
Rozhovor s…
Ing. Luďkěm Chlandou,
tajemníkem MěÚ Týn nad Vltavou
Co nového je na Městském úřadě a jaké 

očekáváte další změny?
V roce 2011 proběhlo několik personálních 

změn. Oproti roku 2010 byl snížen počet úřed-
níků o čtyři úředníky, přičemž jejich činnost byla 
rozdělena mezi stávající úředníky. Od léta 2011 
začala příprava reformy systému sociálních 
dávek v ČR, neboť od ledna roku 2012 došlo 
k sjednocení místa a administrace dávek posky-
tovaných MPSV ČR, které nově bude vyřizovat 
a vyplácet jen úřad práce. To znamená, že od 
1. 1. 2012 je snížen počet úředníků na MěÚ Týn 
nad Vltavou o další tři úředníky, kteří přešli na 
krajskou pobočku v Českých Budějovicích Úřa-
du práce ČR. 

Od 1. 1. 2012 jsou vyhotovovány nové typy 
elektronických občanských průkazů, a to buď 
s čipem (správní poplatek 500,- Kč), anebo bez 
čipu (bez poplatku). Zde opět od léta roku 2011 
probíhala příprava pracoviště na tento nový způ-
sob vydávání OP.

Dále od poloviny roku 2011 probíhá na jed-
notlivých pracovištích úřadu kontrola všech dat 
tak, aby od 1. července 2012 mohl být spuštěn 
sytém základních registrů:

* Registr obyvatel (ROB - správcem bude 
Ministerstvo vnitra) - aktuální referenční úda-

je o občanech Česka, cizincích s povolením 
k pobytu nebo zahraničních vlastnících nemo-
vitostí.

* Registr práv a povinností (RPP - správcem 
bude Ministerstvo vnitra) – údaje o působnos-
ti orgánů státní moci, právech a povinnostech 
osob.

* Registr osob (ROS - správcem bude Český 
statistický úřad) – údaje o právnických osobách, 
podnikajících fyzických osobách nebo orgánech 
veřejné moci.

* Registr územní identifikace, adres a nemo-
vitostí (RUIAN - správcem bude Český úřad 
zeměměřičský a katastrální) – údaje o základ-
ních územních prvcích, např. území států, krajů, 
obcí nebo částí obcí, parcel či ulic.

* Informační systém základních registrů (ISZR 
- správcem bude Ministerstvo vnitra) v jeho rám-
ci budou čtyři základní registry fungovat. Provo-
zovat ho bude Správa základních registrů.

* Převodník identifikátorů fyzických osob 
(ORG - správcem bude Úřad pro ochranu 
osobních údajů) – klíčový projekt pro ochranu 
osobních údajů v registrech. Díky převodníku 
identifikátorů už nebude možné získat o obyva-
teli informace prakticky z žádného informačního 
systému veřejné správy pouze se znalostí rod-
ného čísla.

Projekt základních registrů zásadně mění stá-
vající systém, neboť zavádí pojem referenčních 
údajů, které jsou vedeny pouze jednou v pří-
slušném registru a mají právní relevanci a pokud 
tento referenční údaj existuje, tak po 1. červenci 

2012 již nebude mít úředník ani právo po obča-
novi požadovat, aby je doložil například papí-
rovým potvrzením. Možnost čerpat informace 
z registrů ulehčí práci s formuláři, známé údaje 
budou přímo načteny do formulářů, proběhne 
pouze kontrola údajů. Mezi přínosy projektu pro 
občany patří především snížení časových náro-
ků na občana při styku s veřejnou správou, lepší 
zabezpečení osobních údajů, rozšíření funkcio-
nality a dostupnosti služeb veřejné správy, zvý-
šení komfortu občana při kontaktu s veřejnou 
správou, rozšíření služeb veřejné správy a zvý-
šení jejich kvality.

Kde může občan najít informace o úřadu, 
kam se může obracet se svými dotazy?

Veškeré informace o městském úřadě jsou 
uvedeny na webových stránkách města: aktuali-
ty, informace o odborech úřadu a úředních hodi-
nách, vyhlášky, nařízení, usnesení RM, zápisy 
ZM, informace o výběrových řízeních, atd. Řada 
záležitostí lze díky rozvoji IT technologií s elektro-
nickým podpisem a datovými schránkami vyřídit 
i z domova. Na druhé straně vyřízení stavebního 
povolení, kde je potřeba projektová dokumenta-
ce, nebo občanského průkazu, řidičského prů-
kazu je zatím možné pouze na úřadě.

Dotazy je možné adresovat písemně na adre-
su Městského úřadu. V rámci zasedání městské-
ho zastupitelstva se mohou občané vyjadřovat 
a dotazovat zejména k oblasti samosprávy, tj. 
například k projednávaným bodům programu. 
V letošním roce budou zavěšovány na webové 
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Na zasedání městského zastupi-
telstva 21. 12. 2011 bylo projedná-
váno zrušení vyhlášky o stanovení 
okruhu, kde nesmí být povoleno 
provozování výherních hracích pří-
strojů (VHP) a současně byla schva-
lována nová vyhláška o stanovení 
veřejně přístupných míst, na kterých 
je provozování sázkových her zaká-
záno.

Nový zákon č. 300/2011, kte-
rým se mění zákon č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů 
platný od 1. 1. 2012 určuje místa, 
kde nesmí být loterie provozovány:

„Provozování loterií a jiných 
podobných her podle tohoto zákona 
nesmí být s výjimkou loterií a tombol 
povoleno ve školách, školských zaří-
zeních, zařízeních sociální a zdra-
votní péče a v budovách, v nichž je 
vykonávána činnost státních orgánů, 
orgánů veřejné správy nebo činnost 
registrovaných církví či nábožen-
ských společností“. Uvedený zákon 
a další související zákony umožňuje 
obcím ve větším měřítku regulovat 
hazard na svém území.

Obce mohou vyhláškou určit 
místa i čas provozování, nebo sta-
novit, na kterých místech a v jakém 
čase je v obci provozování uvede-
ných loterií a jiných podobných her 
zakázáno, nebo úplně zakázat pro-
vozování uvedených loterií a jiných 
podobných her na celém území 
obce. Nově je možné regulovat 
např. i „interaktivní videoloterijní ter-
minály“ a „lokální loterijní systémy“.

Samotné obce udělují povolení 
na provozování výherních hracích 
přístrojů maximálně na jeden rok. 
Ministerstvo financí uděluje povolení 
na interaktivní videoloterní terminály 
na dobu tří let, bohužel není povinno 
informovat obce, komu a kolik povo-
lení bylo vydáno.

Neprošel návrh opozice, který 
přednesl ing. Frýba (KSČM), jenž 
navrhoval úplný zákaz provozování 
sázkových her, loterií a jiných podob-
ných her na celém území města. 

Rada města totiž předložila 
návrh vyhlášky zastupitelstvu měs-
ta v podobě, kdy nechává prostor 
pro existenci výherních hracích pří-
strojů na území města, s omezením 
prostorovým a časovým. Z důvo-
du správného znění vyhlášky byla 
před předložením na zastupitelstva 
města její schvalovaná verze připo-
mínkována pracovníkem dozoro-
vého pracoviště MVČR v Českých 
Budějovicích. Vzhledem k tomu, že 
rada města předložila jedinou pře-
dem diskutovanou a prověřenou 
variantu, pak protinávrh opozice, 
který nebyl dostatečně „předjed-
nán“ a odsouhlasen, neměl šanci 
na schválení. Podle reakcí opozič-
ních zastupitelů i některých obča-
nů by však varianta úplného záka-
zu hazardních her v celém městě 
byla užitečná. V případě, že by se 
schválila vyhláška a totální zákaz 
na celém území obce, město nebo 
Ministerstvo financí by sice nemohlo 
povolit žádný VHP, ale ty stávající by 
ještě fungovaly jeden až tři roky do 

konce platnosti povolení.
Zastupitelstvo města nakonec 

schválilo verzi vyhlášky, kde byla 
podpořena varianta, která vytěsňuje 
výherní hrací přístroje, interaktivní 
videoloterní terminály a lokální loter-
ní systémy z městské památkové 
zóny a na ostatním území města 
omezuje čas, ve kterém lze tyto sáz-
kové hry provozovat. 

Samotná existence „hracích 
automatů“ a videoloterijních termi-
nálů umožňuje obcím obohacení 
rozpočtu. Pro letošní rok není ještě 
možné určit předpokládanou výši 
těchto prostředků, zřejmě to mohou 
být i menší částky než v loňském 
roce. Jen z místních poplatků se 
vybral v roce 2011 milión korun, cel-

kově správní poplatky a odvod výtěž-
ku z provozování loterií na veřejně 
prospěšné účely činily dohromady 
dokonce přes milión korun. Výtěžek 
z výherních hracích přístrojů a míst-
ní poplatek bude obcí tedy i nadá-
le vybírán, u místního poplatku to 
bude souviset s platností příslušné 
vyhlášky. Právě příjmy z „automatů“ 
byly navrhovány jako rezerva pro 
financování dětských hřišť a oblast 
kultury, sportu. 

„Obec má možnost kdykoliv situ-
aci upravit vyhláškou, jakmile by se 
problém s hracími přístroji objevil 
například kolem škol, můžeme zare-
agovat novelou vyhlášky“, uvedl sta-
rosta Mgr. Milan Šnorek.

jk

Výherní hrací přístroje ve městě zůstanou



Rozhovor s…
Ing. Luďkěm Chlandou, tajemníkem MěÚ Týn nad Vltavou
- dokončení z první strany -

stránky mimo písemných zápisů 
také zvukové záznamy ze zasedání 
zastupitelstva města, občané tak 
budou mít možnost si doslovně 
poslechnout vyjádření jednotlivých 
zastupitelů. Další komunikační 
možností jsou facebookové stránky 
města, umožňují vyjadřování názorů 
a ohlasů, na druhé straně nenahra-
zují tradiční způsoby komunikace 
při závažnějších problémech. Zprá-
vy z úřadu jsou pravidelně zveřejňo-
vány v Radničních novinách.

Co všechno zajišťuje Městský 
úřad?

Pro občana je rozlišení pojmu 
„město“ a „městský úřad“ složité. 

Město je samostatně spravová-
no zastupitelstvem města; dalšími 
orgány města jsou rada města, 
starosta, městský úřad a zvláštní 
orgány města. Město spravuje své 
záležitosti samostatně (samostat-
ná působnost) a státní správu, jejíž 
výkon byl zákonem svěřen orgánu 
města, vykonává tento orgán jako 
svou přenesenou působnost, za 
kterou obdrží ze státního rozpočtu 
příspěvek. 

Městský úřad tvoří starosta, mís-
tostarosta (místostarostové), tajem-
ník městského úřadu, a zaměstnan-
ci zařazení do městského úřadu. 

a) Městský úřad v oblasti samo-
statné působnosti plní úkoly, kte-
ré mu uložilo zastupitelstvo, nebo 
rada obce, a dále pomáhá výborům 
a komisím v jejich činnosti. 

b) Městský úřad vykonává pře-
nesenou působnost ve věcech, kte-
ré stanoví zvláštní zákony.

Lze říci, že úřad zajišťuje z jedné 
třetiny činnosti pro samosprávu, dvě 
třetiny činí výkon státní správy v pře-
nesené působnosti, kterou stát jako 
službu platí městu prostřednictvím 
příspěvku na výkon státní správy. 
Podle mého názoru je to nešťast-
né spojení přenesené a samostat-
né působnosti do jednoho úřadu. 
Např. v sousedním Slovensku mají 
toto striktně oddělené.

S jakými problémy se v souvis-
losti s chodem úřadu setkáváte?

V současné době je problém 

v nedokonalé legislativě. Zákony 
by měly být jasné, stručné a srozu-
mitelné, bohužel opak je pravdou. 
Současnou byrokracii dělá zákono-
dárce svými komplikovanými záko-
ny, které jsou i několikrát do roka 
novelizovány a místo toho, aby to 
občanovi zjednodušovali, tak nao-
pak čím dál tím víc komplikují (jako 
ukázkový příklad je nový stavební 
zákon, datové schránky atd.).

Cílem našeho úřadu je spokojený 
občan. Náš úřad je poměrně malý 
(pro cca 14.000 obyvatel), snižo-
váním počtu úředníků dochází ke 
kumulování funkcí, což nemusí být 
vždy výhodou. Jednotliví úředníci 
musí znát platnou legislativu, k výko-
nu „složených“ funkcí pro vydání roz-
hodnutí musí znát více zákonů, než 
např. úředník z magistrátu v Českých 
Budějovicích, který vykonává pou-
ze jednu správní činnost, pro jeho 
odbornou přípravu je to podstatně 
jednodušší. Redukce počtu úřed-
níků může vést k větším frontám na 
úřadě, problém je i v případě nemoci 
se zastupitelností jednotlivých úřed-
níků. Každý úředník musí absolvovat 
vstupní a průběžné vzdělávání, dále 
po nástupu do dvou let musí složit 
zkoušky zvláštní odborné způsobi-
losti, které vyžadují dobrou znalost 
obecné i speciální legislativy.

Co preferujete v rámci bezpro-
blémového fungování úřadu?

Snahou tajemníka je, aby věci 
byly vyřízeny ve lhůtách dle přísluš-
ných právních předpisů a občan 
odcházel spokojen při vyřizování 
svých záležitostí na úřadu. Pravidel-
né kontroly, které provádí Krajský 
úřad Jihočeského kraje na odbo-
rech úřadu, ověřují správnost úřed-
nických postupů. Výsledky kontrol, 
které proběhly v roce 2011, zjistily, 
že Městský úřad v Týně nad Vlta-
vou funguje správně bez závažných 
pochybení a v souladu s příslušnou 
legislativou. Jednalo se o kontroly 
na živnostenském odboru, odboru 
regionálního rozvoje, odboru život-
ního prostředí, odboru vnitřních věcí 
a odboru dopravy a silničního hos-
podářství, odboru sociálních věcí.

Jaký vztah máte 
k výherním hracím přístrojům?

Při diskusi o tolerování výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných podob-
ných her je možné se setkat s různými názory. Rodiny gamblerů vám potvr-
dí, že nejdříve hráč „šťastně“ zničí sebe, a pak zcela nešťastně i jednotlivé 
členy rodiny, finanční nesnáze mohou ovlivnit i zaměstnavatele postižené 
osoby dalšími návaznými komplikacemi a soudními jednáními. V obcích, 
kde je hráčství rozšířeno, nemohou prostředky získané za provoz výherních 
hracích přístrojů vyvážit zcela negativní sociální důsledky.

Hráči samotní mohou být docela milí a klidní lidé, kteří nenarušují veřejný 
pořádek. Hra je uchvacuje, vyvolává v nich blažený pocit. Důsledky neřeší, 
vzrušení ze hry je daleko silnější, navíc přetrvává naděje, že výhra co nejdříve 
přijde. Jediným skutečným výhercem peněz je ale provozovatel přístrojů. 

Zde je nutné se opět zamyslet. Samotné bary, kde je možné si dobře 
zahrát, chtějí mít své právo na existenci, mají zaměstnance, pro které je 
jejich zaměstnání zdroj obživy. Hráči hrají dobrovolně a ze hry mají potěše-
ní, takže na první pohled se nekoná nic dramatického. Otázka zní, zda je 
možné zasahovat do svobody jednotlivců a jestli hráči umí regulovat svoji 
zálibu sami, dříve, než se jim vymkne z ruky. Je na uváženou, zda podporo-
vat činnost lidí, kteří ve většině případů neznají, nebo si neuvědomují rizika 
„hraní“ a kteří věří, že hrací přístroje jsou skutečně „výherní“.

Novelou zákona získaly obce možnost se rozhodnout a uplatnit míru své 
„rodičovské“ role ve vztahu k obyvatelům. Některé z nich skutečně doká-
zaly úplný zákaz na celém území provozování podobných her v obecně 
závazné vyhlášce realizovat. V Týně nad Vltavou byla zatím zvolena „opa-
trná“ varianta. Pokud bez svého výherního hracího automatu nemůžete 
usnout, pak ho ve městě máte možnost mimo centrum vyhledat. V případě, 
že vás tato vášeň zcela minula, budete žít i nadále šťastně a vydělávat si na 
obživu pouze prací. U tohoto způsobu je celkem jistota, že každý měsíc na 
vašem účtu nějaké ty peníze přibudou. 

jk
Víte že,….

Existují webové stránky na pomoc při herních závislostech nejen pro 
samotné hráče, ale i jejich rodinné příslušníky: např. A Kluby ČR (www.
akluby.cz) a Anonymní gambleři (www.anonymnigambleri.cz).

Jak rozumět obecnímu rozpočtu?
Pro občana neznalého ekonomických pojmů a čísel je to otázka složitá. 

Vyžaduje pochopení jednotlivých názvů položek i představu o finančních 
částkách, které mnohanásobně překračují běžný rodinný rozpočet. Z vněj-
šího pohledu je možné náhled na rozpočet zjednodušovat, hledat za kaž-
dou cenu úspory, popřípadě naopak mít pocit, že je možné „jet na úvěr“ 
a peníze „točit“. Pravda je samozřejmě někde uprostřed, příjmy města je 
nutné využít na veřejně prospěšné projekty, čerpání grantů, kde je nutné 
spolufinancování, i na provoz samotného města (např. opravy a údržby) 
a zajištění jeho chodu přiměřeným počtem pracovníků. 

Pro správné pochopení obsahu takto náročného dokumentu je ideální 
konzultace se správcem rozpočtu a také s jeho dílčími správci. Ti jediní 
mohou přesně vysvětlit, co která položka znamená, na jaké projekty jsou 
dané investiční výdaje určeny, z jakých poplatků je tvořen příjem, proč jsou 
příspěvky jednotlivým organizacím různě vysoké. 

Objem příspěvku na hospodaření zřízeným příspěvkovým organizacím 
se může lišit, není možné jen z čísel porovnávat, zda na školství bylo vydá-
no více než na kulturu. Školy dostávají dotace na mzdové prostředky od 
Krajského úřadu, v položce příspěvku do městských kulturních organiza-
cí jsou naopak prostředky na mzdy zahrnuty. Stejně tak je nesrovnatelné 
porovnávat příspěvek „do sportu“. V rozpočtu se objevuje pouze celková 
výše příspěvku sportovním klubům města, nejsou zde uvedeny celkové 
náklady na sport ve městě.

Oblíbeným diskusním tématem bývají mzdy. Vnější pozorovatel může 
mít pocit, že zaměstnanců je příliš mnoho a mzdové prostředky mohou 
být snižovány. Pokud město zajišťuje samosprávní činnosti nebo jeho 
příspěvkové organizace další projekty a aktivity – např. kulturu, školství, 
pak v každém pracovním úvazku jsou určité povinnosti. Snížením počtu 
zaměstnanců pod určitou rozumnou mez se nadměrně zvýší zatížení jed-
notlivých pracovníků, u některých činností je pak nutné zajistit některé akti-
vity z externích zdrojů, neúměrně rostou výdaje v položce služeb. Praxe již 
naštěstí ukázala, že u každodenních činností v organizacích je výhodné mít 
vlastní zaměstnance, než konkrétní pracovní náplň zajišťovat dodavatelsky, 
kdy klesala kvalita práce, a za každý nadbytečný úkol se doplácelo. 

Součástí rozpočtu hospodaření je i tabulka „Investice, opravy a rezer-
vy investičních výdajů, které jsou součástí návrhu rozpočtu výdajů na rok 
2012“. Z této tabulky je možné si udělat představu o rozsahu a druhu inves-
tičních akcí, tento přehled je výsledkem jednání rady města na základě 
námětů jednotlivých politických stran. 

Jak se tedy v rozpočtu vyznat? Určitě je prospěšné konzultovat pří-
padné nejasnosti přímo u zdroje – na Městském úřadě, u vedení města 
nebo u příslušných organizací zřizovaných městem. Určitě nejsou užitečné 
zjednodušené úsudky bez znalosti dané problematiky. Pokud bychom měli 
to štěstí, že bychom si mohli vyzkoušet práci správců jednotlivých kapitol 
rozpočtu, zřejmě bychom dospěli k názoru, že není snadné za daných pod-
mínek finanční prostředky nepřečerpat a na druhé straně činnosti spojené 
s výdaji realizovat v nejvyšší kvalitě a ve správném termínu.

Celý rozpočet hospodaření města je zveřejněn na www.tnv.cz.
jk

Regulace hazardních her ve městě
Na zastupitelstvu města jsem byl vyzván, abych vysvětlil svůj postoj 

k regulaci hazardu v obci. Proč neupřednostňuji plošný zákaz provozování 
VHP a jiných hazardních her?  Pokusím se stručně a srozumitelně vyjádřit 
důvody, které mě a nás, coby Radu města, vedly k způsobu regulace při-
jatému v nové vyhlášce.
1) Obec získává platností nového zákona bezvýhradnou pravomoc upra-

vovat provozování hazardních her na svém území, může kdykoliv jakko-
liv (nediskriminačně) tuto oblast upravit, omezit.

2) Zákonnou úpravou se zvyšují odvody státu i obcím z výtěžku této čin-
nosti a regulací ze strany města budou nastoleny takové podmínky, 
které budou pro provozovatele méně výhodné a zvýší se konkurence 
v dané oblasti podnikání. 

3) V případě záměru vzniku nových heren v místech, v kterých je provo-
zování hazardu nevhodné, může město jako účastník stavebního řízení 
žadatele předem upozornit, že zřízení herny je nežádoucí. Zastupitel-
stvo města může danou lokalitu vložit dodatečně do vyloučených oblas-
tí pro provozování hazardu (do vyhlášky regulující hazard).  Stejně může 
zastupitelstvo postupovat v případě, že bude hrozit navýšení hazardu 
i v lokalitách,  kde již herny existují. Tento argument je i odpovědí na 
otázku, proč ve vyhlášce neošetřujeme speciálně oblasti kolem škol 
a zařízení, kde se ve větší míře pohybují děti a mladiství.  

4) Zrušením hazardních her se vystavujeme nebezpečí přesunu tohoto niko-
liv pozitivního, nicméně staletí existujícího společenského fenoménu, do 
ilegality (srovnání s prostitucí), s nemožností kontroly nad touto aktivi-
tou, s nemožností čerpání poplatků (příjem by měl plynout do prevence 
sociálně patologických jevů a kulturních a sportovních aktivit mládeže). 
Hrozí její přesun do šedé a černé zóny, napojení na organizovaný zločin, 
neodhadnutelné efekty. V současné situaci jsou provozovatelé hazard-
ních her vysoce motivováni podílet se na dodržování veřejného pořádku 
i dalších dohodách s městem o podmínkách provozování, jsou si velmi 
dobře vědomi zvýšené pravomoci města. Nad celou oblastí existuje dozor 
všech příslušných orgánů. Zrušením heren neodstraníme ze společnosti 
patologické hráčství, stejně jako prohibicí neodstraníme alkoholismus.

