariérového 
přístupu na Poliklinice a na přebudování vstupních prostor 
muzea. Nyní se připravuje rozpočet města na rok 2012 
a podle schválených investičních akcí bude zvažována 

možnost čerpání finančních prostředků z příslušných gran-
tových programů. Samozřejmě budeme reagovat na granty 
a dotace vypsané krajem. Chtěl bych ještě připomenout, že 
zajišťování finančních prostředků z grantových programů 
pro financování komunálních projektů bylo svěřeno stálé 
pracovní skupině pro dotace. Ta, kromě zásobníku projek-
tových námětů a přehledu vyhlašovaných výzev, prováděla 
průběžně dohled nad přípravou a zpracováním dokumen-
tace schválených projektů a zajišťovala metodickou pomoc 
pro zpracovatele dokumentace. Byla posuzována ekono-
mická stránka námětů a optimální způsob financování. 
Nový způsob zajišťování prostředků přinesl zvýšení aktivity 
zaměstnanců úřadu v tomto směru. Přesto mnohé se musí 
ještě dotáhnout.

Seznamte nás blíže s koncepcí Městského centra 
kultury a vzdělávání

V srpnovém číslu Vltavínu jsem řekl, že se připravuje 
koncepce činnosti Městského centra kultury a vzdělávání. 
Paní ředitelka MCKV vypracovala a radě města předložila 
koncepci rozvoje na léta 2012 – 2015  celkově za celou 
příspěvkovou organizaci a podle jednotlivých spravovaných 
subjektů. Jsem přesvědčen, že cíle stanovené v koncepci 
jsou náročné, pro občany a návštěvníky města zajímavé. 
Myslím si, že směřují k obohacení  kvality života ve měs-
tě a kladně ovlivní i prestiž města. Pokud jde o rozvojové 
plány je v Sokolovně počítáno s dalším rozšířením spektra 
kulturních „služeb“. Počítá se například s pořádáním pravi-
delných módních přehlídek, s kurzy moderních tanců pro 
mládež. V plánu je pořádání koncertů pro užší okruh poslu-
chačů, připravena je rekonstrukce vinárny za účelem vybu-
dování hudebního klubu. V rozvojovém plánu je počítáno 
i s venkovními akcemi, koncerty a různými soutěžemi pro 
děti. Jistě zajímavý je nápad pořádat „Noc na Sokolovně“ 
s ukázkami divadelních her, stylovou hudbou a zapojením 
diváka do děje. Prostory kinosálu je v záměru využít na 
kinokavárnu. U informačního centra se počítá s přemís-
těním do prostor přízemí zámku a možným přechodem 

pod řízení městem. V knihovně, kde se úspěšně dokončilo 
zrekonstruování oddělení pro dospělé, se rozšíří výpůjční 
doba a dojde ke zkvalitnění práce se čtenářem. V záměru 
je rekonstrukce oddělení pro děti a to v co nejbližším mož-
ném termínu. Zajímavé je také výhledové řešení u městské 
galerie konáním malířského plenéru a sochařského a kera-
mického sympozia. Velké plány má městské muzeum. 
Kromě zabezpečení plnění zákona a vyhlášek v oblasti prá-
ce se sbírkami (postupná digitalizace sbírkového fondu), 
badatelskou činností, inventarizací a zajištění statistických 
výstupů, což si mimochodem vyžádá personální posíle-
ní,  připravuje již nyní rekonstrukci a nové pojetí vstupu 
a přesunutí pokladny. Je počítáno s vytvořením nového 
výstavního prostoru v přízemí zámku a vytvořením nové 
rozsáhlé expozice. Velice důležité a potřebné bude zave-
dení teplofikace do celé budovy zámku. Koncepce počítá 
s vytvořením originálního produktu pro propagaci podzem-
ních chodeb, s vytvořením nového vstupu a vytvořením 
vstupní expozice. Záměrů je mnoho a uděláme, i já osobně, 
všechno proto, aby se postupně realizovaly.

Jak by měla vypadat podle vás celková koncepce kul-
tury ve městě, na co by zejména měla být zaměřena?

Pokud je mi známo, tak se město v minulosti nějakou 
moc velkou strategií rozvoje kultury ve městě nezabýva-
lo. Koncepce rozvoje příspěvkové organizace MCKV byla 
zpracována, a tak znělo i zadání, jako první dokument, 
který by měl přispět ke koordinaci všech kulturních aktivit 
na území města. Aby byl zpracován tak, aby se mohl stát 
podkladem k vypracování celkové strategie rozvoje kultu-
ry ve městě. Vzhledem k tomu, že Týn nad Vltavou má, 
i podle mnohých názorů, kulturní nabídku širokou, a to 
nejen díky MCKV, ale i bohaté spolkové činnosti, ale díky 
i mnohým soukromým subjektům, jeví se koordinace 
a především kvalitní komunikace jako potřebná. Plány, jak 
zlepšit kulturu, zpracovávají i další města. Velice dobře si 
totiž uvědomují, jaký přínos kvalitní kultura pro město má. 
A to je i naše cesta.
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vychází každé
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NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

- dokončení na poslední straně -

Dne 18. října 2011 proběh-
la kolaudace a otevření cyklo-
stezky Týn nad Vltavou - Bře-
hy pro veřejnost. Město Týn 
tak realizuje 1. etapu připra-
veného projektu cyklostezky 
z Týna nad Vltavou do Lito-
radlic, čímž dojde k napojení 
na hlubockou část Vltavské 
cyklistické cesty z Hluboké 
do Purkarce. 

Otevřený úsek 1. etapy je 
nejvýznamnější a finančně 
nejnáročnější investiční akcí 
v minulém roce na níž se městu 
Týn nad Vltavou podařilo získat 
z evropských fondů (konkrétně 
z 5. výzvy regionálního operač-
ního programu NUTS II JS) více 
jak 7 milionů korun. Na náklady 
města pak byla doasfaltována 
část nábřeží nad rámec projek-
tu tak, aby mohla být komunika-
ce využívána víceúčelově. 

Jedná se o akci, která si 
velmi rychle našla své uživate-
le a jsme rádi, že vltavotýnské 
nábřeží ožilo. Vzniklá stavba 
přinese městu výrazné rozvinutí 
turistického potenciálu, neboť 
představuje velmi půvabný úsek 
Vltavské cyklistické cesty podél 
stříbropěnné Vltavy s krásami 
malebného týnského Podskalí.

Doufáme, že smíšený provoz 

cyklostezky budou respektovat 
všichni jeho uživatelé a budou 
dbát zvýšené opatrnosti a bez-
pečnosti pohybu.

Věříme, že se stezka stane 
lákadlem i pro turisty (cyklisty 
a in-line bruslaře) a tudíž bude 
i ekonomickým přínosem pro 
místní podnikatele.

O možnost realizovat dru-
hou etapu Břehy - Litoradlice 

v celkových nákladech cca 16 
milionů korun se pak město 
uchází v 17. výzvě regionál-
ního operačního programu 
NUTS II JZ. Realizací 2. etapy 
dojde k cyklistickému propojení 
z Českých Budějovic přes Hlu-
bokou a Purkarec do Týna, což 
přinese další navýšení atraktivi-
ty a funkčnosti této cesty.

-red-

Zastupitelstvo: 
soutěžení, emoce, 

dohadování i smích
Listopadové zasedání zastupitelstva města 

bylo jiné než obvykle. Už samotné zahájení bylo 
doprovázeno napětím. Zastupitelé se zúčastnili 
v plné sestavě, všechna místa pro veřejnost byla 
také obsazena.

V první části programu zastupitelský slib složil 
pan Rudolf Trecha, nahradil zemřelého zastupite-
le pana Míku, jemuž byla věnována minuta ticha. 
Dodatečně byl doplněn slib ing. Jaroslava Bro-
ma, hned v úvodu vyvolala diskusi okolnost, že 
tento slib původně přednesl pouze v radě měs-
ta, správně musí být tento akt vykonán pouze na 
zastupitelstvu.

Dalším bodem programu bylo odvolání Jaro-
slava Bezpalce z rady města ke dni 3.11.2011, 
tomu předcházelo vystoupení strany Věci veřejné 
z koalice a vypovězení koaliční smlouvy. Pan Bez-
palec přednesl své prohlášení, ve kterém zdůraz-
nil svůj nesouhlas s činností koalice.

Starosta města Mgr. Milan Šnorek uvedl, že 
o otázkách města rozhoduje rada města, radní 
mohou své návrhy v radě prosadit.

Při kontrole zápisu z minulého zasedání pro-
běhla krátká výměna názorů, jak opravit dodateč-
ně konkrétní větu v zápisu, nakonec bylo ujed-
náno, že bude prověřen zvukový záznam. Celý 
problém se týkal doplnění návrhu pana Frýby 
o prodloužení termínu návrhů investičních akcí, 
aby mohly být projednány v politických klubech.

Majetkové záležitosti, zápis z finančního výbo-
ru i rozpočtové změny byly body programu, které 
proběhly poměrně hladce. 

Otevření cyklostezky Týn nad Vltavou - Břehy



Téma měsíceTéma měsíce

Oživení nastalo při jmenování jednatele firmy Rumpold – T, s.r.o. za 
město, rada doporučila pana Pavla Bočka. Pana Frýbu zaujala možnost 
se o tomto kandidátovi dozvědět více, dotaz k panu Bočkovi vznesl i pan 
Kožnar, zajímal se o konkrétní vize nového jednatele. Ten upřesnil, že se 
zaměří na kontrolu práce firmy, zejména v oblasti úklidu města.

Změna znaku města a jasné charakterizování jednotlivých částí přines-
lo další příliv názorů. Paní Martina Sudová popsala znak, správně by měl 
být uváděn v jeho gotické podobě jako trojhranný štít. Obrácený kalich se 
na znaku objevil již na pečetidle z roku 1537, tato pozice kalichu vznikla 
posunem obrázku štítu jako součásti opisu na pečetidle. Pan Šálený navrhl 
změnu pozice kalichu, ale v diskuzi bylo upřesněno, že u znaků měst se 
zachovává původní historická podoba.

V bodu „Různé“ byla projednána situace, která nastala v DPS Sakařova při 
opravě kotle pro vytápění DPS a Polikliniky. Pan starosta Mgr. Milan Šnorek se 
omluvil za pochybení města při předání informace o odstavení vytápění.

Pan Kožnar přečetl svůj otevřený dopis určený starostovi města. Vyjá-
dřil svoji nespokojenost s prací starosty. Upozornil na svůj kritický postoj 
ke kauze v DPS Sakařova, personální situaci na radnici a v organizacích 
města, čerpání evropských fondů, k spolupráci s JETE, k investičním akcím 
města, udržování pořádku na Hlinkách.

Starosta města uvedl své stanovisko, informoval o krocích, které souvisí 
s vyjednáváním s ČEZem, o realizaci opravy ulice Pod Tratí, kdy byl respek-
tován zákon o veřejných zakázkách, doplnil i informaci o společných vyjed-
náváních deseti obcí z okolí JETE o konkrétních opatřeních v souvislosti 
s dostavbou a provozováním JETE.

Občané se zajímali o téma úklidu města, situace pořádku na Hlinkách 
se postupně zlepšuje. Pracovní skupina financovaná díky Úřadu práce je 
veřejností sledována: členové pracovní skupiny zajišťují úklid města, někte-
ří z nich vykonávají práci velmi pečlivě, u jiných, podle názoru některých 
občanů přítomných na zastupitelstvu, by mělo dojít k pečlivější kontrole 
výsledků práce.

Celý zápis zasedání městského zastupitelstva je zveřejněn na webu 
města www.tnv.cz, nebo je k nahlédnutí v tištěné podobě na sekretariátu 
starosty.
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Zastupitelstvo: soutěžení, emoce, 
dohadování i smích

Co je hlavní činností a cílem 
knihovny?

Vltavotýnská knihovna nabízí 
čtenářům nejen beletrii, ale velké 
množství naučné literatury i odbor-
ných a zájmových časopisů. Je infor-
mačním a poradenským místem, nejen 
prostřednictvím knih, ale i internetu.

Čtenáři vyhledávají v knihovně 
odpočinkovou literaturu, odborné kni-
hy, oblíbená je psychologická literatu-
ra a také zájmové publikace na téma 
zahrada, ruční práce a další aktivity ve 
volném čase. Dětští čtenáři si často půj-
čují povinnou četbu, primárně je zajímá 
beletrie, ale důležitá je i naučná literatu-
ra. Například půjčování časopisů zaují-
mají 10 % všech výpůjček v knihovně. 
Je možné si zapůjčit týdeník Instinkt, 
který reaguje na politické dění, z histo-
rických časopisů například Epocha, 21. 
století a další, ze zájmových jsou nejví-
ce žádané časopisy o bydlení a zahra-
dě: Můj dům, Chatař a chalupář, Pěkné 
bydlení a jiné; cestovatelské postřehy 
z dalekých zemí najdou čtenáři v časo-
pisu Lidé a země.

Knihovna není jen půjčovna knih 
a časopisů, je místem setkávání lidí, 
možností dalšího vzdělávání a vyhle-
dávání informací pro lidi, kteří ztratili 
práci. Pro seniory je to místo, kde si 
mohou popovídat, vyhledat četbu, 
nebýt sami, když mají svoji rodinu 
daleko. Využívají stále více internet, 
vyřizují e-maily,  jsou tak v kontaktu se 
společenským děním.

V knihovně jste organizovali řadu 
akcí a besed, budete na tuto činnost 
po přestávce z důvodu rekonstrukce 
opět navazovat?

Pro základní školy, gymnázium 
a mateřské školy připravuji besedy 
o literatuře. Jsou to přibližně hodinové 
besedy pro školní třídu, kdy vyprávím 
o autorech, čtu ukázky ze známých 
i méně známých knih i autorů. Spo-
lupráce se školami je výborná, vždy 
mě příjemně překvapí, když jsou děti 
již dopředu připraveny. U prvňáčků, 
kteří se přihlásí do knihovny, má četba 
vliv na školní prospěch, zlepšují se jim 

znalosti i známky. 
V plánu mám i navazovat na akce 

z minulých let: turnaj v pexesu, sou-
těž v rychločtení, setkání dětských 
„knihomilů“, výtvarné soutěže, účast 
na akci Týden knihoven. Měli bychom 
mít vždy jednu větší akci a také až 13 
besed pro školy každý měsíc.

Pracovnice knihovny čtenáři 
potkávají zejména v prostorách 
půjčovny. Co je dalším úkolem kni-
hovnic? 

Pracovnice knihovny zajišťují nákup 
knih, jejich fyzickou kontrolu, balení, 
značení a jejich evidenci. Během let-
ních měsíců se provádí větší aktualiza-
ce knihovního fondu, tzv. odpisy. Podí-
lejí se na přípravě besed pro školy. 

V souvislosti s rekonstrukcí knihov-
ny jsem zajišťovala vyklizení knihovny 
a její uvedení do provozu. Během 
rekonstrukce jsem se zabývala nejen 
evidováním nových knih, ale i kata-
logizováním podle angloamerických 
pravidel katalogizování, kdy se musí 
veškeré záznamy názvů, podnázvů, 
autorů a dalších údajů znovu přepsat 
podle tohoto systému.

Máte nějakou zpětnou vazbu od 
čtenářů?

Určitě ano, oceňují příjemné a přá-
telské prostředí, pozitivně naladěný 
personál, který je ochotný pomoci 
a poradit.

Máte další nápady, jak překvapit 
návštěvníky knihovny další nabíd-
kou služeb?

Ráda bych začala pořizovat zvu-
kové knihy, zejména pro starší čtená-
ře nebo lidi se zrakovými problémy. 
Uvažujeme o zakoupení elektronické 
čtečky knih s využitím knih ke stažení 
na internetu.

Jak často nakupujete nové kni-
hy?

Knižní novinky jsou nejčtenější, pra-
videlně každý měsíc nakupujeme přib-
ližně 60 ks literatury pro dospělé a 20 
– 25 ks dětských knih. Podle standardů 
Národní knihovny v Praze bychom měli 
nakupovat více než 1400 kusů nových 
knih ročně, nám rozpočet dovolí jen 

Vybrané akce a aktivity pro tento měsíc
Co najdete „Na čáře přílivu“

Esejista a historik umění Josef Kroutvor a operní a divadelní režisér 
David Radok vystavují v Městské galerii U Zlatého slunce svá díla pod 
názvem výstavy „Na čáře přílivu“. Josef Kroutvor vystavuje kresby, David 
Radok prezentuje  výtvarné objekty, výstava vás pocitově zanese do dale-
kých krajin s vůní moře a soli. 
Nalaďte se na vánoční pohodu

Zahájení Vánoční výstavy se v Městském muzeum koná 18. listopadu, 
již od 11. listopadu je možné prohlédnout výrobky z hedvábí B. Macháčko-
vé na výstavě „Vánoce v hedvábí“. 

Zvonkový průvod zakončený slavnostním rozsvícením vánočního stro-
mečku se připravuje na  neděli 27. listopadu. 28. - 29. listopadu je možné 
navštívit Vánoční výstavu na Baráčnické rychtě.

Adventní koncert, kde bude vystupovat známý český houslový virtu-
óz Jaroslav Svěcený a jeho hosté, se bude konat ve středu 30. listopadu 
v MDK Sokolovna.

V předvánočním čase uvidíte a uslyšíte v MDK Sokolovna ve dvou růz-
ných koncertech hlavní představitele ze známého muzikálu Jesus Christ 
Superstar: Kamila Střihavku, který mimo jiné proslavil postavou Ježíše 
a Máří Magdalenu – Dashu (Dagmar Sobkovou). Dne 20. 12. 2011 v 19:00 
se koná koncert Kamila Střihavky s jeho kapelou LEADRS. Dne 22. 12. 
2011 v 19:00 bude koncert „Dasha a její hosté. Dagmar Sobková - Dasha 
je nositelkou Ceny Thálie rok 2010 za roli Máří Magdaleny v novém nastu-
dování muzikálu Jesus Christ Superstar. Při obou koncertech bude stolová 
úprava.
Poslouchejte nové internetové rádio Radiátor - po Faktoru 
druhé nejlepší rádio na jihu Čech

Dozvíte se aktuality - počasí, dopravní informace, zprávy, sport a pátrací 
relace s ohledem na region Vltavotýnsko, pobaví vás moderátorská show 
i pohádka na dobrou noc. 

Více na: http://radioradiator.webnode.cz/

Tipy pro volný časTipy pro volný čas
- dokončení z první strany -

asi 1000 kusů ročně. Rádi bychom 
počet novinkových titulů zvýšili: když 
se podařilo v roce 2006 paní Kolářové 
nakoupit více knih, zvedla se návštěv-
nost knihovny, současně stouply pří-
jmy knihovny v podobě čtenářských 
poplatků a přibyli i noví čtenáři. Máme 
trochu obavy ze zvýšení DPH na 14%, 
znamená to, že pokud bychom měli 
stejnou částku v rozpočtu jako v minu-
lém roce, pak nakoupíme méně titulů, 
proto je třeba při plánování finančních 
prostředků počítat s těmito zvýšenými 
výdaji.

V polovině listopadu bude ote-
vřeno zrekonstruované oddělení 
knihovny pro dospělé. Popište, jak 
probíhalo období rekonstrukce a na 
co se čtenáři mohou těšit.

Knihovna byla uzavřena v květnu, 
musím poděkovat všem čtenářům, 
že si zapůjčili celkem 5 600 knih. I tak 
jsme při vystěhování půjčovny naplnili 
více než 250 ks krabic. Při stěhování 
knih velmi pomohly metodičky z Jiho-
české vědecké knihovny v Českých 
Budějovicích paní Jaroslava Čapková 
a Lidmila Švíková. Pracovníci ze Soko-
lovny přestěhovali všechny krabice 
do besední místnosti, členové pra-
covní skupiny, která udržuje veřejná 
prostranství se zapojili i do stěhování 
regálů a akumulačních kamen.

Projekt rekonstrukce zhotovil Ateliér 
Kobera. Ve spolupráci se slečnou Koš-
nerovou jsme vybírali podlahové kryti-
ny, barvu regálů, výška byla navržena 
s ohledem na historickou klenbu, velmi 
se zdařil oblý styl výpůjčního pultu..

V oddělení pro dospělé byla kom-
pletně vyměněna elektřina, změněn 

způsob vytápění, instalována topná 
tělesa, nové podlahy, vyroben nový 
nábytek a dodány nové počítače.

Dalším velkým úkolem byl úklid 
a navrácení všech svazků zpět do 
knihovny. Všech dvanáct tisíc kusů 
beletristických knih zpět do půjčovny 
navozil brigádník pan Aberle, nauč-
nou literaturu pomohli do knihovny 
dopravit studenti oktávy vltavotýnké-
ho gymnázia pod vedením pana uči-
tele Šáleného.

V oddělení pro děti, které je v pro-
vozu již od prvního září, se rozšířil 
prostor dětské půjčovny, vznikla nová 
kancelář pro pracovnice knihovny, 
bylo vyměněno topení.

Kdy zahájí oddělení pro dospělé 
znovu provoz?

Ráda bych veřejnost pozvala na 
slavnostní otevření knihovny 15. lis-
topadu 2011. Návštěvníci knihovny 
se budou moci těšit na nové interiéry, 
příjemné prostředí a zejména na řadu 
zcela nových knižních titulů.
Několik čísel o knihovně:

Návštěvnost knihovny za rok 2010 
byla 11 313 čtenářů, průměrně dospě-
lé oddělení knihovny navštěvuje 75 
čtenářů denně, dětské oddělení se 
pohybuje kolem 55 uživatelů za den. 
Za jeden den se vypůjčí nejméně 320 
knih a časopisů. Jednotlivý čtenář 
v knihovně stráví různě dlouhou dobu 
- od 5 minut na prodloužení výpůjč-
ky až po dvě hodiny, kdy vyhledává, 
studuje a dotazuje se. Besed pro 
školy se loni zúčastnilo 1 200 dětí, na 
internet se v knihovně přihlásilo 1000 
návštěvníků.                                     jk

Téma měsíce: O Městské knihovně a o knihách
Povídání s knihovnicí paní Ivou Janovskou



Stručný přehled některých projednávaných bodů 
z podzimních zasedání zastupitelstva a rady

(září – listopad 2011)
Připravuje se rozpočet města na rok 2012, do konce listopadu bude 

projednán v radě města, v prosinci by ho mělo dle harmonogramu schvá-
leného RM schválit zastupitelstvo města.

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje „Dočasné ubytovny Liš-
kárna“ v Týně nad Vltavou na pozemku, na kterém je ubytovna umístěna, 
za minimální cenu 3.302.660,- Kč. Prodej bude realizován veřejným podá-
váním nabídek. Jednou z podmínek prodeje bude, že případný budoucí 
kupec objekt demontuje a odveze do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy. 
Město stejně jako dosud bude jako nouzové bydlení využívat azylové domy 
v Českých Budějovicích a Písku, dlouhodobé ubytování je možné i v hotelu 
Vltava.

Rada města uložila sociálnímu odboru MěÚ připravit podklady pro zadá-
ní studie na komplexní využití objektu, ve kterém jsou v současné době 
umístěny byty s pečovatelskou službou čp. 360 v Zámeckém nádvoří. 

Rada města Týn nad Vltavou schvaluje směrnici „Příspěvkový program 
města Týn nad Vltavou na realizaci činnosti, rozvojových projektů nebo 
poskytování sociálních služeb zlepšujících sociální situaci znevýhodněných 
obyvatel na území města Týn nad Vltavou (včetně přidružených obcí)“.

Novým zástupcem města a jednatelem společnosti Rumpold-T, s.r.o. se 
stal Pavel Boček.

Město zareagovalo na stížnosti občanů a rozhodnutím rady města uložilo 
společnosti Rumpold-T, s.r.o. zaměřit se na problematiku úklidu bývalého 
KD Hlinky a navrhnout opatření k řešení této situace, také chce vyzvat vlast-
níky jednotlivých objektů k jednání ve věci dodržování veřejného pořádku 
a zajišťování pravidelného úklidu veřejných prostor a bezprostředního okolí 
těchto objektů.

Hlukové problémy na Hlineckém sídlišti jsou řešeny: nadměrný hluk při 
rockových koncertech v místním baru nenechal několikrát po sobě spát 
obyvatele Hlineckého sídliště. Odbor regionálního rozvoje má za úkol pro-
věřit dodržení podmínek kolaudačního souhlasu z hlediska stanovení limitu 
hluku.

ZM po projednání vzalo na vědomí výzvu k zastupitelům ve věci přípravy 
investičních akcí na rok 2012. Starosta města Mgr. M. Šnorek, vyzval opo-
ziční zastupitele, aby se zúčastnili svým názorem přípravy investic a před-
ložili investice do 14. 10. 2011. Soupis investičních priorit na rok 2012 je 
připraven na odboru OHSŠ u ing. Rohleny.

Město se zabývá i posouzením dlažby na náměstí Míru: její historická 
hodnota je sice vysoká, ale aktuální schůdnost problematická. 

Počet městských strážníků bude vyšší, budou mít možnost sloužit smě-
ny po dvojicích a bude lépe zajištěno jejich střídání zejména při odpoled-
ních a  nočních službách i službách o víkendech a svátcích. Ve spolupráci 
s odborem sociálních věcí zabezpečují městští strážníci pohotovosti služby 
péče o děti, zajišťují také plynulý odchyt volně pobíhajících psů a jiných zví-
řat, v nejbližší době budou mít k dispozici radar k měření rychlosti, zajišťují 
v rámci Veřejnoprávní smlouvy i činnost pro další obce v regionu, jejich 
práce by měla být efektivnější. Zastupitelstvo města schválilo zvýšení počtu 
městských strážníků na čtyři k 1. 1. 2012, konkrétní termín nástupu bude 
podle potřebnosti nutných školení buď již v lednovém nebo až v dubnovém 
termínu.

Starosta města Mgr. M. Šnorek informoval ZM o návštěvě zástupců 
z Ředitelství vodních cest ČR, kteří přednesli v radě města informace týka-
jící se realizace projektu splavnění Vltavy v Týně nad Vltavou. Dokonče-
ní Vltavské vodní cesty v úseku vodní dílo Hněvkovice - Týn nad Vltavou 
se odehraje bez realizace navýšení podjezdné výšky týnského mostu. 
V dalším období Ředitelství vodních cest ČR nemá dostatek prostředků 
na realizaci úpravy týnského mostu, akce je ze seznamu investic vyškrtnu-
ta. Starosta města doplnil, že město uvažuje o analýze technického stavu 
železného mostu.

Na základě dohody mezi ČEZ a starosty obcí z nejbližšího okolí Jaderné 
elektrárny Temelín z roku 2004 bylo plánováno rozdělení částky 50 mil. Kč, 
která měla být obcím poskytnuta během přípravy skladu použitého paliva 
ve čtyřech krocích – zahájení procesu EIA, územní řízení, stavební povolení 
a kolaudace jako podpora projektů regionálního rozvoje a rozvoje infra-
struktury v okolí JETE. Vzhledem k tomu, že kolaudační řízení na sklad 
použitého paliva umístění v areálu JETE se dostává do svého závěru, moh-
lo město obdržet třímilionovou částku podle smlouvy. Zastupitelstvo města 
Týna nad Vltavou schválilo přijetí finančního daru od ČEZ, a.s. ve výši 3 mil. 
Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou využity na spolufinancování 
stavebních investičních akcí - rekonstrukce technologických části budovy 
městské polikliniky, rekonstrukce městské knihovny a rekonstrukce veřej-
ných WC u hřbitova.

Bezúplatný převod pozemků v majetku České republiky na Město Týn 
nad Vltavou, umožňuje realizovat další kroky při přípravě výstavby pla-
veckého areálu. Město se zavazuje o pozemky řádně pečovat a užívat je 
pouze k účelům využití ve veřejném zájmu tj. k vybudování a provozování 
areálu městského plaveckého bazénu a městských sportovišť. Nesmí je 
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nemovitosti neprona-
jímat a dále nepřevádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení je sjednáno 
na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí.

Prodej pozemků společnosti MANE HOLDING v lokalitě Pastviny (býva-
lý areál kasáren) byl schválen ZM společně se změnou, „Nájemní smlouvy 
a smlouvy o smlouvě budoucí kupní“ uzavřené mezi městem Týn nad Vlta-
vou a společnosti MANE HOLDING, a.s., dne 15. 10. 2010. Ve smlouvě je 
ujednán budoucí prodej nemovitostí, resp. jejich částí, které budou využi-

ty v souladu se změnou 
č. 4 platného ÚPO Týn 
nad Vltavou jako obytné 
objekty, objekt občanské 
vybavenosti a stavební 
parcely v lokalitě Pastviny 
v Týně nad Vltavou.

jk

Stanovisko města 
k odstávce tepla v DsPS Sakařova

Důvodem opravy kotelny v říjnu byla potřeba vyhnout se haváriím v zimě.
Vzhledem k velmi špatnému stavu kotelny v budově Polikliniky Týn nad Vltavou, která 

mimo jiné vytápí i byty v DsPS Sakařova, jsme přistoupili k její rekonstrukci (důkazem 
špatného stavu je např. havárie z 8. 10.). Přestože jsme finanční prostředky na provedení 
opravy kotelny i projekt na provedení opravy obdrželi později, než jsme předpokládali, jedná 
se o investiční akci s celkovými náklady přesahujícími 7 mil. korun. V srpnu Rada města 
na svém jednání rozhodla, že opravu kotelny provedeme v termínu 5. 9. – 15. 10. 2011. 
Před vlastním zahájením opravy kotelny jsme si zjistili i informace o dlouhodobé předpo-
vědi počasí včetně doby, kdy měla oprava kotelny probíhat. Dlouhodobá předpověď počasí 
vytvářela podmínky pro bezproblémové splnění opravy kotelny v plánovaném termínu. 

Cílem zahájení opravy kotelny i v tomto termínu byla snaha předejít případnému 
poškození kotelny a výpadku dodávek tepla do těchto objektů během topné sezony. 
Dalším našim cílem bylo provedením opravy kotelny ušetřit náklady na topení nejen 
pro město, ale i pro obyvatele DsPS. 

Postavení informace v některých sdělovacích prostředcích je matoucí a neprav-
divé, pouze dva dny v ranních hodinách klesla teplota k 15 °C. Jinak se pohybovala 
pod dvaceti stupni, podle zákona měla být topná sezona zahájena v pondělí, teplo 
bylo dodáváno od středy, obyvatele odškodníme slevou z nájemného. 

Pouze od soboty 8. 10. 2011 do pondělí 10. 10. 2011 se ochladilo, čímž se v této 
době teplota v bytech pohybovala mezi 15°C až 17°C. Obyvatelé nebyli dostatečně infor-
mováni. Za tuto skutečnost se všem obyvatelům DsPS Sakařova omlouváme. V úterý 
11. 10. 2011 se opět oteplilo na 19°C a firma, která provádí rekonstrukci, slíbila, že 
zprovozní topení před termínem ukončení opravy, což se jí podařilo v tentýž den kolem 
20.00 hodiny. Po konzultaci s nájemníky se zástupci firmy domluvili, že začnou napouš-
tět systém topení až druhý den ráno, to je 12. 10. 2011. Při tlakování systému došlo 
k technickým problémům, ale v 16.30 hodin se topilo ve všech bytech pečovatelského 
domu Sakařova. 

K danému problému byla svolána schůzka na DsPS Sakařova dne 27. 10. 2011, 
kde jsme postoj města vysvětlili a za chyby v komunikaci se omluvili. Dále jsme sezná-
mili obyvatele s připravovanými změnami a přijímanými opatřeními, aby v budoucnu již 
nedocházelo k podobným situacím.        

Při opravách kotelny Polikliniky Týn nad Vltavou, která mimo jiné vytápí i byty v DsPS 
Sakařova, došlo, dle provedeného šetření, ke snížení teploty v místnostech  DsPS krát-
kodobě po dva dny na hodnoty mezi 15°C až 17°C. Tento stav nevedl ke zhoršení zdra-
votního stavu obyvatel. Ti však nebyli dostatečně informováni. Za tuto skutečnost se 
všem obyvatelům DsPS Sakařova omlouváme a přerušení dodávky tepla zohledníme ve 
snížení nájemného za uvedené období.

Případ výrazného zhoršení zdravotního stavu jednoho z obyvatel DsPS nesouvisí 
s výlukou tepla v DsPS, jak potvrdili ošetřující lékaři.

Dotyčnému se zdravotní stav v posledním období výrazně zhoršoval v souvislosti 
s velmi závažným onemocněním, a přes opakované pokusy spoluobyvatel i sociálních 
pracovnic i zaměstnanců Vltavotýnské realitní a.s. odmítal zahájit léčení, naposledy 
v pátek 7. 10. Bohužel ho k odvozu na ošetření nepřiměla ani přivolaná rychlá záchran-
ná služba, o několik dní před tím i ji odmítl. Případ ukázal na přetrvávající problém, že 
k některým obyvatelům DsPS neexistuje ochranný vstup, jelikož neužívají žádnou pečo-
vatelskou službu. Postavení informace v některých médiích, ať už pochází z jakéhokoliv 
zdroje, se nám jeví jako lživé a zásadně poškozující sociální politiku města.

Nedošlo k odpovídajícímu předání informací o výluce tepla. Město přijalo opatření.
Provedeným šetřením byl zjištěn problém v komunikaci. Přestože město má správ-

ce objektu Vltavotýnskou realitní a.s., která má povinnost obyvatele DsPS informovat 
o krocích typu „krátkodobá odstávka kotelny“, a rovněž smlouvu s poskytovatelem 
sociálních služeb, který by měl vyjednávat o podobných záležitostech, nedošlo včas 
k řádnému předání informace těmto institucím ze strany realizátora akce, tedy měs-
ta. Přestože řada mediálních výroků o komunikaci představitelů samosprávy s obyvateli 
DsPS se nezakládá na pravdě, bylo šetřením zjištěno, že došlo podcenění způsobu podá-
ní informací. A RM vyvodila ze situace určité závěry. 

Přijatá opatření v rámci Rady města Týn nad Vltavou dne 17. 10. 2011:

usnesení č. 622/2011:
Rada města ukládá připravit scénář nouzového opatření pro případ výpadku dodávky 

tepla v DsPS. 
Z: Ing. Pavlíček

usnesení č. 623/2011:
Z důvodu rekonstrukce výměníkové stanice a vzduchotechniky polikliniky v Týně nad 

Vltavou, která je i dodavatelem tepla do DsPS Sakařova 497, došlo k přerušení dodávky 
tepla a teplé vody pro tento pečovatelský dům. Podle Obč. zákonníku § 698 zák. č. 
40/1964 Sb. má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného, jestliže byla nedosta-
tečně poskytována plnění spojená s užíváním bytu a jestliže se v důsledku toho užívání 
bytu zhoršilo. Proto RM rozhodla o poskytnutí 10% slevy z nájemného za měsíc říjen 
2011 všem nájemníkům DsPS Sakařova 497, Týn nad Vltavou. 

    Z: Ing. Frýdová
usnesení č. 624/2011:
Rada města ukládá doplnit smlouvu o dílo na poskytování služeb pro město Týn nad 

Vltavou, jako provozovatele domů s pečovatelskou službou Vltavotýnskou realitní, jako 
oprávněnou ve věci smlouvy jednat.
    Z: pí Bezlerová
usnesení č. 625/2011:
Rada města ukládá zorganizovat společné setkání obyvatel v DsPS ulici Sakařova, 

a to za účelem zlepšení komunikace mezi městem a nájemci.
Z: pí Bezlerová, Mgr. Laschová, Ing. Kobera, Ing. Frýdová

usnesení č. 626/2011:
Rada města ukládá zpracovat směrnici o poskytování informací o omezení dru-

hých osob v důsledku stavební činnosti města Týn nad Vltavou a jím zřízených nebo 
založených právnických osob.

Z: JUDr. Pavlásek, Ing. Rohlena
Schůzka na DPS Sakařova dne 27. 10. 2011
Na schůzce se seniory jsme se všem zúčastněným omluvili za nedostatek informa-

cí ze strany města, došlo ke zvolení domovního důvěrníka z obyvatel DsPS pro lepší 
komunikaci s městem, sociálními institucemi, Vlt. realitní i Vlt. teplárenskou. Dále jsme 
zdůraznili, že jsou k dispozici krizové telefony na Farní charitu a na pečovatelskou firmu 
Ledax, které mají s městem smlouvy o zajištění  pomoci pro seniory.

Město Týn nad Vltavou



Rok poté…
Prostor pro zhodnocení toho,
co se podařilo či nepodařilo na
vltavotýnské politické scéně za
rok po volbách
Rozhovor
s Mgr. Milanem Šnorkem 
(ODS)

Co se Vám v letošním roce 
podařilo uskutečnit?

Z mého pohledu je podstatné 
to, čím se měří úspěch, a tím je 
nebývalá investiční aktivita, které si 
musí povšimnout každý. Městu se 
podařilo zrealizovat 25 investičních 
akcí. U některých logicky a záměr-
ně navazujeme na přípravu, ať už 
projektovou, smluvní nebo dotační 
z minulého období, 12 akcí bylo při-
praveno v průběhu roku 2011 nově. 
Z největších bych zdůraznil 1. eta-
pu cyklostezky Týn-Břehy, krásnou 
a myslím, že dnes již podle ohlasů 
můžeme říci i úspěšnou. Tato stav-
ba byla financována z evropských 
dotací. Dík patří předchozímu vede-
ní města, jak za projekt, tak dotační 
úspěch, novým vedením města dopl-
něný a domyšlený na základě pod-
nětů občanů o doasfaltování části 
nábřeží. Dále se povedlo uskutečnit 
první vyvolané opatření v souvislos-
ti s dostavbou JE Temelín a 11. 11. 
2011 bylo předáno k užívání veřej-
nosti parkoviště a velice potřebný 
druhý výjezd z Hlineckého sídliště. 
Jsem rád, že se vedení města poda-
řilo ve spolupráci s Českým konzu-
látem ve Washingtonu urychleně 
vyřešit majetkoprávní vypořádání, 
čímž jsme vytvořili předpoklady pro 
včasnou realizaci. Z nově připrave-

ných akcí bych vybral rekonstrukci 
výměníkové stanice na poliklinice 
nebo veřejností velmi poptávané zří-
zení veřejných záchodků na měst-
ském hřbitově.

Pozitivně vnímám posilování pře-
rozdělování prostředků ze strany 
státu městům podle počtu obyvatel 
– tzv. „na hlavu“ obyvatele. Nové-
mu vedení města se podařilo získat 
jak prostředky z evropských fondů 
- 1 milion ze SZIF na rekonstruk-
ci kulturního domu v Předčicích, 
tak z národních dotací, například 
z Ministerstva pro místní rozvoj 8 
milionů korun nebo z krajských 
dotací 1 milion na řadu investičních 
akcí. Obesíláme výrazně více dotač-
ních titulů než v minulosti a připravu-
jeme vhodné projekty, abychom se 
mohli aktivně ucházet i nadále.

I v řadě dalších bodů se nám 
daří plnit koaliční program, výrazně 
jsme posílili informovanost obyvatel. 
Vydáváme Radniční noviny, zřídili 
jsme pro diskuse oficiální facebook 
města, reagujeme na podněty, dota-
zy a stížnosti, snažíme se občany 
vtahovat do diskusí o problémech 
města. Komunikujeme daleko 
více, než bylo zvykem, s komisemi 
i s osadními výbory. Posílili jsme 
nadstandardně transparentnost 
výběrových řízení u zakázek nižších 
než 6 milionů korun vydáním relativ-
ně přísné směrnice města. 

Úřad jsme zeštíhlili, zefektiv-
nili, funguje dobře, příkladem je 
i zvládnutí enormní zátěže investič-
ní smrště ze strany zaměstnanců 
odboru hospodářské správy. V sou-
časné době vyhodnocujeme objek-
tivní informace z benchmarkingu 
- metody porovnávání kvality úřadů, 
které využijeme pro další zefektiv-

nění činnosti úřadu a s kterými také 
seznámíme veřejnost. Využíváme 
i nástroje ke kontrole pracovního 
vytížení jednotlivých pracovníků.  

Ve vztahu ke strategickému sou-
sedovi JE Temelín navazuji na dlou-
holetý zápas obcí kolem elektrárny 
i předchozích vedení města, zde je 
třeba vyjednané pozice uhájit. Pro 
prosazení dalších požadavků, ať už 
vůči JE Temelín či státu v souvislos-
ti s dostavbou, je dle mého názoru 
důležitý společný postoj regionu 
kolem elektrárny. Rozvinul jsem 
intenzivní spolupráci tzv. pětky, pěti 
obcí v nebližším okolí elektrárny, kde 
jsme v tomto týdnu vydali zásadní 
prohlášení vůči vládě ČR. Zahájil 
jsem spolupráci i tzv. třináctky, 34 
obcí v 13km ochranném pásmu 
JETE, kde očekáváme jednání s vlá-
dou o možnostech podpory, motiva-
ce obcí kolem jaderných elektráren    

Co se Vám naopak nepovedlo 
nebo co vnímáte jako neúspěch?

Neúspěch je podle mne politická 
nestabilita, kterou jistě vnímají oby-
vatelé Týna od loňských voleb. Přes 
svoji vytrvalou víru ve slušnost jsem 
si nedělal iluze o ideálním fungování 
a jednotě velmi složité a rozporupl-
né koalice. Všichni si jistě pamatuje-
me na nevybíravé výstřelky politické 
kultury před volbami a po volbách. 
Přesto mě nepříjemně překvapila 
míra osobní účelové motivace něk-
terých zastupitelů i úroveň politické 
diskuse, včetně nevybíravých osob-
ních útoků. V konečném důsledku 
jsem ale přesvědčen o tom, že vývoj 
v posledních dnech vede právě ke 
zklidnění, ke stmelení, sjednocení 
koalice a nastolení atmosféry dělné 
spolupráce směrem k naplňování 
skutečných potřeb města a plnění 

koaličního programu. Každý člo-
věk chybuje, nejvíce mne mrzí celá 
záležitost kolem DsPS, která dělá 
negativní reklamu celému městu 
a na níž se jistě podepsaly i dezin-
formace ze strany médii.

Jaká máte očekávání do další-
ho období? 

Naplňovat náš koaliční program, 
nastolit větší politickou stabilitu 
výraznější věcnou koaliční spolu-
prací, jasně směřovat ke konkrét-
ním cílům, v oblasti investic připravit 
a začít realizaci městského koupa-
liště, připravit a postupně realizo-
vat revitalizaci Hlineckého sídliště, 
rozvíjet nabídku pro výstavbu – tedy 
pokud mám vybrat pouze to z mého 
hlediska hlavní. Podporovat dostav-
bu JE Temelín, nicméně v souladu 
s přípravami jasně trvat na zavedení 
trvalé motivace obcí kolem Teme-
lína ze strany státu, nebo alespoň 
zakotvení trvale dobré spolupráce 
s JE Temelín o trvalém příspěvku po 
dobu fungování jaderné elektrárny. 
Budovat v této souvislosti spoluprá-
ci mezi obcemi v regionu. Dokončit 
systémovou reformu Vltavotýnské 
realitní a.s. i dalších příspěvkových 
organizací města, prověřit a prověřo-
vat kvalitu fungování úřadu a přijímat 
opatření. Připravovat a podporovat 
dobré projekty rozvoje v oblasti kul-
tury a sportu. Zachovávat otevřenost 
vůči obyvatelům a věcnou a slušnou 
politickou diskusi. Určitá část oby-
vatel města volá po obrácení kali-
cha v našem městském znaku jako 
příslibu pozitivních vibrací v našem 
městě, za sebe musím zdůraznit, 
že pozitivní vibrace mohou proudit 
pouze v tom případě, že se o to při-
činíme každý sám. 

-red-

Rok poté…
Prostor pro zhodnocení toho,
co se podařilo či nepodařilo na
vltavotýnské politické scéně za
rok po volbách
Rozhovor
s Mgr. Karlem Hájkem (US)

Co vás překvapilo za první rok fungování 
rady v novém složení?

Radního dělám již třináctý rok, takže mě 
nepřekvapilo vůbec nic. Vím dobře, jak by 
rada měla fungovat, o jakou legislativu se její 
činnost opírá a jak lze v její práci chybovat či být 
úspěšný.  

Jak probíhá současná práce rady města?
Vzhledem k tomu, že jsem součástí městské 

rady, je pro mne nesnadné její práci hodnotit. 
To je otázka spíše pro týnského občana, který 
se o tuto problematiku zajímá. Ne vše se radě 
povedlo, ale má za sebou také řadu dobrých 
rozhodnutí.  

Máte představu, jak by rada města měla 
úspěšně fungovat?

Výsledky činnosti městské rady hodně závisí 
na jejím osobnostním složení. Pokud v radě 
zavládne týmový duch a konstruktivní myšlení 
s potřebnou dávkou optimismu, pokud dokáže 
rozlišovat podstatné od méně významného, 
pokud řešení vzájemných vztahů nepřekryje 
sledování zájmů města a jeho občanů, pak 
může být taková rada městské komunitě 
prospěšná. 

Jak se vám za Unii svobody daří prosazovat 
body z vašeho volebního programu?

Z pohledu investic jsem rád, že se v prvním 
roce působení nového zastupitelstva podařilo 
dotáhnout do konce některé projekty započaté 
zastupitelstvem s účastí Unie v minulém 
volebním období. Mám tím na mysli např. 
uskutečnění první etapy naší části vltavské 
cyklostezky propojující Týn a Hlubokou, stavbu 
druhé výjezdové komunikace z hlineckého 
sídliště nebo realizaci druhé etapy rekonstrukce 
ulice Pod Tratí.

Uveďte, co ještě máte v plánu z vašeho 
volebního programu dále prosazovat?

Také plánované investice na rok 2012 
v čele s první etapou zateplení pláště městské 
polikliniky velmi dobře korespondují s naším 
volebním programem. Doufám, že se časem 
podaří rozjet projekt plaveckého areálu na Malé 
Straně, zvláště když vlastnictví pozemků již bylo 
vyřešeno, rekonstrukce fotbalového areálu nebo 
bruslařský stadion na Hlinkách. To je zatím velký 
závazek do dalších let. Unionisti budou také 
prosazovat všechny projekty vedoucí k úsporám 
energie a tím k šetření provozních nákladů 
města v budoucích letech. Kromě již zmíněného 
zateplení budovy městské polikliniky jde také 
o zateplení pláště hlinecké budovy mateřské 
školky nebo domu s pečovatelskou službou na 
zámeckém nádvoří. Zapomínat by se nemělo 
na rekonstrukci místních komunikací, trvalým 
úkolem je odstraňování bariér pro lidi tělesně 
znevýhodněné.

Která problematika je vám nejbližší?
Velmi blízkými tématy jsou pro mě v současné 

době kultura, školství, zdravotnictví, sport, ale také 
energetika a úspory energie, ochrana životního 
prostředí včetně problematiky udržitelnosti života 
na naší planetě. 

Jak vidíte současnou situaci ve městě?
Je poměrně komplikovaná a do určité míry 

politicky nestabilní. 
Čím je to způsobeno?
Je to dáno mimo jiné nedostatečným 

respektováním volebních výsledků po 
posledních komunálních volbách. To může vést 
k obtížím při prosazování týmové práce v radě 
nebo v zastupitelstvu. Tím však nemám na 
mysli projevy názorové různosti, které považuji 
za potřebné a v kultivované demokratické 
společnosti dokonce za půvabné. 

Co byste si osobně přál?
Aby současná městská samospráva fungovala 

alespoň tak dobře, jako v minulém volebním 
období. Myslím, že je stále ještě čas na výrazné 
posunutí našeho města kupředu. Osobně pro to 
udělám vše, co bude v mých silách.

-red-

ODPADOVÝ SLOUPEK ...
aneb Co o odpadech možná nevíte

Díl 6. Třídění a využití nápojo-
vých kartonů

*  Obyvatelé Jihočeského kraje se postupně 
zapojují i do třídění nápojových kartonů (krabic 
od mléka, džusů apod.), ale v loňském roce činil 
průměr na jednoho obyvatele jen necelé tři vytří-
děné nápojové kartony za rok.

*  Nápojové kartony se skládají ze tří materiálů: 
papíru, hliníkové folie a polyethylenové folie. 
Zpracovávají se hlavně v papírnách stejně jako 
sběrový papír, tj. rozvlákňují se v rozvlákňovači 
a využívá se z nich papírová složka, která činí 
až 75 % hmotnosti obalu. Papír, ze kterého se 
nápojové kartony vyrábějí, je totiž velmi kvalit-
ní a papírny ho používají pro výrobu nových 
papírových obalů, zejména lepenkových kra-
bic.