5) Ze všech řešení, přičemž žádné není ideální, mi nejvhodnější přijde 
regulace časová, zároveň s deklarací mezi městem a provozovateli 
hazardních her o provozování (odstranění jackpotové reklamy, zabez-
pečení úklidu i veřejného pořádku…), která je v podstatě již připravena, 
důsledná kontrola a sledování vývoje v dané oblasti.

6) V případě, že daný fenomén bude z hlediska sociální patologie 
v budoucnu pro město nepřijatelný, případně že praxe z měst, která 
zrušila hazard se ukáže jako pozitivní, může město vždy k zákazu pro-
vozování hazardu na celém území města přistoupit. 

Mgr. M. Šnorek
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Muzeum a muzejní práce
na otázky k lednovému tématu odpovídala
Martina Sudová  

Jak dlouhá je historie Městského muzea, s jakým záměrem bylo zříze-
no?

Sbírkový fond muzea začal vznikat na konci 19. století, z převážné většiny 
z darů soukromých fyzických osob a institucí. Impuls ke shromaždování sbír-
kových předmětů dal pedagog Karel Karásek, pro něhož byla vzorem rodná 
Třeboň. První sbírky tak začaly vznikat přibližně v 80. letech 19. století. Karel 
Karásek tehdy opakovaně žádal město, aby mu byly poskytnuty prostory, kde 
by sbírku uložil, bohužel bezvýsledně. Většina jím shromážděných věcí tak skon-
čila v Soběslavi, kde bylo založeno muzeum již v roce 1897. Část Karáskovy 
sbírky byla vystavena v roce 1892 v místnostech Vinařického školy. Tato výstava 
opět podnítila myšlenku na založení vlastního vltavotýnského muzea, ale zatím 
opět bezúspěšně. Záštitu nad sbírkovým fondem tedy alespoň převzala učitelská 
jednota Vinařický, která nadále shromažďovala historické památky a ukládala je 
v budově školy a na půdě solnice. 

Teprve v roce 1925 podal syn pedagoga Karla Karáska – Bedřich, rovněž 
pedagog, nám dnes známý především jako autor Vltavotýnských pověstí, žádost 
radě města o založení muzea. V roce 1929 se členovi městského zastupitelstva 
Josefu Nikolauovi podařilo prosadit zřízení muzejní komise, jejímiž členy se stali 
vysocí představitelé města: lékárník PhMg. Josef Procházka, Antonín Böhm, rada 
politické správy, Karel Loula, ředitel školy ve výslužbě, ředitelka dívčí školy Fran-
tiška Havránková, ředitel Hospodářské školy Josef Pacovský, síťař Josef Urks, 
ředitel městské spořitelny Josef Nikolau, vrchní oficiál Václav Brych, obchodník 
František Šmídt, hodinář Václav Nováček, krajinář Jan Švehla, odborná učitel-
ka Ema Stadlmayerová a učitel Bedřich Karásek. Město zapůjčilo prozatímní 
prostory v přízemí budovy radnice. V krátké době se komise transformovala na 
Muzejní spolek a požádala o schválení svých stanov podle vzoru muzeí v Blatné 
a Bechyni. 

V srpnu roku 1930 bylo vydáno prohlášení k rodákům a občanům měs-
ta oznamující založení muzea s prosbou o dary nebo zapůjčení muzeálních 
předmětů a nábor nových členů. Koncem srpna byly nejvzácnější sbírky pře-
stěhovány do domu Josefa Nikolaua čp. 255 v Horním Brašově, zbytek zůstal 
v registratuře v přízemí radnice. Spolek požádal radu města o přidělení budovy 
opatrovny v čp. 225 pod kostelem, která se stěhovala do nové budovy v Dewe-
tterově ulici. 19. listopadu 1931 se ve staré opatrovně č. 225 pod kostelem uvol-
nila velká místnost, kam byly sbírky přestěhovány. Později se z tohoto domu 
vystěhoval strážník Rudolf Calta do obecního domu v Jiráskově ulici a muzeum 
získalo další prostory. V patře domu zatím ještě zůstávala učebna 5. třídy obec-
né dívčí školy. 

Ke slavnostnímu otevření muzea v tomto domě pod kostelem, kde dnes sídlí 
Vinotéka, došlo o svatovítské pouti 19. června roku 1932. V příštím roce tedy 
muzeum oslaví 80. výročí svého založení. Ještě v témž roce začaly být vyráběny 
vitríny a instalační materiál pro stálou expozici. Ředitelem muzea se stal pan Bed-
řich Karásek. 8. listopadu 1934 byla na náklady Muzejního spolku restaurována 
freska Čabelických v presbyteriu kostela sv. Jakuba. V roce 1936 vydalo muzeum 
ve spolupráci s tiskárnou J. Hausera Karáskův „Průvodce Týnem nad Vltavou 
a okolím“. Bedřich Karásek rovněž vytvořil cementový model hradu a umístil jej 
do městského parku na místě původního hradu – dnes po něm zbývá jen van-
daly poškozený podstavec. V roce 1938 se uvolnil v přízemí muzejní budovy byt 
po panu Šťastném a nastěhoval se sem muzejní správce a průvodce Jan Bečvář. 
Muzeum iniciovalo rovněž archeologický výzkum v oblasti vltavotýnského regio-
nu, v srpnu roku 1940 byl například zahájen za přítomnosti zástupce pravěkého 
oddělení Národního muzea dr. Bedřicha Svobody archeologický průzkum mohyl 
v Hostech. Nalezené předměty z lichých mohyl získalo Národní muzeum, ze 
sudých Vltavotýnské muzeum. 9. června 1941 výzkum pokračoval za přítomnosti 
archeologa Ladislava Hájka. 20. - 27. července 1941 byla uspořádána rozsáhlá 
výstava skla a porcelánu v přísálí sokolovny. V roce 1941 se vystěhovala z muzej-
ní budovy obecná dívčí škola a muzeum získalo další prostory.

Během válečných let uvažoval Muzejní spolek o rekonstrukci stávajícího 
domu či o vzniku nové, samostatné budovy muzea. Bylo vypracováno několik 
architektonických návrhů nové stavby, s níž se počítalo v dnešní Dewetterově 
ulici. Vítězný návrh předložil místní architekt František Šulc.V březnu 1944 bylo 
s městem jednáno o schválení projektu v ceně 1,45 milionu korun, přičemž měl 
být projekt z 90 % hrazen státem. Bylo jednáno i o předkupním právu pozemků 
a v březnu 1944 zaslány plány ministerstvu ke schválení. Bohužel všechny plá-
ny zastavily válečné události a po válce již nebylo se stavbou počítáno.

Na počátku padesátých let přestaly muzejní prostory kapacitně vyhovovat 
a bylo uvažováno o přestěhování sbírek. Jelikož byla dostavěna škola na Malé 
Straně a do ní přemístěny třídy z budovy zámku, bylo nakonec muzeum pře-
místěno do této lukrativní budovy, kde sídlí dosud. V roce 1953 došlo k likvidaci 
Muzejního spolku, muzeum přešlo jako Okresní muzeum do veřejné správy 
pod správcovstvím Bedřicha Karáska, který tuto funkci zastával zároveň se 
svým zaměstnáním, řízením školy. Svoji činnost Muzejní spolek zakončil vydá-
ním posledního, čtvrtého dílu Sakařových dějin. 

V roce 1955 byly všechny sbírky přemístěny do současné budovy zámku. 
Sbírky tehdy obsahovaly téměř 10 000 předmětů. V roce 1958 Bedřich Kará-
sek zemřel. Na přechodnou dobu byly sbírky svěřeny bývalému pokladníkovi 
Muzejního spolku Janu Strnadovi. V roce 1959 se vedení muzea ujal František 
Tesař. Byly tříděny a určovány sbírky, vytříděny zejména knižní fondy a vybudo-
vána nová stálá expozice o historii regionu. 

V roce 1982 byla tato expozice přebudována, 14. prosince tohoto roku byly 
zpřístupněna návštěvníkům. V roce 1987 byla u příležitosti 200. výročí první 
vědecké práce o vltavínech otevřena v muzeu stálá expozice Jihočeské vlta-
víny, představující přes 1000 ks exponátů, čímž se řadí k nevětším v republi-
ce. 25. 5. 1988 byla otevřena expozice jaderné energetiky. V roce 1995 byla 
tato expozice zrušena a v uvolněných prostorách otevřena v červnu roku 1999 
nová stálá expozice Svět loutek, věnovaná Matěji Kopeckému. Z druhé části 
byly vytvořeny depozitáře a svezeny sem sbírky z nevyhovujících prostor mimo 
budovu zámku (např. budovy bývalého MNV Koloděje nad Lužnicí). Ve stejném 
roce byla u příležitosti 85. výročí narození režiséra Alfréda Radoka zřízena díky 

výraznému přispění režisérovy rodiny, 
zvláště syna Davida, stálá expozice 
této významné osobnosti.

Sbírkový fond se od roku 1955 do 
současnosti zpětinásobil, v současné 
době muzeum eviduje přes 55 tisíc 
sbírkových předmětů.

Jaké činnosti muzeum zajišťuje? 
Jak vypadá pracovní den v muzeu? 

Z hlediska veřejnosti je muzeum 
jakousi „výstavní síní“ a pro návštěvníky 
muzea jsou pochopitelně nejdůležitější 
prohlídky expozic a dalších krátkodo-
bých výstav, zpravidla obměňovaných 
po 2 měsících. Pro zaměstnance je 
toto pouze taková třešnička na dor-
tu, protože hlavním účelem muzea je 
péče o sbírkový fond, který je, jak výše 
uvedeno, nemalý. Tento sbírkový fond 
je stále doplňován o další předměty, které z převážné většiny nabýváme z darů. 
Pokud tedy máte doma nějaký starý předmět nebo dokument, který dosloužil 
a uvažujete o jeho likvidaci, můžete nám jej přinést do muzea a poradní sbor pro 
sbírkotvornou činnost posoudí, za bychom jím neměli obohatit muzejní sbírku. 

K našim dalším činnostem náleží služby badatelům. Chodí k nám nejčastěji 
studenti, kteří zde čerpají informace pro své práce, ale i lidé, kteří se zajíma-
jí o historii našeho regionu, často se na nás obrací přímo město, především 
proto, že spravujeme více než sedmnáctitisícový fond fotografií. Pokud někdo 
například rekonstruuje dům v památkové zóně, může zde najít třeba jeho podo-
bu z dvacátých let minulého století. Badatelé mohou nahlížet do dokumentů 
archivní povahy, kromě nich má muzeum k dispozici badatelskou knihovnu 
s více než šesti tisíci svazky. Vše je možné zapůjčit prezenčně, přímo v bada-
telně muzea. 

Vedle toho dále přes hlavní sezónu zajišťuje muzeum provoz podzemních 
chodeb, které jsou pro turisty velkým lákadlem a jsou hojně navštěvované. 
Nemůžeme také zapomínat na publikační činnost, v letošním roce se například 
muzeum spolupodílelo na vzniku publikace pana doktora Mikesky o historii 
kolodějského zámku a životních osudech jeho poslední majitelky. Tato kniha 
by měla být v prodeji od počátku roku 2012.

Pracovní den tedy vypadá tak, že jeho většinu strávíte u počítače eviden-
cí a doplňováním údajů o sbírkových předmětech – tedy digitalizací původ-
ních ručně psaných karet a jejich zanášením do sbírkového programu Bach. 
Z tohoto programu pak následuje výstup do celostátní Centrální evidence sbí-
rek Ministerstva kultury ČR. Evidence je veřejně přístupná na internetu, takže 
pokud si zadáte adresu http://ces.mkcr.cz/, můžete se podívat na aktuální stav 
naší sbírky. Proč celá tahle administrativa probíhá je dáno muzejním záko-
nem z roku 2000, kdy máme povinnost se o sbírkový fond postarat, má to 
ale samozřejmě i druhou stránku věci. Sbírkový fond je vlastně taková paměť. 
Paměť našeho města a jeho okolí, památník toho, jak naši předkové žili, čím se 
zabývali, co pro příští generace vytvořili atd. Samozřejmě i my dokumentujeme 
současnost, v podobě fotografií, dokumentů či publikačních výstupů. Jak říká 
RNDr. Jiří Žalman, který přispěl ke vzniku samostatného odboru muzeí a galerií 
na Ministerstvu kultury: „Žádné muzeum nebylo založeno proto, aby mělo sbír-
ku, ale proto, aby jejím prostřednictvím znovu a znovu pomáhalo lidem pátrat 
po odpovědi na věčnou otázku – kdo jsme, odkud přicházíme a kam směřu-
jeme.“

I když třeba nemáte rádi historii, můžete si v muzeu alespoň odpočinout od 
každodenního shonu a potěšit se tady, podobně, jako si třeba s chutí prohlížíte 
staré fotky po babičce.

K dalším našim činnostem, které jsou s tím spojené, pak samozřejmě náleží 
provoz pokladny muzea, zajištění průvodcovské služby po expozicích a prodej 
regionálních publikací či drobných suvenýrů. K tomu pak přistupuje realizace 
krátkodobých výstav ve dvou výstavních prostorech a další akce, jako besedy, 
přednášky, koncerty a další.

Městské muzeum je připraveno na řadu vizuálních změn, co by se mělo 
do budoucna měnit? Jaký je plán akcí a aktivit pro rok 2012?

Hlavní změnou do budoucna by měla být nová tvář stálé expozice Historie 
vltavotýnského regionu, která zabírá celé první patro muzea. Tato expozice se 
budovala, jak je výše uvedeno, v roce 1982, má tedy za sebou 30 let. Zasloužila 
by obnovu v rámci současných výstavních standardů - tzn. měla by přinést větší 
výpovědní hodnotu vystavených exponátů zábavnější formou. Vše samozřejmě 
závisí na financích, především na tom, nakolik budeme úspěšní v žádostech 
o dotační tituly. Několik jich již probíhá, ostatní jsou v přípravě.

V roce 2012 zahájíme opět jako každoročně sezónu 1. března. V měsících 
lednu a únoru jsou expozice pro veřejnost uzavřeny, probíhá zpracovávání 
nových sbírkových přírůstků, pro badatele je samozřejmě zpřístupněna badatel-
na a knihovna. Na březen a duben je plánována výstava k nedožitým 90. naroze-
ninám malíře Stanislava Řimnáče. Jeho obrazy již mohli návštěvníci v muzeu na 
několika výstavách vidět, k nejúspěšnějším náležely například obrazy zachycující 
naše město a jeho okolí. Tato výstava by měla být první soubornou výstavou 
jeho díla. Pokud získáme finanční prostředky z grantu, o nějž se ucházíme, bude 
výstavu provázet katalog, tedy publikace o životě a díle Stanislava Řimnáče s cca 
120 barevnými fotografiemi jeho děl.

Květen a červen pak bude v muzeu věnován jednomu z největších českých 
fenoménů. Vydáme se totiž po stopách génia Járy Cimrmana. Výstavu zahájí 
na vernisáži přímo herci Divadla Járy Cimrmana a v MDK Sokolovna proběhne 
při té příležitosti divadelní představení. 

Od května až do září bude opět zpřístupněno historické podzemí.
Na pátek 1. června chystáme opět tradiční Muzejní noc.
Hlavní letní sezóna v červenci a srpnu pak bude patřit místní Sdružené obci 

Baráčníků Vitoraz, která slaví 85. výročí založení, výstava v muzeu tak bude 
navazovat i na tématicky laděné slavnosti města.

Od září by měla začít probíhat rekonstrukce vestibulu muzea, spojená se 
vznikem nové stálé miniexpozice historických hodin, vše se opět bude odvíjet od 
úspěšnosti dotačního titulu, neplánujeme proto dlouhodobě žádnou další výsta-
vu, vše budeme řešit průběžně podle aktuální situace. 
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povídání se zajímavými lidmi
 z našeho města:
Martina Sudová

Jak jste se dostala 
k muzejní práci, co vás 
ovlivnilo?

K muzeologii jsem se 
dostala poměrně velkou 
oklikou. Historie mě bavi-
la už odmalička, nejvíc se 
o to zasloužil můj děde-
ček, renesanční člověk 
– sice vyučený pekař, ale 
posléze knihovník, a zapá-
lený divadelník - vedoucí ochotnického souboru 
u nás ve vsi na severním Plzeňsku, odkud pochá-
zím. Kupoval mi knížky pověstí a hlavně sborníky 
Muzea severního Plzeňska, které u nás sídlí v pře-
pychových prostorách poutního místa, v Santini-
ho Mariánské Týnici. Přátelil se totiž s jeho někdej-
ším ředitelem Josefem Vorlem, který si posléze 
v seniorském věku založil soukromé muzeum 
v nejmenším městečku v Evropě – Rabštejně nad 
Střelou. Možná budete znát film jeho syna Tomáše 
Vorla - Cesta z města, který se natáčel právě v této 
oblasti. Já jsem na Rabštejně trávila s rodiči každé 
léto a je to krajina mého dětství, kam se dodnes 
hrozně ráda vracím a je pro mě nejkrásnějším mís-
tem na světě. Nedaleko odtud je zámek Manětín, 
kde jsem přes léto dělávala průvodkyni a ještě 
kousek Plasy s rozlehlým komplexem cisterciác-
kého kláštera nebo Metternichovou hrobkou, kam 
jsem chodila na gymnázium. Tenhle klášter jste teď 
nedávno mohli vidět ve filmu Jiřího Stracha - San-
tiniho jazyk. Takové prostředí zkrátka člověka ovliv-
ní. Takže jsme u nás hráli divadlo, na gymplu jsme 
měli country kapelu a chodila jsem do skupiny his-
torického šermu. Pak jsem dělala stálou vychova-
telku ve škole v přírodě, pár kilometrů od Rabštej-
na, a vodila jsem sem děti na exkurze. S partou 
kamarádů jsme jezdili na zříceninu Libštejna nad 
Berounkou a založili jsme sdružení za záchranu 
hradu. Se šermem jsme zvandrovali celou repub-
liku, od Okoře po Šluknovský výběžek, no, a pak 
přišel takový ten životní zlom, kdy jsem už nechtěla 
mít historii jen jako koníčka, ale jako profesi. Dnes 
se musím smát tomu, jak jsem to tehdy zorganizo-
vala. V době neexistence počítačů a internetu jsem 
napsala víc než sedmdesát dopisů podle automa-
py – kde byl nakreslený památkový objekt, tam 

jsem dopis adresovala. Přišlo překvapivě docela 
dost odpovědí. Některé typu – „Vážená slečno, 
velice rádi bychom vás zde zaměstnali, ale musí-
me vám sdělit, že v objektu kláštera sídlí vojenská 
posádka,“ nebo že je v historickém areálu napří-
klad SOS Dětská vesnička, jestli bych tam nechtěla 
dělat vychovatelku. I to jsem zvažovala. Pak jsem 
také psala panu Marku Ebenovi, v televizi tehdy 
běžel pořad O poklad Anežky České, a protože se 
natáčelo na spoustě památkových objektů, pokou-
šela jsem se přes něho získat nějaké další kontak-
ty. Někdo by třeba takový dopis hodil do koše, ale 
pan Eben mi napsal, že dopis předal panu Aleši 
Ulmovi, a tak jsem se dostala do soutěže. Mám 
dodnes na natáčení krásné vzpomínky. Panu Ebe-
novi jsem teď po letech posílala poděkování, že 
mě vlastně nasměroval na moji životní dráhu. Je to 
skutečný gentleman -  opět odepsal. 

Celé tohle snažení nakonec přineslo ovoce 
a získala jsem místo stálé průvodkyně na hra-
dě Velhartice. Pak mě ale osud zavál do jižních 
Čech a měla jsem to štěstí, že jsem dostala místo 
v místním muzeu. V únoru tady načínám sedm-
náctý rok. 

Mohli jsme si vás všimnout i jako představi-
telku zajímavých rolí v divadelních představe-
ních. Jak trávíte váš volný čas?

V podstatě jsem si přenesla koníčky s sebou, 
jen na jiné místo. Dál chodím hrát s prima partou 
muzikantů na housle, flétnu a někdy i kytaru. Hra-
ju divadlo a dělám jednatele v místním DS Vlta-
van. Vlastně mi přibylo jen psaní, ale když se tak 
probírám pamětí, už jako malá holka jsem si čmá-
rala povídky a pověsti o naší vesnici. Měli jsme 
nedávno sraz gymplu po dvaceti letech. Když se 
mě spolužáci ptali, co dělám, a já si to všechno 
zrekapitulovala, došlo mi, že jsem se vrátila úplně 
ke kořenům. Opravdu největším štěstím v životě 
je, když můžete dělat to, co vás opravdu baví.

Vzhledem k vašemu pestrému pracovnímu 
i zájmovému vytížení máte určitě i řadu plánů 
do budoucna. Zkuste popsat, čím byste se 
chtěla ještě zabývat?

Plánů je spousta. Když pominu ty pracovní, 
tak mým velkým snem je odjet alespoň na 14 dnů 
s houslemi do Irska, a po prohlídce těch jejich 
úžasných hradů narazit v nějakém místním pubu 
na partu muzikantů, dát si pravou sladovou whisky 
a hrát a hrát a probouzet v sobě geny zděděné po 
keltských předcích. Ale to si jen tak sním už asi 
dvacet let. Doufám, že se mi to někdy splní. A pak 
bych také chtěla zkusit vydat nějakou jinou knížku, 

než jen historii. Například detektivku. Mám ráda 
české a hlavně chytré detektivky, především Vác-
lava Erbena (a jeho kapitána Exnera) nebo Annu 
Bauerovou. Už jsem si zkusila jednu detektivku 
napsat do šuplíku, ale pořád nějak nemám odva-
hu vyrazit s tím na světlo. Když píšete o historii, 
o tom, co je dané, je to poměrně snadné. Ale když 
píšete jen tak „z hlavy“, fikce, fantazii, spřádáte pří-
běh, dáváte do něj něco ze sebe, a to mi přijde tak 
trochu, jako když se člověk na veřejnosti svléká. 

Publikační činnost Martiny Sudové
Autorské a spoluautorské publikace: Malý 

zábavný průvodce, Týn nad Vltavou, Židovství na 
Vltavotýnsku, Lidová architektura, Tvrze, hrady 
a zámky jižních Čech, Vltavotýnský poutník, Zmi-
zelé Čechy – Vltavotýnsko, Vltavotýnsko – Kra-
jem dvou řek.

Publikování v Českobudějovických listech, od 
r. 2002 články v měsíčníku Vltavín, krátké repor-
táže pro Český rozhlas České Budějovice, člen-
ka redakce časopisu Výběr Jihočeského muzea 
v Českých Budějovicích.
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Fotografická hádanka
Znáte místo, které je na fotografii?
Odpověď najdete na stránkách Vltavínu…

„Ověřili jsme si, že funguje 
osvěta a maximální otevřenost 
vůči veřejnosti a vedení obcí“ říká 
ředitel Jaderné elektrárny Teme-
lín Miloš Štěpanovský a doplňuje: 
Jednou z mých priorit je být nej-
bližším městům a obcím dobrým 
sousedem. A myslím, že v Týně 
nad Vltavou se to daří. Přinejmen-
ším výsledky výzkumu veřejného 
mínění ukazují, že to lidé z okolí 
elektrárny oceňují a jako dobrého 
souseda nás vnímají.   

Pane řediteli, hovoříte o elek-
trárně jako o dobrém sousedovi 
lidem v okolí. Co všechno to zahr-
nuje?

Víte, dobří sousedé se pozna-
jí tím, že si umí pomoci. A Týn nad 
Vltavou nám pomáhá vytvářet kva-
litní životní podmínky pro několik 
stovek našich zaměstnanců a jejich 
rodin, kteří zde žijí. A naopak my 
se snažíme finančně i materiálně 
pomáhat dalšímu rozvoji města. Do 
Týna tak každoročně od elektrárny 
přicházejí milióny korun na investice 
i na pořádání společenských, spor-
tovních a kulturních akcí. Přinejmen-
ším v Česku je taková dlouhodobá 
a rozsáhlá spolupráce výrobního 
podniku a obce výjimečná.   

Můžete být konkrétnější napří-
klad v podpoře společenských, 
kulturních a sportovních akcí? 

Každý „Týňák“ se určitě potkal 
s projektem Oranžový rok. Proběhlo 
šest ročníků, během kterých jsme 
už ve spolupráci s vedením města 
rozdělili mezi spolky, sportovní klu-
by či příspěvkové organizace 12,5 
miliónu korun. Díky nim bylo možné 
v Týně uspořádat stovky sportov-
ních, společenských a kulturních 
akcí, které oživily život ve městě. 
Jsme generálním partnerem fot-
balistů Olympie, týnských stolních 
tenistů, squashe či tenistů. Ale také 
Městské galerie U Zlatého slunce 

či Městského muzea. Díky Oranžo-
vému roku se každé léto uskuteční 
dvoudenní Vltavotýnské letní slav-
nosti, které mají u veřejnosti dobrý 
zvuk. Také letos se týnské spolky 
mohou těšit na naše dva milióny 
a v sedmém Oranžovém roce při-
pravit krásné veřejné akce. 

Zmiňoval jste i pomoc elektrár-
ny při investičních akcí v Týně nad 
Vltavou? 

Před třemi lety podepsala spo-
lečnost ČEZ tzv. desetiletou smlou-
vu o spolupráci s Jihočeským 
krajem. Z té se odvíjí i nastavení 
desetileté spolupráce s obcemi 
v okolí JE Temelín. Týn nad Vltavou 
tak každoročně dostává deset mili-
ónů korun, které využívá na spoluú-
čast při financování svých plánova-
ných investic. Například v roce 2010 
využil těchto peněz na rekonstrukci 
místní komunikace Pod Tratí, přípra-
vu stavební projektové dokumen-
tace na výstavbu vodovodu v obci 
Nuzice a k pokračování opravy cest 
na městském hřbitově. Loni jsme 
spolufinancovali obnovu výplní MŠ 
Hlinecká, výměna střešní krytiny ZŠ 
Malá Strana, rekonstrukce budovy 
městské polikliniky či streetbalové 
hřiště na Hlineckém sídlišti.  

Loni se také konečně otevřela 
druhá výjezdová komunikace ze 
sídliště Hlinecká. I v tom měl ČEZ 
prsty?

Ano. Patnáctimiliónová investice 
byla plně hrazena společností ČEZ 

a šlo o první dotaženou investiční 
akci v rámci realizace místních opat-
ření v souvislosti s plánem dostavby 
nových bloků Temelína. A to ještě 
zdaleka není vše. Třeba loni v pro-
sinci od nás dostalo Městské cent-
rum kultury služební auto. A rovněž 
v prosinci se na ZŠ Týn Malá Strana  
otevřela Oranžová učebna pro fyzi-
ku na kterou přispěla Nadace ČEZ. 
Navíc cyklisté i in-line bruslaři využí-
vají 2,5 kilometrů dlouhou cyklostez-
ku podél Vltavy. Jeden z příspěvků 
na její výstavbu šel z peněz, které 
jsme, právě na rozvoj cyklostezek, 
pro Týn alokovali ve fondu Nada-
ce Jihočeské cyklostezky. Zkrátka, 
pomáháme kde můžeme a s naší 
sousedskou pomocí může Týn počí-
tat i v dalších letech. 

Co místní firmy? Ty, které 
vytváří pracovní místa?

Těm pomáháme spíše nepřímo. 
Patříme mezi největší jihočeské 
zaměstnavatele a stovky týnských 
občanů u nás na elektrárně pracují 
ať již přímo jako zaměstnanci ČEZ 
či některého z dodavatelů. A i díky 
jejich kupní síle má práci řada lidí 
v obchodech, dopravě a dalších 
službách. Ale například i při stavbě 
skladu použitého paliva našla práci 
řada firem místních a z okolí Teme-
lína. A se zahájením stavby dalších 
bloků a rozjetím souvisejících inves-
tic do silnic a další infrastruktury 
bude práce i pro místní firmy ještě 
mnohem více.

Mou prioritou je být dobrým sousedem

Vltavotýnské osobnostiVltavotýnské osobnosti



Cena tepla vzroste v roce 2012 o 3,2% bez DPH
a zůstává i tak pod celostátním průměrem

Koncem prosince minulého roku vyhlásila Vltavotýnská teplárenská, a.s. 
ceny tepla pro rok 2012. Ceny centrálně vyráběného tepla jsou usměrňová-
ny podle zákona č.526/1990 Sb. Energetický regulační úřad stanovuje pra-
vidla pro tvorbu cen, kdy podle těchto pravidel lze zahrnout do ceny tepla 
pouze tzv. oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty.

Dlouhodobou snahou provozovatele teplárenské soustavy v Týně nad 
Vltavou a vedení města je udržet cenu tepla na přijatelné úrovni. Daří se 
tak naplňovat záměr, který mělo město při zakládání společnosti v roce 
1994. Poskytnout obyvatelům města cenově přijatelný a ekologický způ-
sob vytápění. V současné době je teplo dodáváno přibližně do 2 600 
domácností.

Dodávek tepla se v příštím roce dotkne zvýšení sazby DPH z 10 na 
14 %. Průměrná cena tepla bez DPH pro rok 2012 je 396,6 Kč/GJ. V Týně 
nad Vltavou je teplo dodáváno v šesti cenách podle úrovně předání. 

Ceny tepla 2012

Druh ceny tepla Kč/GJ 
bez DPH

Kč/GJ 
s DPH

Kč/kWh 
s DPH

primár jednosložková 363,3 414,1 1,49

primár-dvousložková stálá složka 129,0 147,1 0,53

proměnná složka 206,0 234,9 0,85

sekundár I 425,4 484,9 1,75

sekundár IB 423,4 482,7 1,74

sekundár II 370,1 421,9 1,52

TUV čtyřtrubka 404,8 461,5 1,66

Průměrná cena 396,6 452,1 1,63

Ve většině případů platí, že cena sekundár I a IB je uplatňována na 
týnských sídlištích, z toho sekundár IB u objektů, kde domovní předáva-
cí stanice je ve vlastnictví odběratele. Sekundár II je cena pro odběry do 
50kW, jedná se převážně o rodinné domy. TUV čtyřtrubka je cenou tepla 
pro ohřev teplé vody na hlineckém sídlišti. V primární ceně jsou fakturovány 
větší odběry nad 50 kW, napojené na primární rozvod, u kterých je objekto-
vá předávací stanice ve vlastnictví odběratele.

Z pohledu složení nákladů ovlivňují nejvíce cenu tepla náklady na 
nakoupené teplo, které tvoří 54 % z celkových nákladů. Pro rok 2012 se 
podařilo mezi akcionáři Městem Týn nad Vltavou a ČEZ a.s. sjednat nákup-
ní cenu tepla ve výši 150,5 Kč/GJ (bez DPH), což představuje nárůst o 2,4 % 
proti roku 2011. Dalším faktorem, který významně ovlivňuje cenu tepla je 
množství prodaného tepla. Zateplování objektů stlačuje množství prodané-
ho tepla a tím zvyšuje náklady na 1 GJ. Z pohledu hospodaření s energií je 
to správná cesta. Společnost se snaží kompenzovat tuto ztrátu rozšiřová-
ním sítě a počtu odběratelů a hledáním úspor v ostatních nákladech. Plá-
nované náklady společnosti na dodávku tepla (bez nákladů na nakoupené 
teplo ) jsou na rok 2012 plánovány o 1 % nižší než v roce 2011. I přes tato 
úsporná opatření zvýšené náklady na nákup tepla a snížený prodej zvýší 

Zastupitelstvo města schválilo ceny vodného 
a stočného pro rok 2012

Zastupitelstvo města schválilo na svém prosincovém zasedání výši 
vodného a stočného pro rok 2012. Vodné a stočné patří podle zákona č. 
526/90Sb. mezi věcně usměrňované ceny. Na základě tohoto zákona lze 
do vodného a stočného uplatnit pouze tzv. ekonomicky oprávněné nákla-
dy, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty. 

Podle návrhu, který vypracoval provozovatel vodárenského majetku 
města, Vltavotýnská teplárenská a.s., bude v roce 2012 vodné 31,0 Kč/m3 
a stočné 23,60 Kč/m3. Uvedené ceny jsou bez DPH. Celkové náklady na 
vodné a stočné jsou plánovány na rok 2012 o 3 % nižší než v roce 2011. 
I přes tuto úsporu vzrostou ceny proti roku 2011 o 3 %. Toto zvýšení je 
způsobeno převážně sníženým prodejem pitné vody a odpovídá celostát-
nímu trendu. Meziroční pokles prodeje pitné vody je plánován ve výši 8 %, 
u stočného 4 %.

Týn nad Vltavou je výhradně zásobován pitnou vodou z podzemních 
zdrojů v Dolním Bukovsku. Koloděje nad Lužnicí a Netěchovice jsou napo-
jeny na dálkový řad ze zdroje Plavy. V obou případech se jedná o velice 
kvalitní pitnou vodu. 

Nepříznivě se do cen vodného a stočného promítne v roce 2012 zvýšení 
sazby DPH z 10 na 14 %. I přes toto zvýšení zůstává v Týně nad Vltavou 
cena vodného a stočného pod celostátním průměrem. 

Ceny Bez DPH S DPH

2012 Kč/m3 Kč/m3

vodné 31,11 35,34

stočné 23,60 26,90

celkem 54,60 62,24

Ing. František Kobera, Vltavotýnská teplárenská, a.s.
O společnosti Vltavotýnská teplárenská a.s.

Cílem společnosti Vltavotýnská teplárenská a.s. je soběstačnost, přija-
telné a kvalitní služby občanům. 

Byla založena v roce 1994 Městem Týn nad Vltavou jako jediným akcio-
nářem, což umožnilo zahájení velkých investic do rozvoje a zvýšení spoleh-
livosti centrálního rozvodu tepla ve městě. Hlavním předmětem podnikání 
byla původně pouze výroba a rozvod tepla.

Od roku 1997 společnost provozuje vodovody, kanalizace a ČOV pro 
Město Týn nad Vltavou.

Akcionáři společnosti: Město Týn nad Vltavou - 54,50 % akcií, ČEZ, a.s. 
- 39,25 % akcií, Czech Coal a.s. - 4,83 %, HOCHTIEF CZ – 1,42 % akcií.

Cenová strategie společnosti je nastavena dlouhodobě tak, aby společ-
nost vytvářela dostatečné finanční zdroje na další rozvoj teplofikace, která 
významně ovlivňuje kvalitu ovzduší v Týně nad Vltavou. Zároveň však musí 
být zachována přijatelná cena tepla pro koncového zákazníka.

V oblasti vodovodů a kanalizací hospodaří společnost na rozdíl od tepla 
na pronajatém vodárenském majetku města. I zde však platí obdobná pravi-
dla jako na teple. Cena vodného a stočného musí při přijatelné výši pro odbě-
ratele zajistit dostatečné finanční zdroje pro obnovu vodárenského majetku.

Podrobné informace o společnosti jsou uvedeny na webu www.vtas.
cz včetně aktuálních informací o provozních událostech. Přehled výsledků 
společnosti je uveden ve výročních zprávách zveřejněných také na interne-
tových stránkách www.vtas.cz.

Jak je vyráběno teplo 
pro vytápění Týna nad Vltavou?

Protože mnoha lidem není odpověď na tuto otázku zcela jasná, v násle-
dujícím textu je několik odborných informací, které by měly vysvětlit, kde 
a jak přesně v elektrárně tato tepelná energie vzniká.

Jaderná elektrárna Temelín je projektována pro využití tepla vzniklého 
při štěpné reakci,  jak pro výrobu elektrické energie, tak jako zdroj tepla pro 
města v okolí elektrárny. V současnosti je využíván horkovod do Týna nad 
Vltavou s parametry vody na výstupu z ETE 110 - 150°C a vstup od Týna 
cca 70°C. 

Teplo je odebíráno zpravidla z jednoho (vybraného) hlavního výrobního 
bloku pomocí blokové výměníkové stanice (BVS), kde je voda vedená přes 
neblokovou výměníkovou stanici postupně ohřívána v ohřívácích topné 
vody pomocí odběrů části páry z vysokotlaké i nízkotlaké části turbogene-
rátoru. Nejdříve se nahřeje parou s nižšími parametry z odběrů z nízkotlaké 
části a pak dohřeje parou z odběru z vysokotlaké části turbogenerátoru.

Protože odebraná topná pára už není využita na výrobu elektrické ener-
gie, tak se obecně na daném bloku připojením blokové výměníkové stanice 
snižuje produkovaný elektrický výkon, aktuálně asi o 5-9 MW elektrických. 

Z hlediska celkové účinnosti bloku (tedy využití tepla z reaktoru) však 
z výpočtu tepelného cyklu vyplývá, že kombinovaná výroba elektrické ener-
gie i tepla celkovou účinnost bloku zvyšuje. Kombinovaná výroba elektřiny 
i tepla je tedy výhodná, protože lépe využívá zdroje tepla.   

Hodnoty zvýšení účinnosti připojením blokové výměníkové stanice jsou 
o 1– 2 %. Aktuálně na 1. bloku elektrárny se připojením blokové výmění-
kové stanice zvýší celková účinnost se zahrnutím vlastní spotřeby z cca 
32,5 % na cca 33,8 %. 

Pokud nelze teplo pro Týn nad Vltavou odebírat z výrobních bloků 
pomocí blokové výměníkové stanice, tak dodávku tepla zajišťuje ETE výko-
nem pomocné plynové kotelny, která požadované teplo vyrábí spalováním 
zemního plynu. 

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla je tedy výhodná z hle-
diska celkového využití tepla z reaktoru zvýšením účinnosti tepelného cyk-
lu. Nejedná se však o teplo odpadní, ale teplo lépe využité.

průměrnou cenu tepla v roce 2012 o 3,2 %.
Cena tepla v Týně nad Vltavou zůstává i tak hluboko pod celostátním 

průměrem. V následující tabulce je cena tepla v Týně nad Vltavou porovná-
na s ostatními druhy energie. 

Uvedené náklady jsou s DPH a pouze v palivové složce, takže nezahr-
nují pořizovací a provozní náklady jednotlivých systémů vytápění. U ostat-
ních druhů energií je uvedena cena roku 2011.
Porovnání cen tepla z různých zdrojů

Druh topení Kč/GJ Kč/kWh

Elektřina přímotop 785,6 2,8

Elektřina akumulační 693,3 2,5

Propan 527,5 1,9

Lehký topný olej 513 1,8

Zemní plyn 503,7 1,8

CZT Týn průměrná 2012 452,1 1,6

Černé uhlí 391,7 1,4

Dřevěné brikety 389,7 1,4

Dřevěné pelety 336,8 1,2

Hnědé uhlí 303,7 1,1

Tepelné čerpadlo 295,4 1,1

Ing. František Kobera, Vltavotýnská teplárenská, a.s.
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...Poznámkový blok(g)

Vybrané akce a aktivity pro tento měsíc
Možným cílem vašich zimních vycházek může být například Městská 

galerie U Zlatého slunce. V příjemných interiérech galerie se od 13. 1. 2012 
koná výstava malířek Jany a Květy Rybičkových – obrazy 2012.

Milovníky tance jistě potěší nabídka plesů v Sokolovně, plesová sezóna 
v Týně nad Vltavou je již potřetí zahájena Městským plesem - 14. 1. 2010, 
o dalších víkendech nebudou samozřejmě chybět ani plesy jednotlivých 
spolků a sdružení. Více informací najdete v kulturní sekci www.tnv.cz.

Kam koukáš, tam jedeš
Při výuce jízdy osobním automobilem toto byla zásadní informace, která 

mi byla sdělována. Opravdu to tak fungovalo. Při soustředění na směr jíz-
dy vozidlo udržovalo správnou pozici, každé zahledění na obzor nebo na 
kolemjdoucí znamenalo nebezpečné přiblížení příkopů a lesních porostů 
v okolí silnice.

Funguje to i v přeneseném významu. Kam směřujeme, tam se nám daří 
se posunovat v projektech, činnosti, tvoření. Litování se, kritika, jsou přešla-
pováním anebo přímo zpátečkou. Dobré cíle, myšlenková tvorba projektů 
je ukazatel řešení a postup vpřed. 

Platí to i při jednání v zastupitelstvu města: konstruktivní návrhy, tvorba 
námětů, pozitivní myšlení vedou město k rozvoji. 

Přeji vám, ať se v roce 2012 ubíráte tam, kam sami chcete a vždy věnuje-
te soustředěnou pozornost směru, ve kterém se chcete pohybovat.

jk

Kalendárium vltavotýnských osobností

Leden 2012
28. ledna 1972 zemřela v Plzni Marie Martínková, rodačka 

ze Lhoty pod Horami. Marie Martínková byla tajemnicí, pří-
telkyní a životní průvodkyní operní pěvkyně Emy Destinnové. Procestovala 
s ní polovinu světa, později byla zasnoubena s Eminým bratrem Emanu-
elem Kittlem, ale ze svatby sešlo. Marie Martínková je známa jako autor-
ka statí a publikací o životě Emy Destinnové, psala rovněž hudební texty 
a básně.

31. ledna oslaví půlkulaté životní jubileum JUDr. Petr Pavlásek, někdejší 
vrcholový vzpěrač a reprezentant Československa. Srdečně blahopřejeme.

Martina Sudová

ODPADOVÝ SLOUPEK ...
aneb Co o odpadech možná nevíte

Díl 8. Elektroodpady
* Ročně se u nás vyprodukují desetitisíce tun odpadu z elektrických 

a elektronických výrobků. Velká část stále bohužel končí na skládkách 
komunálního odpadu nebo ve volné přírodě. Přitom většina vysloužilých 
elektrospotřebičů se dá recyklovat a použít při výrobě dalších produk-
tů. Šetří se tím energie a přírodní zdroje, jako jsou např. rudy železných 
a neželezných kovů a ropa. Některá elektrozařízení navíc obsahují jedovaté 
látky jako olovo, kadmium či freon.

* Je proto potřeba odevzdávat veškerá elektrozařízení ke zpětnému 
odběru do sběrné sítě, která zaručí, že výrobek bude dopraven k recyklaci. 
Sběrnou síť tvoří zejména sběrné dvory a prodejny elektrospotřebičů.

* Staré elektrospotřebiče mohou občané odevzdávat bezplatně, protože 
jejich sběr a recyklace jsou placeny z příspěvků výrobců a dovozců elek-
trozařízení a dále z příspěvku na recyklaci, který hradí uživatelé při náku-
pu nových zařízení. Výše příspěvku 
na recyklaci se uvádí odděleně od 
ceny výrobku. Výše příspěvku se liší 
dle typu elektrozařízení.

* A jaký je osud elektrozařízení 
odevzdaných do sběrné sítě? Pří-
stroje jsou předány recyklačním 
společnostem, které je rozeberou 
na jednotlivé komponenty, ručně 
odstraní nebezpečné části (např. 
akumulátory nebo kondenzátory), 
kabely a některé další elektronické komponenty. Části obsahující nebez-
pečné látky jsou předány specializovaným firmám. Zbytek se rozdrtí na 
menší části a je tříděn na železo, neželezné kovy, sklo a různé druhy plastů. 
Okolo 50–80 % elektroodpadu je opětovně použito přímo na výrobu nových 
elektrozařízení nebo komodit v jiných průmyslových odvětvích. 

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

Informace Finančního úřadu v Týně nad Vltavou 
k dani z nemovitostí na rok 2012

Upozorňujeme, že v katastrálním území - Bečice, Dolní Bukovsko, Hartma-
nice u Žimutic, Horní Bukovsko, Koloděje nad Lužnicí, Koloměřice, Netěchovi-
ce, Nuzice, Pašovice, Tuchonice, Všeteč, došlo k obnově katastrálního operátu 
(digitalizace). 

Ve výše uvedených katastrálních územích byly pozemky ve zjednodušené evi-
denci převedeny do parcel katastru. Od roku 2012 se u veškerých pozemků ve výše 
uvedených katastrálních územích poplatníkem daně stává vlastník pozemku.

Na rok 2012 vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí:
1. vlastníkovi pozemku, který byl do roku 2011 včetně evidován v katastru 

nemovitostí
zjednodušeným způsobem a byl pronajat a přiznán k dani nájemcem, a který byl 

obnovou katastrálního operátu převeden do parcely katastru. Není rozhodné, zda 
pozemek evidovaný jako parcela katastru k 1. lednu 2012, je pronajat či nikoliv.

2. dosavadním nájemcům, kteří u těchto pozemků daňovou povinnost zároveň 
pozbývají. 

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je nutno podat Finančnímu 
úřadu v Týně nad Vltavou nebo podat k poštovní přepravě nejpozději do 31. ledna 
2012.

Do daňového přiznání, oddílu k dani z pozemků, se pozemky uvedou podle 
čísel parcel katastru nemovitostí. Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, pří-
padně podat s využitím aplikace daňového portálu na internetové adrese: http://
eds.mfcr.cz

Poplatníkům daně, jimž vznikla k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 
2012 povinnost podat daňové přiznání, kteří daňové přiznání podají pozdě, případ-
ně daň nepřiznají vůbec, musí finanční úřad ze zákona uložit pokutu v minimální 
výši 500,- Kč. 