*  Alternativou je využití nápojových kartonů 
k výrobě stavebních desek – tu lze považovat 
za 100% recyklaci. Nápojové kartony se rozdrtí 
na malé kousky a na speciální lince se při tep-
lotách okolo 200 °C lisují do desek, které mají 
podobné použití jako sádrokartonové desky. 
Takovouto linku naleznete v Hrušovanech 
u Brna a s deskami se můžete setkat u vybra-
ných prodejců stavebnin.

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

odbor  životního prostředí



Kalendárium vltavotýnských osobností
Listopad 2011

28. 11. 1891 se v Týně nad Vltavou narodil římskokatolic-
ký kněz, publicista a básník Ondřej Fritz. Psal pod pseudony-
mem Vltavotýnský. Zemřel 7. 12. 1940 v Buštěhradě.

29. 11. 1916 zemřel vltavotýnský pedagog, historik a spi-
sovatel Josef Hanzlík.

Martina Sudová

V Městském muzeu Týn nad Vltavou začínají v letošním 
roce opět Vánoce o něco dříve, aby měli návštěvníci možnost 
prohlédnout si dvě výstavy, které připravujeme.

V pátek 11. listopadu byla v 16:00 hodin zahájena verni-
sáží výstava Vánoce v hedvábí – ručně malované hedváb-
né šátky, obrázky a šperky autorek Blanky, Hanky a Lenky 

Macháčkových. Na vernisáži si mohli moci zájemci vyzkoušet techniku 
malování na hedvábí. Výstava je prodejní – přijďte se inspirovat originálními 
vánočními dárky.

Následující pátek, 18. listopadu bude otevřena výstava Od adventu do 
Tří králů. Výstava nabídne lidové tradice a zvyky v adventním a vánočním 
období, je koncipována ze sbírek městského muzea. Uvidíte tady staročes-
kou domácnost, historický nábytek, původní vánoční ozdoby a možná se 
potkáte i s třemi králi.

V první adventní neděli, 27. listopadu, zveme všechny na Advent 
v muzeu. V 16:00 hod. se vydá Zvonkový průvod od MěDDM na náměs-
tí s adventními trhy, kde bude slavnostně v 18:00 hod. rozsvícen vánoční 
strom. Záhy po rozsvícení stromku bude návštěvníkům od 18:00 do 20:00 
zpřístupněno městské muzeum. Čeká zde na vás vánoční překvapení.

V pátek 16. prosince v 17:00 hodin dovrší vánoční program tradiční kon-
cert žáků a pedagogů Základní umělecké školy Karla Komzáka. 

Obě vánoční výstavy potrvají do svátku Tří králů - 6. ledna 2012.
Martina Sudová

Vyjádření ing. Ivo Machálka k situaci v DsPS
Vážení občané Týna, nikdy bych nevěřil, jak se dá zneužít médií proti 

člověku, aniž by něco špatného udělal. Většina z vás se jistě dostala k infor-
macím, které byly zveřejněny v různých médiích o situaci v DSPS Sakařova 
v době 8. – 10. 10. 2011.

Rád bych vysvětlil celou situaci z mého pohledu. Vzhledem ke špat-
nému stavu kotelny v budově Polikliniky Týn nad Vltavou, která mimo jiné 
vytápí i byty v DSPS Sakařova, byla zahájena její rekonstrukce. V srpnu 
rada města na svém jednání rozhodla, že oprava kotelny je opravdu nutná 
a bude provedena i s rizikem, že oprava nebude dokončena do začátku 
topné sezony. Před vlastním zahájením opravy kotelny jsme si zjistili  infor-
mace o dlouhodobé předpovědi počasí, včetně doby, kdy měla oprava 
kotelny probíhat. Dlouhodobá předpověď počasí vytvářela podmínky pro 
bezproblémové splnění opravy kotelny v plánovaném termínu. 

O odstávce topení jsem včas informoval všechny nájemce v budově 
Polikliniky, kterým jsem slíbil, že se začne topit ve středu 12. 10. 2011, což 
bylo splněno.

Ke snížení teploty v bytech došlo bohužel v sobotu a v neděli. Obyvatelé 
i přesto měli možnost kontaktovat pracovníky, kteří zajišťují službu na krizo-
vém telefonním čísle.

Co se týče útoků na mou oso-
bu, kde některá média mě obviňu-
jí, že asi 20 seniorům jsem měl se 
„smíchem říci, že se aspoň otuží“, 
nebo „ať si koupí přímotopy“ jsou 
nepravdivá, lživá obvinění některých 
novinářů, která se nezakládají na 
pravdě.  

S dotazy se na mě obrátili až 
v pondělí, v době, kdy probíhalo 
jednání rady města. Od seniorů 
z DSPS jsem ve skutečnosti obdržel 
pouze dva dotazy, telefonicky se na 
situaci ohledně vytápění dotazovala 
paní Landová, které jsem vysvět-
lil, že oprava potrvá až do úterý, tj. 
ještě jeden den. Osobně se na mě 
obrátila paní Skalová, rovněž obyva-
telka DSPS Sakařova, kterou jsem 
vyslechl, vysvětlil jí situaci a znovu 
zopakoval informaci o již končící 
opravě. Dále proběhla schůzka se 
seniory v DSPS Sakařova dne 27. 
10. 2011, kde ani jeden nepotvrdil 
výroky uvedené v médiích. 

Uvědomuji si, že zajištění infor-
movanosti a pomoci bylo velice 
důležité a vyplývá z toho pro mě 
poučení pro další podobné situace. 
Rád bych ve spolupráci s Vltavo-
týnskou realitní, která spravuje byty 
v DSPS, zajistil prevenci takovýchto 
problémů. Společně s  poskytovateli 
pečovatelské služby, budeme inten-
zivněji komunikovat s jednotlivými 
obyvateli DSPS. 

Ing. Ivo Machálek

Mimořádné zastupitelstvo města
Dne 10. 11. 2011, podali zastupitelé za sdružení SPVT, Věci veřejné 

a KSČM, žádost starostovi města o svolání mimořádného zastupitelstva 
města.

K tomuto kroku přistupujeme poté, co jsme společně se značnou částí 
občanů našeho města velmi znepokojeni s kroky, které činí vedení našeho 
města a které směřují ke stagnaci rozvoje. Rovněž jsme znepokojeni s tím 
jak vedení města porušuje zákony, což se v plné nahotě projevilo při jedná-
ní minulého zastupitelstva města.

Zároveň požadujeme, aby zasedání zastupitelstva proběhlo v prosto-
rách, kde bude možnost účasti většího počtu občanů, k čemuž se nám jeví 
zasedací místnost na Městském úřadě, jako dosti malá a nevyhovující, což 
potvrdilo jednání posledního zastupitelstva města.

Z těchto důvodů navrhujeme využít prostory MDK Sokolovna, popřípa-
dě kulturního domu na Hlineckém sídlišti.

zastupitelé za SPVT, VV, KSČM

Městská knihovna v Týně nad Vltavou
SRDEČNĚ ZVE

své čtenáře na slavnostní otevření 
zrekonstruovaného oddělení pro dospělé čtenáře

15. listopadu 2011 v 10:00 hodin
Zahrají žáci Základní umělecké školy Karla Komzáka. 

Recituje Kristýna Šestáková.

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

Městská knihovna, Náměstí Míru l, Týn nad Vltavou
tel. : 385 772 305, 307, e-mail: tyn-knihovna@volny.cz, www.tnv.cz

Výpůjční doba a provoz internetu
Mládež:   Pondělí 10.30 - 16.30 
       Středa              10.30 - 16.30
Dospělí: Úterý              9.00 - 12.00 13.00 - 16.30
 Čtvrtek  9.00 - 12.00 13.00 - 16.30
 Pátek  9.00 - 14.00
Internet:  Pondělí 10.30 - 16.30
 Úterý  9.00 - 12.00 13.00 - 16.30 
 Středa 10.30 - 16.30
 Čtvrtek   9.00 - 12.00 13.00 - 16.30
 Pátek  9.00 - 14.00

Fotografická 
hádanka
Znáte místo, 

které je na fotografii?
Odpověď najdete na stránkách 

Vltavínu…

Trhy znovu potvrdily zájem o regionální výrobky
V sobotu 22. října se na dvorku za vltavotýnskou galerií podruhé konaly 

farmářské trhy. Pořádalo je Farmářské centrum Vltava ve spolupráci s měs-
tem Týn nad Vltavou. Podzimní dýňová výzdoba dodávala tu správnou atmo-
sféru, i když počasí bylo ten den mrazivé, spíše zimní. Návštěvníci se proto 
často zahřívali u stánku s čajem a svařenými nápoji. K poslechu jim hrály 
kapely Duo Chance z Veselí nad Lužnicí a Al Boss z Českých Budějovic. Ve 
stáncích bylo možné zakoupit zeleninu, koláčky, cukrovinky, uzeniny, med, 
perníčky, ale také keramiku, šperky nebo dušičkovou výzdobu. „Oproti čer-
vencovým trhům se prodejci ze třetiny obměnili. Zájem veřejnosti byl znovu 
velký, zejména o potraviny. Potvrdilo se, že lidé začínají vyhledávat kvalitní 
regionální výrobky. Chtěli bychom jejich sortiment do budoucna neustále 
rozšiřovat,“ sdělil za pořádající Farmářské centrum Miroslav Vlasák.

Do konce roku Farmářské centrum s podporou města uspořádá ještě 
prosincové adventní trhy. Jejich termín je naplánován výjimečně na nedě-
li 18. prosince. Bližší informace o prodejcích a doprovodném programu 
přineseme v dalším čísle Vltavínu. 







Epy de Mye pokřtí v Týně novou desku, 
přijede i Hlas

Mladá českobudějovická kapela Epy de Mye se vrací do Týna nad Vlta-
vou často a ráda. Má tu své kořeny a pravidelně ve zdejším klubu Špejchar 
pořádá vlastní akce nazvané Epycentrum. Téměř na den přesně po třech 
letech se skupina vrací do Týna nad Vltavou pokřtít druhé studiové album. 
Křest se uskuteční v sobotu 3. prosince od 19:30 ve zdejším Zámeckém 
divadle. Hostem večera bude zpěvák Ivan Hlas. Hity jako Na kolena nebo 
Karlín zahraje v triu s violoncellistou Olinem Nejezchlebou a fenomenálním 
kytaristou Norbi Kovácsem. „Ivan Hlas nás viděl v létě na festivalu v Herálci 
a padli jsme si muzikantsky i lidsky do oka,“ říká kontrabasistka, zpěvač-
ka s současně i vltavotýnská rodačka Lucie Cíchová. Vstupenky si diváci 
mohou rezervovat na webu www.epydemye.cz, sál má omezenou kapacitu 
200 míst. Cena vstupenek je 150 Kč, pro studenty pouze 100 Kč.  

Epy de Mye prošla rokem plným změn. Dvojici Lucie Cíchová a Jan 
Přeslička doplnili muzikanti Dušan Vainer a Mirek Vlasák, došlo také k obo-
hacení akustického zvuku o elektrické nástroje, kapele se podařilo vyhrát 
beatový festival, odehrát bezpočet koncertů na hlavních scénách festivalů 
a natočit novou desku. Zda se skupině podaří navázat na tři roky starý 
počin, který dosáhl na čtvrté místo v žánrových cenách Anděl, ukáží násle-
dující měsíce. 

Zimní plavba v divadle Na palubě!
Vánoce se již blíží a tak se můžete těšit na Zimní plavbu s vánoční atmo-

sférou. Tentokrát naše pozvání přijaly sestry Luňáčkovy se svým tatínkem 
Zdeňkem. Společně zahrají blok vánočních písní a tak si budete moci 
od veškerého shonu krásně odpočinout. Na vánočním koncertě zahraje-
me tradičně i my, Luňáčci. Na Zimní plavbu vyplouváme v pátek 9. 12. 
2011 v 19:30 hodin ve Vinárně Hotelu Zlatá Loď. Vstupné je dobrovolné, 
výtěžek půjde na Domov sv. Anežky v Čihovicích. 

Na Vaši návštěvu se těší Luňáčci

Ze spolkové činnosti
V měsíci říjnu 2011 nebyla činnost našeho spolku tak rozsáhlá, 

ale přesto jsme neusnuli na vavřínech. Opět jsme se kromě běžné 
agendy účastnili i jiných akcí.

Dne 26. 10. 2011 proběhlo jednání kulturní komise spolku. Na jedná-
ní jsme projednali a schválili postup a účast zástupců spolku na pietním 
aktu u příležitosti 93. výročí vzniku Československé republiky. Projednali 
a schválili jsme návrh Plánu kulturní činnosti spolku na rok 2012 pro jednání 
výboru spolku.

Dne 28. 10. 2011 se delegace našeho spolku účastnila vzpomínkové 
akce ke vzniku Československé republiky. Zástupci našeho spolku spolu 
se zástupci ostatních spolků – Baráčníků, SDH Týn nad Vltavou – položili 
za spolky věnec k pomníku padlých. Po projevu p. starosty města a před-
sedy našeho spolku bratra Vladimíra Broma zazněla státní hymna, během 
které bratr Dědič s bratrem Novotným odpálili tři výbušky. Předseda spolku 
poděkoval všem členům spolku, kteří se akce zúčastnili a podíleli se na její 
přípravě.

Dne 6. 11. 2011 proběhlo jednání výboru spolku. Jednání zahájil a řídil 
předseda spolku bratr Vladimír Brom, zápis z minulého jednání přednesl 
bratr Jaroslav Brom. Výbor projednal a schválil návrh Plánu kulturní čin-
nosti spolku na rok 2012, který po menších úpravách předloží k projednání 
a ke schválení Valné hromadě spolku.

Vedoucí delegací provedli doklad o průběhu předání blahopřání a dárků 
oslavencům spolku.

Předseda spolku seznámil výbor s pozvánkou Baráčníků na Martinské 
posvícení v sobotu dne 12. 11. 2011.

Dále opět vyzýváme ty účastníky rybářského plesu - výherce vstupenek 
na plavbu parníkem (celkem 4), aby se přihlásili nejpozději do konce roku 
2011 u předsedy nebo jednatele našeho spolku. Po předložení výhry bude 
těmto účastníkům vyplacena finanční kompenzace za to, že byla plavba 
parníkem v tomto roce zrušena.

Jednání kulturní komise proběhne ve středu dne 23. 11. 2011 od 17:15 
hodin v Pohostinství Pavláčka, jednání výboru proběhne v měsíci prosinci 
v neděli dne 4. 12. 2011 od 10:00 hodin na Baráčnické rychtě.

Významná životní výročí členů spolku:
Bratr – Kolouch František, 19. 11. 2011 – 55 let. Byla určena delegace 

spolku k předání blahopřání a dárkového balíčku. Jmenovanému přejeme 
do dalších let života hodně zdraví a spokojenosti.

LP

MAS Vltava, o.s. 
Vás zve na

 „Komunitní plánování sociálních služeb 
na Vltavotýnsku“

Kdy:  24. 11. 2011 v 17.00 hodin
Kde: náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou

zasedací místnost MěÚ Týn nad Vltavou
Program: 

Představení stávajícího komunitního plánu 2010
Představení projektu KPSS na Vltavotýnsku 2011 - 2012
Analýza rezidenčních služeb pro seniory na Vltavotýnsku

Svou účast, prosím, potvrďte do 24. 11. 2011 na e-mail: mas.vltava@
seznam.cz nebo na telefon 774 709 122

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku“ je 
spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictví 
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu 
České republiky.

Kde se na vavřínech neusíná
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hněvkovice je právem 

nazývána kolébkou učňovského školství Vltavotýnska. Ve školním roce 
2011 - 2012 otevřela pro žáky základních škol obory truhlář, opravář země-
dělských strojů, podkovář a zemědělský kovář, prodavač, kuchař - číšník, 
cukrář, zahradník - krajinář, zemědělec - farmář, stravovací a ubytovací 
služby a zahradnické práce. 

O úspěších žáků školy svědčí celá řada významných ocenění. Škola 
se pravidelně účastní největší přehlídky středního a učňovského školství 
v České republice - výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Na 
jejím 16. ročníku získala SOŠ a SOU Hněvkovice 1. místo v soutěži o nej-
lepší prezentaci, kováři si odsud odvezli zlato i stříbro v Celostátní soutěži 
v kovářských dovednostech. Také letos budou žáci školy ve dnech 23. - 
25. listopadu 2011 bojovat na českobudějovickém Výstavišti o co nejlepší 
umístění a stánek s ukázkami jejich práce bude určitě patřit k těm nejnav-
štěvovanějším, jako tomu bylo v minulých letech. 

V soutěži o nejlepší belgickou a jihočeskou pralinku na Dnech Belgie 
získaly krásné stříbrné ocenění hněvkovické cukrářky, které zde současně 
představily svou specialitu - Hněvkovického motýla. Ten se 30. července 
2011 zařadil mezi výrobky pyšnící se ochrannou známkou Regionální znač-
ka Vltavotýnsko.

3. září 2011 se cukráři, truhláři a kováři velice úspěšně prezentovali 
na neznašovském jarmarku, jenž byl součástí Neznašovských slavností, 
pořádaných u příležitosti 440 let od setkání Viléma z Rožmberka s Petrem 
Vokem v Neznašově.

Protože v listopadu loňského roku na 14. ročníku mezinárodního setká-
ní gastronomů a gurmánů Gastrofest 2010 v Českých Budějovicích zís-
kala hněvkovická škola za svou prezentaci cenné 3. místo, bylo jí zcela 
zaslouženě nabídnuto uspořádat v rámci jubilejního 15. Gastrofestu pře-
hlídku kulinářského umění zemí Visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, 
Polska a Slovenska. V nových výstavních prostorách budou ve dnech 10. 
- 12. listopadu 2011 v projektu Visegrádská gastronomie - učíme se vařit 
společně zástupci čtyř států představovat svou školu i kraj, předvádět své 
kuchařské mistrovství a seznamovat návštěvníky s tradicemi a zvyklostmi 
národních kuchyní a s místními specialitami. 

Věřme, že ani z tohoto přátelského měření sil neodejdou hněvkovič-
tí kuchaři s prázdnou. Už nyní můžeme přemýšlet o tom, co dobrého si 
zástupci vyhlášené české kuchyně pro své soupeře připraví. 

Na přehlídku středního a odborného školství - výstavu Vzdělání a řemes-
lo 2011 Vás všechny srdečně zveme a jsme přesvědčeni o tom, že návště-
vou expozice Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hněv-
kovice budete mile překvapeni.

Mgr. Miloš Smetana

Helena Fleischmanová a Petra Vostřezová na soutěži o nejlepší pralinku.



Maturanti týnského gymnázia navštívili 
veletrh vysokých škol

Když se v dnešní době rozhodnete studovat vysokou školu, 
zjistíte, že hned na začátku stojíte před poměrně nelehkým úko-

lem. Institucí, které nabízejí pomaturitní vzdělávání funguje v naší republice 
takové množství, až z toho jde člověku hlava kolem. Jedním ze způsobů, 
jak se snadno zorientovat, je návštěva veletrhu vysokých škol Gaudeamus 
v Brně. V úterý 1. listopadu navštívila tuto akci i oktáva týnského gymnázia.

S velkým očekáváním jsme se po několikahodinové cestě vrhli do víru 
informací. Ve veliké hale brněnského výstaviště se představilo přes 100 vyso-
kých škol tuzemských i zahraničních, své místo zde měly i nejrůznější orga-
nizace podporující vzdělání. U každého stanoviště jsme měli možnost získat 
informační materiály či si promluvit s přívětivými studenty o všem, co nás 
v rámci studia na konkrétní škole zajímá. V neposlední řadě jsme si mohli 
poslechnout některou z prezentací vysokých škol, odreagovat se při předsta-
vení improvizační skupiny, a dokonce si zasoutěžit o věcné ceny. Během dne 
pak ve speciálním prostoru probíhaly besedy s vysokoškolskými studenty, 
kteří s přítomnými návštěvníky ochotně sdíleli své zážitky za studia, přede-
vším ze studijních pobytů v zahraničí v rámci programu Erasmus.

Z veletrhu jsme se vraceli poměrně vyčerpaní, nicméně spokojení. 
Shodli jsme se, že návštěva veletrhu Gaudeamus byla rozhodně užitečná. 
Mnozí z nás si během tohoto dne odpověděli na otázku: Kam po maturitě?, 
našli svou budoucí školu, získali potřebné informace o přijímacích řízeních 
a o výuce, jiní se dozvěděli o zajímavých a lákavých studijních nabídkách. 

Děkujeme vedení gymnázia, že nám umožnilo zúčastnit se této význam-
né akce v oboru vzdělávání.

Kristýna Šestáková, oktáva

Studenti gymnázia se podívali vědcům pod ruce
Každý rok pořádá Akademie věd České republiky v rozmezí od 1. do 

11. listopadu akci, při níž mají zájemci ze strany veřejnosti a škol mož-
nost nahlédnout do vývoje současné vědy a zjistit, jak vypadá náplň prá-
ce vědce. Dny vědy a techniky, které se konají v ústavech AV ČR v Pra-
ze, v Brně a dalších městech, nabízejí široký výběr vědeckých přenášek, 
výstav a exkurzí do laboratoří a pracovišť. Ústavy, kde se akce odehrává, 
se svým zaměřením dělí do tří oblastí. Jedná se o oblast věd o živé přírodě 
a věd chemických, oblast humanitních a sociálních věd a oblast věd o neži-
vé přírodě.  Letošní 11. ročník nesl název „Věda pro život“ a jeho cílem bylo 
ukázat zájemcům, že poznání a věda je neodmyslitelně spjata s naším živo-
tem ať už kvůli fungování technických vymoženosti nebo kvůli zodpovídání 
důležitých životních otázek.

Do oblasti věd o neživé přírodě patří mnoho oborů včetně matematiky 
či informatiky, jeden byl však naším cílem. Fyzika. Ve čtvrtek 3. listopadu 
navštívili žáci septimy gymnázia Ústav termomechaniky v Praze. Zde se 
naše početná skupina rozdělila na dvě části, které si stanovily svůj pro-
gram. A tak zatímco se skupina vedená panem učitelem Bromem věnovala 
průzkumu laboratoří, skupina pana učitele Kubáta absolvovala první před-
nášku. „Kmitání dělá někdy starosti, ale může být i užitečné“, tak zněl název 
přednášky pana Ing. Jana Kozánka CSc., který v ní podrobně rozebral pro-
blematiku kmitání a názorně ukázal jeho důležitost při pádu Tacomského 
mostu v roce 1940, kdy se stavba vlivem vibrací doslova roztrhla. 

Pokud jsme ke kmitání přistupovali jako ke známému jevu, následují-
cí přednáška dýchala modernem. „Povím vám něco o mobilní robotice,“ 
začal svůj monolog mladý Ing. Jiří Krejsa Ph.D. a příjemným způsobem se 
pustil do rozebírání problémů s pohyby robotů. Jeho proslov byl zpestřen 
multimediálními ukázkami, které se setkaly s velkým ohlasem.

Na programu byla ještě návštěva dvou ústavů. Na pracovištích Ústavu 
fotoniky a elektroniky jsme byli mimo jiné zasvěceni do tvorby elektronic-
kých disků a nabyli vědomosti o tom, jak se převádí slovo napsané do 
slova mluveného. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR nás vědečtí pracovníci obe-
známili s výrobou LED materiálů, vysvětlili nám, jak se mikroskopuje atom 
a předali nám mnoho dalších poznatků.

Každý z nás si ze Dnů vědy něco odnesl. Někdo vědomosti, technicky 
nadaní spolužáci možná i představu o budoucím povolání.

Petr Liška, septima

Okresní kolo v přespolním běhu 
základních a středních škol

Dne 4. října 2011 se v Českých Budějovicích uskutečnilo okresní kolo 
v přespolním běhu kategorie VI.A, která zahrnuje osmé a deváté třídy ZŠ 
a prvý a druhý ročník SŠ.

Naše ZŠ na Malé 
Straně se zúčastnila 
jak v kategorii chlap-
ců, tak dívek. Dívky, 
na které čekala trať 
tří kilometrů skončily 
na třetím místě. Nej-
lepšího individuální-
ho výkonu dosáhly 
Hovorková Anna (3. 
místo) a Bezpalcová 
Michaela (7. místo). 
Dalšími členkami 
bronzového týmu 
byly Nováková Domi-
nika, Dvořáková Marie 
a Fáberová Anna.

Chlapci na trati pět kilometrů obsadili překvapující druhé místo, když 
jako jediní ze ZŠ dokázali porazit běžce středních škol. Nejlepšího výkonu 
dosáhl Klein Václav na 11. místě. Ostatní však nezůstali pozadu a svým 
umístěním se vešli do prvé dvacítky.

Při padesáti čtyřech startujících krásný výkon.

Celoroční činnost skautů v Týně nad Vltavou
Dovolte mi, abych Vás stručně seznámil s činností skautů v našem městě. 

Naše středisko mělo na začátku letošního roku v registraci 22 dětí. Na pra-
videlných schůzkách (které máme každý pátek), jsou pro děti připravovány 
hry, sport – indiánský lacros nebo nauka o chování jedince k přírodě. Každý 
rok ze začátku jara připravují skauti tradiční pochod kolem Týna tzv. Vorař-
skou padesátku. I v letošním roce se pochod, který se po několik let drží 
datumu 8. května velmi povedl. Letošní cyklo i pěší trasy vedly proti proudu 
řeky Vltavy. Na pěších trasách se zúčastnilo celkem na 304 účastníků a cyk-
lotrasy zvládlo 66 příznivců kola. Hlavním partnerem této akce byla skupina 
ČEZ v rámci oranžového roku v Týně nad Vltavou. Tímto velmi děkujeme. 
Další velkou akci pro malé skautíky byl každoroční letní tábor, který pořádá-
me prvních čtrnáct dní na začátku prázdnin. Celotáborová hra, sporty a sou-
těže naplnily očekávání všech zúčastněných a nezkazila to ani větrná bouře, 
která napáchala škody nám a všude v blízkém okolí. Za celý tábor se žádné 
dítě nezranilo, vše se povedlo jak se mělo a tak si všichni vedoucí poslední 
den spokojeně oddychli. Příjemnou změnou k životu našeho střediska se 
stal nábor žáčků v ZŠ, po kterém jsme první pátek v září přivítali na 15 nových 
dětí. Poslední velkou akcí Týnských skautů se stala výprava do krásné vek-
trovny v blízkosti Karlštejna, ze které se vyráželo do okolí. Ke konci letošního 
roku nás ještě čeká Zvonkový průvod zde v Týně a bezpečné dovezení Bet-
lémského světla do kostela sv. Jakuba z Českých Budějovic. Všem vedou-
cím chci touto cestou poděkovat za nelehkou a dobrovolnou celoroční práci. 
S junáckým pozdravem NAZDAR.
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Druhý ročník 
- O pohár starosty Týna nad Vltavou ve florbalu

Dne 26. 11. 2011 
se ve sportovní hale 
v Týně nad Vltavou 
konal již druhý roč-
ník turnaje ve florbalu 
„O pohár starosty Týna 
nad Vltavou“. Pořada-
telé ze Základní školy 
na Malé Straně spolu 
se sportovním klubem 
SK Mladých Nadějí 
oslovili ZŠ ze široké-
ho okolí a výsledkem 
byla účast šesti týmů z Týna nad Vltavou, Bechyně a Ševětína.

V kategorii mladších žáků (6.-7.tř.) zvítězila ZŠ Malá Strana před ZŠ Hli-
necká a ZŠ Malá Strana (starší dívky).

V kategorii starších žáků (8.-9.tř.) si pro prvenství došla ZŠ a MŠ Ševětín 
před ZŠ Malá Strana a ZŠ Hlinecká.

Příjemnou tečkou pro všechny zúčastněné bylo na závěr turnaje předá-
vání pohárů osobně z rukou starosty Týna nad Vltavou pana Mgr. Milana 
Šnorka. Pořadatelé si pak dovolují poděkovat Jaderné elektrárně Temelín 
za finanční zajištění celé akce v rámci Oranžového roku.

...Poznámkový blok(g)

Poznámky ze zastupitelstva
Jako divákovi na posledním zastupitelstvu mi proběhlo hlavou několik 

útržkovitých myšlenek:
Když se dva (zastupitelé) perou, třetí se nemusí nutně smát, konkrétně 

občan spíše pláče…
Pokud v slovním soutěžení někteří vyhrají, co budou pak dělat ti poražení, 

když spolu musí strávit určitě ještě tři roky v zastupitelstvu?
Pokud člověk něco dělá, měl by to dělat s láskou, s dobrým vztahem 

k druhým i k činnosti samé. Jak se pozná, že to tak je? Pokud se s takovým 
člověkem setkáte, cítíte se dobře. Tak proč mám velmi rozporuplné pocity 
po návštěvě zastupitelstva?

Pokud je někdo opravdu „špatný“, pak se většinou prozradí sám, ani 
není nutné mu chystat léčky, navíc všechno, co člověk vysílá, se mu vra-
cí. Těm opravdu dobrým všechny nástrahy většinou nakonec dopomohou 
k úspěchu.

Dají voliči opravdu hlasy těm, jejichž jediným cílem je hledání chyb 
u druhých? Ať už mají, či nemají  pravdu…

Cesta je někdy cíl, pokud někdo chce vyhrát příští volby, pak na tom 
musí pracovat už teď pomocí tvůrčího a pozitivního jednání.  Ideální zastu-
pitel má vlastní názory, spolupracuje na užitečných projektech, přináší nové 
myšlenky, zajímá se o dění ve městě, je na jednání dopředu připraven.

Spolupráce a dobrá vůle jsou nakažlivé, vyvolávají chuť se zapojit, věno-
vat se práci pro společnost.

Soutěžení vede k rozdělení na vítěze a poražené, má většinou pouze 
osobní přínos pro ty, co zvítězí. Spolupráce nad veřejně prospěšnými pro-
jekty zajišťuje spokojenost všech.

Pořád pevně věřím, že další zasedání zastupitelstva budou setkáním lidí, 
kteří budou skutečně pracovat na rozvoji města, a současně s ohledem na 
potřeby občanů budou řešit problémy s humorem a nadhledem.

A ještě na závěr: jediný seriózní žánr, který by mohl s nadhledem popsat 
dění na vltavotýnském zastupitelstvu, je komedie.

jk



Poradenství pro všechny 
do konce roku 2011 zdarma

Chystáte se stavět, vlastníte novostavbu nebo starší rodinný domek, 
plánujete rekonstrukci, změnu způsobu vytápění nebo využití obnovitel-
ných zdrojů? Nebo „jenom“ hledáte způsob, jak v příštím roce ušetřit za 
energie? Víte, že po celé republice fungují poradenská střediska EKIS, 
která sdružují odborníky s odpovídajícím vzděláním a dlouholetou praxí, 
kteří se orientují ve stavebních a sanačních materiálech, typech a mož-
nostech využití tepelných čerpadel, solárních kolektorů a fotovoltaických 
panelů, větrných a vodních elektrárnách, technických normách i v systé-
mu dotací a kteří vám zdarma a hlavně zcela nezávisle poradí? Tato služba 
je dotována Ministerstvem průmyslu a obchodu a jedním z takových pora-
denských středisek je Energy Centre České Budějovice. Zájemcům z celé 
republiky odpovídáme na telefonické i internetové dotazy, ale hlavní důraz 
klademe na osobní poradenství v regionu. I vám po předchozím telefonic-
kém objednání rádi zprostředkujeme konzultaci s příslušným odborníkem 
v prostorách ECČB na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovi-
cích. A nyní přicházíme s něčím navíc. Nabízíme vám možnost pozvat si 

odborníka přímo k vám domů, do konzultovaného objektu nebo na místo 
stavby, zkrátka tam, kde je ho zapotřebí a řešit problém na místě. 

Tato nabídka je bezplatná, časově omezená do konce roku 2011 a je 
určena pouze pro Jihočeský kraj. Nabídka není omezena na držitele 
kupónu. 

VLTAVOTÝNŠTÍ RYBÁŘI

KURS PRO NEJMLADŠÍ RYBÁŘE připravuje MO ČRS Týn 
nad Vltavou ve spolupráci s týnskými školami. Přihlásit se 
mohou děti všech věkových kategorií do 30. listopadu 2011 

v prodejně rybářských potřeb paní Olgy Koberové na Malé Straně, nebo 
v prodejně Víkend pana Macháčka na náměstí Míru  a přímo ve školách. 
Kurs bude zahájen v prosinci a bude mít celkem deset lekcí. Všichni začína-
jící rybáříčci se naučí základním poznatkům, které každý rybář potřebuje.

Seznámí se s druhy ryb  a jejich lovnými mírami, používanými návnada-
mi, rybářskou výbavou s praktickými ukázkami zacházení. Po zakončení 
kursu a jeho řádném absolvování budou slavnostně přijati do rybářského 
cechu.

PODZIMNÍ VÝLOVY se v letošním roce uskutečnily v pátek 15. října 
na rybnících Bedrník, Obecák a Sádkách a v sobotu 16. října Koloděje I. 
a Střelnice. Závěrečná dolovná proběhla 28.října 2011 na Starém rybníku 
na Býšově. 

Lze říci, že organizace, celkový průběh i hospodářský výsledek byly  
v roce 2011 velmi úspěšné. 

Celkem bylo vyloveno 36 q ryb a 884 ks štik o průměru 29 cm. Výsledky 
podle jednotlivých rybníků jsou následující:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
rybník patron kapr 3 kapr 2 štika bílá r. okoun 
  kg kg ks kg kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bedrník p. Mazanec 223 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecák p. Suchan 181 78            
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sádky p. Starý ml. - - - 45 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolodějský I. p. Janovský 695 417 610/25cm    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Střelnice p. Král 168 162 196/20cm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Starý Býšov p. Novotný 1 100 420 78/40cm 70 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem  2 367 1 084 884/29cm 115 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvláštní poděkování patří zejména zhora uvedeným patronům, kteří se 

na tomto dobrém výsledku podíleli. Poctivou práci odvedli i členové lovící 
čety pánové M. Jedlička, D. Řáda, L. Picka, A. Švehla. M. Šesták, J. Junek, 
F. Benda, F. Baloun, MVDr. J. Bednář, MVDr. J. Mikeš, Mgr. L. Spišák, V. 
Zeman, Vl. Král a pánové Kašpárek st. a ml., kteří provedli slovení šesti 
rybníků. Nezanedbatelnou pomoc při výlovech poskytli i pánové Micha-
lec, Michalec ml., Závodný, Záveský, Brůžek, Šíma, Janovský ml., Wasser-
bauer, Chlumecký, Vlk a J. Švehla ml.

Výlovy byly zakončeny společnou dolovnou na Býšově v pátek 28. října 
2011.

O dobrou náladu se starala muzička Podskalačka a dobroty připravené 
skupinou Vládi Krále ve složení H. Králová, J. Urbánková, B. Baštýřová, M. 
Šímová, M. Malérová, M. Marek a J. Vančata.

Při příležitosti dolovné byli, podle tradice, členy výboru Ing. Frýbou a J.
Humhejem, Mrg. Spišákem a J. Junkem pasováni rybářským právem sta-
rosta města Mgr. Milan Šnorek, bývalý funkcionář MO ČRS MUDr. Eduard 
Stejskal, který z našeho města odchází na Moravu a přítel z mysliveckého 
sdružení Miloslav Petr. 

Závěrem lze říci, že letošní výlovy i dolovná skončily s „Petrovým zda-
rem“.

VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ z kašny na náměstí Míru připravují vlta-
votýnští rybáři na čtvrtek 22. prosince 2011 od 09.00 hodin.  Po dohodě 
s Městem, týnskými spolky a organizacemi, chceme tento prodej připravit 
ve větším vánočním stylu. Účast přislibili tetičky baráčníků se svátečními 
dobrotami, včelaři s výborným medem, střední odborná škola Hněvkovice 
s vánočními výrobky žáků a jednáno je i s dalšími. Při prodeji kaprů nebu-
dou chybět ani pečené ryby a dobrý punč pro zahřátí, připravené týnskými 
rybáři. 

A hlavně, nakoupíte u nás nejlacinější kapry, podle vašeho přání.   

TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES připravujeme na sobotu 21. ledna 2012 
od 20.00 hodin v prostorách týnské sokolovny. Vyhrávat bude taneční 
hudba RETRO-BAND, součástí zahájení je, vedle tradičního i netradičního 
předtančení i MÓDNÍ PŘEHLÍDKA a BOHATÁ TOMBOLA. Místenky budou 
k dostání od poloviny prosince v prodejně sportovních a rybářských potřeb 
VÍKEND pana Macháčka na náměstí Míru.

PRODEJ ĆLENSKÝCH ZNÁMEK, PLACENÍ BRIGÁD, VÝDEJ NOVÝCH 
POVOLENEK NA ROK 2012 BUDE PODLE ROZHODNUTÍ VÝBORU ZE 
DNE 4. LISTOPADU 2011 POUZE V PRODEJNĚ VÍKEND PANA MACHÁČ-
KA NA NÁMĚSTÍ MÍRU.

(hej)

Mikulášská besídka v kostele sv. Jakuba
Mikulášská besídka s písničkami, s legendou o Svatém Mikuláši a samo-

zřejmě s návštěvou svatého Mikuláše, který na závěr všechny děti obdaru-
je, patří již k tradičním akcím Mateřského centra Sluníčko. Tato besídka, 
kterou každoročně pořádá Farní charita Týn nad Vltavou, má svoje kouzlo 
právě v tom, že se koná v kostele, což je místo, které k adventu přímo patří. 
Advent je doba očekávání příchodu Ježíše Krista - jeho narození, doba pří-
prav na nejkrásnější svátky v roce - na Vánoce. Proto Vám chceme nabíd-
nout možnost strávit nedělní adventní odpoledne poklidnější a komornější 
formou. Připravili jsme pro Vás legendu o svatém Mikuláši, která se tradu-
je již více než tisíc let, písničky, hádanky pro děti a spoustu další zábavy. 
Srdečně zveme všechny – velké, malé a hlavně ty nejmenší, kdo si chtějí 
užít pohodové adventní odpoledne s legendou o Svatém Mikuláši v neděli 
4. prosince 2011 do kostela sv. Jakuba. Začátek v 15 hodin.

Občanská poradna Farní charity Týn nad Vltavou 
se přiblížila lidem z vesnic

V letošním roce v rámci zkvalitňování svých služeb začala Farní charita 
Týn nad Vltavou poskytovat poradenství v Neznašově a v Chrášťanech. Tím-
to se chceme přiblížit lidem na vesnicích a učinit naše služby dostupnější i 
lidem, kteří z důvodu nějakého omezení nemají možnost navštívit Občan-
skou poradnu v Týně nad Vltavou. Občanská poradna nabízí pomoc při 
řešení problémů, jako jsou zadluženost, informace ohledně práv občanů, 
pomoc při jednání s úřady, vyplňování formulářů, apod. Nabízíme Vám také 
zprostředkování právníka, psychologa, popř. jiného odborníka. Občanská 
poradna se také zabývá problematikou zadluženosti. Sociální pracovnice 
občanské poradny Vám pomůže najít potřebné informace, které potřebu-
jete, abyste mohli svoji situaci vyřešit (např. informace ohledně nároků na 
sociální dávky). Služba je bezplatná. 

Úřední hodiny v obcích mimo Týn nad Vltavou:
Neznašov: každé první pondělí v měsíci v době od 15 do 17 hodin 

v budově Hasičárny
Chrášťany: každé třetí pondělí v měsíci v době od 15 do 17 hodin 

v budově Hasičárny 
Naše příspěvkové konto je: 159263515/0600, GE Money Bank

FARNÍ CHARITA TÝN NAD VLTAVOU
DĚKANSKÁ 220, 375 01 TÝN NAD VLTAVOU
tel. +420 385 731 553, +420 731 402 990
e-mail: reditelka@farnicharita.cz 
IČO: 73632945
www.tyn.charita.cz

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

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

TISKÁRNA FRANTIŠEK FIALA

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



9. setkání domovů seniorů a seniorů Vltavotýnska
Tak zní akce, kterou pořádá Občanské sdružení Týna z Týna nad 

Vltavou  pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje dne 7. prosince (tj. 
středa) ve 14.00 hodin v sále SOKOLOVNY.

Akci pořádáme i za pomoci Jaderné elektrárny Temelín a Města Týn nad 
Vltavou.

Čeká vás bohatý program i občerstvení. Jste všichni srdečně zváni.

za OS Týna Eva Dvořáková 
předsedkyně

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Fikotovi – Elektro nejen za profe-

sionalitu a hlavně lidskost, kterou projevil, když se nám rozbilo právě před pro-
dlouženým víkendem čerpadlo. To byl veliký problém, protože bychom zůstali úpl-
ně bez vody. Zavolala jsem všem elektrikářům v Týně a okolí. Někteří telefon nebrali, 
někteří nebyli doma a také někdo přijet nechtěl. Zavolal jsem i panu Fikotovi, který 
byl mimo Týn se svými zaměstnanci. Přesto, když zjistil, v jaké jsme situaci, zajistil 
nám svého kolegu, který okamžitě přijel a moc nám pomohl. Ještě jednou jim děkuji 
především za lidskost, kterou projevili, abychom nezůstali tři dny úplně bez vody.

Eva Dvořáková

Starý hrneček
„Vidíte tenhle střípek?“ zeptala se moje sousedka, když jsem byla u ní na 

návštěvě. Bylo to malé ouško od rozbitého hrnečku. „Že neuhodnete, proč 
jsem ho sem zavěsila? Ten hrneček měl zvláštní historii. On se totiž dědil 
z generace na generaci jednoho francouzského rodu. Já jsem dostala ten 
nádherný hrneček ke svým osmnáctým narozeninám od své matky, stejně 
jako ona ho dostala od své maminky, od mojí babičky. Byl opředen takovou 
legendou, že ta dívka, která z něj bude pít, bude mít šťastný osud a vyvázne 
ze všech nebezpečí. Když jsem hrneček dostala já, maminka a babička to 
považovaly za velmi slavnostní chvíli a k tomu předávání vystrojily celou 
hostinu. Můj bratranec mi ho moc záviděl, měl ho nejen rád, ale byl i sběra-
telem porcelánu a tenhle kousek byl skutečně unikát. Já byla moc pyšná, 
že hrneček mám. A pak se to stalo. Jsem velice prchlivá, a tak jsem jednou 
ve vzteku mrskla kastrolem do dřezu. Kastrol mně vyklouzl z ruky, „přeletěl“ 
odkládací desku na lince a srazil hrneček, který jsem tam umytý odložila. 
Asi tušíte, co se stalo. Hrneček se roztříštil na tisíc kusů tak, že se nedal už 
ani slepit. Stála jsem nad ním a plakala. Bylo mi, jako bych ztratila někoho 
ze svých blízkých. Co jednou řeknu své dceři, až jí bude osmnáct let? Pak 
jsem si ale řekla: „Všechno, co nás v životě potká, každý omyl, špatná 
zkušenost, ztráta je jistým ponaučením a napomenutím, že něco děláme 
špatně.“ Vzala jsem ouško hrnečku, které jediné zůstalo celé, pověsila ho 
na modrou sametovou stužku do kuchyně, kde trávím nejvíce času. A víte, 
že tenhle střep mi přinesl také štěstí, že mne uchránil od mnoha trápeních, 
bolesti… Moje praprababička zůstala se mnou a tím porcelánovým ouškem 
mi přinesla veliký dar. Jednou až tady nebudu, další generace nebudou 
vědět, kdo ten hrneček rozbil, kdy a v jakém městě se to stalo, ale pochopí, 
jak snadno se dá zničit to, co jsme tolik milovali, co jsme rozhodně zničit 
nechtěli, a přece se to stalo. Stalo se to naší vinou……….

(převyprávěno a upraveno E. Martin Kniha radosti)
Krásný příběh, který je nám tolik blízký. Kdo z nás nedostal nebo nezdě-

dil nějakou věc, kterou miloval už jako dítě? Ta věc nemusí být cenná, tak 
jako byl ten hrneček v našem příběhu. A přesto je nám tak drahá, že si neu-
míme představit její ztrátu. Člověk je jen člověk se všemi klady, ale i zápo-
ry, jako je např. prchlivost, neopatrnost, zlost, kterou neumíme ovládnout. 
Jindy je to zbrklost tak, jak říká jedno přísloví (práce kvapná - málo platná), 
ale v konečném důsledku jsme to vždy my, kteří o něco krásného přichází-
me. A tak to bývá i s našimi vztahy. Jsme neopatrní! Často vypustíme z úst 
něco, co nejde nikdy vzít zpátky, a toho dotyčného to hluboce raní. Někdy 
nám omluvou může být naše vnitřní rozpoložení. Na straně druhé, kdo 
nemá starosti. Někoho trápí špatné zdraví, jiného práce, dalšího peníze, 
rodinné vztahy………. Vždy se najde něco, co nás jak se lidově říká „roz-
hodí“. A pak to odnáší ti naši nejbližší, které máme sice rádi, ale o kterých 
víme, že si naši zlost na nich můžeme tzv.„vybít“. A to je moc smutné. Prá-
vě ta naše rodina, ti přátelé a známí nemohou a nesmí být terčem našich 
nálad, neboť to budou opět oni, kteří nás budou držet „nad vodou“, až nám 
bude těžko. Svým nepředloženým jednáním bouráme vztahy, dlouholeté 
vztahy. Rádi nasloucháme pomluvám, které jsou vedeny s jediným cílem 
- ublížit. Nechceme naslouchat argumentům, že opak je pravdou. Zahalu-
jeme se do líbivých řečí. Ale tak to přece v životě není. Člověk, který něco 
vytýká, nemusí být zákonitě váš nepřítel, i když to na první pohled může 
tak vypadat. 

Svým nepředloženým jednáním ztrácíme ty, o které nechceme přijít, 
nechceme zničit to, co jsme dlouhodobě budovali a co nám bude moc 
chybět. Jediným slovem, větou…………..

Přátelství a veškeré vztahy jsou dary, proto si jich považujme tak, jak říká 
jedno krásné moudro:

Opravdové přátele je nelehké najít,
velmi těžké opustit
a nemožné na ně zapomenout

Eva Dvořáková

Týden hraček
Tak zněla akce, kterou vyhlásilo Občanské sdružení Rybka Husinec. 

Oslovili jsme všechny školky a rodiče z Týna nad Vltavou. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat ředitelce školky - Hlinky paní Janě Pixové a jejímu kolek-
tivu, za velkou sbírku pěkných hraček, kterou  společně s dětmi připravily, 
dále školce Dewetterova ulice, všem paním učitelkám, které sbírku také 
připravily a dětem, které hračky darovaly. Dále všem rodičům, kteří dovolili 
ony hračky darovat. Děkuji ostatním rodičům, kteří nosili hračky přímo do 
Šatníku. Děkuji moc, že vedete děti  lásce k bližnímu, všem těm, kterým 
osud nenadělil pěkný domov a pokoj plný hraček. Děkuji za Vaše srdce 
plné lásky, které společně s dětmi rozdáváte.

Hraček se sešlo opravdu mnoho. Již proto, že naši výzvu slyšeli lidé 
a děti z ostatních měst, školek, škol a sbírku udělali. Děkuji moc obyvatelům 
malé obce Omlenice, jmenovitě pí Novákové z OS Dráčik, kteří reagovali na 
naši výzvu „Týden hraček“ v médiích a sebrali neuvěřitelné množství nejen 
hraček, ale i oblečení pro naše děti. Děkuji i klášteru Školských sester de 
NOTRE DAME, který nám pomáhá celoročně, děkuji Nové trojce Praha – za 
skutečně neuvěřitelnou sbírku pro děti, děkuji Základní škole – Křemická 
Praha jmenovitě Mgr. Nekolové a pí učitelce Hance Tomší, které poslaly 
nádhernou sbírku hraček. Děkuji moc všem, kteří tolik pomáháte dětem, 
které již několik let neslaví Vánoce. Protože Vánoce jsou právě o dětech 
a hračkách. Ještě jednou s velikým díkem

Eva Dvořáková
předsedkyně OS Rybka a ředitelka Azylového domu Rybka Husinec

Žije mezi námi
Starší občané našeho města si rozhodně pamatují dům v Podskalí a na 

něm nápis: Strojírna Antonína Maška. Firma vyráběla stroje pro zeměděl-
ství a opravy všeho druhu. Já si dokonce dovedu představit, jak stál majitel 
před firmou neb jeho poměrně větší postava s váhou přes 100 kg nešla 
přehlédnout. Pan Antonín měl tři syny: Jirku, Jana, Toníka a o něm bude 
řeč. Jsme stejně staří, společně chodili do školy na Vinařického náměs-
tí. Toníkovi jako kluci jsme záviděli jeho koloběžku, kterou mu udělal jeho 
otec. Měla již větší gumová kola a z Rámů dolů na Vinařického náměstí to 
byl fofr. 