Na rok 2012 nedochází ke změně u stávajících vlastníků pozemků, které byly evido-
vány v podobě parcel katastru a byly vlastníkem přiznány k dani již v některém  před-
chozím zdaňovacím období, a u nájemců pozemků spravovaných Pozemkovým fon-
dem ČR nebo Správou státních hmotných rezerv. 

Splatnost daně z nemovitostí je pro všechny poplatníky do 31. května 2012. 
Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce. Činí-li celková daň 
více jak 5.000,- Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách - nejpozději do 31. 
května a do 30. listopadu 2012, u poplatníků daně provozující zemědělskou výrobu 
a chov ryb nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2012  na číslo účtu 7755-
37625231/0710, konstantní symbol - 1148 pro převodní příkaz a 1149 pro platbu 
poštovní poukázkou. 

Variabilní symbol u fyzické osoby - rodné číslo, u právnické osoby - IČ.
Daň lze zaplatit v pokladně FÚ:
pondělí  8:00 – 11:00  12:30 - 14:00 
středa   8:00 - 11:00  12:30 - 14:00 
Úřední hodiny podatelny FÚ:
pondělí  7:30 - 17:00
úterý   7:00 - 15:30
středa   7:30 - 17:00
čtvrtek  7:00 - 14:30
pátek   7:00 - 14:30
tel. č. 385 770 111, 385 770 311, 385 770 312 Finanční úřad v Týně nad Vltavou, 

Nádražní 235

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Ředitelství základních škol v Týně nad Vltavou

o z n a m u j í: 

* zápis do prvních tříd ZŠ se uskuteční ve dnech:
 

pátek        10. února   2012       od 13  do  17  hodin
sobota      11. února   2012       od  9   do  12  hodin

Zápis se koná v nové budově  ZŠ Týn n. Vlt., Malá  Strana
a v budově ZŠ Týn n. Vlt., Hlinecká

* zápis do speciální třídy se uskuteční dne:
pátek       10. února   2012       od 13  do  17  hodin

Zápis se koná v nové budově ZŠ Týn n. Vlt., Malá  Strana

Rodiče při zápisu předloží rodný list dítěte (může být nahrazen OP).

K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší 6 let věku
do 31. 8. 2011.

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
na Den otevřených dveří

který se koná ve středu 18.1. 2012 od 14 do 16 hodin 
v novém pavilonu školy.

Bližší informace na internetové adrese www.zstynms.cz nebo 385 722 442

Ředitelství Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana
oznamuje, 

že zápis do 1. ročníku se koná:
v pátek 10. 2. 2012 od 13 do 17 hodin
v sobotu 11. 2. 2012 od 9 do 12 hodin

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006
Až do naplnění kapacity bude škola přijímat všechny děti 

bez ohledu na spádové oblasti škol!



MÌSTSKÝ DÙM KULTURY - SOKOLOVNA 
TÝN NAD VLTAVOU

MÌSTSKÝ DÙM KULTURY - SOKOLOVNA 
TÝN NAD VLTAVOU

Program:
19.30 - uvítací hudba ve foyer (klavírní doprovod)
20.00 - zahájení plesu
         - k tanci hraje RETRO BAND
         - pøedtanèení:
           orientální tance (MìDDM Týn nad Vltavou)

           taneèní skupina “Na tenkém ledì” (Èeské Budìjovice)

         - pùlnoèní slosování vstupenek

Mìsto Týn nad Vltavou Vás zve na

SOBOTA 14. 1. 2012SOBOTA 14. 1. 2012

Pøedprodej vstupenek (250,-Kè  200,- Kè  150,-Kè studentská sleva)
MDK Sokolovna, Tyršova ul., Týn nad Vltavou
tel. pokladna: 385 101 061

III. MÌSTSKÝ
PLES

III. MÌSTSKÝ
PLES

MM ssttsskkéé cceennttrruumm kkuullttuurryy aa vvzzdd lláávváánníí -- MMDDKK SSookkoolloovvnnaa TTýýnn nnaadd VVllttaavvoouu
zzvvee vvššeecchhnnyy pp íízznniivvccee ddiivvaaddllaa nnaa

ÚNOR

19.30 hod. 

tvrtek

2. 2. 

250 K

Divadelní spole nost HÁTA 
BBÁÁSSNNÍÍKK AA KKOO KKAA

Wilton Manhoff

Mohou se ze dvou zvláštních rozhádaných lidí na Manhattanu stát p átelé a 
možná víc než p átelé?
No ní pták Felix je neúsp šný spisovatel, který pracuje v knihkupectví a 
vlastn  mu v život  nic nevychází. Svoji frustraci ventiluje tím, že pozoruje 
oknem svoji sousedku Doris, která je p íležitostnou prostitutkou. Jako správný 
Ameri an respektuje zákony, jak sám íká, a proto pomluví svoji sousedku 
domácí. Doris je spíše divoká ko ka, než mazlící ko i ka. Bere život spíš z té 
hez í stránky, sní o filmové sláv . Když zjistí, že pomluvy jsou od n ho, zaklepe 
na jeho dve e ve t i hodiny ráno a vynadá mu. Tím je odstartován krásný 
dvouhodinový dialog plný k iku, slz, vý itek, urážení, vzpomínek na d tství a 
kon í velkou láskou. 
Hrají: Kate ina Hrachovcová a Lukáš Vaculík 
Režie: Antonín Procházka

B EZEN 
19.30 hod. 

tvrtek

22. 3.
250 K

Divadlo A. Dvo áka P íbram
KKAAŽŽDDÝÝ DDEENN ŠŠ AASSTTNNÝÝ DDEENN!!

Jaan Tätte

eská premiéra komedie estonského herce, dramatika a slavného písni ká e
Jaana Tätta nabízí svéráznou lé bu manželské nudy. Experiment s bigamií 
p ináší adu p ekvapivých a absurdních situací, které vyplazují jazyk na 
konven ní morálku, vytoužené št stí však nep inášejí. Spíš zv tšují zmatek a 
vedou ke krachu. Našt stí nekon í jako tragédie, ale jako fraška, která se 
vysmívá ký ovitým p edstavám o lásce. 
Hrají: Bára Hrzánová, Libor Jeník, Helena Lap íková, Zbigniew Kalina 
Režie: Lída Engelová 

DUBEN

19.30 hod. 

Úterý

24. 4. 
250 K

Divadlo UNGELT 
LLEEDD ÁÁ EEKK

William Douglas Home

Stylová anglická komedie o vdov , sirovi a jeho komorníkovi. Po padesáti 
letech se setkává slavný spisovatel (František N mec) se svou dávnou 
láskou (Alena Vránová). Je tu ale ješt  jeho komorník (Petr Kostka)...
František N mec za roli sira Cecila získal Cenu Sazky a Divadelních novin za 
nejlepší herecký výkon sezóny 2007/2008 bez ohledu na žánr. Všichni t i herci 
byli za své ú inkování v této inscenaci nominováni na Cenu Thálie 2008. 
Režie: Ladislav Smo ek

eská premiéra. 

První p edstavení již ve tvrtek 2. února 2012 

Cena p edplatného 1150,- K
Studenti a držitelé ZTP 900,- K

Vstupenky na jednotlivá p edstavení lze kupovat od 16. ledna 2012. 

Vstupenky na divadlo Járy Cimrmana nelze rezervovat. 
Prodej tohoto p edstavení od 6. února 2012.

Termíny a programy sledujte na internetové adrese: 
www.tnv.cz, ve výv skových sk í kách a m sí níku Vltavín.

P EDPRODEJ V POKLADN  MDK SOKOLOVNA:
PO – PÁ: 16.00 – 18.00 hodin 

tel.: 385 101 061 

KV TEN 

19.30 hod.

Úterý

1. 5. 
390 K

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
CCiimmrrmmaann vv ííššii hhuuddbbyy

Smoljak / Sv rák / Klusák

Osv tový ve er s jednoaktovou operou Járy Cimrmana „Úsp ch eského 
inženýra v Indii“ rekonstruovanou J. Klusákem. Jako spoluautor je uvád n
rovn ž velký eský vynálezce, filosof a dramatik Jára Cimrman. Vlastní opera 
„Úsp ch eského inženýra v Indii“ za íná vypjatou situací na haciend
indického plantážníka Krišny, který se chystá nechat ušlapat slony n meckého 
inženýra Wagnera, který zde pracuje na instalaci za ízení pro rafinaci cukru. 
Krišna není totiž spokojen s Wagnerovými výsledky. Situaci se snaží zachránit 
britský koloniální plukovník Colonel, definitivn  se však vše vy eší až 
p íchodem eského inženýra Va ka, který Krišnovi navrhne, aby místo rafinace 
cukru rad ji va il pivo.
Hrají: Jan Hrab ta nebo Bo ivoj Penc, Zden k Sv rák, Milo epelka, Petr Brukner 
nebo Genadij Rumlena 
Režie: Ladislav Smoljak

ERVEN

19.30 hod. 

Úterý

5. 6. 

250 K

FANNY agentura 
ZZMMÝÝLLEENNÁÁ PPLLAATTÍÍ

Zora Kostková – Procházková
Veselá komedie o dvou d jstvích a… mnoha zmýlených. 
V této komedii, plné slovních h í ek, lakonických poznámek, úsm vných 
dialog , se m žeme bavit situacemi tém  detektivními. Kdo je kdo? Kdo chce 
co a po kom to chce? Kdo nebo co je v kufru?  
Do malého domku na samot  u lesa kdesi nad Karlovými Vary, kde žije erstv
rozvedená výtvarnice Lena, vtrhnou t i lidé a nikdo z nich nemá chu  hned 
prozradit majitelce, pro  tu jsou a jak se v ci mají. Francouzská filmová hv zda
eského p vodu Nel Vevér, její doprovod, krásný, mladý muž, asi “gigolo” 

metrosexuál Eda a podivný pan Evžen. A všem jim zamotají hlavu r zná
nedorozum ní, lži, sm šné a absurdní zmýlené. 
Hrají: Milena Steinmasslová, Dana Homolová, Ivan Vysko il, Otto Kallus 
Režie: Robert Bellan

(G. F. HÄNDEL) 

PÁTEK !    27. LEDNA 2012, 18:45 hodin
HD PROJEKCE  Sv tová premiéra pasticcia Kouzelný ostrov, je návratem k tradici, kdy se v operních domech zcela 
b žn  uvád ly inscenace, v nichž se spojovala existující hudba r zných skladatel  se zcela novým textem. 
Dílo sestává p edevším z hudby Georga Friedricha Händela, Jeana-Philippa Rameaua a Antonia Vivaldiho, další 
úryvky „dodali“ André Campra, Jean-Marie Leclair a další mist i.
  D jová linie Kouzelného ostrova propojuje postavy a d jové motivy dvou Shakespearových komedií.

anglicky s eskými titulky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        350,- K
Tel.: 385 101 061 POKLADNA MDK Sokolovna: PO-PÁ 16.00-18.00 hodin 

P ímý p enos Metropolitní opery z New Yorku



o.s. Podskaláci pořádají tradiční 

MASOPUSTNÍ REJ 
v sobotu 11. 2. 2012 ve 13. hodin
Sraz u Rybářské stodoly v Zadním Podskalí.

Zveme všechny Týňáky.

Přijďte nás podpořit v maskách! 
Srdečně zvou Podskaláci

(R. WAGNER) 

11. ÚNORA 2012, 17:45 hodin
Záv re ná opera Wagnerovy tetralogie Prsten Nibelung v – Götterdämmerung (Soumrak boh ) – v režii Roberta 
Lepageho zazní pod vedením šéfdirigenta Metropolitní opery Jamese Levina. Deborah Voigt a Gary Lehman jako 
milenci Brunnhilda a Siegfried se zaskví v dramatickém finále cyklu, kdy zrada a závist vyústí v absolutní zkázu. 
Hv zdné obsazení doplní Eric Owens (Alberich), Waltraud Meier (Waltrauta), v rolích Gibichung , kte í usilují o 
Siegried v život, se objeví Hans-Peter König (Hagen), Wendy Bryn Harmer (Gutruna) a Iain Paterson (Gunther). 
„Götterdämmerung se od ostatních oper Wagnerova cyklu liší tím, že zobrazuje lidskou spole nost.“ íká
režisérský mág Lepage.

n mecky s eskými titulky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      350,- K
Tel.: 385 101 061 POKLADNA MDK Sokolovna: PO-PÁ 16.00-18.00 hodin 

P ímý p enos Metropolitní opery z New Yorku               Divadelní spole nost HÁTA

BBÁÁSSNNÍÍKK AA KKOO KKAA
)

tvrtek 2. 2.
v 19:30 hodin 
Vstupné: 250,- K
MDK SOKOLOVNA
Týn nad Vltavou
PO – PÁ: 16:00 – 18:00 hod.
tel.: 385 101 061 

Mohou se ze dvou zvláštních rozhádaných lidí 
na Manhattanu stát p átelé a možná víc než 
p átelé?
No ní pták Felix je neúsp šný spisovatel, který 
pracuje v knihkupectví a vlastn  mu v život
nic nevychází. Svoji frustraci ventiluje tím, že 
pozoruje oknem svoji sousedku Doris, která je 
p íležitostnou prostitutkou. Jako správný 
Ameri an respektuje zákony, jak sám íká, a 
proto pomluví svoji sousedku domácí. Doris je 
spíše divoká ko ka, než mazlící ko i ka. Bere 
život spíš z té hez í stránky, sní o filmové 
sláv . Když zjistí, že pomluvy jsou od n ho,
zaklepe na jeho dve e ve t i hodiny ráno a 
vynadá mu. Tím je odstartován krásný 
dvouhodinový dialog plný k iku, slz, vý itek,
urážení, vzpomínek na d tství a kon í velkou 
láskou.
Hrají: Kate ina Hrachovcová a Lukáš Vaculík 
Režie: Antonín Procházka 
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10. 1. úterý

18:30

Tintinova dobrodružství fantazie

3-D PROJEKCE   Repríza. Paramount Pictures a Columbia Pictures p edstavují film ve formátu 3D „Tintinova 
dobrodružství“ v režii Stevena Spielberga, ve kterém se p edstaví Jamie Bell jako Tintin, neohrožený mladý 
reportér, jehož neúnavné hledání dobrého p íb hu ho dovede do sv ta velkého dobrodružství, a Daniel 
Craig jako zlo inec Red Rackham. Film je nato en podle série knih Tintinova dobrodružství. 
107 minut, eský dabing

11. 1. st eda

19:30

Poupata eské drama

2-D PROJEKCE P íb h Poupat vypráví o postupném rozkladu rodiny, žijící na malém m st . Každá z postav 
žije svým ideálem. Agáta touží po š astném život  daleko od domova, Honza v í v istotu a sílu lásky bez 
ohledu na okolnosti, za jakých se zrodila. Kamila hledí s jistotou do budoucna a nehodlá si p ipustit bídu 
dnešního dne. Jediný Jarda ví, že sv t ani sebe nezm ní. V dom si svého slabošství, nepokouší se o nic.
90 minut 

12. 1. tvrtek

19:30

erná hodina ak ní horor

3-D PROJEKCE Když parti ka mladých amerických turist  vyrazí do východní Evropy poznávat krásy a 
krásky ruské metropole, m že to skon it jednou velkou nekone nou party v luxusních moskevských 
klubech, nebo také zb silým bojem o vlastní p ežití. Nepotkali sice e enské mafiány i nabroušené 
p íslušníky tajné policie, ale s mimozemš any taky není žádná legrace. Zvláš  když jsou neviditelní a 
ud lají z lov ka popel, než by ekl: „popel“. Otázkou z stává, co se s nimi stane, pokud se jim v bec
poda í p ežít.
89 minut, eské titulky

17. 1. pond lí

19:30

Sherlock Holmes: Hra stín ak ní dobrodružný film

2-D PROJEKCE Nové dynamické zpracování nejznám jšího díla Sira Arthura Conana Doyla "Sherlock Holmes" 
p ináší Holmesovi a jeho v rnému partnerovi Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se, že Holmesovi bojové 
schopnosti jsou stejn  tak smrtící jako jeho pov stný intelekt. Obojího bude zapot ebí p i odhalování 
smrtelného spiknutí, které by mohlo zni it celou zemi. 
129 minut, eské titulky

18. 1. st eda

19:30

Hrana i eský film

2-D PROJEKCE Repríza. Temný thriller se odehrává v eské sou asnosti, kterou pokrývá dokonalá pavu ina 
vzájemn  propojených kšeft  a kšeftík . Mnohem jemn jší a nenápadn jší, než byla ta v é e Mrázk  a 
Krej í . Thriller HRANA I je sice filmovou fikcí, avšak nápadn  blízkou dnešní realit . Kontroverzní krvavý 
záv r lze tedy brát také pouze v rovin  filmového p íb hu, ale - kdoví...? 
96 minut 

19. 1. tvrtek

19:30

Twilight sága: Rozb esk - l. ást upí í romance

2-D PROJEKCE Repríza. V první ásti záv re ného dílu strhující upí í romance s názvem Twilight sága: 
Rozb esk se Bella Swan (Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson) po svatb  vydávají na líbánky 
do Ria de Janeira, kde se kone n , stranou všeho a všech, mohou naplno oddat své lásce. Jejich št stí, ale 
netrvá dlouho.

25. 1. st eda

19:30

Muži, kte í nenávidí ženy film podle literární p edlohy

2-D PROJEKCE Muži, kte í nenávidí ženy je první film trilogie literárního bestselleru Stiega Larssona 
Milénium. Režie se ujal David Fincher a p edstaviteli hlavních rolí jsou Daniel Craig a Rooney Mara. Film je 
nato en podle prvního dílu trilogie, které se dohromady prodalo 50 milion  kopií ve 46 zemích sv ta, a která 
se stala celosv tovým fenoménem.
96 minut, eské titulky, nep ístupný do 15-ti let

1. 2. st eda

19:30

Underworld: Probuzení horor 

3-D PROJEKCE Underworld: Probuzení p ináší úžasnou novou dimenzi do epické bitvy mezi upíry a Lycany, 
tentokrát ve 3D. Kate Beckinsale, hv zda prvních dvou film , se vrací ve své hlavní roli jako upírka vále nice 
Selene, která unikne z v zení do sv ta, v n mž lidé objevili existenci upír  a klan Lycan , kte í mezi sebou 
vedou totální válku k vymýcení obou nesmrtelných druh .
85 minut, eské titulky

7. 2. úterý

18:30

Monstra oceán  3D: Prav ké dobrodružství dokumentární film 

3-D PROJEKCE Film Monstra oceán  3D: Prav ké dobrodružství je propojením velkolepé vizuáln  realistické 
animace a skute ných nález  a vykopávek z paleontologických sbírek z celého sv ta. Film sleduje rodinu p i
jejich putování starodávnou vodní íší šavlozubých ryb, prav kých žralok  a gigantických chobotnic. 40 
minut, eský dabing

8. 2. st eda

18:30

Království hmyzu dokumentární film 

3-D PROJEKCE V tomto pr kopnickém 3D filmu, se ocitneme tvá í v tvá  úžasnému sv tu, kde deš ové kapky 
padají jako ru ní granáty, lístek váží více než auto a stébla trávy se ty í do oblak. Hmyz je pestrobarevný a 
rozmanitý. Škála jejich vzhledu je obrovská, od nádherných až po bizarní. Království hmyzu vás zve na cestu 
k odhalení skute n  skrytého sv ta.
40 minut, eský dabing

 24. 1. úterý

18:30

Happy Feet 2 animovaný film

3-D PROJEKCE Mumble, mistr stepu, má problém, protože jeho drobounký syn Erik je choreo-fobní.  Tanec 
ho nebaví a Erik ute e pry  a potká Mocného Svena, který umí lítat!  Mumble nemá oproti tomuto 
charismatickému modelu nové role žádnou šanci.  
94 minut, eský dabing

9. 2. tvrtek

18:30

Hugo a jeho velký objev fantazie 

3-D PROJEKCE Sv toznámý knižní román napsaný Brianem Selznickem se do kal své filmové podoby. D j se 
odehrává na rušném vlakovém nádraží ve Francii, kde p ebývá malý zlod jí ek Hugo Cabret, skryt p ed 
ostatními lidmi, a co p edevším, p ed komisa i. Jednou však Huga nachytá p i loupeži tajemný prodava  a 
vezme mu Hug v deník. 125 minut, eský dabing

14. 2. úterý

19:30

Speciální jednotka drama

2-D PROJEKCE Kontroverzní noviná ka p sobící v Afghánistánu je unesena lenem Talibanu. Únosce vyv sí 
na internet video stanovující nejzazší termín její popravy. Zpravodajská služba odhalí, že se Elsa nachází ve 
vesnici na hranici s Pákistánem. Šesti lenná speciální jednotka je vyslána do nebezpe né oblasti, kde 
vládnou rebelové. Záchrana Elsy je úsp šná. Nejt žší ást mise ale všechny teprve eká: út k z Pákistánu a 
p echod p es divoké, pusté a nehostinné hory Hindúkuš s nelítostnými pronásledovateli v zádech....
110 minut, eské titulky

15. 2. st eda

18:30

Star Wars: Epizoda 1-Skrytá hrozba ak ní sci-fi 

3-D PROJEKCE P vodní série, nov  ve 3D verzi.
136 minut, eský dabing



Ze spolkové činnosti
Činnost našeho spolku probíhala dle plánu i v další části měsí-

ce prosince 2011. 
Dne 21. 12. 2011 proběhlo jednání kulturní komise, na kterém 

jsme mimo jiné projednali návrh Plánu kulturní činnosti spolku na rok 2012 
pro jednání VS dne 8. 1. 2012. Dále jsme zkontrolovali splnění úkolů pro 
přípravu slavnostního posezení s hudbou dne 29. 12. 2011.

Hlavní akcí druhé poloviny měsíce prosince 2011 bylo tradiční posezení 
s hudbou. Cílem bylo rozloučit se se starým rokem a přivítat rok nový. Akce 
proběhla v restauraci Zlatá loď. Účast byla velká, napočítali jsme postupně 
75 účastníků, což byla velmi dobrá účast. K tanci a poslechu nám po celou 
dobu často a dobře hrálo trio Podskaláků. Zábava plynula velmi rychle až 
do půlnoci, kdy jsme akci ukončili. Celá akce proběhla za slušného chování 
všech účastníků, jako tradičně na našich akcích. Poděkování patří organi-
zátorům akce za připravenost akce, muzikantům za dobrý výkon a perso-
nálu pod vedením p. Jiříka za velmi dobrou a ochotnou obsluhu. Už víme, 
že i na letošní posezení si Podskaláky pozveme znovu.