Když Toník povyrostl, začal se zajímat o vše, co bylo tajemné. Zejména 
na týnské pouti s kolotočema, střelnicema a také s cirkusem, který vyvo-
láváním hledal asistenta z řad diváků, který bude přítomen popravě. Toník 
se přihlásil, bylo mu 15 let. Hlavně zvědavě pozoroval jak to cirkusáci dělali 
a poté i kouzelníci. Začal sám amatérsky tvořit svá kouzla. Měl štěstí, po 
nástupu na vojenskou službu byl zařazen do estrádní čety, kde byl i kouzel-
ník a od něho se začal také učit. Po jeho odchodu zaujal jeho místo. Každý 
zábavný pořad uváděl již trikem, který se naučil. To ještě nevěděl jakým 
koníčkem pro něj bude tato zájmová činnost. Přihlásil se na večerní školu 
pana Beránka v Praze. Prvně se zúčastnil soutěže kouzelníků, které pro 
něj skončilo zklamáním. Ale odradit se nedal. Seznámil se s A. Irovským, v 
té době patřil k nejlepším u nás, který mu pomohl více proniknout do tajů 
magie. Výsledky se dostavily, v roce 1971 se Toník stává mistrem v moderní 
magii ČSR. V té době do kouzel zapojuje i svou rodinu, 3,5 letou dceru 
Danu a později i manželku. Na základě přenosu jeho kouzelnického pro-
gramu ve švédské televizi, byl požádán, aby jeho 50 minutový program byl 
uveden v USA. Jejich program byl uveden 134 televizními společnostmi. 
Toník buď sám anebo se svou rodinou vystupoval ve 26 zemích světa.

Tóny (jeho umělecké jméno) má jedno světové prvenství. V roce 1974 jel 
se zavázanýma očima z Týna n. Vlt. do Českých Budějovic a zpět. Tato jízda 
je dosud světově nepřekonána. Jeho úspěchem je také, že 17x vystupoval 
s našimi předními herci a zpěváky v pražské Lucerně. Jak nám Toník stár-
ne, začíná spolupracovat s předními dechovými orchestry jako moderátor 
u nás i v zahraničí. K tomu musel zvládnout jeden evropský jazyk a získat 
povolení od komise.

Toník žil týnským veřejným životem a také kde mohl, rád pomohl. Byl 
také výborným brankářem v kopané, v ledním hokeji. Svým osobitým peda-
gogickým způsobem dokázal učit učně v Hněvkovickém učilišti tak, že 
řidičský průkaz na moto, osobní i nákladní auto a traktor byl jim odměnou.

Ve své úspěšné zájmové činnosti vždy propagoval naše město, je týn-
ským patriotem. Nedávno na mistrovství ČR v magii obdržel Toník „Čest-
né uznání Magického svazu ČR“, které mu předal starosta našeho města. 
Čekal jsem, že se naše město připojí vhodným oceněním jeho života v Týně 
nad Vltavou.

Jen ten, kdo se pokoušel dělat nějakou zájmovou činnost na té úrovni 
jako Toník ví, co času a dřiny to stojí.

František Žák

Hovory s farářem

Srdečně jste zváni na Hovory s farářem třetí středu v měsíci, dne 16. 
listopadu 2011 na faru od 18.45 hodin, po mši svaté.

Váš P. Marek Donnerstag

Městské centrum kultury a vzdělávání
MĚSTSKÁ GALERIE U ZLATÉHO SLUNCE 

TÝN NAD VLTAVOU

Vás a Vaše přátele srdečně zve
na koncert pěveckého sboru

RAVOTÝNKY
Koncert se uskuteční v rámci výstavy 

Domova sv. Anežky „ZIMNÍ MALIČKOSTI“

který se uskuteční 
v sobotu dne 17. prosince 2011  v 17 hodin

v prostorách Městské galerie U Zlatého slunce, 
nám. Míru 37, Týn nad Vltavou

Vstupné dobrovolné
Vstup do galerie je bezbariérový



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

Kolik stojí místostarosta
V otevřeném dopise panu starostovi a na jednáních zastupitelstva města je 

stále ze strany pana zastupitele Miloslava Kožnara opakována lež o výši odmě-
ny místostarostovi města. Tak jak to tedy skutečně je?

V souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění poz-
dějších předpisů, přináleží uvolněným členům zastupitelstva měsíční odměna 
a příplatky. Za výkon funkce je stanovena pevná částka (19874,- Kč), přípla-
tek pak podle počtu obyvatel obce k rozhodnému datu (k 1.1.2010 evidováno 
v Týně nad Vltavou 8266 občanů ČR a 151 cizinec) což činí16933,- Kč a dále 
příplatek 72,50 Kč za každých 100 obyvatel nad 3000 obyvatel. Celkově tedy 
činí hrubá odměna s příplatky u místostarosty Týna nad Vltavou 41049,- Kč. 
Pokud vám to nevychází, tak připomínám, že poslanci Parlamentu ČR svým 
rozhodnutím v roce 2011 zkrátili odměny o 5 %. Odměna takto stanovená je 
konečná a uvolněný zastupitel již nemůže obdržet žádnou jinou odměnu.

Je s podivem, že se zastupitel Kožnar dosud neseznámil s platným naříze-
ním vlády. Pokud by si nařízení prostudoval a seznámil se s dalšími nutnými 
výdaji na místostarostu, nemohl by prohlašovat, že místostarosta (myslí tím 
mně) stojí město 1 milión Kč.

Na závěr uvádím.
Ke schválení dvou místostarostů došlo na základě výsledků povolebních 

koaličních jednání. Je mi skutečně líto, že pan zastupitel při propočtu nákladů 
na místostarostu nebere v úvahu také jeho práci. Uvádění nijak nepodložené 
částky je nehorázné. Jde ale zřejmě z jeho strany o účelovou lež, kterou sledu-
je rozbití koalice, své soukromé zájmy a zastavení odlivu občanů, kteří ho ve 
volbách podpořili. 

František Němec
P.S.
Zpráva ČTK z 4. 11. 2011:
Po rekonstrukci koalice schválili zastupitelé města Písek třetího místostarostu.

Věci veřejné opustily koalici
Dne 2.11. 2011 „Klub Věcí veřejných“ v Týně nad Vltavou a tudíž zastupitelé 

za tuto stranu zvoleni vypověděli „Koaliční smlouvu“. 
Již déle nechceme a nemůžeme být členy koalice, která zásadním způsobem 

neplní „Koaliční smlouvu“ a nenaplňuje slib, který dala občanům našeho města 
a který je prakticky obsažen v tzv.“Koaličním prohlášení“. 

Většina stran současné koalice, včetně té naší před volbami slibovala zásadní 
změny na městském úřadě a ve společnostech s majetkovou účastí města. Před 
podpisem koaliční smlouvy naše strana vznesla obavu, že by někomu mohlo jít 
pouze o tzv. zakonzervování předchozího stavu radnice a těchto společností.  
Dnes po roce mohu říci, že se naše obavy naplnily.

Bohužel strana, která nominovala starostu města, do dnešní doby nezačala řešit 
v součinnosti se svými koaličními partnery důležité věci, které trápí občany našeho 
města. Rovněž tato strana nenaplňuje zásadní body „Koaličního prohlášení“ a to 
i přes to, že podpis pod tímto prohlášením, poměrně širokého spektra politických 
stran v našem městě, byl původně důvodem ke spolupráci v široké koalici. 

Strana, která má v čele našeho města osobu starosty a ten nedokáže činit 
kroky směřující k naplňování „Koaličního prohlášení“ a víceméně je on tou oso-
bou, která se zasadila o to, v jakém marasmu se nachází stav naší radnice, kde 
někteří výše postavení úředníci jsou v pozici rozhodování na vyšším stupni žeb-
říčku, než rada města, kde je porušována celá řada zákonů. Myslíme si, že by 
měl  pan starosta zvážit, jestli je tou správnou osobou pro nové směřování města 
tak, jak se do této role pasoval. 

Čekal jsem, že strana která nominovala nového starostu města bude více 
spolupracovat se stranami, které měly podobný předvolební program a kte-
ré chtěly prosadit personální změny na městském úřadě a ve společnostech 
s majetkovou účastí města a podílet se v součinnosti s JETE na zdárném rozvoji 
našeho města ve všech oblastech. Místo toho ovšem jejich spolupráce směřo-
vala a stále směřuje ke straně, která je dlouhodobě provázána nejen s aparátem 
města, ale rovněž se všemi společnostmi s majetkovou účastí města a tato strana 
již ze své pozice z minulosti získaných postů udělá vše pro to, aby k žádným 
změnám nedošlo a zůstal zde nastolen předchozí neutěšený stav s jejich lidmi 
na čelních pozicích. 

Starosta dlouhodobě v radě města nepodporoval a neučinil nic pro to, aby 
byla přijata taková opatření, která by zajistila naplnění programových priorit přija-
tých v programovém prohlášení koaličních stran. Rovněž v rámci koalice nebyla 
vytvořena spolupráce pro dobrý a harmonický rozvoj města Týna nad Vltavou 
ve volebním období 2010 – 2014. Zároveň zásadním způsobem nesouhlasíme 
s tím, jak starosta dlouhodobě neřešil problémy a pochybení ve Vltavotýnské 
realitní společnosti, které nakonec vygradovaly mediální kauzou odstávky tepla 
a teplé vody v DsPS v Sakařové ulici. Nemůžeme souhlasit s  mediálními výstupy 
starosty v této kauze s jeho zkreslováním pravdivých skutečností, zametáním 
faktů a lživými informacemi.

Za vrchol nekompetentnosti arogance a amatérismu považujeme svolání 
a průběh tzv. Valné hromady Vltavotýnské realitní společnosti ze dne 17.10. 
2011. Tato tzv. Valná hromada bez řádné pozvánky a programu proběhla před 
jednáním rady města a zde si pan starosta nechal odhlasovat souhlas s tzv. dob-
rovolným odchodem ředitelky společnosti, což také svým způsobem prezentoval 
v médiích jako avizovanou personální změnu. Zapomněl ale do médií dodat, že 
paní ředitelka byla odměněna několika měsíčními platy a zároveň s ní byla pode-
psána pracovní smlouva na finančním odboru městského úřadu. 

Svolání a průběh valné hromady Vltavotýnské realitní společnosti, považuje-
me a toto bylo zaneseno do zápisu, v rozporu hned s několika ustanoveními 
Obchodního zákoníku. 

Pan starosta Mgr. Milan Šnorek měl jako hlavní představitel týnské koalice 
a hlavní představitel města v rukou jedinečnou příležitost a možnost nastolit 
v našem městě po dvaceti letech jinou, lepší politickou kulturu a jiný styl vedení 
radnice a komunikace s občany.  Bohužel toho nevyužil  a je to ke škodě celého 
města a jeho občanů.

Klub Věcí veřejných již nadále nemůže být členem koalice, ve které vládne 
zmatek, chaos a amatérismus a chod radnice běží pouze setrvačností a ovládají 
jej někteří úředníci bez toho, aniž by do této doby byl vytvořen jasný mechanis-
mus lepšího rozvoje našeho města.  

Jaroslav Bezpalec, předseda klubu VV v Týně nad Vltavou

Zamyšlení nad současnou světovou a domácí ekonomikou
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2001, přední americký ekonom 

Joseph E. Stiglitz v říjnové diskusi s našimi ekonomy v ČT 24 prezentoval své 
poznatky z vývoje americké společnosti. Řekl: Nezajímá mě, kolik bere Bill 
Gates, ale jak se má občan státu. Má – li se špatně, pak je ekonomika státu 
špatná a je ji třeba změnit! Poukázal na chybný ekonomický vývoj posledních 
10ti let, kdy velké zisky má jen 1% lidí-bankéři, finančníci a na ně napojené 
podnikatelské lobby, které operují s finančními prostředky na globální úrovni 
a které jim de fakto ani nepatří. Zisky z těchto transakcí mají oni a ne občané, 
kteří jim své finance vlastně zapůjčili. Banky bohatnou fiktivně na základě úro-
ků z půjček a vlastně nevytváří žádnou přidanou hodnotu. V případě poskyt-
nutí nevýhodných a nesplatitelných půjček ve větším rozsahu pak dochází 
k různým hypotečním a dluhovým krizím, které vrhají ekonomiky jednotlivých 
zemí do recese a řeší se novými neproduktivnímí půjčkami, a sestupná spirála 
pokračuje. Tato finanční lobby je napojena na politiky, kteří vytváří a schvalu-
jí zákony ve prospěch soukromého kapitálu a tím se jeho zisk ještě zvyšuje 
na úkor většiny občanů státu, kteří chudnou. Tím se stále rozevírají pomyslné 
nůžky mezi bohatými a chudými a nyní je již takto postihována střední třída, 
která vždy byla nositelkou bohatství státu. Vzpomeňme jen, co za krátkou dobu 
od voleb stačili prosadit a dále prosazují naši superpravicoví politici, a to ve pro-
spěch soukromého kapitálu - zdravotní reforma se založením nadstandardní 
péče pro majetné, důchodová reforma se vznikem soukromého druhého pilíře,  
v souvislosti s tím zvýšení DPH na 14 % a následně rozhodně jeho sjednocení 
na 20 %. A to vše pod záminkou hrozby Řeckem a nutnosti pokračujících škrtů 
ve výdajích. A kde je boj proti korupci a odhalení miliardových nevýhodných 
státních zakázek? A potrestání viníků těch již známých? Vše úspěšně zameteno 
pod koberec. Je tato státní ekonomika ve prospěch většiny? Rozhodně není.

J. E. Stiglitz po zkušenostech s americkým, převážně soukromým zdravot-
nictvím uvedl, že toto je nevyhovující a zbytečně nákladné a že zdravotnictví 
v režii státu je efektivnější a levnější pro společnost. Rovněž se vyslovil, že je 
výhodnější veřejný důchodový systém než soukromé fondy, které jsou náklad-
nější a více vystaveny krizovým výkyvům. Další jeho poznatek - stát musí dbát 
na to, aby racionálně investoval do inovací, vývoje a výzkumu a do vzdělání. To 
se mu v budoucnu vrátí zvýšením HDP až o 20 % . Jako příklad uvedl, že veške-
ré velké objevy a nové technologie, počínaje vynálezem a rozšířením telegrafu 
v 19. století, vždy vznikly za přispění státu, nikoliv soukromých firem.

Dále tento renomovaný americký ekonom vyslovil názor v souladu s jinými 
světovými ekonomy, že by bylo vhodné jako prevence některých neproduktiv-
ních finančních transakcí uvalit na banky daň z finančních operací, zejména na 
ty globální, které probíhají ve vteřinách a jsou spekulativní. Bylo by optimální 
zavést  je po konsensu zemí G7 a nebude-li to možné, pak i na úrovni jednot-
livých států.

Na závěr zamyšlení: Co dělají naši politici? Přesně opak toho, co je dopo-
ručováno uznávanými světovými ekonomy! Domníváte se, že jim jde o blaho 
národa? Nebo máte pocit, že nás, obyčejné lidi, naprosto ignorují? Politika je 
služba lidu, tak jak dlouho si to ještě necháme líbit?

Za MO ČSSD MVDr. Jiří Mikeš 

Postřehy k cyklostezce
Letošní léto bylo pro občany města, žijících na pravém břehu Vltavy od mostu 

až po vesnici Břehy ve znamení budování cylostezky (cyklotrasy) velmi náročné. 
Silnice vedoucí do Hněvkovic dostala také pořádně zabrat a my zde bydlící rovněž. 
Denně několik týdnů zde jezdila těžká stavební technika a velká plně naložená auta 
vozila hlínu, kameny, stav. díly, asfalt a hlínu zase zpět. Domky v Předním i Zadním 
Podsklí se otřásaly v základech. Mezi tím jezdily autobusy, auta, motorky, o nějakém 
omezení rychlosti nemůže být ani řeč. A to vše ve znamení budování z klidného 
nábřeží na zmíněnou cyklostezku.

Konečně je hotová a nyní slouží kolařům, bruslařům, chodcům, venčení pejsků, 
procházkám lidí všech věkových kategorií, maminkám s kočárky, dětem učících se 
na kole nebo bruslích a ještě navečer běžcům – atletům. A to vše na cyklostezce 
o šíři 3 m. A také slouží nám, kteří bydlíme v těsném sousedství řeky a cítíme se 
dost omezeni, hlavně v sobotu a neděli, když je na nábřeží hodně rušno. Dnes už 
pro nikoho žádné ležení, v létě opalování a klidné koupání v Podskalí u tradičního 
můstku neexistuje. Také nás mrzí chování některých mladých hochů, ale i děvčat. 
Někteří jezdí dva až tři vedle sebe a chudák chodec nemá ani kam uskočit. Kluk na 
bruslích, který je nejblíž chodci rozpřáhne ruce a neomaleně do něho strčí s hrubou 
poznámkou směrem k starší ženě nebo muži. Dost kolařů i bruslařů si s sebou 
vezmou ještě psa, samozřejmě bez vodítka, bez náhubku, který bez dozoru pobíhá 
po stezce a chudáci další chodci, děti ale i kolaři, kterým se pes plete a na úraz 
je zaděláno. Mnoha lidem, hlavně mladým chybí ohleduplnost, tolerance a hlavně 
slušnost a to je na cyklostezce nutnost. My v Zadním Podskalí jsme byli zvyklí si 
občas po večerech u řeky zapálit ohýnek, opéci buřta, popovídat. Toto léto jsme 
sezení měli jen 1x, ohniště udělali vedle potoka u můstku, ráno ohniště vyčistili a za 
pár dní z něho bylo smetiště, petlahve, kelímky, sáčky od sušenek apod. Dokonce 
některá „pořádná“  maminka tam odložila i použitou dětskou plenu. Možná, že by 
to vyřešily odpadkové koše umístěné na vhodném místě podél stezky. Rovněž úklid 
psích výkalů - i když majitel psíka chce být pořádný, sáček s výkaly nese chvilku v 
ruce, ale pak ho hodí do řeky nebo k plotu některé zahrádky. Těch, kteří po psovi 
neuklízí je více, ale to je bolest stará a stále neřešená. 

Další naše připomínka je, že nasypat podél cyklostezky drobné kamínky nebyl 
dobrý nápad. Malé děti si s mini hrají, hází do řeky,  někdy i po kachnách a rozhazují 
po cestě. Také je rádi vyhrabují psi po vykonání potřeby a my bydlící u řeky to zame-
táme zpět, aby nedošlo k úrazu bruslaře. Sekat trávu mezi stezkou a zahrádkou je 
vzhledem ke kamínkům téměř nemožné, jedině ručně.

I když na podzim se provoz na cyklostezce zklidnil, Podskalákům se život zkom-
plikoval. Asfalt se nám nelíbí a velký provoz, hlavně o výkendech, také není příjem-
ný. Jsme si ale vědomi, že na jaře může být ještě hůř. Myslíme si, že nyní využívali 
stezku občané Týna, zatím nepřišla tolik ve známost sportovcům odjinud a pak 
provoz na ní ještě zhoustne. Těm, kteří zde nebydlí se cyklostezka líbí, ti si užívají a 
my říkáme sbohem klidné a pěkné Podskalí.

Třísková Jaroslava, Velková Květa, Podskalí



Příklady táhnou
Začátkem října proběhla sdělovacími prostředky zpráva o tom, za kolik 

korun je každoročně rozkradeno zboží v evropských supermarketech a jak 
se na tom podílejí Češi.. V této „soutěži“ jsme vyhráli.

I sportovního antitalenta potěší zpráva, že jsme vyhráli mistrovství světa 
v hokeji, že Martina Sáblíková opět excelovala na ledovém oválu, nebo že 
máme nejmladší mistryni světa v kick boxu. Těžko se ale někdo svíjí nadše-
ním nad tím, že jsme mistři Evropy ve zlodějně.

Samozřejmě bych teď mohl začít vyjmenovávat národy a etnika, která ke 
zlodějně mají mnohem bližší vztah než Češi, ale to by asi nepomohlo a na 
té nemilé skutečnosti by to nic nezměnilo. Takže to dělat nebudu. Jestliže 
chceme odstranit nějakou špatnost, tak asi nejdříve musíme najít její příči-
ny. Tady se samozřejmě okamžitě naskýtá perfektní vysvětlení – mohou za 
to komunisti. Za jejich vlády bylo všechno všech a tak také všichni považo-
vali za normální, že si z toho „svého“ kousek přenesli domů. A protože se 
to tehdy stalo málem národním sportem a krédem (stačí si vzpomnět na 
velmi často citovanou větu „Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“), tak nám 
to asi přešlo do krve a prostě za to nemůžeme my, ale komunisti. Ovšem 
ohánět se takovýmto vysvětlením po dvaceti dvou letech od tzv. Sametové 
revoluce, to snad může skutečně jenom ne příliš rozumem obdařený člo-
věk. A k těm se, ve své samolibosti, řadit nechci. 

Tak v čem je tedy ta příčina? Já myslím, že není potřeba tento problém 
zadávat specializovanému kriminalistickému oddělení a stačí se porozhléd-
nout po těch, kteří nám mají být vzorem a mají nám jít příkladem.

Aby stát dobře fungoval, potřebuje mít dobrá pravidla, podle kterých 
se všichni v tom státě budou řídit. Těm pravidlům se říká zákony a usta-
novují je zákonodárci. Předpokladem poctivých a spravedlivých zákonů 
jsou poctiví a spravedliví zákonodárci, myslící na blaho ne své, ale všech 
obyvatel státu a kteří sami se jako první těmito pravidly bezvýhradně řídí. 
Je samozřejmé, že i mezi poctivé zákonodárce se podaří občas proniknout 
lumpovi, který v první řadě vidí sebe a své kšefty a představa, že by se měl 
také zabývat potřebami ostatních obyvatel, je pro něj úsměvná. Ale právě 
proto je těch zákonodárců takové množství. Předpokládá se totiž, že ve své 
většině zvítězí ti poctiví a pletichy lumpů překazí. Pokud jich ovšem větši-
na poctivých je. Je totiž skutečně zajímavé, že pokud se na kteréhokoliv 
z našich poslanců provalí jakákoliv špinavost, tento náš parlament se za 
něj postaví jako jeden muž (a to včetně žen) a udělá vše pro to, aby se buď 
nic nevyšetřovalo nebo aby se nic nevyšetřilo. Výjimky, kdy se do maléru 
dostane ten poctivý a ve své poctivosti sám požádá o vydání k vyšetřování 
jsou tak řídké, že jen potvrzují toto nepříjemné pravidlo. 

Na základě zákonů má pracovat vláda a veškeré státní úřednictvo. Tak 
nevím. Když pan Michálek ze Státního fondu životního prostředí upozor-
nil na darebáctví pana Pavla Drobila a některých dalších z jeho okolí, byl 
neprodleně ze svého místa vykopnut právě pan Michálek. Když pan minis-
terský předseda Petr Nečas potřeboval vylepšit svou image u svých sou-
straníků ze středočeské ODS, vykopnul z vlády prozatím nejúspěšnějšího 
ministra zemědělství pana Ivana Fuksu a nahradil jej nemastným-nesla-
ným, ale velmi loajálním, panem Petrem Bendlem. Zato ministr bez portfeje 
a vicepremiér Nečasovy vlády pan Alexandr Vondra, zapletený do odhale-
ného průšvihu okolo podivných zakázek firmě Promopro v době českého 
předsednictví EU nejenže vykopnut nebyl, ale, patrně za odměnu, dostal 
ministerstvo obrany.

Nad zákonností veškerého dění v našem státě pak má mít ten nejvyšší 
dozor naše justice. 

To je ta podivná organizace, kde soudci mohou beztrestně posílat do 
účelových konkurzů nezadlužené firmy a tím je zlikvidovat. Je to ta organi-
zace, kde duševně narušený magor v soudcovském taláru může prodávat 
důvěrné dokumenty tomu, kdo dá víc. A je to ta organizace, kde dokonce 
sami příslušníci této organizace hovoří o její totální zkorumpovanosti. 