Jednání kulturní komise proběhne ve středu dne 18. 1. 2012 od 17:15 
hodin v Pohostinství Pavláčka, jednání výboru proběhne v měsíci lednu  
a to v neděli dne 8. 1. 2012 od 10:00 hodin na Baráčnické rychtě.

Další nejbližší akce spolku:
22. 1. 2012 – Valná hromada spolku s následnou zábavou, viz. pozvánka.
18. 2. 2012 – Spolkový ples, viz. pozvánka. U plesu nedoporučujeme 

zaváhat, lístky budou hned pryč, kdo zaváhá, neplesá. I když se zvýšilo 
DPH, nezdražujeme, děláme to pro lidi. Prodej lístků pro členy spolku na 
VS v neděli dne 5. 2. 2012, pro ostatní od úterý 7. 2. 2012 u pí Tomkové na 
autobusovém nádraží.

Významná životní výročí členů spolku:
Bratři – Václav Novotný, 11. 1. 2012 – 70 let, Petr Pavlásek, 31. 1. 2012 

– 65 let, František Fiala, 16. 1. 2012 – 60 let. Byly určeny delegace spolku 
k předání blahopřání a dárkových balíčků. Všem přejeme do dalších let 
života hodně zdraví a spokojenosti. LP

Výbor spolku Veteráni spolek bývalých vojáků v Týně nad 
Vltavou si Vás, členy spolku s manželkami, rodinnými příslušníky, 
občany města dovoluje pozvat na tradiční 

8. spolkový ples
Kdy: sobota 18. 2. 2011
Kde: Městské centrum kultury a vzdělávání (Sokolovna) Týn n. Vltavou
V kolik: - 19:00 - 03:00  hodin
19:25 zahájení předsedou spolku, 19:30 předtančení mažoretek z kroužku 

při MDDM v Týně nad Vltavou, 24:00 – 00:35 hodin losování velké tomboly
Hudba: Hudební skupina AKORD z Kardašovy Řečice pod vedením 

kapelníka p. Karla Macha  
Vstupenky: Prodej dne 5. 2. 2012 od 10:00 hodin  pro členy spolku u 

pokladníka spolku na Baráčnické rychtě, pro veřejnost od 7. 2. 2011 u pí 
Tomkové v prodejně na nádraží ČSAD v Týně nad Vltavou

Cena: 150,- Kč - hlavní sál
 120,- Kč - levé i pravé přísálí
Časy jsou orientační, změna programu vyhrazena!!!

P O Z V Á N K A na Valnou hromadu spolku „Veteráni – spo-
lek bývalých vojáků v Týně nad Vltavou“ která se bude konat 
v hotelu Zlatá loď v Týně nad Vltavou v neděli dne 22. 1. 2012 
od 13:00 hodin

Nesejde–li se ve stanovenou hodinu dostatečný počet členů 
spolku, bude Valná hromada zahájena nejpozději ve 13:30 hodin a to bez 
ohledu na počet přítomných členů spolku.

V rámci Valné hromady budou vybírány členské příspěvky, členové 
spolku spolkový odznak s sebou.

Po skončení Valné hromady následuje volná zábava s hudbou, hraje Malá 
Vlachovka pod vedením kapelníka Jaroslava Novotného. Jsou zváni nečleno-
vé i občané města. Přijďte všichni a přiveďte své známé a rodinné příslušníky.

Ing. Lubomír Pavlíček v.r.   Vladimír Brom v.r.
Jednatel spolku    Předseda spolku

Při vánočních procházkách po 
městě a okolí jsme viděli nejen 
krásně nasvícené ulice, náměstí 
a vánoční strom, ale také důsledky 
chování některých spoluobčanů.

Nedávno otevřená cyklostezka 
je v tomto zimním čase využívána 
více pejskaři než cyklisty. Hro-
mádek po jejich miláčcích je tu 
nepočítaně, snad co metr jedna. 
Ovšem popravdě řečeno – i kdy-
by chtěli majitelé psů jejich výkaly 
sbírat, kam s nimi? První odpad-
kový koš je vlastně až na konci 
cyklostezky.

A co dodat k počínání toho, 
kdo zničil lavičku „u křížku“? Jest-
li ta prkýnka skončila v kamnech, 
mohl si vedle v lese s nepoměrně 
menší námahou nasbírat klestí. 
V případě, že si z nich hodlá zrobit lavičku na vlastní zahrádku, tak mu 
přejeme pořádnou třísku v ….

M. a D. Jarešovi

A ještě jednou: „O PSECH A LIDECH...“
Tak máme za sebou vánoční svátky a oslavy nového roku 2012. 
Skončilo to předvánoční „bláznění“, shánění, doba různých uzávěrek a věčného 

„nestíhání“. Toto vše, jako každý rok, je vyváženo klidem a pohodou několika dny, 
kdy nezvoní pracovní telefony, nikdo po nás nic nechce, protože se všichni společ-
ně těšíme na vánoční svátky.

Kdo tento ruch docela těžce nese, jsou pejsci. Ti naši si již zvykli, že se odpo-
lední procházka trochu zkrátí a páníčci jsou poněkud nerudní, protože mají spoustu 
úkolů. My jim to vynahrazujeme prodlouženým venčením ve chvílích volna. Ale prá-
vě teď musím myslet na ty zvířátka, ke kterým se jejich „páníčci „zachovali maceš-
sky.

Jeden případ za všechny: před vánoci byla blízko Týna nad Vltavou nalezena 
fenečka Jack Russel teriéra. Pán, co ji našel ještě březí, hladovou, vystrašenou, ji 
nechal, ať štěňátka u něho porodí a pak se uvidí. 

Moje kamarádka - velká milovnice pejsků se o všem dozvěděla a ihned fenečku 
s jedním štěňátkem přivezla k sobě domů a poskytla jí náhradní domov. Původ-
ní majitel zvířátko docela jednoduše vyhodil, protože jej zřejmě omrzela, a navíc 
měla mít štěňata. Ani se nesnažil pro ni najít místo v útulku. Po vánocích se také 
každoročně plní útulky pejsky, kteří byli věnováni někomu, kdo o takový druh dár-
ku zrovna moc nestál. Je mi líto těchto živých tvorů, kteří jsou opuštěni a žebrají 
o trochu lásky a pohlazení. Návštěva jednou za rok a nabídka různých psích mlsek 
nestačí. A to se zase vracím na samý začátek mého psaní, kdy jsem apelovala na 
všechny, kdo si na jaře chtějí pořídit pejska, zda mají dostatek možností se mu plně 
věnovat. Pes není věc, je to živý tvor, kterého nemůžeme jen tak někam pohodit 
jako nepotřebnou věc.

A přesto se vyskytnou takové případy, v poslední době dost často. Je začátek 
nového roku, skoro každý si něco přeje, dává si novoroční předsevzetí. 

Za nás, opravdové pejskaře si moc přeji, aby každý pejsek měl svého páníčka, 
který se o něho bude dobře starat.

Aby byly jednou psí útulky úplně a dlouhodobě prázdné, tudíž se musely rušit 
a nikdy už zřizovat.

Za Sportovní klub PEJSKAŘI,o.s. Týn nad Vltavou: Dana Lukášková  / Lukasko-
va.dana@seznam.cz/

Za zelenými stoly v Týně kraloval Michal Vávra
Již 35. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu v Týně nad Vltavou při-

lákal 25. 12. do sportovní haly na šest stolů třicetdva stolních tenistů. Mezi 
hlavní favority patřil několikanásobný vítěz Michal Vávra, Jan Duspiva,  Petr 
Kaštánek, Kamil Matějka a Filip Korbel ml. Pro Michala Vávru to byla již 
jednadvacátá účast v řadě.

Celý turnaj proběhl v klidné vánoční pohodě. Ve finále se střetli Jan 
Duspiva a Michal Vávra, který celkem bez problému vyhrál 3 : 0.  Pěkný 
zápas byl v osmifinále, kde nečekaně Duspivovi vzdoroval divizní Pavel 
Pučégl z Bechyně. O postup ze skupiny musel tvrdě bojovat Petr Kaštánek, 
který dokonce prohrál s domácím  Josefem Skalákem mladším. 

Konečné pořadí: 1. M. Vávra (Nassau) 2. J. Duspiva (Vršovice), 3. P. 
Kaštánek (Prachatice) a K. Matějka (Havířov), 5-8 J. F. Korbel ml. (Kotlářka 
Praha), L. Dunovský (Týn), T. Tengl (Pettenbach) a M. Bauer (Prachatice). 
V kole útěchy se stalo finále záležitostí Jana Souchy (Týn) který zdolal 3:1 
na sety Miloslava Mádra (Studená).

Čtyřhra:1. Vávra - Kaštánek J., 2. Matějka - Duspiva 3. Hečko – Fiala a 
Korbel st. – Korbel ml. 

26. 12. obsadili zelené stoly neregistrovaní (22. účastníků ). Z vítězství 
se radoval Jan Beneš, na druhém místě skončil Tomáš Havránek a třetí 
Miroslav Kališ. 

27. 12. se turnaje pro mládež zúčastnilo pouhých 11 dětí. Mezi mladšími 
se na prvním místě umístil Jan Hrůza, na druhém Nikola Šálená a třetí skon-
čila Marcela Volková. Kategorii starších ovládl bez porážky Michal Hrubý 
před Tomášem Trnkou, Michalem Pavláskem a Adamem Zatloukalem. 

SKST Týn děkuje sponzorům vánočních turnajů: GENERÁLNÍMU PART-
NEROVY VLTAVOTÝNSKÉHO ORANŽOVÉHO ROKU JADERNÉ ELEKT-
RÁRNĚ TEMELÍN - skupina ČEZ , papírnictví Slepička Jan Týn nad Vltavou, 
Extrudo Bečice a RUFA Týn nad Vltavou.

Josef Skalák

Vyučování nanečisto v ZŠ Hlinecká
Již několik let umožňujeme před zápisem dětí do školy budoucím prv-

ňáčkům a jejich rodičům prohlídku školní budovy a tříd. V letošním roce 
nabízíme již podruhé „vyučování nanečisto“. Rodiče mohou se svými dětmi 
kdykoli během dopoledne navštívit kteroukoli 1. nebo 2. třídu při běžném 
vyučovacím procesu. Chceme, aby maminky i tatínkové viděli, jak to ve 
škole chodí, aby si děti vyzkoušely to, co je od září čeká. Předškoláci si 
totiž zahrají na opravdové školáky, zapojí se do vyučování. Bude pro ně při-
pravena i zázračná tabule, která kreslí, mluví a zpívá. Vyučování nanečisto 
proběhne v pondělí 6. února 2012. Udělejte si čas a přijďte mezi nás. Na 
všechny se těšíme.

učitelky 1. a 2. tříd ZŠ Hlinecká

Obnova fitness centra na SOŠ a SOU Hněvkovice
Obnova fitness centra na SOŠ a SOU Hněvkovice probíhala v rámci part-

nerství školy a ČEZ, a.s. od října do prosince 2011. Za poskytnutou částku 
byly nejdříve provedeny nezbytné stavební práce jako odstranění mezipříč-
ky a nadbytečné vodoinstalace, byl vystěhován sklad tělocvičného nářadí, 
položen nový zátěžový koberec a pořízeno další vybavení fitness centra.

Partnerství SOŠ a SOU Hněvkovice a ČEZ, a.s. dokládají reklamní ban-
nery s logotypem ČEZ, a.s. na hlavním poutači školy u vjezdu do areálu 
SOŠ a SOU Hněvkovice a logotypy umístěné na objektu budovy školy, tělo-
cvičny, sportovní haly a v samotném fitness centru. Logotyp ČEZ, a.s. je 
rovněž umístěn na webových stránkách www.isshnevkovice.cz.

Nové fitness centrum je v provozu od 1. ledna 2012 a je využíváno žáky 
školy v hodinách tělesné výchovy i žáky ubytovanými na domově mládeže. 

Mgr. Miloš Smetana



Jesle, jesličky, betlém
Od kostelních jeslí 

k lidovým betlémům
V roce 1223 opustil Řím se souhlasem 

papeže Honoria III. mladý jáhen Giovan-
ni Bernardone. Papež budoucího světce, 
kterého zná dnes celý svět pod jménem 
František z Assisi, nepropustil s prázd-
nou. Potvrdil novou, tzv. konečnou řeholi 
františkánského řádu a dovolil Františ-
kovi, aby oslavil Vánoce s „obzvláštní 
nádherou“. František z Assisi prý podle 
svého životopisce Fra Tommasa da Cela-
no řekl: „Chtěl bych zpodobnit zrození 
betlémského Dítěte a na nějaký způsob 
spatřit tělesnýma očima nuznost a bídu, 
ve které se nalézal, když mu chybělo vše, 
co novorozeně potřebuje, jak byl uložen 
v jeslích a jak odpočíval mezi volem 
a oslíkem na seně.“

A to byly také první jesle, z nichž 
vyrostla tradice stavění jesliček či bet-
lémů, dodržovaná o Vánocích křesťany 
na celém světě. Jesle, jesličky nebo bet-
lém, jak je známe i z naší současnosti, 
obvykle zahrnovaly celý vánoční příběh, 
tedy nejen vypodobnění narození Ježíš-
ka s jesličkami, umístěnými v chlévě, 
jeskyni nebo rozvalinách paláce starozá-
konního krále Davida v městě Betlémě, 
ale i scénu hledání noclehu, zvěstování 
pastýřům, příchod Tří králů, a někdy 
i zobrazení Vraždění Neviňátek, Útěk do 
Egypta, Obřezání Páně a Uvedení Páně 
do chrámu. Součástí betlémových výje-
vů bývalo i Zvěstování Panně Marii. 

Postavičky v betlémech se v průběhu 
vánočních svátků měnily, přidávaly a ode-
bíraly v souladu s probíhajícím vánočním 
okruhem. V adventu byly jesličky obyd-
leny postavičkami znázorňujícími anděl-
ské zvěstování. Jezulátko se do jesliček 
kladlo až o svátku Narození Páně. Nad 
jesličkami rozpínal křídla anděl nesoucí 
svitek s napsaným slovem Gloria a pas-
týři, zpravení o zázračné události v Betlé-
mě andělem, spěchali s dary k Jezulátku. 
Na Nový rok se objevovala scénka obře-
zání, odehrávající se v chrámu za účasti 
židovského velekněze, a věřící si připomí-
nali první krvavou oběť Páně. O svátku Tří 
králů výjevu dominoval průvod, přináše-
jící dary Ježíškovi. V hromnicových bet-
lémech byla po Hromnicích nahrazena 
betlémská jeskyně či chlév výjevem obě-
tování Páně s Marií a Josefem nesoucími 
holoubata a starcem Simeonem. Betlé-
my někdy překračovaly rámec vymezený 
vánoční liturgií a provázely věřící až do 
nejdůležitějšího křesťanského svátku, 
do Velikonoc. Takzvané postní betlémy 
obsahovaly scény zobrazující Utrpení 
Páně počínaje Poslední večeří a zahra-
dou Getsemanskou, přes Křížovou cestu 
a Ukřižování až po Zmrtvýchvstání. 

Betlémové figurky bývaly nejčastěji 
vyřezávány ze dřeva. Dřevěné figurky 
zdobila polychromie, prosté barvy nebo 
lak. Zhotovovaly se však i z vosku, čas-
to kombinovaného s dřevem a látkou. 
Používal se ale i mnohem dražší materiál, 
zvláště v baroku byly jesličkové figurky 
zlaceny a zdobeny drahými kameny, 
hudební nástroje v rukou andělů byly ze 
stříbra stejně jako zbroj a přilby vojáků. 
Oblíbené „oblékané“ postavičky mívaly 
hlavičku a končetiny zhotovené z těs-
ta nebo hlinkové masy. Kašírovaným 
figurkám se na dřevěnou kostru s vyře-
závanou hlavou oblékaly šatičky z látky 
nebo z papíru prosyceného klihovou 
vodou a sádrou. Ruce a nohy byly dře-
věné. Postavičky se také malovaly na 
tenké dřevěné desky a potom vyřezaly 

do požadovaného tvaru. Dvourozměr-
né jesličkové postavičky se zhotovovaly 
i z vystřihaného a malovaného papíru. 
V Itálii umělci používali k zhotovování 
figurek často terakotu. Skutečnými rari-
tami byly betlémy sestavené z postaviček 
vinutých z barevné skloviny. Zhotovovali 
je ve sklárnách v Muranu u Benátek v Itálii 
a v Nevers a v Arles ve Francii. Mimo uve-
dených skláren se něčeho podobného 
odvážili skláři už jen v Železném Brodě 
a v Jablonci nad Nisou v Čechách.

Zpočátku byly jesličky spjaty výhrad-
ně s církevním prostředím a stály pouze 
v chrámových interiérech. Jesličkám 
určeným pro kostely se dodnes říká 
chrámové či kostelní. Do světského pro-
středí jesličky pronikly nejprve v Itálii. 
Došlo k tomu kolem roku 1567. Podle 
dochovaných zpráv se z rozsáhlého sou-
boru čítajícího 116 postav tehdy radovala 
kněžna Constance v Celanu v italských 
Abruzách. Jesličky prolnuly v následu-
jících stoletích se světským prostředím 
v ostatních evropských zemích a postup-
ně se měnily v náročnou hračku a sbě-
ratelskou zálibu zhýčkaných aristokratů, 
zámožných kupců, bankéřů a měšťanů. 
Z Itálie se móda stavění jesliček dostala 
nejdříve do Francie a na Pyrenejský polo-
ostrov a potom dále na sever přes Alpy. 
Na šíření jesliček měli zásluhu prostí bra-
tři z františkánského a benediktinského 
řádu. Z ženských řádů to byly klarisky. 
Jesličky v Čechách

Stejně jako v ostatních křesťanských 
státech bylo i v českých zemích šíření jes-
liček spojeno s činností církevních řádů. 
První chrámové neboli kostelní jesličky 
se k nám dostaly spolu s jezuity v 16. 
století. Pražské jesličky vystavené v roce 
1560 v jezuitském kostele sv. Klimenta na 
Starém Městě pražském byly nejen prv-
ními jesličkami postavenými v Čechách, 
ale i prvními jesličkami ve střední Evropě 
a v zemích ležících na sever od Dunaje. 

Snad nejstarší kostelní jesle se 
v našich zemích zachovaly v děkanském 
kostele sv. Víta v Kostelci nad Labem. 
Pocházejí nejspíše z první poloviny 17. 
století. Figury jsou sestaveny z dřevě-
ných částí tak, že se mohou nastavit do 
libovolné polohy. V pražském chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie na Karlově 
byla roku 1708 instalována napodobe-
nina betlémské jeskyně. Postavy Svaté 
rodiny jsou vyřezány v životní velikosti 
a dřevo je bohatě polychromováno. 

Z kostelů se jesličky začaly masověji 
šířit do světského prostředí venkovských 
chalup a městských domácností v době 
osvícenských reforem. Josefínské dekre-
ty zakázaly stavět a vystavovat „jesle 
v kostelech jako církve nedůstojné dět-
ské hračky“, a tak díky nepopulárnímu 
„jesličkovému zákazu“ postupně vznikala 
tradice tzv. lidových jesliček. Lidové bet-
lémy, vznikající v českých zemích v prů-
běhu 18. a 19. století, se mezi sebou lišily 
velikostí, materiálem i kvalitou. Všem byl 
ale společný půvab a neopakovatelné 
kouzlo. Jejich tvůrci je totiž netvořili jen 
nástroji, ale srdcem a duší. Jak jinak by 
mohly vzniknout betlémy, na nichž jejich 
autor trávil sám nebo se svými nejbližšími 
každou volnou chvilku a daroval jim dlou-
há léta života.

Svůj vyhraněný vzhled mají prosté 
vyřezávané a kolorované venkovské bet-
lémy, které například na Příbramsku vyrá-
běli havíři a obohacovali je o prvky cha-
rakteristické pro jejich pracovní prostředí. 
Zcela jiné jsou papírové betlémy z Tře-
bíče, které tvoří neobyčejně rozmanité 
poetické celky, nebo vyřezávané betlémy 
z Třešti, Litomyšle, Ústí nad Orlicí i dal-
ších míst. Zvlášť pozoruhodnou oblastí 
této tvorby jsou mechanické pohyblivé 
betlémy. Patří sem např. jindřichohradec-
ký betlém Tomáše Krýzy z druhé poloviny 
19. století, ale především krásně vyřezá-
vaný pohyblivý třebechovický betlém J. 
Probošta a J. Kapuciána z přelomu 19. 
a 20. století, který upoutá nejen technic-
kou dovedností, ale i poetickým kouzlem 
ryzí lidové tvořivosti.

Po první světové válce se české jes-

ličky staly prostšími a „modernějšími“. 
Zmizelo plátkové zlato, stříbrné a zlaté 
nátěry imitující ušlechtilé kovy se téměř 
přestaly používat. Jesličkové figurky pod 
vlivem Mánesových, Alšových a později 
Wenigových kreseb vyměnily orientál-
ní hávy a kostýmy lidového baroka za 
lidové kroje, jesličky začaly vyjadřovat 
nové společenské, sociální a národnost-
ní cítění. Slovanský betlém, vystavený 
poprvé v chrámu sv. Antonína v Praze 7 
v roce 1923, ztělesňoval myšlenku sjed-
nocení všech slovanských národů. Stále 
oblíbenějšími se stávaly při zhotovování 
betlému „lidové“ materiály. V kostele 
sv. Matěje v Dejvicích stojí o každých 
Vánocích betlém z perníku, perníkové 
postavičky jsou přizdobeny bílkovou 
polevou. Tradice perníkových figurek má 
v našich zemích hluboké kořeny. Perní-
kářská forma s námětem Klanění Tří krá-
lů, uložená v Slezském muzeu v Opavě, 
pochází z roku 1640. Za symbol českého 
betlemářství druhé poloviny 20. století 
by mohl být považován skleněný betlém 
železnobrodských sklářů, vystavený na 
Světové výstavě v Montrealu v roce 1967 
- dar české delegace papeži Pavlu VI.
Betlémy ve stodůlce

První výstava betlémů se ve Hvož-
ďanech, malé obci vzdálené několik 

kilometrů od Bechyně, konala v prosin-
ci roku 1996. Tehdy bylo v zrekonstru-
ované stodole vystaveno 32 betlémů 
a výstavu zhlédlo 245 návštěvníků. Od 
té doby se přehlídka historických i novo-
dobých betlémů koná pravidelně a těší 
se velkému zájmu dětí i dospělých. Její 
letošní, již 16. ročník, byl zahájen slav-
nostní vernisáží 10. prosince 2011 a trval 
do 8. ledna 2012. 