Čili opět zlodějna, ovšem zahalená v taláru nedotknutelnosti.
Nemyslím si, že všichni politici, všichni státní úředníci a všichni členové 

justice jsou lumpi, korupčníci a zloději. Jenže za dvacet dva let od Same-
tové revoluce ti poctiví nedokázali ty špatné ze svých řad vytlačit. A já se 
domnívám, že toto je možné pouze z jediného důvodu. Prostě že těch 
dobrých a poctivých je na rozhodujících postech tohoto státu katastrofální 
menšina, kterou ani není vidět.   

Zato gaunery je vidět velmi dobře. Je také velmi dobře vidět, jak jsou 
beztrestní. Jsou to vlastně oni, kdo dnes v tomto státě vytvářejí nové normy 
chování a jednání. A proto jsou to oni, kdo nakonec jdou všem ostatním 
příkladem. 

A národ se poučil. Vyhráli jsme evropskou soutěž zlodějů.
Zdeněk Majzlík, Týn nad Vltavou

Vážení občané tohoto města. Uplynul rok od voleb do místního zastu-
pitelstva a jak se zdá sliby, které měly všechny tzv. strany ve svých progra-
mech vzaly za své. Rok je docela dlouhá doba na to, aby se ukázalo, zda si 
občané zvolili správně, či nikoli. A není to o tom, zda někdo umí řečnit nebo 
,,vysvětlovat“, slibovat… vše je o výsledcích. Okecat se dá všechno. Odpo-
věď na všechno si lze často ,,vycucat“ z prstu. Stačí jen troška pravdy aby 
se dalo polemizovat a odůvodnění je na světě. Jenže řeči nejsou k ničemu, 
za vše hovoří činy a výsledky. Spousta z vás, kteří jste přišli k volbám a věřili 
jste, že se konečně něco změní, si dnes říkáte, že to byla jen ztráta času. 
Dovoluji si říci, že to nebyla ztráta času, protože díky Vám k malým změnám 
přece jen došlo. A stále záleží na Vás, zda necháte plynout čas jen tak, aby 
jste mohli zase za další tři roky sledovat plakáty se sliby různých spolků 
jako je ODS, ČSSD, KDU-ČSL…atd. Nebo tu pomyslnou zakonzervovanost 
otevřete a umožníte přístup čerstvému vzduchu. Zdá se, že ani tak nejde 
o blaho lidí žijících ve městě a v přidružených obcích, ale o politiku. Kdo 
bude mít v zastupitelstvech větší podíl. Je to snad nějaká pochybná soutěž 
přihlouplé politiky? Myslím, že nejsem sám, komu tyhle manýry vadí. 

Mrzí mě jedna věc. Mnoho lidí nadává na to, co a jak tady je ve měs-
tě špatně, co by se dalo zlepšit, ale na veřejné jednání zastupitelstva vás 
přijde opravdu málo. Je to škoda, protože tak by jste na vlastní oči vidě-
li, jakým způsobem probíhají tato jednání, jaká arogance tam z některých 
zastupitelů vyzařuje a jakým způsobem řeší jisté záležitosti. Možná by jste 
se i pobavili, pokud zrovna nemáte vztek. Někdy to vážně připomíná lout-
kové divadlo. Hlavně při hlasování. Je fajn, že koaliční členové se vždy 
shodnou na společném hlasování a je až s podivem, jak si navzájem notují, 
neoponují a vše ke své radosti odhlasují i záležitosti, které nejsou na sto 
procent jasné. A pokud členové opozice upozorní na chyby a nepřesnosti 
v jednání apod. , je to jako by někdo křičel do prázdna. Zastupitelé si stejně 
odhlasují co potřebují. Mezi tím se jeden z nich drbe ve vousech, druhý 
si mačká něco do mobilu. A starosta, když má někdo z opozice výhrady, 
připomínky a chce určité věci vysvětlit, koulí očima. Tajemník hovoří tak, že 
si něco mumlá sám pro sebe a není mu náležitě rozumět…………. A pokud 
se občané zeptají a chtějí vysvětlení…tak zatímco občan mluví ke staros-
tovi, ten se baví se svým sousedem a evidentně nemá zájem o občanovu 
výtku či připomínku. Pokud občan domluví, starosta se otočí již správným 
směrem a občanovi odpoví. Ano, vždy se nechá něco odpovědět. Jen 
občan se nedozví konkrétní věc. Takže v podstatě jako by se ani neptal. 
A přitom STAROSTA… je slovo, které je odvozeno od ,,starat se“ A starat 
se o občany a jejich blaho. Připadá Vám, že tomu tak je? Znakem zakon-
zervovanosti jsou výroky typu: ,,Takhle to tady vždy bylo, tohle tady bylo 
vždy zvykem a ze zvyků tady uděláme běžnou praxi. Znamená to snad, 
že pokud tady byly špatné zvyky, budou se tady stále udržovat? Ba co víc. 
Ještě se to špatné povýší na něco stabilnějšího? To snad ne! A pokud lidé 
chtějí debatu, chtějí diskutovat na veřejném jednání zastupitelstva s těmi, 
kteří jsou ve vedení města a starosta se ohání tím, že čas patnácti minut 
pro občany vypršel a při hlasování o prodloužení tohoto času ani nezvedne 
ruku pro to, aby se občané mohli vyjadřovat ke  spoustě záležitostí, které 
s jim nelíbí, je špatné. Ostatně mnoho zastupitelů hlasovalo v neprospěch 
veřejnosti. A je vůbec normální, aby si zastupitelstvo odhlasovalo v jedna-
cím řádu 15 minut pro připomínky občanů? 15 minut? Je to výsměch? 
Ano, aby to nebylo okaté, potom si ,,zástupci lidu“ dali do řádu hlasování 
o přídavku dalších 15-ti minut. Jak úsměvné. Řešit cca 15 nebo 20 minut 
to, že znak města Týna byl špatně vyobrazen a nyní musí dojít k nápravě 
nás všechny jistě zajímá a jistě všem přinese uspokojení, že místo šesti 
řad cihel v něm bude sedm řad a hradby budou začínat na polovinu cihly 
a ne na cihlu celou. Tohle je obrazně napsané, opravdu jsem si správně 
nezapamatoval počty cihel. 

Věřil jsem a mnozí z Vás jistě také, že když po volbách došlo aspoň 
k nějaké změně osazenstva ve vedení tohoto města, změní se jednání 
s občany a toto město začne konečně prosperovat, lidé zde žijící budou 
mít zázemí a výhody hodné tohoto typu města, za jehož humny je velká 
,,továrna“ na energii. Ale po opadnutí povolebních hádek kdo s kým a jak 
a za jakou cenu bude ,,vládnout“ a rozhodovat o mnoha věcech, potažmo 
i o vás všech, je vše ve starých kolejích. Budeme se snad další tři roky 
dívat a poslouchat či číst to, jak se o všem jedná, co vše se pro město 
bude dělat, jak je vše transparentní a správné, či jaké překážky se najednou 
v určitých věcech náhodně vyskytly a proto nejde to a to udělat jak bylo 
plánováno….? Anebo budeme číst články o tom, že již po x-té se opravuje 
náměstí, které bude tentokrát opravdu, ale opravdu už dokonalé? Nebo 
snad, že se musí zrušit to či ono, aby se po několika letech zrušené znovu 
zprovoznilo a s velkou slávou otevřelo?

Od roku 1990 uplynulo mnoho let a pokud srovnáme určitá města s tím 
naším, určitě bude patrný rozdíl v tom, co se v nich vybudovalo a udělalo 
pro občany. A hlavně, co z toho občané mají, co jim to přineslo, kolik peněz 
se do přibližně stejných akcí v těchto městech investovalo. 

Hlinecké sídliště…to je kapitola sama o sobě. A těch slibů pro potenci-
onální voliče, jen si vzpomeňte sami. A co je zde nového? Ano, je! Druhý 
výjezd ze sídliště, který podle mého soudu měl být už jen z bezpečnost-
ních důvodů souvisejících s elektrárnou Temelín hotový před mnoha lety! A 
nyní… výstavba, průběh a vše cos tím souvisí… vděčné téma a připomíná-
ní lidem, co záslužného bylo vytvořeno a co pro ně ,,město udělalo“. Přitom 
jaksi běžná a nutná věc, která byla házena stranou mnoho let. Pokud by 
byla vůle a schopnost věcně řešit určité věci, toto by bylo hotové již před 
mnoha lety. No a jinak? Nevím co podstatného se pro samotný život oby-
vatel Hlinek za ten rok změnilo díky investicím města. 

Mrzí mě, že ve vedení tohoto města je skupinka, která více, než zájmy 
občanů Týna nad Vltavou, preferuje zájmy jiné. Ano, možná je politika 
důležitá věc. Jenomže díky ní jsme v tomto státě po více než dvaceti letech 
někde…. A vše se svádí na ,,ty před námi“ nebo na ,,krizi“. 

Strašně moc bych si přál, aby do vedení našeho města usedli konečně 
jednou lidé schopní, vzdělaní v oblasti vedení takovéto samosprávy, lidé, 
kteří víc než na své zájmy myslí na lidi, pro které mají pracovat a kteří jim 
dali svou důvěru. Přál bych si lidi, kteří se neplácají po zádech a falešným 
kamarádstvím si potvrzují svou soudržnost lidi s morálkou, kteří dokáží spl-
nit své sliby a vědí, co znamená slovo čest. 

Cenný člověk je ten, který také dokáže uznat svou chybu, dokáže to 
veřejně přiznat a upřímně se omluvit. Slovo „upřímně“ je velice důležité! 
Každý jsme omylný, každý se dokáže splést. Občas něco tzv. podělat“ . Ale 
pokud se dotyčný dokáže lidem podívat s čistou myslí do očí a bez jakého-
koli náznaku arogance se za svou chybu omluvit, spousta lidí si uvědomí, 
že tohle je někdo, kdo si zaslouží uznání. 

 Zatím to bohužel v této společnosti funguje tak, že kdo poukáže na chy-
by, je špatný. Ale copak tady nemůžeme mít město, které vzkvétá a rozvíjí 
se v tom pravém slova smyslu? Musíme kopírovat systém této republiky, 
která je díky různým spolkům a zájmovým skupinkám rozkradená, zdevas-
tovaná, přitom ale prezentovaná v tom nejlepším světle?

Záleží na Vás. Na lidech žijících v Týně a okolních obcích co chcete. 
Záleží na tom, zda budete jen přihlížet, nebo se také ozvete a nebudete jen 
v tichosti součástí něčeho, co se Vám nelíbí. Ať Vámi zvolení zastupitelé toto 
město vedou podle slibu, který složili. Ať jej vedou ku prospěchu většiny 
obyvatel!

S přáním lepší budoucnosti Marian Vacval

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



Doležalová, Hlaváč vítězi turnaji ve squashi
Jedenáctý ročník Poháru SQUASH klubu má za sebou tři turnaje. Všech-

ny zcela suverénně a bez jediné prohry vyhrál Roman Hlaváč. „Poslední 
tři roky jsou jednoznačně érou Romana Hlaváče. Ten kraluje zápasům ve 
squashi suverénně a již jsem ho neviděl pár let doma v Týně prohrát. Uvi-
díme jestli neporanitelnost udrží i při 13. ČEZ OPEN Týn, který se hraje 
poslední sobotu v listopadu a na turnaj se chystají kvalitní hráči z Budějo-
vic,“ konstatuje předseda SQIUASH klubu Týn Václav Brom. Všechny tyto 
akce jsou součástí sportovního programu 6. Vltavotýnský Oranžový rok 
s hlavním partnerem Jadernou elektrárnou Temelín.

Úvodní turnaj 5. ČEZ OPEN Oranžového turnaje žen vyhrála Bára 
Doležalová, která v dramatickém finále porazila 2:1 Vendulku Fajtlovou 
z Bukovska. Tady předsedu klubu mrzí početně slabší účast hráček. „Je to 
škoda, ale řada dívek nám odešla na vysoké školy a další pracují ve zdra-
votnictví na směny, takže někdy soboty nevychází,“ doplňuje Brom. Pro 
úplnost výsledků žen, tak třetí skončila Dáša Tycová z Budějovic. 

V klubovém turnaji mužů skončil druhý David Doležel a třetí Petr Buřič. 
„Mě se tentokrát podařilo ve zdraví dohrát všech pět zápasů a cením si tří 
vítězství a pátého místa v turnaji. Ale teď již myslím na závěr roku. Vrcholem 
bude 10. ČEZ Vltavotýnský sedmiboj mixů první sobotu v prosinci. Zatím 
máme nahlášeno deset párů, takže šest míst je stále ještě volných. Osobně 
se těším na 17. prosince, kdy sehrajeme poslední turnaj roku 2011 – Vánoč-
ní. Ten mívá dobrou atmosféru a nechybí dobré pití a jídlo,“ nastiňuje závěr 
roku předseda týnského squashe Václav Brom.  
Termínová listina akcí SQUASH klubu Týn - 2011

LISTOPAD 2011 PROSINEC 2011

13. ČEZ-OPEN Týn Sobota 26.11. 
od 10:00

11. Pohár SQUASH klubu Sobota  17.12. 
od 10:00

5. ČEZ OPEN 
Oranžový pohár žen

Sobota 12.11. 
od 10:00

10. ČEZ - Vltavotýnský 
sedmiboj mixů

Sobota 3.12. 
od 9:00

Bližší informace o turnajích ve squashi v Týně nad Vltavou podá předse-
da SQUASH klubu Týn nad Vltavou Václav Brom na telefonu 606 352 518.

Kj

Judo
DOMINIK ŘEHÁČEK vybojoval bronzovou medaili na Mis-

trovství České republiky v kategorii seniorů ve váze do 66 kg.  
V Jičíně 5. 11. předvedl vynikající výkon a jako první Vltavotýn-
ský judista vybojoval medaili na MČR v kategorii mužů. Ze šes-

ti zápasů v KO systému zaváhal pouze jedenkrát. Sedmnáctiletý Dominik 
trénuje ve sportovním středisku v Plzni a věříme, že s jeho talentem se brzy 
zařadí mezi úspěšné reprezentanty ČR. Na tomto MČR také startoval náš 
nejúspěšnější současný odchovanec Jakub Habán, který také vybojoval 
třetí místo ve váze do 60 kg. Ve váze +100 kg startoval Jan Fáber a ve váze 
do 81 kg Tomáš Nekola. Oba měli smůlu na los a nestačili ve svých úvod-
ních zápasech na zkušené reprezentanty.  

Další medaili pro vltavotýnské judo vybojovala Markéta Paulusová na 
Přeboru České republiky starších žáků a žaček v Ostravě 29. 10. 2011. 
Prohrála v KO systému v druhém kole pouze s pozdější vítězkou Alicí 
Matějčkovou z Písku, a to tím nejtěsnějším výsledkem na praporky (1:2).  
Po úspěšném vybojování opravných zápasů obsadila 3. místo. Daniel 
Šimánek a Marek Petřík v Ostravě ve váze do 42 kg neuspěli. Daniel prohrál 
úvodní zápas na taktiku a psychiku. Celý zápas vedl na juko a ke kon-
ci časového limitu ho soupeř doslova udolal. Marek první zápas s velmi 
dobrým výkonem vyhrál, ale ve druhém  zápase s favoritem váhy Žemlou 
z Vršovic si poranil rameno a musel ze závodu odstoupit. Radka Voběrková 
prohrála první zápas a soupeřka ji již do oprav „nevytáhla“. Radka ve svém 
prvním zápase vysoko vedla na Wazari, ale před koncem časového limitu 
se nechala udržet na zemi. Všichni čtyři závodníci jsou v kategorii starší 
žáků a žákyň prvním rokem, a tak věříme, že příští rok to bude úspěšnější. 

Před podzimní sérií MČR v jednotlivých žákovských a seniorských kate-
goriích se v Jihlavě 15. a 16. října konal poslední pátý nominační turnaj 
Českého poháru 2011.  V sobotu kategorii seniorů startoval Jan Fáber 
a Tomáš Nekola. Jan Fáber ve váze +100 kg porazil tři soupeře a obsadil 
vynikající 2. místo. Tomáš Nekola ve váze do 81 kg obsadil sedmé místo (2 
vítězství a 2 prohry). Chlapci svým dobrým výkonem získali další body do 
ranking  listu a kvalifikovali se na MČR seniorů. V neděli startovali žákov-
ské kategorie. V tomto posledním kvalifikačním turnaji se našim závodní-
kům nejlépe dařilo. Výjimečný výkon předvedli starší žáci Daniel Šimánek 
a Marek Petřík. Ve váze do 42 kg v KO systému každý ve své skupině vyřa-
dili všechny soupeře a nakonec se oba utkali ve finále.  Výsledky: 1. místo  
Daniel Šimánek (st.ž. -42 kg), 2. místo Marek Petřík (st.ž. -42 kg), 3. místo 
Markéta Paulusová (st.ž. +63 kg), 3. místo Jan Fuka (ml.ž. -50 kg), 3. místo 
Patrik Šimánek (ml.ž. -38 kg), 3. místo Lucie Hrehová (ml.ž. -57 kg), 5. místo 
Radka Voběrková (st. ž. -57 kg), 5. místo Veronika Písaříková (ml. ž. -48 kg), 
7. místo Markéta Spěváková (st. ž. -57 kg), 

Naši nejmenší závodníci si zajeli 10. 10. 2011 vybojovat poháry do 
Rakouského Linze. 2. místo obsadili Tadeáš Dudek, Šárka Lhotecká a Klár-
ka Mojžíšková, 5. místo Anička Grohmanová a 7. místo obsadil Filip Šulc.

Sportovní klub judo zve všechny příznivce společenských akcí na 
PLES JUDISTŮ, který pořádáme 21. ledna od 20 hodin ve Zvěrkovicích. 

TURNAJ V NOHEJ-
BALU TROJIC

O Putovní pohár starosty 
Týna nad Vltavou

Kategorie „Neregistrovaní“ 
(8. 10. 2011) (max. OP)

1. Hořovice
2. Týn nad Vltavou
3. J. Hradec
4. Vodňany

Kategorie „Amatér“ 
(22. 10. 2011) (max. KP)

1. Dynamo Č. Budějovice
2. Týn nad Vltavou
3. Zbiroh
4. Č. Brod

Kategorie „Profi“ 
(12. 11. 2011) (ligová družstva)

Turnaje se zúčastnili špičkoví 
hráči českého nohejbalu včetně 
některých reprezentantů a medai-
listů z mistrovství světa. (výsledky 
v příštím čísle).
Kategorie „Příchozí“ 
(17. 11. 2011, 9.00 – 15.00)
(Týn nad Vltavou a okolní obce)

Turnaj je určen pouze pro hrá-

če z Týna nad Vltavou a okolních 
obcí. Zájemci se mají možnost při-
hlásit na telefonech 723 357 905 
a 724 813 208, kde získají i bližší 
informace.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUB-
LIKY V NOHEJBALU

26. a 27. 11. 2011 se v Týně nad 
Vltavou  ve sportovní hale uskuteční 
Mistrovství České republiky v nohej-
balu trojic (sobota) a dvojic (neděle) 
starších žáků.

Začátky obou turnajů jsou v 9.00 
hodin.

Záštitu nad Mistrovstvím převzal 
starosta Týna nad Vltavou.

Jako vítězové krajského přeboru 
se na toto Mistrovství ČR kvalifikovali 
i Václav Hrdlička z Týna nad Vltavou, 
Dominik Hrdlička z Bohunic a David 
Burian ze Zvěrkovic.

Soupeři jim budou družstva 
z Prahy, K. Varů, Brna, Prostějova 
a dalších bašt českého nohejbalu.

Přijďte taky povzbudit kluky 
v této nelehké konkurenci v boji za 
vysněnou medailí.

Miroslav Mikolášek

Hráči listopadového turnaje 11. Poháru SQUASH klubu Týn. Druhý 
zleva nejlepší současný hráč Týna nad Vltavou Roman Hlaváč.



Šachy
Další soutěžní sezóna začala pro naše družstva začátkem měsíce října. 

V soutěžích 2. a 3. divize má ŠK stejně jako v minulé sezóně po jednom 
družstvu. Začátek obou soutěží se zatím vyvíjí pro naše týmy docela slib-
ně. Družstvo 3. divize v 1. kole zvítězilo dne 19. 10. v Táboře 3:2 s týmem 
Šachklubu Tábor „B“. Ve druhém kole dne 29. 10. v domácím prostředí 
pak porazilo tradičního silného soupeře Spartak Soběslav 3,5:1,5 bodu. 
V průběžné tabulce se drží mezi pěti prvními družstvy, které neztratily žád-
ný zápas. Podle dosavadních výsledků je zřejmé, že polovina týmů v této 
soutěži má celkem vyrovnanou sílu hráčské základny. Soutěž pro náš tým, 
kde hrávají převážně mladší hráči, bude pro solidní konečné umístění asi 
poměrně těžká. 

Družstvo 2. divize odehrálo již 3. kola a drží se zatím na výborném tře-
tím místě. V prvním kole dne 8. 10. v MDDM naše „A“ družstvo sice těsně 
prohrálo 3,5:4,5 bodům s MDDM Písek. V dalších dvou kolech dne 22. 10. 
však v Křemži se Sokolem Chvalšiny a dne 5. 11. s týmem Kájova v MDDM 
zvítězilo shodně 6:2 bodům. V dalším kole čekají obě naše družstva výjez-
dy proti silným družstvům do Sezimova Ústí, které ve 3. divizi se drží na 4. 
místě a do Prachatic, které jsou ve 2. divizi v čele tabulky. 

Koncem měsíce října skončil v Harachově přebor Čech jednotlivých 
mládežnických kategorií. Mezi poměrně početnou výpravou mladých hráčů 
Jihočeského kraje se v kategorii do 16 let zúčastnil i hráč našeho ŠK Jan 
Simon. Účast měl zajištěnou díky zisku loňského titulu krajského přeborníka 
této kategorie. V turnaji hraném na 9 kol v poměrně silné konkurenci získal 
45 % možných bodů a zůstal tak trochu za svým výkonnostním hodnocením 
osobního koeficientu. Z tohoto přeboru postoupil do mistrovství ČR z našeho 
kraje přímo pouze jediný hráč v kategorii do 10 let nadějný Lukáš Dolanský 
ze Šachklubu Tábor. Teprve devítiletý hoch hraje již letos jako host v soutěži 
dospělých za družstvo Kájova ve 2. divizi a dne 5. 11. vybojoval cennou remi-
zu proti zkušeném kapitánovi našeho družstva v této soutěži. 

Za ŠK J. Soldát

Velká cena jižních Čech ve stolním tenisu,
bez překvapení

Úvodním turnajem Velké ceny jižních Čech ve stolním tenisu mužů byla 
24. 9. 2011 zahájena nová sezóna v Týně nad Vltavou. Turnaj se hrál ve 
sportovní hale na šesti stolech. Na první turnaj se sjelo pouhých 32 hráčů 
z celého kraje.  Vítězem turnaje se stal Michal Vávra, který ve finále celkem 
bez problému porazil Jiřího Krahulce 3:0 na sety.

Výsledky muži: 1. Vávra Michal (Nassau TVB), 2. Krahulec Jiří (Strakoni-
ce), 3-4.. Krahulec Petr (Vodňany),  Šimoník David (Prachatice)  Čtyřhra: 1. 
Vávra M. - Šimoník D. (zahr., Prachatice) 2. Krahulec P.+J (Vodňany, Stra-
konice), 3-4. Votava Š. - Fiala Jakub (Strakonice), Dunovský L. - Peterka O. 
(Týn, Soběslav) Útěcha: 1. Fleissig Jan (Blatná)

Bodovací turnaje mládeže
18. 9. 2011 se konal Bodovací dorostu, kterého se zúčastnilo 21 

chlapců a 10 dívek. 
Výsledky dorostenci: 1. Kortus Pavel (Pedagog ČB), 2. Bauer Miroslav 

(Prachatice)
3.-4. Peterka Ondřej (Soběslav) a Mrázek Tomáš (Oldříchov)
Čtyřhra: 1. Bauer Miroslav - Hrazdíra Patrik (Prachatice, Strakonice) 2. 

Kortus Pavel - Peterka Ondřej (Pedagog, Soběslav), 3.-4. Gruber Michal - 
Krotký Marek (Prachatice) a Šálený David - Kortus Filip (Týn, Pedagog ČB)   
Útěcha: 1. Gruber Michal (Prachatice)

Výsledky dorostenky: 1. Moravcová Lucie (Týn), 2. Blašková Zdena 
(Prachatice), 3.-4. Skaláková Denisa (Týn) a Růžičková Lenka (Kovářov)

Čtyřhra: 1. Skaláková Denisa - Moravcová Lucie (Týn), 2. Růžičková 
Lenka - Blašková Zdena (Kovářov, Prachatice), 3.-4. Kratochvílová Martina 
- Pazderová Klára (Týn, Sokol ČB) a Tranová Eva - Bandíková Linda (Lou-
čovice)  Útěcha: 1. Bandíková Linda (Loučovice)

25. 9. 2011 se konal Bodovací turnaj st. žactva na který se sjelo 28 st. 
žáků a 15 st. žákyň.

Výsledky st. žáci: 1. Šálený David (Týn) 2. Kortus Filip Pedagog ČB) 3-4. 
Bárta Vlastimil (Pedagog ČB) Kraus Petr (Prachatice)

Čtyřhry: 1. Šálený David - Kortus Filip (Týn, Pedagog ČB), 2. Novot-
ný Petr - Hložek Tomáš (Soběslav) 3-4. Hubáček Filip - Šimota Dominik 
(Vodňany, Soběslav) a Bárta Vlastimil - Děd Lukáš (Pedagog ČB, VS Tábor) 
Útěcha: 1. Pešek Vojtěch (Třeboň)

Výsledky st. žákyně: 1. Blašková Zdena (Prachatice) 2. Skaláková Deni-
sa (Týn), 

3-4  Brejchová Kateřina (Sokol ČB) a Růžičková Kristýna (Kaplice). 
Čtyřhry: 1. Blašková Zdena - Růžičková Lucie (Prachatice, Kaplice), 2. 

Javoříková Veronika - Růžičková Kristýna (Velešín, Kaplice), 3-4 Brejchová 
Kateřina - Bušková Lenka (Sokol ČB) a  Reichensdorferová D. - Bandíkoví 
Linda (Loučovice)    Útěcha: 1. Frolíková Lenka (Pedagog ČB)

Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům - ČEZ Jaderná elektrárna 
Temelín - Generální partner Vltavotýnského Oranžového roku, EXTRUDO 
Bečice s.r.o., VAKKOS vzduchotechnika s.r.o., ing. Miloš Kačenka Building 
Č. Budějovice. 

J. Skalák

Vltavotýnský receptářVltavotýnský receptář
Vše o zahradě vaření, dobrých nápadech, 

pro tentokrát o vaření a nakupování zeleniny

Zavzpomínání na „pravé kakao“
Další pokračování k receptům, jak co nejlépe využít mléko z mlékomatu, 

když je důležité ho nejdříve PŘEVAŘIT. 

Domácí kakao provoněné skořicí
2 lžíce moučkového cukru, 1 l mléka, 2 - 3 lžíce kvalitního kakaa, šlehač-

ka na ozdobení, špetka mleté skořice
Vlijeme téměř celý objem mléka do hrnce a dáme vařit, malou část 

si necháme stranou v hrnečku. Zvlášť si v hrnečku rozmícháme kakao 
s moučkovým cukrem, pomalu do směsi přidáme zbytek studeného mléka 
a důkladně rozmícháme. Směs těsně před varem mléka v hrnci pomalu 
přilejeme, rozmícháme a necháme krátce minutu převařit, mícháme, aby 
se kakao nepřipálilo.

V naší domácí variantě vaříme i kakao neslazené, sladíme podle chu-
ti, podle druhu kakaa i mírně upravujeme dávkování kakaového prášku. 
Ozdobíme šlehačkou a skořicí.

V menším množství je možné vařit kakao i v mikrovlnce.

Bedýnky 
plné zeleniny a ovoce 

Také v Týně nad Vltavou je mož-
né zakoupit bedýnku naplněnou 
zeleninou, popř. ovocem. Bedýnka 
obsahuje různé druhy čerstvé zele-
niny vypěstované v naší oblasti. 
Výhodou je, že dostanete zeleninu 
čerstvou, ze současné sklizně, bez 
chemického ošetření a hnojiv za 
přiměřenou cenu. Bedýnky jsou 
řešením pro ty, kteří nemají svoji 
zahradu, a přesto chtějí pravidelně 
odebírat místní kvalitní zeleninové 
produkty. Rajčata, brambory, cibu-
le, cuketa, mrkev, čerstvé bylinky 
to všechno chutná a voní intenziv-
ně a doopravdy.

jk

Okénko pro psa 
- aneb O PSECH A LIDECH

Tak máme po výstavě a zároveň po další výstavní sezoně r. 2011. Kdo 
ví, o čem je řeč, jistě pochopil, že poslední událost výstavní psí sezony se 
konala právě tento víkend v Praze, kde proběhla dvoudenní Mezinárodní 
výstava psů všech plemen /5. 11. - 6. 11. 2011/

My, vystavovatelé si vždycky tuto výstavu hodně užíváme, neboť je 
poslední, kde se dá „uhnat“ poslední CAJC, CAC, CACIB, a zároveň cenné 
body pro vyhodnocení PSA ROKU - tzv. TOP DOG. Tato soutěž je každý 
rok pořádána CMKU a dle počtu získaných bodů se pak vyhodnotí nej-
lepší psi v každé skupině FCI a následně vítězí pejsek s největším počtem 
bodů ze všech skupin FCI. Tato sláva každoročně probíhá v TOP HOTELU 
PRAHA zároveň se soutěží ŠAMPION ŠAMPIONU. Této soutěže se mohou 
zúčastnit pouze pejsci s již získaným titulem: Český junior šampion, Český 
šampion, Český grandšampion, Český veterán šampion. Vřele doporučuji 
účast, pokud máte doma takového psího otitulovaného jedince, neboť je 
to velká společenská událost, kde se sejdou neformálně rozhodčí, vysta-
vovatelé, diváci, fandové, aby udělali tu pomyslnou tečku za uplynulou 
výstavní sezonou. Nutno podotknout, že obě akce jsou vždy plánované na 
leden následujícího roku - to znamená, že aktuální bude leden 2012. Kdo 
má zájem, propozice na Šampiona šampionů najde na stránkách ČMKU : 
www.cmku.cz , kde najde také přidělené rozhodčí. 

Jinak my již pomýšlíme na novou sezonu r. 2012, kdy kromě různých 
národních, mezinárodních, klubových, oblastních a krajských výstav je vel-
kou událostí SVĚTOVÁ VÝSTAVA PSŮ v Rakousku, Salzburg, květen 2012 
!!!! Pozor, propozice, přihlášky jsou již na netu, a první uzávěrka je již kon-
cem ledna 2012 !!! 

Dle mého názoru, pokud máte doma pejska s průkazem původu, který 
nějakou tu výstavu již absolvoval, „jděte do toho“!

Není na místě nějaká skromnost, uvidíte „světový výběr“, porovnáte 
pejska s konkurencí, zjistíte napříkad, že ten Váš pejsek ale vůbec není 
špatný a vyrovná se světové špičce. Není žádná ostuda přivést ze „světov-
ky“ „védéčko“. Je to světový výběr, a účastní se ti nejlepší. Kdo se zúčastní, 
uvidí, zda jeho pejsek na to má, či ne, a bude vítězit pouze na výstavách 
nižších kategorií. 

Původně jsem chtěla psát o úplně něčem jiném, ale to si nechám na 
předvánoční číslo Vltavína, kdy jsou všichni tak trochu „na měkko“ s pří-
chodem Vánoc. 

Za Sportovní klub Pejskaři, o. s. Týn nad Vltavou: Dana Lukášková / http: 
skp.webnode.cz/, www.reina-izabel.cz /

Odpověď k fotografické hádance
Lannův kříž

Železný kříž s mramorovým podstavcem zasazeným v opukovém kvá-
dru pochází z roku 1824. Vojtěch Lanna, který málem utonul při své cestě 
lodí v Horním Lipovsku, nechal postavit na památku své záchrany tento 
kříž, který byl v roce 1852 přemístěn na Horní Brašov v Týně nad Vltavou.
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Jeden svátek 
na konci roku

Nastal už opravdový podzim. 
Teplé dny jsou dávnou minulostí 

a místo slunce se nám v celé svojí kráse ukazuje mlha-
vý opar, z něhož prosvítají barevné variace padajícího 
listí. Začíná čas krátkých dnů a dlouhých nocí a než se 
nadějeme, budeme zapalovat první adventní svíčku na 
adventním věnci. Ale abychom nepředbíhali. Adventu 
předchází konec roku – tedy toho církevního.

Liturgický rok totiž není totožný s rokem civilním a kon-
čí právě poslední neděli před adventem na Slavnost  Ježí-
še Krista Krále. Je to nejmladší svátek ke cti Páně. Zavedl 
jej papež Pius XI. až v roce 1925. Vnějším podnětem pro 
zavedení tohoto svátku bylo 1600. výročí 1. ekumenic-
kého koncilu v Niceji. Tato slavnost v závěru liturgického 
roku poukazuje na to, že Kristus Vykupitel je Pánem dějin 
a času, jemuž jsou podřízeni všichni lidé a všechno stvo-
ření. On je Alfa a Omega. Ježíš sám kategoricky potvr-
dil svou královskou moc před Pilátem: Na jeho otázku: 
„Ty jsi král?“ odpověděl: „Ano, já jsem Král“ (Jan 18,37). 
Člověk ze své podstaty všeobecně rád slaví Krista jako 
krále, a tak trochu sobecky ve skrytu duše počítá s tím, 
že on je ten dobrý a věrný a „ti ostatní“ to zas tak jisté 
s tím Božím královstvím nemají. Ale Kristus je král, který 
netrestá, nýbrž zachraňuje, vykupuje a odpouští. V koste-
le při pravidelném čtení tuto neděli věřící slyší: „Tak praví 
Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu 
se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svý-

mi rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce 
a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlha-
vém a mračném čase. Já budu pást své stádo, já jim dám 
odpočinek – praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, 
zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, 
budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě. „ (Ez 
34,11-12.15-17 ). Ježíš je král, který se stará o svoje věrné 
a dokonce za ně dá i vlastní život.  Jeho království ale není 
založené na moci zbraní, nýbrž na síle Pravdy a Lásky.

Je to meta, které chceme všichni dosáhnout po skon-
čení našeho pozemského života. Pak se s Kristem - Krá-
lem setkáme. A bude to setkání možná radostné, ale dost 
možná také smutné, protože spatříme svůj život v úplně 
jiném světle. Když Ježíš popisuje poslední soud,  kdy 
„oddělí zrno od plev“, je na první pohled jasné, že tam už 
nebude místo na opravné jednání nebo kompromisy. Klíč 
bude zdánlivě jednoduchý. „Byl jsem hladový a dali jste 
mi najíst, byl jsem žíznivý a dali jste mi napít, byl jsem bez 
domova a ujali jste se mě, byl jsem nemocný a navštívili 
jste mě ...... neboť cokoliv jste učinili jednomu z mých nej-
poslednějších bratří, mě jste učinili ....“  Jak prostý recept 
na vstupenku do Božího království. A jak těžké je jeho 
plnění. Copak máme čas promlouvat s každým známým, 
který trpí samotou, copak máme málo svých starostí, 
abychom se zajímali o problémy druhých, copak máme 
tolik peněz, abychom podporovali každého potřebného 
...? Boží království je pro nás otevřené a Král čeká,  jedi-
ný, kdo může zabouchnout dveře a znemožnit přístup do 
něj, jsme mi sami.

MK

Milé tetičky, 
milí sousedé!

7. a 8. října 2011 se v Českých 
Budějovicích v Metropolu konal již 
4. ročník jihočeského veletrhu ces-
tovního ruchu nazvaný „Jihočeský 
kompas“. Po dohodě s ředitelkou 
MCKV v Týně nad Vltavou paní Mgr. 
Janou Mráčkovou se tohoto veletr-
hu spolu s městským Infocentrem 
zúčastnily i zástupkyně naší baráč-
nické obce tetičky rychtářka Jar. 
Fialová a syndička Jar. Svobodová. 
Spolu s Mgr. p. Hladečkem z měst-
ského Infocentra reprezentovaly na 
veletrhu naše město a Obec baráční-
ků. Návštěvníkům veletrhu rozdávaly 
informační tiskoviny o našem městě 
a o naší baráčnické obci a zvaly je 
na návštěvu našeho města. Máme 
totiž pro turisty a návštěvníky Týna 
nad Vltavou připraven zajímavý pro-
gram - návštěvu naší rychty s nově 
zřízeným minimuzeem krojů a nabí-
zíme i sousedské procházky měs-
tem spojené s vyprávěním o historii 
a současnosti Týna. Obě tetičky se 
této akce zúčastnily v krojích /blat-
ském a doudlebském/ a oba kroje 
byly středem pozornosti. Kroje oce-
nil i známý Tomio Okamura, který 
se pohybuje již delší dobu v oblas-
ti cestovního ruchu a i přes svůj 
smíšený česko-japonský původ je 
propagátorem všeho ryze českého. 
Sám organizuje zájezdy Japonců 
do České republiky a velice ho mrzí, 
že Češi jsou málo hrdí na své tradi-
ce a slavné osobnosti našich dějin. 
Zahraniční turisté jsou hlavně zvě-
daví na takové produkty, které mají 
v Čechách tradici a které jinde nena-
jdou a zajímá je i česká kuchyně.

23. 10. navštívila tříčlenná dele-
gace tetiček valné volební zasedá-
ní ve Vodňanech. Přestože věkový 
průměr vodňanských tetiček a sou-
sedů se nevymyká celostátnímu 
věkovému průměru českých baráč-
níků, dělají ve své 18 členné obci co 
mohou a vodňanský rychtář soused 

Šikl dokonce sám inicioval vydávání 
Jihočeského baráčníka. Tento mini-
časopis vychází 1 x měsíčně a infor-
muje o dění v jihočeských župách 
a obcích. Časopis vytvářejí sami 
sousedé a tetičky svými příspěvky.

28. 10. jsme se s ostatními vlta-
votýnskými spolky a s představiteli 
našeho města zúčastnili u pomníku 
v Orlické ulici na Malé Straně /i se 
spolkovými prapory/ pietního aktu 
u příležitosti 93. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky a společně 
položili věnce k pomníku padlých. 
Autobus, který objednali rybáři na 
dolovnou k rybníku v Býšově a kam 
jsme byli pozváni, jsme již nestihli. 
Autobus totiž odjížděl v 8,30 hod. 
a setkání u pomníku probíhalo od 
9,00 hod.

Týden před „Dušičkami“ se sešly 
naše šikovné tetičky na rychtě a vyrá-
běly věnečky na hroby. Materiál na 
věnečky obstaraly tetičky z vlastních 
zdrojů a od tetičky rychtářky. Před 
dnem Památky zesnulých navštívily 
na hřbitově hroby našich některých 
zesnulých sousedů a tetiček, zapáli-
ly svíčky a na hrob tetičky Jarmilky 
Berglerové a souseda Jirky Michál-
ka položily věnečky. 

5. 11. proběhlo valné výroční 
sezení v obci Boršov nad Vltavou 
v naší IX. župě. Toto sezení navští-
vila 4členná delegace z naší obce 
a hned v neděli nato se 8členná 
delegace zúčastnila valného výroč-
ního volebního zasedání v Rado-
myšli. Přestože Radomyšl nepatří do 
naší IX. župy /je to X. župa/ a obec 
leží poměrně daleko od Týna /poblíž 
Strakonic/, považovali jsme za téměř 
svou povinnost tuto Obec baráčníků 
navštívit, protože ochotnický spo-
lek z Radomyšle sehrál dne 23. 10. 
v našem městě překrásné předsta-
vení české operetky Perly panny 
Serafínky a v ochotnickém souboru 
účinkují i baráčníci. Baráčníci v této 
obci jsou velice aktivní a spolupra-
cuje zde téměř celá vesnice - zpí-
vají v kostele ve sboru sv. Martina, 
nacvičili staročeskou Konopickou 

svatbu, tančí českou a moravskou 
besedu a nyní dávají dohromady 
i dětský pěvecký kroužek. Radomy-
šl též před několika lety získala titul 
Vesnice roku. Všichni členové naší 
8členné delegace, která Radomyšl 
navštívila, byli po skončení sezení 
pozváni do Kbelnice k rodině Šíle-
ných na návštěvu. Manželé Šílených 
/Václav Šílený je vltavotýnský rodák/, 
vedou v Radomyšli dětský pěvec-
ký kroužek, jsou také členy Obce 
baráčníků a Václav Šílený aranžoval 
hudební doprovod k operetě Perly 
Panny Serafínky. Jeho manželka Iva 
účinkuje v tamním pěveckém sboru.
Dostalo se nám velice milého přije-
tí, ale naše návštěva byla bohužel 
krátká, protože jsme se potřebovali 
vrátit včas do Týna. Dětský soubor 
z Radomyšle se představí na našem 
výročním valném volebním seze-
ní 21. ledna 2012 na rychtě u nás 
v Týně nad Vltavou.

Návštěvy okolních baráčnických 
obcí jsou inspirací i pro naši práci. 
Podařilo se nám také založit dět-
ský taneční kroužek Česká beseda 
při ZŠ Malá Strana. Do kroužku se 
přihlásilo 13 dětí hlavně z prvních 
a druhých tříd. Zatím se učí tancovat 
jednoduché tanečky a postupně je 
chceme seznamovat i se staročes-
kými zvyky a tradicemi. Kroužku se 
ujaly naše 2 mladé tetičky, Liduška 
Tůmová a Maruška Hrabčáková/. 
Vypomáhat chodí i tetička Svobo-
dová a také Petra Šulcová, která 
kroužek v minulosti navštěvovala 
a nyní již studuje na vltavotýnském 
gymnaziu.

V těchto dnech finišují přípravy 
na sobotní Martinské posvícení /
v době vydání tohoto čísla již bude 
po posvícení/. Děkujeme všem tetič-
kám a sousedům, kteří se na těchto 
přípravách podílejí, dělají to zdarma 
ve svém volném čase. Děkujeme 
také všem našim sponzorům, kteří 
tuto akci podpořili. Jejich seznam 
bude zveřejněn na naší rychtě při 
konání Martinského posvícení.

syndička Jaroslava Svobodová

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
Sdružená obec baráčníků 

VITORAZ v Týně n. Vlt. pořádá 
ve dnech 28. a 29. listopadu 
2011 předvánoční výstavu, 
nazvanou OD POSVÍCENÍ 
K PŘÁSTKÁM.

Výstava se koná v baráčnické 
rychtě v ulici Pod Tratí č. 578 na Malé 
Straně v Týně nad Vltavou vždy od 
8.00 hod. do 15.00 hod. Pro nahláše-
né skupiny bude prohlídka doplněna 
krátkým vyprávěním o staročeských 
adventních zvycích. Výstava bude 
též doplněna ukázkami ručních prací 
a pokud se někdo ze čtenářů zabý-
vá rukodělnou výrobou, vztahující se 
k Vánocům a chce své umění a výrob-
ky prezentovat, rádi vás na výstavě 
přivítáme a své výrobky zde můžete 
případným zájemcům i prodat. Bližší 
informace na tel. čísle 725 714 196.

Srdečně vás všechny zveme 
a těšíme se na vás!

Vstupné dobrovolné.
Uctivě zve rychtářka 

Jaroslava Fialová s konšelstvem 

Martinské posvícení i výstava je 
pořádána v rámci Vltavotýnského 
oranžového roku, jehož generálním 
partnerem je JETE - ČEZ.

Baráčníci z Týna n. Vlt. blaho-
přejí tetičkám:

18. 11. Pavlásková Emílie, 80 let
21. 11. Fialová Marie, 90 let

Do dalších let štěstí, pohodu, 
spokojenost, pevného zdraví stále 
dost, starostí málo, radostí více, 
krásných zážitků na tisíce. Žádné 
vrásky, žádné splíny, jen krásné 
narozeniny.

Přeje konšelstvo

KUCHAŘSKÉ 
ČAROVÁNÍ

Sdružená obec baráčníků 
VITORAZ v Týně nad Vltavou 

pořádá v pondělí dne 
28. listopadu 2011 v baráčnické 

rychtě v ulici Pod Tratí č. 578 
na Malé Straně v Týně nad 

Vltavou od 17.00 hod. setkání 
se známým jihočeským mistrem 

kuchařského řemesla panem 
Petrem STUPKOU, nazvané

VÁNOČNÍ PEČENÍ 
S PETREM STUPKOU

Srdečně zveme na toto setkání, 
přijďte se vánočně naladit 

a nabrat inspiraci k vánočnímu 
pečení!

Vstupné Kč 30,-
Uctivě zve rychtářka obce 

Jaroslava Fialová s konšelstvem

Těšíme se na vás!



V průběhu husitského hnutí, pře-
devším první polovině 15. století, 
vládla na území českého království 
zcela nepřehledná politická situace. 
Oslabení církevní i státní moci, pře-
kotné změny vlastnických vztahů 
k jednotlivým panstvím. Poddaní 
přecházeli na stranu husitů, sám 
arcibiskup Konrád z Vechty se roku 
1421 přihlásil ke Čtyřem pražským 
artikulím a podle třetího článku se 
odřekl veškerého světského majet-
ku ve prospěch královské komory.

A právě v této chaotické době 
začal prudce stoupat vliv i moc jiho-
českého rodu Rožmberků. Jejich 
nejvyšší představitel, Oldřich II. 
z Rožmberka využil zmatku a podle 
hesla „účel světí prostředky“ získal 
pro svůj rod řadu výsad a privile-
gií, která Rožmberkům náležela 
až do konce tohoto rodu – 6. 11. 
1611, smrti Petra Voka. Ve druhé 
třetině 15. století tak díky Oldřicho-
vi náležely Rožmberkům téměř celé 
jižní Čechy s výjimkou královských 
Českých Budějovic a kláštera Zlatá 
koruna. Jak se však mnohem poz-
ději prokázalo, Oldřich II. ne vždy 
rozmnožoval rodový majetek zce-
la legálním způsobem, řada listin, 
potvrzujících různá práva a výsady 
rodu Rožmberků byla zdařilými falzy 
– podvrhy. 

Kdo byl Oldřich II. z Rožmberka? 
Oldřich (13. leden 1403– 28. duben 
1462) je složitou historickou posta-
vou. Bývá většinou vnímán negativ-
ně, ovšem je zapotřebí přiznat mu 
nesporný politický talent a vytrva-
lost, s níž rozmnožil rodové državy. 
Veřejnosti je jeho jméno známé pře-
devším jako otce Perchty z Rožm-
berka – Bílé paní. Díky své tělesné 
vadě si Oldřich vysloužil přezdívku 
Kulhavý vlk. Oldřich se stal rožmber-
ským vladařem již roku 1418, tedy 
ve svých patnácti letech. Zpočátku 
byl přívržencem husitství, na jaře 
roku 1420 však přestoupil na stranu 
císaře Zikmunda Lucemburského. 
Někteří historici mu dokonce přisu-
zují aspiraci stát se českým králem. 
Byl jedním ze zakladatelů katolické 
Strakonické jednoty, protivníkem 
Jiřího z Poděbrad.

Oldřich byl však především mis-
trný intrikán. O jeho „schopnostech“ 
svědčí například vykonstruovaný 
proces s vladykou Janem Smilem 
z Křemže, který byl v řadách kalicha 
zpočátku Oldřichovým spolubojovní-
kem. Jan Smil se vypracoval z drob-
ného vladyky na majetného muže, 
získal hrad Hus, stal se purkrabím 
na hradě Lipnici, hejtmanem Tábor-

ské jednoty a jeho věřitelem byl sám 
Zikmund Lucemburský, který mu 
svěřil do zástavy Prachatice, Vola-
ry a několik vsí. Oldřich sledoval se 
znepokojením vzrůstající moc svého 
souseda. V roce 1439 dal Jana Smila 
zatknout a uvěznit na Krumlově. Po 
osmiletém věznění skončil Jan Smil 
rukou kata. Oldřich pak zabavil veš-
keré Smilovy statky. Jak ukázala his-
torie, v tomto případě šlo neomylně 
o justiční vraždu, neboť Oldřich mezi-
tím nechal vyhotovit falzum, v němž 
Jan Smil údajně slibuje pod ztrátou 
hrdla a statků, že se více proti Oldři-
chovi neproviní. Roku 1444 se Jan 
Smil i jeho manželka a synové vzdali 
veškerých statků v Oldřichův pro-
spěch, neboť ten za to slíbil Smilovo 
propuštění z vězení. Namísto toho 
jej v zinscenovaném procesu obvi-
nil z padělání listin (!), znovu uvěznil 
a nakonec popravil. 