A jaké betlémy se líbily nejvíc? Zce-
la určitě to byl Jihočeský betlém Luďka 
Pokorného, Turnovský deskový betlém, 
Orlicko-ústecký betlém Jiřího Knapov-
ského, Příbramský betlém Eduarda 
Zadražila z 1. poloviny 20. století, Histo-
rický betlém z roku 1847, Medvědí bet-
lém z Kanady, Velký keramický betlém 
Marie Dočekalové, Novoveský mecha-
nický betlém Jaroslava Duška, Dřevěný 
vyřezávaný betlém Františka Marhouna, 
Český krojový betlém Luďka Pokorného, 
Betlém ze šustí Jany Pulcové, Perníkový 
betlém Radka Zapletala, Zašlá a zachá-
zející řemesla Luďka Pokorného, moderní 
Reliéf z bukového dřeva Zdeňka Vodičky 
a Jaroslavy Šetelíkové, Skleněný betlém 
Dagmar Hálové, Betlém z ebenového 
dřeva nebo Perníkový betlém Kateřiny 
Zuntové.

Mgr. Miloš Smetana



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

Byl porušen zákon sudým počtem členů rady?
Podle § 99 odst. 3 zákona o obcích je počet členů rady obce lichý a činí 

nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu 
počtu členů zastupitelstva obce. Zákon o obcích upravuje pouze situace, 
kdy poklesne počet členů rady obce pod 5 a nebo když dojde k výraznější 
změně vzájemného poměru v počtu členů zastupitelstva a rady.

Nastalá situace zmíněná p. Šplíchalem v minulém Vltavínu není zákonem 
o obcích výslovně upravena, to však rozhodně neznamená že nemá řeše-
ní. Vzhledem k tomu, že platnou právní úpravou nejsou stanoveny právní 
dopady poklesu počtu členů rady obce na sudý počet (aniž by však jejich 
počet zároveň poklesl pod 5), lze přesto - s ohledem na spodní normativně 
upravený limit členů rady důkazem opaku konstatovat, že rada obce i se 
sudým počtem členů (který je vyšší než 5) je stále radou a její usnesení jsou 
platná. Podpůrně lze argumentovat i tím, že pokud u zastupitelstva zákon 
nařizuje lichý počet jeho členů vždy (§ 118 odst. 1 zákona o obcích), nasta-
vil by takový režim zákonodárce i u rady obce. Pro úplnost dlužno dodat, 
že shodný výklad zastává i odbor pro místní správu MV ČR.

Panu Šplíchalovi, který vystoupil v posledním čísle Vltavínu se svým 
kategorickým textem bych připomenul, že výklad práva by měl být spíše 
věcí korektní interpretace za použití právní logiky, nikoliv ventilem agre-
sivních a dogmatických nálad. Autoritativní interpretace právních norem 
nadto náleží pouze soudu, nicméně argument že p. Šplíchal nikde nenašel 
výjimku stran sudého počtu členů rady je velmi chatrný, neboť takových 
případů je v právním řádu spousta. Není možné textově a kazuisticky pod-
chytit všechny myslitelné životní situace textem, již tak nabobtnalý právní 
řád by nabyl obludných rozměrů. Právě proto dostává prostor interpretace 
právních norem tak aby tato odpovídala základním normativně upraveným 
situacím - zde je tím limitem minimální počet členů rady a ten je v našem 
městě zachován.

Mgr. Petr Novák

Očekávání pro rok 2012
Na vyhrocený a osobní styl článků pana Šplíchala a pana Bezpalce 

z minulého Vltavínu nehodlám reagovat stejnou mincí. Vznikly v určité 
atmosféře a za jistým účelem. Nejlepší odpovědí na ně je volba sedmé-
ho radního, pokračování a utužení koaliční spolupráce a především řešení 
skutečných nedostatků a diskuse nad skutečnými problémy města. Jen 
doufám, že se brzy nedočkáme atmosféry strachu před odposlouchává-
ním, sledováním našeho soukromí, slídění za účelem vhodného využití zís-
kaných informací.

Nepravdivý článek pana Šplíchala nehodlám komentovat. Vzájemně 
jsme se dohodli, že se za svá silná a nepravdivá slova omluví. Doufám, 
že je tato omluva příslibem slušnosti a věcnosti politické diskuse v našem 
městě v roce 2012. Jakékoliv závažné kroky města s právními dopady jsou 
konzultovány předem s dozorovým pracovištěm ministerstva vnitra, aby 
nedocházelo k porušení zákona. Nikdo není neomylný, úřad i samospráva 
jsou pod drobnohledem řady kontrolních orgánů s obecně velmi dobrými 
výsledky kontrol, případná pochybení jsou zveřejňována a napravována. 

Právní závěry pana Šplíchala a ovšem i klubu VV (ohledně protiprávního 
průběhu valné hromady Vltavotýnské realitní) nejsou pravdivé a doufám, 
že nebudu muset každé vydání Vltavínu dementovat účelové nepravdy 
podobného typu. 

Nepochybuji o tom, že s přístupem dýchajícím z řádků pana Šplícha-
la by bylo provedeno mnoho změn, ovšem, troufám si tvrdit, že jen málo 
z nich k lepšímu. 

Na závěr bych chtěl zdůraznit alespoň to, že od 1. 1. 2012 má Vltavotýn-
ská realitní nového ředitele, nové zadání i motivační program. Plníme tím dal-
ší bod našeho koaličního programu. Přesto si myslím, že splnění programu 
není to hlavní. Podstatné je, zda se tato změna projeví v racionalizaci činnos-
ti, úsporách i zlepšení služeb, které Vltavotýnská realitní pro občany města 
zajišťuje. Věřím, že se to novému řediteli i zaměstnancům podaří. 

Za podstatné považuji, že se městu daří chovat se jako dobrý hospodář 
v době všeobecné rozpočtové nezodpovědnosti. Podařilo se nám přijmout 
rozpočet města na rok 2012 jako vyrovnaný s opatrným přístupem v příjmo-
vé části, vzhledem k neradostným prognózám o vývoji globální ekonomiky. 
Díky za to všem zastupitelům Rozpočet s úsporami na straně provozních 
výdajů a maximalizací investičních možností i navýšením výdajů v oblasti 
bezpečnosti a veřejného pořádku. Zároveň se v něm věnujeme i přípravě 
větších investičních  akcí v dalších letech, zejména na sídlišti Hlinky a v are-
álu bývalého městského koupaliště.

Na závěr bych chtěl nám všem popřát hodně zdraví, lásky a dobrých 
zpráv i dobré vůle do roku 2012.

Milan Šnorek

Jak se žije na Hlineckém sídlišti, 
jak žije a bude žít mládež na Hlineckém sídlišti

Volební sliby koaličních stran a současná realita

Přes veškerá jednání a letitá upozorňování obyvatel Hlineckého sídliště 
na rušení nočního klidu, nepořádek, vandalismus a jiné problémy nedošlo 
k žádné výrazné změně k lepšímu v žití na tomto sídlišti.

V centru sídliště se nachází velké množství hospod, non stop barů s hra-
cími automaty, zařízení s hudební produkcí, které svojí nadměrnou hlučnos-
tí v nočních hodinách obtěžují obyvatele bydlící v jejich okolí. V posledních 

Rozpočet města je schválen, sport a tělovýchova pláče
Na X. zasedání  zastupitelstva města, které se konalo 21. 12. 2011, byl 

schválen rozpočet  hospodaření města na rok 2012.
Výstavba skateparku, jež byla prioritou vládnoucí koalice již na rok 2011, 

se do rozpočtu opět nevměstnala. Vybudování nových dětských hřišť, na 
která byla vytipována místa v našem městě, se do rozpočtu také nedostala. 
Prý je málo peněz. 

Příspěvek více jak dvaceti sportovním klubům byl odsouhlasen v abso-
lutně nedostatečné částce 600.000,- Kč. Zato příspěvek na hospodaření 
Městského centra kultury a vzdělávání činí 6.300.000,- Kč. 

Kde zůstaly sliby koalice o větší podpoře sportu a volnočasových aktivit,  
kam se poděly předvolební sliby o rozšiřování počtu dětských hřišť a pře-
hodnocení a navýšení příspěvků pro sportovní kluby? Jakým způsobem 
bojovala sportovní komise za navýšení finančního příspěvku sportovcům? 
Vždyť sami mnozí koaliční zastupitelé před volbami kritizovali nízkou finanč-
ní podporu sportu.

To minimum finančních prostředků, které dostanou od města sportov-
ní kluby, tak město od těchto klubů zpětně vybere na pronájmech ploch 
a sportovních zařízení, či ne zrovna laciném a pro týnské kluby ne přívěti-
vém pronájmu sportovní haly. Pokud zrovna ty kluby mají štěstí a do haly 
se dostanou.

Většina ostatních měst přispívá sportovním klubům ve výši jednoho až 
dvou procent příjmové částky rozpočtu města. Jsou ale města, která zjis-
tila, že investovat do sportu se vyplácí a přispívají klubům působícím na 
jejich území mnohem více.

U nás v Týně se zdaleka nedopracujeme ani k jednomu procentu.
Proto je pro mě nepochopitelné, že v době velkých úspor město pořádá 

turnaj v malé kopané pro zaměstnance města. Celá úroveň tohoto turnaje 
je na pováženou, protože mezi účastníky by jste zaměstnance města spo-
čítali na prstech jedné ruky. Zarážející ale je, že na tuto akci si radní vyčlenili 
částku z Oranžového roku ve výši 20.000,- Kč. Přitom takovýto turnaj včet-
ně zaplacení haly a zakoupení cen vyjde na max. 5.000,- Kč.

A občanovi nezbývá než se divit.
Jaroslav Bezpalec

měsících byly otevřeny další dvě provozovny, které k nárůstu další hluč-
nosti jen přispěly. O vandalismu, který je spojen s odchodem návštěvníků 
z těchto zařízení nemluvě.

Při jednání s panem starostou Šnorkem jsem byla ubezpečována, že 
město o problémech Hlineckého sídliště ví a chce je řešit. Cituji z dopisu 
pana starosty: „Městská policie důsledněji dohlíží na dodržování veřejného 
pořádku, zejména v pátek a v sobotu v noci, vyzývali jsme k jednání i státní 
policii, jednáme s provozovateli o nutnosti zajištění režimu, bezpečnost-
ní služby apod. Do konce roku předložíme zastupitelstvu návrh regulace 
hostinských zařízení, VHP a hudební produkce, které by měly posílit režim 
veřejného pořádku.“

Pěkně se mi tato slova četla, byla bych ochotna i uvěřit, pokud bych na 
sídlišti nebydlela a s opakem se denně nesetkávala. Pokud policie pravi-
delně tuto službu drží, je asi dobře maskovaná a asi úplně hluchá, protože 
normy hluku jsou evidentně překračovány, veřejný pořádek nedodržován 
a opilá a hlučná mládež na Náměstí Mládeže není ničím neobvyklým.

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 21. 12. 2011 jsme se z úst pana 
starosty dozvěděli při schvalování rozpočtu na další období, že všechny 
sliby volebních stran ohledně volnočasových aktivit dětí a mládeže na Hli-
neckém sídlišti se neuskuteční. V dalším roce se nepočítá s vybudováním 
ani jednoho ze slíbených dětských hřišť, skate park zůstal také pod čarou. 
A tak dětem na sídlišti nezbývá nic jiného než se tlačit na jednom pískovišti 
a mládež, ta nadále bude pokračovat v demolici Náměstí Mládeže svými 
skateboardy a sprayerským uměním

Co tedy mládeži na Hlineckém sídlišti nabízíte? Nic. Ale možná po 
posledním zastupitelstvu přece něco. Mohou se jít zahřát do non stopů 
(provozovna s otvírací dobou do 2. hodiny ranní pro mne non stopem je), 
nebo si mohou  zahrát na automatech. Ty na Hlineckém sídlišti zůstanou, 
přestože byla reálná možnost automaty zakázat. Koaliční zastupitelé na 
svém posledním veřejném zasedání přijali  obecně závaznou vyhlášku č. 
5/2011, která bohužel na sídlišti provozování hracích automatů povoluje. 
Co je pro mne už vůbec nepochopitelné, že pro tuto vyhlášku zvedli ruku 
jak pan starosta, tak zastupitelé - ředitelé škol, i další zastupitelé pracující 
s mládeží.

Radní pan Hájek nám za přitakávání pana starosty vysvětlil, jak jsou pro 
město hrací automaty důležité, jak je město potřebuje a problémy s nimi 
spojené je nutné řešit prevencí. Nějak jsem nepochopila, co pro pana Háj-
ka prevence je, protože za dvě volební období pro děti a mládež na Hlinec-
kém sídlišti toho také v rámci „své prevence“ mnoho nevybudoval. Možná 
nabídl jiné alternativy zábavy, které se ale k dětem na sídlišti nedonesly. 
Jaké jiné priority předběhly všemi stranami slibovaný skate park? Na to 
nikdo ze zastupitelů na veřejném zasedání nedovedl, nebo nechtěl veřejně 
odpovědět. Máme si to prý přečíst na internetu.

Chápu, že městu přichází z hracích automatů jistá částka do městské 
pokladny, ale zkusme se zamyslet, jestli necelé dva miliony vyváží utrpení 
rodin, finanční nejistotu, kdy některý z jejich členů, ať rodič nebo dítě tomu-
to hazardu podlehne a jak se tato zábava podepíše na morálce mládeže. 
To je hrabivost radnice tak krátkozraká? Uvědomte si, že mládeži opravdu 
nenabízíte nic jiného než již zmiňované hrací automaty. Vzpomeňte si na 
své předvolební sliby. Jak se k dětem a mládeži budeme chovat my, nyní, 
tak se ona v budoucnu bude chovat k nám. Jsou to naši budoucí obyvatelé 
města. Bohužel jim nejsme moc dobrým vzorem, což je mi jako učitelce 
velmi líto.

…a tak se žije a bude žít na Hlineckém sídlišti. Tak vychováváme naše 
děti.

…před dalšími volbami můžete slibovat, ale to vám už asi nikdo věřit 
nebude.    

Mgr. Alena Šebestová



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

Kvítečkov nebo Kocourkov
V úvodu bych se vrátil ke svému článku z minulého čísla Vltavínu. Mohu 

s politikou pana starosty nesouhlasit, kritizovat ho, nemusí se mi líbit způsob, 
jakým řídí městský úřad, ale člověk by měl mít dostatek sebereflexe uznat chy-
bu a omluvit se, pokud uvede nějaké tvrzení, které se ukáže jako nepravdivé.

Proto bych se chtěl panu starostovi omluvit za své tvrzení, že „svou nekom-
petentností ohrožuje chod města, jelikož hlasování p. Broma mohou být u sou-
du zpochybněna a anulována.“ V tomto případě zákon o obcích byl skutečně 
porušen v § 69 odst.3. Avšak z porušení tohoto paragrafu neplyne žádný právní 
postih, proto hlasování nemohou být u soudu zpochybněna ani anulována.

Dále bych se chtěl panu starostovi omluvit za tvrzení, že nezná elementár-
ní ustanovení zákona o obcích a že bezprecedentním způsobem porušuje § 
99 odst. 3 týkající se počtu členů Rady města. Toto mé tvrzení bylo přehna-
ně expresivní a neodpovídalo skutečnému stavu věci. Na naší schůzce s pa-
nem starostou, kterou jsem sám inicioval, se ukázalo, že Týn nad Vltavou není 
jediné město, kde zasedá sudý počet radních. Uvedu též vyjádření právníka, 
specialisty na zákon o obcích, který jsem si nechal vypracovat. V něm se pra-
ví: „Rozhodování Rady města v šesti členech není samo o sobě neplatné, ale 
zastupitelstvo by mělo v zájmu dodržení zákona, byť takzvané imperfektní nor-
my, co nejdříve zvolit do rady města dalšího člena zastupitelstva. Neplatnost 
rozhodování ale a priori ohrožena není.“

V minulém čísle Vltavínu mě také zaujal článek pana Marka, předsedy MS 
ODS v Týně, avšak na druhou stranu mě jako člena VV i znepokojil.

Pan Marek ve svém článku uvádí: „V jedné věci byl však pan Bezpalec velice 
pracovitý a důsledný. V prosazování vlastních zájmů prostřednictvím své funkce 
radního. Stihl si „zařídit“ skoro všechno. Na veřejnosti se populisticky oháněl 
neplněním koaličního programu, ale ve skutečnosti ho koaliční program zajímal 
jenom v rozsahu jeho soukromých aktivit.“ Pokud by tvrzení p. Marka bylo prav-
divé, znamenalo by to, že p. Bezpalec náš klub VV po celý rok obelhával.

To si skutečně myslíte, pane Marku, že p. Bezpalec v Týně založil klub VV jen 
proto, aby si řešil své soukromé aktivity, jak se snažíte veřejnosti podsouvat? 
Urážíte tím všechny členy a sympatizanty Klubu VV v Týně nad Vltavou, tedy 
i mě, proto jsem se rozhodl na Vaše invektivy vůči panu Bezpalcovi reagovat.

Osobně si myslím, že se jen snažíte p. Bezpalce v očích veřejnosti zdis-
kreditovat a pošpinit! Pokud o něm tvrdíte, že si stihl z pozice radního „zařídit“ 
skoro všechno, velmi by mě zajímalo, co vše si stihl zařídit. Od voleb na pod-
zim 2010 proběhlo cca. 12 zasedání zastupitelstva města a kolem 40 zasedání 
Rady města.

Zkuste být, prosím, KONKRÉTNÍ, pane Marku, a seznamte veřejnost s tím, 
co vše si pan Bezpalec zařídil. Po tolika zasedáních Rady města a zastupitel-
stva to pro Vás snad nemůže být problém. Uveďte, prosím, skutečně konkrétní 
příklady, které si můžeme dohledat v přijatých usneseních Rady města a zastu-
pitelstva města. Když tvrdíte, že p. Bezpalec byl velice pracovitý a důsledný 
v prosazování vlastních zájmů, očekávám, že uvedete minimálně 15 – 20 kon-
krétních usnesení v jeho prospěch. Budu je s napětím očekávat, rád bych byl 
s nimi též rád obeznámen.

Dále by mě zajímalo, jak by si mohl svoje zájmy p. Bezpalec v praxi zařídit, 
pane Marku. V Radě města měl 1 hlas a v zastupitelstvu také. Pokud by si něco 
prosadil, nepomohly mu náhodou i hlasy zastupitelů ODS? Jestliže ano, potom 
nevím, proč ho očerňujete v očích veřejnosti a co mu vlastně vyčítáte. Jestliže si 
p. Bezpalec neprosadil téměř nic, potom tvrzením, že si stihl zařídit skoro vše, 
veřejnost záměrně uvádíte v omyl.

Na druhou stranu chápu, pane Marku, že Vám p. Bezpalec, potažmo VV, not-
ně asi „leží v žaludku“. Naši zastupitelé nepřistoupili na hru ODS, před volbami 
zkritizovat bývalé vedení radnice a po volbách s ním čím dál více spolupracovat, 
nic neměnit a posilovat vliv pana Hájka, jak to v praxi provádíte vy (jako ODS).

Vůbec neříkám, že klub VV Týn nad Vltavou je nejchytřejší a nejspravedli-
vější. Říkám, že jsme (jako VV) ve svých názorech konzistentní! Co jsme tvrdili 
před volbami (Týn potřebuje změnu), tvrdíme stále. Dle nejen našeho názoru 
k žádné výrazné změně nedošlo, ale to jsem již zmínil v prosincovém čísle 
měsíčníku Vltavín.

A jedna zajímavost na závěr. Koalice se po téměř dvou měsících konečně 
dohodla a na zastupitelstvu 21. 12. 2011 byl zvolen sedmý radní. Stal se jím 
p. Brom, kandidující za US-DEU, stranu bývalého starosty pana Hájka. Oprav-
du nám chce ODS i po tomto kroku namluvit, že se nevrací „staré pořádky“ ?

Zvolením zastupitele za US-DEU radním mě ODS znovu ujistila, že se za 
jejího vedení města žádné výrazné změny dělat nebudou a spolupráce s býva-
lým vedením radnice, které ODS před volbami vehementně kritizovala, se stále 
prohlubuje a prohlubuje.

No, není to Kocourkov !?... 
Jiří Šplíchal

Nezapomínáme a nezapomeneme
Aneb drobná ohlédnutí

Předvolební sliby (2010) obyvatelům nejen Hlineckého sídliště 
a současná realita

Po posledním prosincovém zastupitelstvu, kdy se určovali priority na příští 
rok (2012), jsem se rozhodl udělat malou rekapitulaci toho, co některé strany 
slibovaly před volbami. Co slibovaly v době, kdy potřebovaly naše hlasy. 

ODS – starosta obce Mgr. Milan Šnorek
Citace z předvolebního letáku ODS:
„Sundejme i růžové brýle pana starosty. Město Týn nad Vltavou se potýká 

s řadou problémů, nežijme v idylickém Kvítečkově, jak by se někdy mohlo 
čtenářům titulních stránek Vltavínu zdát. Zdejší komunální politici si tak zvykli 
na vzájemnou spolupráci, že dospívají k  překvapivé shodě i v rozporuplných 
problémech. Zvykli si, že jim do vládnutí nikdo nemluví a pokud se někdo 
o to pokusí, je označován za škůdce. Běžnou praxí se v Týně stalo využívání 
politiky k podnikatelským záměrům vyvolených, na druhé straně přehlížení 

potřeb ostatních.“
Citace z volebního programu ODS: 
„bod 3. ….Zkvalitníme práci městského úřadu v oblasti čerpání dotací, 

dosud tato činnost ve srovnání s okolními městy téměř nefunguje 
„bod 4. Zprůhledněním tvorby ceny tepla z teplofikace vyvineme tlak na 

snížení současných nákladů, tím budeme maximálně působit na snížení ceny 
pro koncového spotřebitele.“ 

„bod 6. Prosadíme klidově – odpočinkovou zónu a sportovně-rekreační are-
ál na Hlineckém sídlišti a na Malé Straně.“

„bod 7. Nastavíme obtížně se probouzející projekt týnské Sokolovny do 
funkční podoby. Snížením vstupného na kulturní akce na Sokolovně a cen pro-
gramů ve sportovní hale pro mládež budeme pozitivně působit na volnočasové 
aktivity mládeže…….“

Strana svobodných občanů – I. Místostarosta Ing. Ivo Machálek
Citace z předvolebních materiálů strany článek s názvem: 
„Kvalitnější život obyvatel Hlineckého sídliště“
4. Vybudování víceúčelových hřišť a to na Hlineckém sídlišti ……
8. Zajistit alespoň jeden bankomat na Hlineckém sídlišti……
9. Omezit provozování hracích automatů vymezením lokality mimo obytnou 

část města, např. v průmyslové zóně.
10. Omezit provoz nonstopů na Hlineckém sídlišti max. do 24.00 hod......
Na Hlineckém sídlišti žije řada velmi kvalifikovaných zaměstnanců ČEZ a.s., 

kteří si za své nemalé daně zaslouží daleko vyšší kvalitu života než jakou jim 
současné vedení města nabízí……..