Přitom největším padělatelem byl 
přímo sám Oldřich. K dnešnímu dni 
odhalili historici 34 rožmberských 
falz. Jedním z nich je i pro naše 
město významné privilegium krále 
Zikmunda Lucemburského, jímž 
Oldřichovi II. z Rožmberka uděluje 
panství Týn nad Vltavou.

Ještě historik našeho města, 
Josef Sakař, považoval toto privi-
legium za pravé (podle Augusta 
Sedláčka), proto se v knize Dějiny 
města Týna nad Vltavou objevuje 
tento údaj: „Císař Zikmund (zde je 
třeba Josefa Sakaře opravit – Zik-
mund Lucemburský byl římským 
císařem až od roku 1433), domáha-
je se nástupnictví na trůně českém 
a potřebuje opory předních stavů 
katolických, odevzdal dne 23. květ-
na roku 1432 veškeré statky arcibis-
kupství i s panstvím Týnem, Milev-
skem, Hlubokou a Zvíkovem panu 
Oldřichu z Rožmberka, aby mohl 
snáze nepřátelům odolati a klásti 
odpor. Císařovo rozhodnutí těžce 
nesl Jan mladší ze Sobětic, který 
právě seděl na Týně. Teprve, když 
byl Zikmundem přímo zastrašen, 
přilnul k věci jeho, a spor o zástavu 
týnskou vyřídil se výrokem králov-
ským 7. června 1433 v ten smysl, 
aby každý – Jan i Oldřich – vládl nad 
polovicí statku týnského.“

Ještě že se Jan ze Sobětic nako-
nec podvolil Oldřichově vůli, kdo 
ví, zda by neskončil jako Jan Smil 
z Křemže na popravišti. Ovšem, 
jak dnes již víme, listina z 23. květ-
na 1432, jíž král Zikmund svěřuje 
Oldřichovi II. z Rožmberka Týn nad 
Vltavou, byla padělána. Její text zní: 
„My, Zigmund, z božie milosti římský 
král, po vše časy rozmnožitel říše 
a uherský, český, dalmacký, char-
vatský etc. král, přikazujem všem 
našim přísně, chtíc tak jmieti, pod 
naší milostí lidem našim, kteříž jsú 
příslušeli klášteru Milevskému i také 
příslušejícím k zbožie Týnskému na 
Vltavě, lidem arcibiskupství českého 
diocesis pražské, i lidem našeho 
zámku Hluboké… protož přikazu-
jem všem rychtářóm, hajným, úřed-
níkuom i obecným lidem všelijakým 
toho našeho svrchu jmenovaného 
zbožie, aby všichni tak… holdova-
li i platili i všiem tyemž obyčejem 
poddáni byli a poslušni byli uroz. 
Oldřicha z Rozemberka, věrného 
našeho milého, až do výplaty naší 
neb našich budúcích vedle listuj 
jeho od nás jemu na to daných (*). 

Toho na svědomie svú jsme králov-
skú pečet k tomuto listu přitisknúti 
kázali. Dán v Parmě léta po božiem 
narození …“

Místo v textu označené hvěz-
dičkou upozorňuje na Oldřichovu 
„odvahu“, s níž se odvolává na další 
listinu, kterou dal zfalšovat. Tato listi-
na je z 21. prosince roku 1421 a král 
Zikmund v ní Oldřichovi a jeho dědi-
cům zastavuje Prachatice a Volary.

Oldřichova falza byla nadmíru 
zdařilá. Zcela jistě musela někde na 
jeho panství (možná i v zahraniční) 
vzniknout přísně utajená falzifikátor-
ská dílna, v níž pracovali skuteční 
mistři svého oboru. V literatuře se 
občas objevuje údaj, že tato dílna 
existovala na Dívčím Kameni, kde 
Oldřich na sklonku života pobýval, 
neexistují však pro to žádné indicie. 
Protože falza vznikala ještě před 
Oldřichovým pobytem na tomto hra-
dě, jedná se pravděpodobně o údaj 
mylný.

Falšování listin probíhalo růz-
nými způsoby. Buď nechal Oldřich 
odstranit původní text na starších 
privilegiích, která skutečně vlastnil, 
a nahradit jej textem jiným, nebo 
vznikaly listiny zcela nové, jejichž 
předlohami se stávaly skutečné 
dobové listiny z rožmberského archi-
vu, které Oldřich často získával prá-
vě v neklidné době husitského hnutí 
a svážel je na svůj hrad Krumlov. Za 
třetí pak vznikaly listiny, které starší 
listiny pouze formálně napodobo-
valy – stylem písma, obsahem atd. 
Falza měla také zfalšované pečeti, 
nebo na ně byly přivěšeny pečeti 
pravé, použité z jiných listin.

Jak tedy již dnes víme, Oldřich 
II. z Rožmberka nikdy nebyl legál-
ním majitelem panství Týna nad 
Vltavou, ale domohl se tohoto zboží 
podvodem. V našem případě ale 
„lehce nabyl, lehce pozbyl“. V roce 
1461, rok před Oldřichovou smrtí, 
odevzdal král Jiří z Poděbrad vlta-
votýnské panství do rukou svému 
přívrženci, Janu Čabelickému ze 
Soutic.

Jistě vás při čtení tohoto člán-
ku napadá, jak je možné, že falza 
nebyla ještě za Oldřichova života 
odhalena, když navíc jeho hlad po 
majetku narostl do tak obludných 
rozměrů, že neváhal falšovat listiny 
českých panovníků. Jeden oka-
mžik měl Oldřich skutečně „namá-
le“ a kdyby se tehdy bylo podařilo 
podvod odhalit, kdo ví, zda by byli 
Rožmberkové historicky nejmocněj-
ším jihočeským rodem. V roce 1453 
byl korunován českým králem Ladi-
slav Pohrobek. Jeho nástupnictvím 
na trůn měla být ukončena nepře-
hledná a zmatečná doba a jedním 
z prvních právních kroků bylo prove-
dení revize pozemkové držby. Kon-
trolu prováděla stavovská komise 
a všichni držitelé museli předložit ke 
kontrole císařské či královské zápisy 
na držené zboží. Kdo nemohl opráv-
něnost držby prokázat, musel ji ode-
vzdat zemskému správci. Přestože 
byla falza značně zdařilá, Oldřich se 
pochopitelně obával prozrazení. Byl 
by za své činy zaplatil ztrátou hrdla. 
Tehdy jeho „drzé čelo“ dostoupilo 
vrcholu. Předložil komisi další fal-
zum – údajné privilegium krále Jana 
Lucemburského z 13. ledna roku 
1334, podle něhož mohli Rožm-
berkové předkládat pouze ověřené 

opisy (tzv. vidimusy) listin. V tomto 
falzu bylo navíc vtěleno, že vidimo-
vání musejí provádět pouze důvě-
ryhodné osoby, jinými slovy, osoby, 
které Oldřich určil za důvěryhodné, 
tj. loajální vůči jemu samému. Pod-
vod tedy odhalen nebyl a Oldřich 
pokojně dožil, vzhledem k vleklým 
zdravotním komplikacím poměrně 
dlouhý život. Zemřel v dubnu roku 
1462 v Českém Krumlově.  

Co vše Oldřich svými podvrhy 
získal? Uveďme si alespoň některé 
výhody, které si Oldřich neprávem 
přisvojil. Jedním z nejdůležitějších 
falešných privilegií byla výsada 
Karla IV., podle níž byl rožmberský 
majetek společný všem Rožmber-
kům, všichni členové měli právo 
být z něho živi, ale nesměli mít svůj 
samostatný díl. O všech majetko-
vých záležitostech měl rozhodovat 
vždy nejstarší Rožmberk (v té době 
pochopitelně Oldřich). Oldřich tím 
de facto vytvořil základ mocnému 
Rožmberskému dominiu. Podkla-
dem mu byla zřejmě pravá listina 
Karla IV., v níž ale povoloval Rožm-
berkům pravý opak: dědičné právo 
a samostatné vlastnictví jednotlivým 
členům rodu.  Dalšími falzy pak 
Oldřich rozmnožoval rodový maje-
tek - v doživotním držení měl kupří-
kladu hrad Zvíkov, klášter v Milevsku 
a ve Zlaté Koruně, po svém předku 
Vokovi I. z Rožmberka „zdědil“ hrad 
Sokolčí a tvrz Přenici, dále získal 
hrady Kuklov, Hlubokou, Veliš, Bra-
du, Lipnici i s městečkem, města 
Jičín, Nový Bydžov, Vysoké Veselí, 
Německý Brod, kostely ve Svérazi 
a Zátoni a další. Zfalšoval také listi-
nu, podle níž nemuseli Rožmberko-
vé platit do královské pokladny více 
než 300 kop grošů královské berně 
(okradl tedy království na daních).

Podvod musel počkat na své 
odhalení více než čtyři staletí. Na 
nepravost některých Oldřichových 
listin bylo poprvé upozorněno až 
v letech 1893 – 1894, kdy se histo-
rikovi a archiváři kláštera ve Vyšším 
Brodě Valentinu Schmidtovi zdál být 
podezřelý obsah a forma některých 
listin. V odhalování středověkého zlo-
činu pak pokračovali další badatelé. 
Pokud jste v letošní sezóně navštívili 
klášter ve Zlaté Koruně, mohli jste 
na vlastní oči vidět falza Oldřicha 
II. z Rožmberka na výstavě Corpus 
delicti rožmberských zločinů s výstiž-
ným podtitulem: Oldřich II. z Rožm-
berka – otec českých tunelářů. 

Martina Sudová

Největší středověký falzátor Oldřich II. z Rožmberka 
aneb Týn nad Vltavou nikdy legálně nenáležel Rožmberkům

Oldřich II. z Rožmberka

Oldřich II. z Rožmberka na 
obraze v klášteře Zlatá Koruna
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USPÁVÁNÍ BROUČKŮ 6. 11. 
Tradiční lampiónový průvod pro 

děti a jejich rodiče. Sraz u otáčivého 
hlediště v 16:30 hodin.

LEGOHRÁTKY 12. 11. 
Odpoledne plné stavebnice 

Lego a jiných her. Od 14:00 hodin 
v MěDDM. 

ZVONKOVÝ PRŮVOD 27. 11. 
5. ročník průvodu se zvonky po 

Týně nad Vltavou zakončený slav-
nostním rozsvícením vánočního 
stromečku na Náměstí Míru v Týně 
nad Vltavou. 

Sraz v 16:00 hodin u MěDDM.

VÝROBA ADVENTÍCH VĚNCŮ 
25. 11. 

Vlastní výroba vánočního věnce. 
Od 13:30 v MěDDM. 

MIKULÁŠSKÁ PONOŽKA 30. 11. 
Výroba funkční mikulášské 

ponožky z nejrůznějších materiálů. 
Soutěž pro děti od 7 do 15 let.

PŘIPRAVUJEME
MIKULÁŠ V MěDDM 2. 12. 
Tradiční setkání s Mikulášem, čer-

ty a mikulášská nadílka pro děti nav-
štěvující zájmové obory MěDDM.

VÝSTAVA: 
V MěDDM PROBÍHÁ VÝSTAVA 

FOTEK Z ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH 
OBORŮ 

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

Z ČINNOSTI
Kulíškov 2011
Pro mnohé rodiny se stala již 

tradiční podzimní prázdninová akce 
KULÍŠKOV. Je to pobytová akce pro 
rodiny s dětmi. Nikdo předem neví, 
na které místo v České republice 
jede. Díky intrukcím, které posádky 
aut získávají po cestě, se dozvídají, 
kam vede další cesta. Ještě se nikdy 
nestalo, aby některá z rodin netrefila 
místo určení, i když je to někdy pěk-
ně zapeklité.

V letošním roce byl cíl naší cesty 
ve Východních Čechách v Libicích 
nad Doubravou. Na krásném Pilno-
vě statku děti s rodiči strávily čtyři 
dny soutěží, her a výletů, tentokrát 
na téma „Permoníci“.

A kam se pojede příští rok? To 
ještě nevíme. A jestli víme, tak stej-
ně nepovíme. Přidejte se se svojí 
rodinkou k nám a poznáte to místo 
osobně.

V neděli 6. 11. 2011. proběhlo již 
tradiční Uspávání Broučků, prová-
zené lampiónovým průvodem. Na 
500 dětí, rodičů i prarodičů se sešlo 
v podvečer u Otáčivého hlediště 
a vydalo se na průvod městem. 
Všichni společně s rozsvícenými 
barevnými lampiony doprovodili 
rodinu Broučků do jejich zimoviště 
v Zámeckém divadle. Než se Brouč-
ci rozloučili, zazpíval všichni Brouč-
kům krátkou ukolébavku. Odměnou 
pro děti byla pohádka divadelní 
společnosti KOS „Princezna a kou-

zelná píšťalka“. Broučky pořádáme 
společně s Divadelní společnos-
tí Vltavan. Akce proběhla v rámci 
Oranžového roku. Děkujeme.

Rečková

Ve středu 26. 10. 2011 se 
v MěDDM konal Prázdninový den. 
Děti si vyrobily záložky do knih 
a potom s chutí vyrazily do podzim-
ní přírody na zábavnou procházku. 
Cestou hledaly a plnily zadané úkoly. 
Na závěr proběhla v MěDDM prezen-
tace zájmového klubu Radio – OK. 

Trnková

V pátek 21. 10. 2011 se celý den 
v klubovnách MěDDM konal další 
výtvarný hapenning Dívánky. Pod 
vedením pracovníků MěDDM děti 
opět tvořily na veliké formáty. Dopo-
ledně předškolní děti z MŠ Hlinecká 
malovaly na archy balícího papíru 
své postavy v životní velikosti, kte-
ré barevnými pastely a vodovými 
barvami společně vybarvovaly. Do 
tvorby musely zapojit fantazii a hlav-
ně svoji paměť, protože do bříška 
malovaly, co dobrého měly k sní-
dani. Děti ze speciální třídy ZŠ Malá 
Strana malovaly na velikou čtvrtku 
technikou suchého pastelu na vol-
né téma. Za asistence svých učite-
lek tvořily velmi barevné abstraktní 
obrazy. V poledne nás příjemně 
překvapili žáci z osmých tříd ZŠ 
Malá Strana. Školáky jsme rozdělili 
do kluboven a sami si mohli vytvořit 
dvojice pro tvorbu společného obra-
zu. Po krátkém úvodním besedě se 
bez ostychu technikou tempery 
a akrylu pustili do velikých formátů 
a připravených krabic. Již za hodinu 
byla vytvořena hotová díla ve velmi 
pestrém spektru námětů a stylů. 
Chlapci i dívky z osmých tříd byli 
pochváleni za aktivní přístup a věří-
me, že některým tato akce pomohla 
překonat určité bariéry k výtvarné 
tvorbě. Odpoledne přišlo přes 30 
volně příchozích od věku 3 do 45 let 
a malovali převážně akrylem a tem-
perou na veliké čtvrtky. Tato tradiční 
akce se konala za finanční podpory 
Jihočeského kraje. 

Petřík

PŘIPRAVUJEME
Zvonkový průvod
Na první adventní neděli 27. 11. 

2011 připravil MěDDM, Město Týn 
nad Vltavou a ostatní Vltavotýnské 
organizace pro všechny Zvonkový 
průvod s rozsvícením vánočního 
stromečku. Sraz všech účastníků 
je v 16:00 hodin u MěDDM. Vezmě-
te s sebou vlastnoručně vyrobené 
zvonky, opět si uděláme výstavu 
zvonečků kolem kašny. V programu 
nebude chybět živý Betlém, vánoční 
koncert, svěcení adventních věnců, 
vánoční trh, den otevřených dveří 
v muzeu a další program. Vánoční 
stromeček se rozsvítí v 18:00 hodin. 
Vše proběhne pod záštitou Jihočes-
kého Pohádkového království.

Mikuláš na náměstí
Mikulášskou nadílku bez tradič-

ního Vltavotýnského Mikuláše si 
už ani nedokážeme představit. Ani 
letos tomu nebude jinak. 5. 12. 2011 
od 16:30 hodin se na Náměstí Míru 
na vás těší děti z MěDDM a hlavně 
svatý Mikuláš se svým početným 
doprovodem.

Názvy staré 100 let
Pomístní názvy a lidová tvarosloví mají obvykle dlouhou životnost, nezříd-

ka přetrvávají i několik staletí. Vyprávět by o tom mohli například obyvatelé 
vltavotýnských vesnic, kde se často říká „po chalupě“ i tam, kde původní 
majitel, po němž nese grunt jméno, už několik desítek i více let nežije.

Podobně je tomu u terminologie polí, luk nebo lesů. Takové pozemky 
nesou často název podle bývalých majitelů nebo jejich přezdívek, podle 
významných událostí, které se v tom daném místě přihodily, podle svého 
stavu – mokré, suché, rovné, pahorkaté apod. Tuto problematikou se zabý-
vá vědní obor, nazývaný onomastika, nauka přímo o zeměpisných názvech 
je pak toponomastika. Podle dochovaných jmen, která bývají často zane-
sena i v mapách, pak můžeme vystopovat, jak to v dané zeměpisné oblasti 
vypadalo před xxx lety.

Pojďme si nyní udělat malé srovnání. V periodiku Český lid vyšel v roce 
1905 článek, který zaznamenal místní názvy na Vltavotýnsku. Je s podi-
vem, že mnoho z nich přežilo i více než staletí, do dnešní doby. Určitě 
budou některá z nich známa i vám.

U Týna nad Vltavou na levém břehu Vltavy se vyskytují názvy: Na Svini, 
Darmodrahý, Bohonický les, Ve Zvěrkovským vrchu, Na Dlouhých. Na kopci 
pak názvy: U Záluže, Na Dlouhých a Na Kohoutu. Na pravém břehu Vltavy 
jsou zaznamenány názvy: Na Kamnách, Pod Semencem, V Spravedlnosti. 
U Jarošovic: Pod Logrem (tento název určitě souvisí s někdejším vojenským 
„lágrem“ Velký Depot), Posekaný, Na Širočinách. Dále jsou v této lokalitě 
zmiňovány les Veselský, Umrlčí cesta a směrem k Týnu les Bedrník. U Štipo-
klas: Na Stružkách, Na Kopaninách, Na Vlkovkách, Na Břehách, Na Dlouhých 
dílech. U Knížeklad (dnes Kněžeklady) Dolních: Na Močidlách, Kopaniny, Za 
Hořejškem. U Knížeklad Horních: Na Měchurách, Na Hubeným. U Tuchonic:  
Přední, Prostřední a Zadní hony, Na Mastinách, Hrby, Hrušky, les Klečka, 
Slavníce, U Práškovskýho. U Popovic: Davidov, Za Šimánovic, Pod Duby. 
U Zvozdna (dnes Hvozdno): U Leští (tzn. lískové keře), Na Ouzkých, Na Klika-
tých, Kusové pole (tj. malé parcely). U Sobětic: rybník Kejhar (podle slovesa 
kejhat) a rybník Nohavice a Karvani. U Koloměřic: Měchurská, V Hlavinách, 
Na Sedlíštích (tj. podél míst, kde byli dosídlováni poddaní). U Velkých Břežan 
(míněny Pořežany): Broženky (tj. malé kupy), Kopovalá. Na Rudě, Romov-
ky. U Krakovčic: Na Vršaté, Staré Kopaniny, Prosniště, Vokrajky, Hradiště, 
Nad Slatinou, Velké ocasy, Malé ocasy, Nad Hliníky, Na Liščí, Na Korákov-
ských. U Bečic: Na Kolejích, Čihadla, Poslední díly. U Žemutic (dnes Žimuti-
ce): Čtvrtky, Na Úlehlích, Míchovec. U Dobšic: V Padělkách, V Zabitém, Pod 
Minami, Mezi Bahny, Na Kurech, les k Podvačí (tzn. pod nabubřelými poli), 
Na Poloudělí, Na Křemelích, K Bránovickému potoku. U Přečic (Předčice): 
Na Předních rváčích, Na Padělkách. U Doubravy Malé (dnešní Doubravka) 
Na Klínech (dle podoby polí). U Modré Hůrky a Malých Břežan (Pořežánky): 
Na Příčkách, V Kořenovkách, Odměny, Na Peci, Za Babou. U Bzí: Prohand-
lování, Krutmovky (tj. odříznutá pole).

Martina Sudová

O čem také psal Vltavín před osmdesáti lety…
/vybrala M. Opluštilová/
Poměry na týnské radnici v 50tých letech devatenáctého století. Že nejen 

nynější otcové, ale i jejich předchůdci v minulém století neměli na růžích 
ustláno za to, že o obec svědomitě se starali, toho důkazem je stížnost, 
kterou v roce 1848 podali obecní výboři proti všemocnému tehdy měšťanu 
Václavovi Žižkovskému a s ním spojenému Vojtěchu Samcovi, že o nich 
v hospodách utrhačné řeči vedou. Jsou ještě pamětníci těch dob, kdy 
bohatý tento obchodník, obilím a loďař sedával na lavici před svým domem 
na Staré poště se svým adlatusem Matějem a bedlivým okem pozoroval, 
co se děje na náměstí  a na radnici. Nelíbilo-li se mu něco, honem poslal 
Matesa na radnici se vzkazem, že to a to se nesmí stát a slavný magistrát 
poslouchal jako hodiny. Obecní výboři marně se dožadovali ochrany proti 
jeho utrhačným řečem na magistrátě, poslali tedy svoji stížnost přímo k. k. 
krajskému úřadu, aby nespokojeného měšťana potrestal. 

Uveřejňujeme tuto stížnost jako doklad poměrů na radnici roku 1848 
v původním znění: Veleslavný k. k. krajský ouřad! Zdejší obyvatelové 
a spolu měšťani Václav Žižkovský a Vojtěch Samec privátně obzvlášť v hos-
podách před domácími i cizími hosty hanebné a potupné řeči o zdejším 
výboru bez naší příčiny se roznášejí a ačkoliv tito dva sousedi od dobře 
myslících skrze tuto hanebnou a nečestnou potupu proti cti káráni byli, až 
posavade od jejich nepravosti neupustili. 

Skrze tuto poslední konanou veřejnou potupu byli ti samí u slavného 
magistrátu předvoláni, kdežto skrze svědky jim tento neslušný a hanebný 
pád dokázán byl, ale proti všemu nadání oni zapřeli, že nikoliv žádné tako-
vé hanebné řeči proti zdejšímu výboru od nich proneseny nebyly, slavný 
magistrát tomu uvěřil, ačkoliv povědomost naše  jak Václav Žižkovský, tak 
také Vojtěch Samec v přítomnosti jedné magistrátní osoby na mnohokráte 
při pivě hanebně dost se rozpustili. Vše přátelské napomínání i také magis-
trátní navrhnutí proti těm dvěma obyvatelům vejš jmenovaným nebylo nic, 
kyselost a nepřátelstvo se silně zmáhá  a hrozí proti nim důtklivější býti 
a poněvadž my u slavného magistrátu žádné zastání vyčkávati nemůžeme, 
tak se s naší stížností k veleslavnému k. k. ouřadu o pomoc utíkáme a pro-
síme, aby veleslavný k. k. ouřad dobrotivěji zdejší slavný magistrát nařídil, 
by on bez našeho ohledu tento pád vyšetřil, Václava Žižkovského a Vojtě-
cha Samce napotom dle zákona trestal. Podepsáni…..  

Zkoušky na „Rybovku“
Zveme zpěváky a muzikanty na zkoušky vánoční mše Jana Jakuba 

Ryby „Hej Mistře“ a to jak z řad dlouholetých dobrovolníků, tak rádi uvítá-
me i nové zájemce, kteří chtějí zpívat nebo hrát pro potěšení své a všech 
přítomných na štědrovečerní půlnoční mši.

 8. 12. 2011 čtvrtek 18:30 hod. - pouze zpěváci
12. 12. 2011 pondělí 18:30 hod. - pouze zpěváci
14. 12. 2011 středa 18:30 hod. - pouze zpěváci
16. 12. 2011 pátek 18:30 hod.
20. 12. 2011 úterý 18:30 hod.
22. 12. 2011 čtvrtek 18:30 hod. - generálka
Zkoušky se konají vždy v kostele sv. Jakuba v Týně nad Vltavou.