Citace z volebního programu Strany svobodných občanů v Týně nad 
Vltavou: 

„Státní správa a samospráva:“
2. Dosáhnout větší vstřícnosti a produktivity úřadu směrem k občanům
6. Omezení výherních automatů na území města……
9. V případě zvolení našeho kandidáta na post starosty nebo místostarosty 

náš kandidát předá každý rok 1 měsíční plat ve prospěch sportovních oddílů 
nebo kulturních organizací a spolků.

„Sport:“
1. Vybudování víceúčelových hřišť……..
5. Navýšení příspěvků pro sportovní oddíly dětí a mládeže........
„Bezpečnost:“
2. Cestou Městské policie zabezpečit více bezpečnost občanů a řešení pro-

tidrogové prevence …… 
ČSSD - II. Místostarosta František Němec
Citace z volebního programu ČSSD: 
„Ekonomický rozvoj města cestovní ruch“
- maximální využití evropských fondů ……
„Sociální oblast, zdravotnictví a školství“
- aktivity pro využití volného času mládeže
- zvýšení příspěvku z rozpočtu města pro práci s mládeží.
KDU – ČSL - Radní Ing. František Kobera
Citace z předvolebních materiálů strany článek s názvem: 
„Ing. František Kobera“
„Kandidát KDU-ČSL na starostu města Týn nad Vltavou“ 
„Vážení spoluobčané, dovolte, abych tímto krátkým dopisem vstoupil do 

Vašich domovů na Hlineckém sídlišti s osobním ujištěním: tak jako v uplynulém 
období, i po těchto komunálních volbách, jsme já osobně i ostatní kandidáti 
KDU-ČSL v Týně nad Vltavou, připraveni naslouchat Vašim potřebám a společ-
ně s vámi řešit problémy, které jako obyvatelé sídliště Hlinky pociťujete a vní-
máte.

…hodně práce nás na Hlinkách čeká. Je potřeba řešit nedostatek parko-
vacích míst. Je nutné se rázně postavit pravidelnému ničení zeleně, mobiliáře 
a hracích prvků, činit opatření proti nepořádku, dbát na to, abychom se na 
sídlišti cítily bezpečně. Mládež oprávněně očekává skate park, plácky na fotbal 
či streetball nebo cyklotrialovou dráhu. To vše umístěné tak, aby nebyli zatíženi 
ostatní obyvatelé sídliště……..“

Poznámka autora článku: Vše bylo i součástí volebního programu KDU-
ČSL. 

Pana bývalého starostu Hájka a volební prohlášení jeho, či jeho strany 
zmiňovat nebudu, protože se domnívám, že po dvě volební období ve funkci 
starosty mohl dostatečně předvést, jak ho občané a zejména občané na Hli-
neckém sídlišti zajímají. 

Závěrem: 
Je obdivuhodné, jak před volbami současní, či budoucí politici velice dob-

ře chápou, co občana trápí a jak jej oslovit. Další zajímavostí je, jak rychle 
„vychladli“ zejména Ti politici, kteří se ve volbách roku 2010 tak vymezovali 
vůči bývalému starostovi Hájkovi. Dnes se všichni po usazení do „svých lavic“ 
chovají obdobně jako předchozí koalice. Občan a jeho potřeby, to je nyní vzdá-
lený pojem. Je vidět jasná snaha pozapomenout na své předvolební sliby.

 Ano, odpovědí na tento článek může být tvrzení, že vše nejde hned. Takže 
se podívejme, co jde, a co nejde … hned!!!

- Hlasování o zvýšení ceny tepla : - proběhlo bez diskuse a bez zaváhání 
všemi koaličními zastupiteli (tedy i těmi, kteří ve volebních programech dekla-
rovali něco jiného - viz výše) 

- Hlasování o zachování výherních automatů na sídlišti Hlinecká : - proběhlo 
jednomyslně (tedy i těmi, kteří to ještě před volbami viděli jako závažný pro-
blém - viz výše) Zde je potřeba se zastavit a konstatovat, že „pro“ hlasovali 
i ředitelé škol, kteří jsou v zastupitelstvu, včetně současného pana starosty, 
středoškolského profesora. 

- Volnočasové aktivity dětí a mládeže a sport : - na tyto aktivity bohužel pení-
ze nezbyly, jak v roce 2011, tak nebyly nalezeny ani pro rok 2012 . Neboli páni 
radní nehodlají tímto směrem utrácet svůj drahocenný čas. Avšak podívejte se 
výše, kolik zmíněných stran před volbami dobrovolně řešilo nová pískoviště 
pro děti, nový skate park, či navýšení peněz v rozpočtu města pro podporu 
sportovních klubů mládeže. (např. ODS, SSO, KDU-ČSL, či dokument koaliční 
prohlášení - takže vlastně všichni)

Nu, občane, takže jak zní vzkaz z radnice po prvním roce vládnutí (2011)?
Na to si, občane, asi dovedeš odpovědět sám. Činy pánů koaličních zastu-

pitelů jsou dostatečně výmluvné.
Takže se, občane, pohodlně usaď a oživ si paměť, abys do příštích voleb 

nezapomněl. 
Ing. Ivan Šebesta



Velká škola radosti
Bylo nás pět sourozenců, na dnešní dobu nebývale vysoký počet, a žas-

nu, jak jsme si dokázali uchovat krásnou rodinu dodnes. Těch receptů, jak 
žít, je více, ale jen jeden, jen jeden je ten základní…. . A já si myslím, že 
ověřit si ho můžeme právě o Vánocích. 

Dávali jsme si společně dárky, celkem obyčejné dárky. Rodina s pěti 
dětmi si těžko nadělí pod stromeček zahraniční dovolenou. Ale ten největší 
dar byl v tom, že člověk mohl sledovat, s jakou radostí ostatní rozbalují 
a přijímají jeho dárky, které jim věnoval. Je jedno veliké umění – umění mít 
radost z toho, že radost dáváme. Je to vlastně taková škole nesobectví. Je 
to veliká škola štěstí. Protože čím víc člověk radosti rozdává, tím více mu 
ji andělé přinášejí. V naší rodině se stala tradiční jedna moje vánoční věta. 
Když jsem skoro usínal, řekl jsem mamince: „Maminko, já mám takovou 
radost, že jste měli z mých dárků radost. Tuhle větu maminka často citovala 
před hosty. Někteří pochopili, jiní ne. Ti co pochopili, byli ti šťastní a učili své 
děti onomu štěstí. Dítě, které se naučí mít radost z radosti, i kterou dává, 
se naučilo velikému tajemství, jak rozdávat štěstí i zároveň je dostávat. Mít 
radost z cizí radosti je vlastnost moudrých lidí. Kdo pochopí, že dávat je víc 
než brát, ten získal jeden z klíčů ráje. 

( převyprávěno a upraveno E. Martin: Ježíšek pro mě)
Jak hluboká je to moudrost - mít radost z dávání. Budou nejkrásnější 

svátky v roce Vánoce, a tady opravdu můžeme zjistit, jak na tom jsme s lás-
kou k bližnímu. Budu vám vyprávět jeden již starší příběh, který ukazuje na 
lidskou vlastnost, která mne velice zasáhla. 

Bylo před Vánocemi, a tak velké přípravy na tyto svátky neminuly ani 
náš Azylový dům. Společně jsme dělali výzdobu celého domu, každá rodi-
na si pak zdobila sama své pokoje. Některé maminky, ty více zručné, se 
pokoušely upéct vánoční cukroví. Kolem pobíhaly děti, které byly velice 
zvědavé, neboť některé nikdy Vánoce neslavily. Přípravy byly v plném prou-
du a všichni se těšili, až přijde onen očekávaný Štědrý den, kdy zased-
nou společně ke svátečnímu stolu. My jsme jim pomohli zajistit stromky, 
kolekce, ozdoby, vánočky, ryby a samozřejmě dárky. Na Štědrý den jsme 
přijely společně se sociální pracovnicí, popřály všem krásné Vánoce a roz-
daly dárky, které jsme sehnaly nejen dětem, ale malé dárky dostali i rodiče. 
Všichni poděkovali a také nás obdarovali. Z toho mála, co měli, každý se 
snažil nám něčím udělat radost. Jejich vděčnost mi vehnala až slzy do očí, 
a já byla šťastná, že hlavně děti budou mít konečně také Vánoce se vším 
co k tomu patří. A nejen to, hlavně budou všichni spolu. Když jsme odjíždě-
ly, přijel jeden pan farář, který nám jako každý rok přivezl ovoce, a moc 
se omlouval, že nemohl tentokrát přivézt cukroví, protože mu lidé dali jen 
tolik, aby ho nemohl darovat. Dozvěděli se totiž, že on ho část daruje mým 
dětem, a tak mu ho raději někteří nedali. Velice mne to zasáhlo a byla jsem 
smutná z toho, jak jsou někteří lidé sobečtí. Vždyť se jednalo o děti. Ony 
vidí, jak se k nim lidé chovají, a jednou až vyrostou, budou si pamatovat jen 
to, že když jsou lidé na okraji společnosti, musí se k nim chovat jako k ně-
čemu, co nemá žádnou lidskou hodnotu. Tak, jako se chovali lidé k nim. Co 
těm dětem říct. Jak vysvětlit, že nejsou zlé, vždyť nic neudělaly. Byla jsem 
strašně nešťastná a přemýšlela o tom, jak může někdo tak ublížit. V tu chvíli 
ke mně přišla malá Lenička, chytla mne za ruku a povídá: 

„Paní ředitelko, já jsem vám zapomněla dát dopis od mého brášky pro 
Ježíška. On mi ho dal, a já jsem ho zapomněla odevzdat. Ale jeho přání se 
stejně splnilo. Ježíšek je moc hodnej, on všechno ví“. A vesele si běžela 
hrát s dárky, které dostala poprvé ve svém životě. A já vzala dopis, otevřela 
ho a četla. 

Tam stálo: 
„Milý Ježíšku, tento rok jsem byl moc hodný a přeju si mít svůj domov 

pro mě a maminku, taťku, brášku a sestru. Aby jsme byli už opravdu šťastní. 
Mockrát ti děkuju. 

Milan“
Jiné děti si přejí auta, brusle, kola, mobily……. A on, on si přeje jen 

společný domov. 
Dočetla jsem dopis a utřela si slzy, které mi samovolně stékaly po tvá-

řích. Ježíšek je opravdu moc hodný a o nás opravdu všechno ví. Proto plní 
i ta naše nejtajnější přání, ani mu nemusíme psát dopisy. Přináší světlo 
a radost tam, kam jiní přinášejí tmu. Zvláště, když se děje křivda dětem. 
A cukroví? To nám již po dva roky peče nemocnice v Písku jako poděkování 
za hračky, které jim sháníme. A to hlavní je, že lidé z nemocnice na naše 
děti myslí po celý rok. 

A tak moc prosím, než zasednete k Vánočnímu stolu, podívejte se kolem 
sebe, jestli vaše sousedka, soused, kteří jsou osamoceni nepotřebují třeba 
jen malý talířek cukroví. Jen stisk ruky s přáním krásných Vánoc na důkaz, 
že o nich víte, že si jich vážíte. Uvidíte, jakou budete mít radost, že oni se 
radují z vaší blízkosti, že jsou šťastni. 

Eva Dvořáková

Týden hraček
Tak se jmenovala akce, kterou uspořádalo již druhým rokem Občanské 

sdružení Rybka Husinec pro děti, které neslaví Vánoce. Hraček se sešlo 
opravdu hodně a já musím touto cestou poděkovat všem těm, kteří se na 
této velmi úspěšné akci podíleli a bez jejich pomoci bychom to nemohli 
nikdy zvládnout. 

Děkujeme: Klášteru Školských sester de Notre Dame, které se o nás 
starají po celý rok, Rodinnému a kulturnímu centru Nová trojka - zejména 
Ing. Kramné, která je iniciátorkou sbírky a také se o nás starají po celý 
rok, ZŠ – Křimická ulice Praha - Mgr. Nekolové a Hance Tomší (naší rodač-
ce), Rodinnému centru Rudolfov - zejména pí Štěpánové, obci Omlenička 
zejména pí Novákové předsedkyni OS Dráčik a pí Brendlové (naší rodač-
ce), které byly iniciátorky této úžasné sbírky, městu Kaplice, Rádiu KISS, 
Rádio Český rozhlas České Budějovice, RNDr. Lence Houskové - EON. 
Dále bych chtěla poděkovat školkám – Dewetterova ul., školce na Hlinkách, 
všem rodičům z Týna nad Vltavou, kteří do školek nosili hračky a dovolili 
svým dětem hračky darovat, všem těm, kteří nám hračky vozili nebo nosili 
přímo do „Šatníku“. Dále děkujeme nadaci Adra České Budějovice, Domo-
vu důchodců Máj – zejména. Mgr. J. Plášilovi, který spolu s vrchní sestrou 
uspořádali mezi svými zaměstnanci sbírku. Velké poděkování patří Vám 
všem, kteří jste se nějakým způsobem na akci podíleli, nosili jste dárky 
a oblečení na kontaktní místa, neboť díky Vám bylo obdarováno 80 dětí, 
které po dlouhé době slavily ty nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. 

Eva Dvořáková
předsedkyně občanského sdružení Rybka 
a ředitelka Azylového domu rybka Husinec

9. setkání domovů seniorů
Toto setkání proběhlo 7. prosince 2011 v Týně nad Vltavou v sále Soko-

lovny pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a setkalo 
se s neobvyklou účastí. Tohoto setkání se zúčastnilo 270 lidí. Protože by se 
toto setkání nemohlo uskutečnit bez sponzorů moc děkujeme: Elektrárna 
Temelín – Oranžový rok, Mgr. Jiřímu Zimolovi, panu Pavlu Foltýnovi ČEZ, 
panu Petru Šuleřovi ČEZ, starostovi Týna nad Vltavou Mgr. Milanu Šnorkovi, 
městu Týn nad Vltavou, Mgr. Janě Mráčkové, starostovi obce Dříteň panu 
Josefu Kudrlemu, panu starostovi obce Temelín Petru Macháčkovi, panu 
starostovi obce Zliv Ing. Janu Koudelkovi, České spořitelně Týn nad Vlta-
vou zejména paní Strnadové, Ing. Jiřímu Koberovi, firmě DAŇHEL AGRO 
a. s. Týn nad Vltavou, panu Janu Kakaščikovi Provádění staveb, projekto-
vá a inženýrská činnost Týn nad Vltavou, JUDr. Janě Tomanové Týn nad 
Vltavou, panu Luďku Zavadilovi Kovostroj Bohemia, Miloslavovi Beránkovi 
AUTO-MOTO Týn nad Vltavou, firmě LEDAX České Budějovice, firmě MIK-
RONA Týn nad Vltavou, Z-TRADE s. r. o Broumov, firmě Siezis spol. s. r. o. 
Králův Dvůr, Zahrada Hluboká nad Vltavou, pan Malý pekárna Milevsko.

Paní Jarešové a Šenkové, kteří mají postiženého syna a vnuka, přesto 
se na akci podíleli určitou finanční částkou. 

Střední odborné škole a střednímu odbornému učilišti Hněvkovice za 
výborné občerstvení a skvělou obsluhu. Dále bych chtěla poděkovat všem, 
kteří se na zdárném průběhu této skvělé akce podíleli. 

Ještě jednou se vrátím k  akcím, které připravuje naše Občanské 
sdružení Týna 2x do roka. Jsou to setkání na Velikonoce a Vánoce a pro-
to nesou název setkání. To proto, že se zde setkávají všichni ti, kteří se 
s námi setkávat chtějí, mají zájem se bavit, zazpívat a odnést si ve svém 
srdíčku pěkný zážitek. Já jsem chtěla, aby kromě zábavy byli lidé i obda-
rováni a pohoštěni. Velká většina lidí to tak chápe a jsou vděčni. Najdou 
se však i tací, kteří si myslí, že dárky, které dostávají jim musíme dát, že 
je to dokonce i naše povinnost. Tak to pravdu naše povinnost není. Naše 
Občanské sdružení je nestátní nezisková organizace, která dělá všechno 
na své náklady a čas. Tedy i peníze musíme sehnat obcházením sponzorů 
a mohu Vám říci, že to není a nebude vůbec jednoduché, neboť na slovo 
senior se neslyší a já nedostávám desetitisícové příspěvky. 

Za naše sdružení se budeme rádi dál s Vámi setkávat, rádi Vám dáme 
co budeme moci, ale jen tolik, kolik seženeme financí. Ta setkání se stala 
moji srdcovou záležitostí, ale starám se dnes již o dva Azylové domy pro 
rodiny s dětmi, připravuji dětem celý rok dárky na Vánoce, které neslaví, 
starám se o rodiny na Vltavotýnsku (šatník), připravujeme další soc. službu. 
Na vše musíme sehnat peníze. Prosím, abyste se zamysleli nad tím co to 
je proti tomu, když na někoho nevyšel dárek kvůli velkému počtu lidí, nebo 
neměl místo u stolu. 

Eva Dvořáková

Žáci ZŠ Hlinecká v Muzeu budoucnosti
Začátkem prosince se téměř padesát žáků ZŠ Hlinecká vydalo na cestu 

za hranice naší republiky. Hlavním cílem výpravy byla návštěva unikátního 
Muzea budoucnosti v rakouském Linci. Tento projekt (správně Ars Elekto-
nica Center) se zaměřuje na nové technologie, jejich využití a působení na 
člověka. Každý si mezi interaktivními exponáty našel spoustu zajímavos-
tí  - viděli jsme 3D tiskárnu, různé roboty a mikroskopy, dokonalé protézy 
končetin, ukázku klonování, zhotovili si fotografii svého stínu nebo vlastní 
sítnice, vyzkoušeli si interaktivní mapu města. Součástí programu byla také 
strhující 2D a 3D projekce. Den plný zážitků jsme zakončili procházkou 
historickým centrem krásného města, návštěvou nejznámějších památek 
a samozřejmě také ochutnávkou vánočních dobrot na adventních trzích.

Mgr. Jana Čtvrtníková

Přednáška 
Jana Matušky 

O SMRTI A ZNOVUZROZENÍ
Z POHLEDU BUDDHISMU

u příležitosti vydání stejnojmenné knihy lamy Oleho Nydahla

13. ledna 2012, od 19:00
Centrum Buddhismu Diamantové cesty

Týn nad Vltavou, Horní Brašov 255 (podkroví)

Vstupné 50,- Kč, studenti a důchodci 30,- Kč
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Vůně kadidla
„....modlitba má, ať k Tobě stou-

pá, tak jako vůně kadidlová.........“
zpívá se v jedné písni. Ano, kadi-

dlo přece všichni známe. Přestože se 
používá i během roku (při slavnostních bohoslužbách 
nebo jiných obřadech), tak je máme spojeno hlav-
ně s Vánocemi.  Kadidlo jsou ve skutečnosti zaschlé 
výhonky ve tvaru malých zrnek získané nařezáváním 
kůry kmenů kadidlovníku. Jeho charakteristickou vůni 
nelze nepostřehnout. Dokáže provonět náš byt, velkou 
katedrálu a možná i naše srdce a vztahy. Spolu s vodou 
a křídou je kněz žehná na svátek  Zjevení Páně, které-
mu jsme zvyklí říkat spíše „Tři králové“. Je to dvanáctý 
den Vánoc a připomíná okamžik, kdy se Kristus zjevuje 
nejen  izraelskému národu, ale všem. K nově naroze-
nému dítěti Ježíši totiž nejprve přiběhli prostí pastýři. Ti 
přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich 
srdce. Jdou za někým, kdo je jako oni, kdo patří do 
Izraele. Až o něco později dorazí i králové - mudrci. Ti 
z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se 
narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověr-
ci. (Je úsměvné, jak tito muži vědy, moderně řečeno 
intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále 
králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k nar-
ození došlo, přijdou pozdě.)  Tito králové - tři mágové, 
mudrci či vzdělanci, se Kristu jako králi přicházejí poklo-
nit. Nesou také dary pro krále: zlato – symbol moci 
a královské důstojnosti, kadidlo jako symbol božství 

a myrhu, která je symbolem člověčenství, neboť byla 
používána jako balzámovací mast. Dnes se o slavnosti 
Zjevení Páně (6. ledna) píše na horní veřej dveří požeh-
nanou křídou znamení sestávající ze tří písmen:

K+M+B, a nový letopočet. V lidovém pojetí jsou to 
iniciály svatých tří králů: Kašpara, Melichara a Baltaza-
ra. Ve skutečnosti je to však zkratka latinského požeh-
nání: „Christus mansionem benedicat“ – neboli: „Ať 
Kristus požehná tomuto domu.“ Mezi iniciálami nejsou 
znaménka „plus“, ale je to trojí znamení kříže, které 
symbolizuje Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha 
Svatého. „ Ať Kristus požehná....“ slovo žehnat, požeh-
nat je odvozeno od latinského slova „signare“, česky 
„označit“. Synonymum pro slovo žehnat se také použí-
vá „dobrořečit“. Protože je to dobro – řečení, jedná se 
o slovo dobré, doprovázené gestem, které toto slovo 
ještě umocňuje, slovo, které dává věci, osobě, události 
dobré nasměrování. 

Svěcená voda, kadidlo, křída, jsou pouze viditelná 
znamení, gesta, která doprovázejí slovo modlitby a Boží 
sílu, která je neviditelná. Žehnání je neoddělitelně spo-
jeno se znamením kříže a s modlitbou. Jinak by toto 
gesto bylo prázdné. Až letos Tři králové, kněz nebo vy 
sami napíšete svěcenou křídou na veřeje svého obydlí 
K+M+B 2012 a křížem a modlitbou toto gesto naplní-
te, vězte, že viditelné znamení vám bude připomínat po 
celý rok Kristovo požehnání, pokud ovšem o ně budete 
stát ....

MK

Milé tetičky a sousedé!
Letošní rok nezačíná pro naši baráčnickou obec radostně. Dne 2. led-

na 2012 jsme se rozloučili s naší dlouholetou členkou tetičkou Zdenou 
Anděrovou, která nás opustila ve věku 77 let. Zdenička, jak jsme jí důvěr-
ně říkali, byla členkou obce od roku 1968, tedy 43 let. Byla členkou kon-
šelstva a dlouhodobě zastávala funkci zapisovatelky. Byla velice skromná 
a houževnatá a bylo na ní vždycky spolehnutí, co slíbila, to splnila. Přes 
své zdravotní potíže se dlouhodobě starala o svou nemocnou maminku 
a pomáhala i tetičkám z okolí svého bydliště a to hlavně svojí psychickou 
podporou a svými návštěvami. Přejme jí lehké odpočinutí! 

I v měsíci prosinci probíhala v okolních baráčnických obcích valná voleb-
ní zasedání, 4 členná delegace z naší obce se zúčastnila tohoto zasedání 
v Pištíně. Zdravici podala tetička Ludmila Tůmová. Na konšelském sedění 
v prosinci 2011 jsme přijali do obce 1 nového souseda a 4 tetičky. Všichni 
také složili předepsaný slib a věříme, že budou platnou posilou naší obce. 
7. prosince 2012 se konalo v Městském domě kultury /sokolovna/ setkání 
seniorů. Setkání již po několik let vždy před Vánoci a Velikonoci organizuje 
pro vltavotýnské seniory a pro seniory z Domů pečovatelské služby v okolí 
Týna nad Vltavou Občanské sdružení Týna vedené paní Evou Dvořákovou. 
Tohoto setkání se na pozvání paní Dvořákové zúčastnila kromě našich dal-
ších sousedů a tetiček i tetička rychtářka Fialová se syndičkou tet. Svo-
bodovou. Tetička rychtářka pozdravila účastníky setkání, poděkovala za 
pozvání a předala p. Dvořákové kalendář na rok 2012 s vyobrazením krojů, 
které nosí Baráčníci. Dále předala naši Minikroniku a pozvala děti z azy-
lového domu Rybka v Husinci na naši jarní velikonoční výstavu. Dětem 
z azylového domu zaplatíme dopravu na tuto výstavu.

22. 12. 2012 prodávali vltavotýnští rybáři ryby na náměstí u kašny a my 

Sdružená obec Baráčníků 
Vitoraz v Týně nad Vltavou, 

Pod Tratí 578 
– Baráčnická rychta

Vás srdečně zve na večer 
OTÁZEK A ODPOVĚDÍ 

s vedoucí sociálního odboru 
městského úřadu
paní Bezlerovou.

Připravte si dotazy
na možnosti dávek 
v sociální oblasti.

Přednáška se koná ve čtvrtek 
16. února 2012 od 17 hodin 

v naší Baráčnické rychtě.

Srdečně zveme 
širokou veřejnost!

jsme se této akce na jejich pozvání 
také zúčastnili, měli jsme zde prodej-
ní stánek se staročeským pečivem. 
Prodejní akce se zúčastnili i zástup-
ci SOU a SOŠ Hněvkovice a pan 
Mgr. Miroslav Jaroš za organizaci 
včelařů v Týně. Účastí na této akci 
jsme završili naši celoroční činnost, 
která byla v uplynulém roce opravdu 
bohatá a kompletní zpráva o ní zazní 
na Valném volebním zasedání na 
rychtě dne 21. 1. 2012. Byla už také 
předjednána kandidátní listina, která 
bude ještě projednána a schválena 
v konšelském sedění ve středu dne 
4. 1. 2012. V tomto sedění bude 
projednán i celý program volebního 
zasedání, zprávy jednotlivých činov-
níků, návrh komisí a návrh usnese-
ní. Rovněž zde bude schválen plán 
činnosti na rok 2012. Všichni jste na 
valné zasedání srdečně zváni.

Jaroslava Svobodová, syndička

POZVÁNÍ
Sdružená obec baráčníků VITO-

RAZ v Týně nad Vltavou zve souse-
dy a tetičky na VALNÉ VOLEBNÍ 
ZASEDÁNÍ, které se koná v sobotu 
dne 21. ledna 2012 od 14:00 hod. 
v baráčnické rychtě v ulici Pod Tratí 
v Týně nad Vltavou. Přijďte prosíme 
ve svérázu a buďte dochvilní. Toto 
pozvání platí tentokrát pouze pro 
naše členy a pozvané hosty!

Jaroslava Fialová, rychtářka obce
Jaroslava Svobodová, syndička 

Hovory s farářem
Vážení čtenáři, i v letošním roce 

se budeme scházet při Hovorech 
s farářem na místní faře, vždy třetí 
středu v měsíci po mši svaté v 17.45 
hodin. 

Zvu Vás na 18. ledna 2012. 
Váš P. Marek Donnerstag

Poděkování

Děkujeme všem známým 
a přátelům, kteří se přišli 
naposledy rozloučit dne 10. 
12. 2011 s naším manželem, 
otcem, dědečkem a pradě-
dečkem Jiřím Plaňanským.

Děkujeme za účast 
při posledním rozloučení 
s Miroslavem Růžičkou dne 
1. 12. 2011.

Rodina Růžičkova

Místní organizace ČSSD 
Týn nad Vltavou

Vážené přítelkyně, vážení 
přátelé,

s hlubokým zármutkem si 
Vám dovoluji oznámit, že dne 
17. prosince 2011 nás navždy 
opustil náš přítel a dlouholetý 
člen sociální demokracie pan 
Jaroslav Vašíček.

Odešel náhle a v plné prá-
ci pro naši místní organizaci 
ČSSD. Právě ta - tedy my 
všichni - ztrácíme jeho odcho-
dem nejen člověka vysokých 
lidských a morálních hodnot, 
ale také člověka, který nám 
byl více než spolupracovní-
kem a k jehož zkušenostem 
jsme se upínali v nelehkých 
situacích, kdy on svoji životní   
zkušeností a nadhledem byl 
vždy ochoten přispět k nale-
zení řešení a posílení naší 
místní organizace.

Odešel sociální demokrat, 
odešel jeden z nás. Čest jeho 
památce.

David Slepička
předseda MO ČSSD 

Týn nad Vltavou

Předvánoční prodejní stánek se staročeským pečivem.



Vzhůru na ples!
Začátek roku je tradičním obdobím plesové 

sezóny. Pojďme nahlédnout do historie plesů, 
bálů a společenských akcí. Najdeme zde odpo-
vědi na to, proč se plesy  tradičně konají prá-
vě v tomto období, uvidíme, jak se lidé v Týně 
nad Vltavou bavili v 19. a na počátku 20. století 
a seznámíme se se zajímavým muzejním expo-
nátem.

O historii tance a tanečních zábav vůbec exis-
tuje množství pramenů a publikací, jednou z nich 
je zajímavá kniha historika a etnografa Čeňka 
Zíbrta: Jak se v Čechách tancovalo (jen na okraj 
– znalci historie zřejmě vědí, že Čeněk Zíbrt byl 
Jihočech, pocházel z Kostelce nad Vltavou). 

Společenské zábavy se zpravidla konaly 
v době mezi Třemi králi a Popeleční středou (prv-
ní den čtyřicetidenního půstu před Velikonoce-
mi), z toho důvodu, že následně přicházelo post-
ní období, v němž byly křesťanům zapovězeny 
veškeré světské radovánky, zábavy nevyjímaje. 
Bylo tedy zapotřebí si před půstem náležitě užít. 
Navíc zimní čas s krátkými dny a dlouhými večery 
ke společenským setkáním přímo vybízel. První 
takové společenské akce – plesy, večírky s hud-
bou a dalším programem - vycházely většinou 
z řad šlechty, která měla zábavu v průběhu roku 
rozdělenou tradičním způsobem: v létě většinou 
cestovala, na podzim se konaly oblíbené lovy. 
Zbývala zima, kdy se šlechtici sjížděli ze svých 
venkovských sídel do větších měst, kde vyhledá-
vali povyražení. Z toho důvodu se plesy či bály 
začaly pořádat právě v zimním, povánočním 
období. V průběhu 19. století se pak tyto rado-
vánky přesunuly do měšťanského prostředí, kde 
se staly běžnou součástí společenského života. 
Odtud byl už jen krůček na venkov, kde se k tra-
dičním lidovým veselicím připojily i bály. Pořada-
teli těchto akcí byly různé spolky, cechy i sou-
kromé osoby. Zpočátku byly plesy společensky 
„rozkastovány“ na panské, měšťanské a obecné, 
ale postupně docházelo k jejich smísení.

Obdobím bouřlivého rozvoje bálů, byla druhá 
polovina 18. a následné19. století. Vznikaly nové 
tance, nové hudební směry. V Rakousku vznikl 
valčík, v Čechách polka atd. Zmíněná kniha Čeň-
ka Zíbrta cituje zajímavý dokument z roku 1758, 
kdy byl dvorským dekretem zakázán valčík jako 
tanec hříšný. Na rozdíl od řadových tanců, které 
se tančily dosud, například menuet či poloné-
za, totiž při valčíku držel tanečník svoji partner-
ku v náručí a z pohledu tehdejší společnosti se 
jí příliš nestoudně dotýkal. Valčík byl proto také 
označen za tanec zdraví škodlivý.

V českém měšťanském prostředí se od polovi-
ny 19. století stávaly bály vlasteneckou záležitos-
tí. Nejen že se zde tančilo, ale také recitovalo, 
zpívalo, konaly se různé vlastenecké produkce – 
v českém jazyce. Plesy byly nezřídka první spole-
čenskou událostí pro měšťanský dorost – rodiče 
zde poprvé uváděli své ratolesti do společnosti.

Josef Kajetán Tyl, zakladatel českých bálů 
a besed,  v Květech roku 1839 popisoval spole-
čenské bály na Žofínském ostrově. Pojďme jeho 
prostřednictvím alespoň nahlédnout do tehdej-
ší atmosféry: „Po stěnách skvostné drapérie, 

kolem drahá oranžé-
rie. Z náramných 
lustrů denní zář. Dva 
tisíce hostů. Podivné 
hemžení. Lesknoucí 
se atlas, lehýnký gas; 
briliantů lesk po šíjích 
a na hlavách, květinové 
sady ve vlasech a po 
šatech. Šumot hovoří-
cích a hlahol padesáti 
hudebníků…“

Další popis plesu 
ze Žofína máme k roku 
1845.: „Osvícení téměř 
čarovné zvyšovalo ješ-
tě všecku krásu, a kvě-
tin k ozdobě sálu byla 
taková hojnost, že bys 
se byl v zimní této době 
do jara překouzleným 
býti domníval…Věru, 
zdálo se, jako by byla 
staroslavná Praha 
všecko, co nejkrásnějšího má, na toto jediné mís-
to soustředila… Taneční pořádky pro dámy podá-
valy se se skvostně vázaným album, záležejícím 
z celé roztomilé sbírky bystře a důvtipně myšle-
ných a pěkně vyvedených rytinek, na jednotlivé 
tance se vztahujících…“.

A právě takovýto „taneční pořádek“, je jedním 
ze sbírkových předmětů také v našem městském 
muzeu. Oč se jedná? Taneční pořádky jsou spe-
cifické předměty, dnes zahrnuté ve sbírkách mno-
ha muzeí, které byly určené k nošení na pleso-
vých šatech a v kabelkách. Obsahovaly seznamy 
tanečních skladeb, do nichž se zapisovali – zadá-
vali si tance - přiloženými miniaturními tužtičkami 
tancechtiví pánové. Tento zvláštní předmět býval 
dříve samozřejmostí a nedílnou součástí výbavy 
každého plesu. Byla to většinou malá umělecká 
dílka, přímo užitná užitá grafika, nejen brožurky 
a knížečky, ale také různé malé strojky, maketky 
všech možných zařízení, kokardy, stuhy, vějířky, 
sametové tubusy a další Největší slávu zažily 
v 19. a začátkem 20. století. Pro zajímavost si 
uveďme například pořad skladeb na tanečním 
pořádku na prvním českém společenském bále 
v Praze 5. února roku 1840. Některé tance jsou 
pro nás dnes již téměř neznámé: 1. polonéza, 2. 
valčík, 3. gallopada, 4. polka, 5. valčík, 6. polka, 
7. quodlibet, 8. cotillon, 9. polka, 10. valčík, 11. 
gallopada, 12. polka, 13. sousedská, 14. quod-
libet. Náš muzejní taneční pořádek pochází z 10. 
ledna roku 1883. Má podobu drobné červené 
knížečky s textilními deskami se zlatým písmem. 
Uvnitř jsou v seznamu zapsány následující tance: 
1. ouvertura, 2. polka, 3. třasák, 4. čtverylka, 5. 
mazurka, 6. kvapík, 7. čtverylka, 8. valčík, 9. třa-
sák, 10. polka volená, 11. kvapík, 12. čtverylka, 
13. mazurka, 14. třasák, 15. čtverylka, 16. kvapík 
a 17. sousedská. 

Ne vždy se ale plesy a taneční zábavy setká-
valy s příznivým ohlasem. Při jakémkoli tako-
vémto hromadném srocení lidí občas hrozilo 
reálné nebezpečí rozepří, hádek, nebo dokonce 
rvaček – vzpomeňme jen na známý Ladův výjev 
z venkovské tancovačky, který mě dokáže kdy-
koliv spolehlivě rozesmát. Pro ty kdo ho neznají 
– v sále hostince je nepřehledná změť těl, pod 
pódiem s muzikanty se modlí paňmámy růženec, 
kluci se perou na peci s kuchyňským náčiním, 
ponocný píchá do rváčů halapartnou, pes se 
zakusuje sousedovi do zadnice, děda s fajfkou 
vyhazuje hosta oknem, druhým oknem leze dov-
nitř hasič se stříkačkou, po zemi se válí sklo, kusy 
nábytku, boty a rozšlapané dýmky, do dveří se 
dere hospodský s holí, vyhrnuje si rukávy a nad 
ním visí obraz s nápisem: Našemu konání buď 
Boží požehnání.

Kromě tohoto nebezpečí bylo také velké riziko 
vzniku požárů, právě z velkého množství svíček 
na někdejších lustrech, jimiž byly plesy v hojné 
míře osvětlovány. Stačí vzpomenout na známé 
tragické úmrtí kněžny Pauliny ze Schwarzenber-
ku, která uhořela v roce 1810 na plese v Paříži. 

Také různí mravokárci byli odpůrci plesů. 
V článku z roku 1820 se například píše: „Ženuška 
chce být veselá, protože celý rok na to čekala; 
chce si kafíčkem, rozolkou, ponšem a cukrovím 
v klevetné společnosti svých sousedek dobrý 
den učinit, aby se od nich naučila, jak svému 
muži zlé dni dělat má… Nešťastníci! Běda vám 
jestli na vlastnosti své budoucí manželky z jejího 
tance soudíte. Onať může dobře křepčit, hezky 

se nosit; ale jsou to ty vlastnosti, které hodné-
ho muže oblažit mají? Jděte raději do kuchyně, 
přihlídněte k jejímu praní a přesvědčte se, zdaž 
vaše křehotinka také vařit, šít a prát umí…“. A. 
Stránský v roce 1845 napsal: „Mezi nevšední, na 
překážku a na ujmu mravopočestnosti, veřejné 
i domácí blaženosti rozšířené vady našeho věku 
patří zajisté ten náramný shon po vyraženích 
a radovánkách…Svět jest nyní tak roztancován, 
že se zdá, jako by sám sebe omámiti chtěl, by na 
svou mnohonásobnou, duševní i tělesnou bídu 
zapomenul… Bály jsou: Hody přemilé a slavné 
duchů zlých, jsoutě škola pekla, v nížto puch jizli-
vých zaráží nepravostí; vše tu jde na zkázu duše: 

kosti, nohy, ruce, ústa, zrak i sluch!“
Naštěstí plesy nezanikly a jejich tradice trvá 

napříč staletími. Nejstarší záznam o plese v Týně 
nad Vltavou se nám dochoval v našich muzejních 
sbírkách k roku 1834. V tento rok se 15. ledna konal 
v hostinci Františka Veselého (dnešní obřadní síň 
městského úřadu) společenský ples, na nějž byla 
pozvána také vrchnost z neznašovského zámku. 
O málo mladší jsou pak dochované pozvánky 
a plakáty na další plesy: Zpěvácký spolek Puchmír 
pořádal v roce 1874 ples v sále u Chrášťanských 
(dům čp. 196 v ul. Legií), na témž místě, kde se až 
do postavení Sokolovny v r. 1925 nejčastěji odbý-
valy takovéto společenské akce, se konaly plesy 
Divadelního ochotnické spolku – máme plakáty 
např. z let 1876 a 1878, v roce 1879 tady pořádali 
ples lesníci, v roce 1878 Dobrovolná hasičsko-
tělocvičná jednota Ochrana (Sbor dobrovolných 
hasičů), roku 1887 Spolek vojenských vysloužilců 
Lanna (Veteráni) nebo řemeslničtí pomocníci z Tý-
na nad Vltavou a další.

Jednu z nejslavnějších ér zažívaly plesy, 
zejména maškarní, v našem městě od 20. let 
minulého století. Tehdy se totiž ujal jejich výpra-
vy nadaný autodidakt – výtvarník a fotograf Jan 
Švehla. Stylizoval plesy do různých aranžmá 
a témat, např. V říši barev, Vždyť jsme jen jednou 
na světě, V říši horoucích pekel, Palác paní Zimy 
a další. Některé z jeho skutečně obdivuhodných 
výprav nám dochovaly dobové fotografie. 

Až vás tedy přepadnou zimní chmury, způ-
sobené nedostatkem denního světla a dlouhými 
večery, vyberte si některý z mnoha chystaných 
plesů. Tanec totiž dokáže spolehlivě zahnat trud-
nomyslnost. Ještě štěstí, že mravokárné zákazy 
tance pro nás v dnešní době již neplatí. 

Martina Sudová

Bál na Žofíně v druhé pol. 19. stol.

Účastníci maškarního plesu r. 1927.

Švehlova scenérie maškarního plesu na sokolovně v roce 1927.
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PROGRAM LEDEN 
 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 3. 1. – 17. 2. 
Pro širokou veřejnost a zájmové 

obory MěDDM
Výroba blahopřání k různým pří-

ležitostem (narozeninám, svátku, 
svatbě, dni matek…) 

PŘEHAZKA 14. 1. od 9:30 – 12:30 
ZŠ HLINKY 

Pro předem nahlášená šestičlen-
ná družstva dětí od 7. tříd.

CVIČENÍ PRO SENIORY 27. 1. od 
9:30 – 11:00 v MěDDM

Cvičení speciálně zaměřená pro 
seniory. Vstupné 20 Kč. 

VÝSTAVA 
V MěDDM probíhá výstava PF 

grafik

PŘIPRAVUJEME: 
Pátek 3. 2. od 9:00 do 12:00 

prázdninové dopoledne

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

Z ČINNOSTI
Vánoční šachový turnaj
Dne 12. 12. 2011 se v MěDDM 

konal každoroční Vánoční šachový 
turnaj dětí. Kromě členů šachového 
kroužku MěDDM, se ho zúčastnili 
také dva zástupci šachové ško-
ly Bechyně. Turnaje se účastnilo 
celkem 14 šachistů ve věku 6 - 14 
let. Byli rozděleni do dvou kategorií 
podle pokročilosti. Vítězem v kate-
gorii pokročilých se stal Leoš Jou-
ra z MěDDM Týn, na druhém místě 
Martin Jahoda z Bechyně a na tře-
tím Štefan Adam MěDDM. V kate-
gorii začátečníků zvítězil Patrik 
Mička MěDDM, na druhém místě 
opět bechyňský hráč Matyáš Mako-
vec a třetí se umístil Jonáš Buliga 
MěDDM. 

Všichni zúčastnění zaslouží 
poklonu za své bojovné pojetí hry 
a projevenou snahu uhrát co nej-
lepší výsledek. Doufejme, že své 
umění budou i nadále rozvíjet a do 
budoucna pomohou potvrzovat, že 
Týn nad Vltavou je tradiční a pevný 
bod na šachové mapě.

Filip Valtr

VLTAVOTÝNŠTÍ RYBÁŘI
RYBÁŘKÝ PLES se blíží. Již za necelé tři týdny, v sobotu 

21. LEDNA 2012 od 20.00 hodin v sále SOKOLOVNY rozparádí 
výborná muzika RETRO-BAND, pod vedením kapelníka Jose-
fa Boháče, vltavotýnské rybáře, jejich milé a všechny příznivce 

rybářské rodiny. Pro přítomné, zejména dámy připravil ATELIER MÓDY paní 
Hany Švehlové přehlídku nejnovějších modelů. PŘEDTANČENÍ je tentokrát 
připraveno omladinou MDDM v rytmu disko a s malým překvapením. Nebu-
de chybět ani BOHATÁ TOMBOLA s pětistovkou hodnotných cen. Zbylé 
místenky je možné zakoupit ve sportovní prodejně VÍKEND pana Františka 
Macháčka na náměstí Míru. Tak neváhejte.

PŘIPOMÍNÁME, že do 15. ledna 2012 je nutné odevzdat povolenku 
z loňského roku s řádně vyplněným sumářem úlovků a docházek V MÍSTĚ 
KDE BYLA POVOLENKA ZAKOUPENA, tedy v Rybářské prodejně u paní 
Olgy Koberové v Orlické ulici na Malé Straně a u pana Františka Macháčka 
v prodejně Víkend na náměstí Míru.

ZAKOUPIT ČLENSKÉ ZNÁMKY PRO ROK 2012 A ZAPLATIT BRIGÁDY 
je podle rozhodnutí výboru možné do 31. ledna 2012 ve sportovní prodejně 
VÍKEND u pana Macháčka, kde budou také vydávány povolenky pro rok 
2012.

Znovu upozorňujeme rybáře, kteří si chtějí odpracovat BRIGÁDNÍ 
POVINNOST, že mohou tak učinit o lednových sobotách na rybnících 
Býšov, Koloděje nad Lužnicí, sádky a koupaliště na Hlinkách. Bližší infor-
mace na mob. 722 351 200 a 603 155 393. 

ŠKOLENÍ nových zájemců o členství v naší rybářské organizaci připra-
vujeme na měsíc březen 2012. Přihlášky můžete podávat ve sportovní pro-
dejně Víkend pana Františka Macháčka na náměstí Míru, nebo na výboro-
vých schůzích MO ČRS v rybářské klubovně v Podskalí, vždy první pátek 
v měsících únoru a březnu, od 16.45 do 17.15 hodin. (hej)

Odpověď 
k fotografické 

hádance

Kaple 
sv. Jana 

Nepomuckého

Kaple je umístěna 
u kruhového objezdu 
naproti faře. Pochá-
zí z roku 1849, její 
původní umístění 
bylo u ústí Hlinecké-
ho potoka do Vltavy, 
na současné místo 
byla přesunuta při 
stavbě nového mos-
tu v roce 1968.

jk

Šachy
Dne 12. 12. 2011. se v MěDDM konal každoroční předvánoční šachový 

turnaj dětí organizovaný v rámci akcí kalendáře „Oranžového roku“ jehož 
garantem je JE Temelín. 

Kromě členů šachového kroužku MěDDM, se zúčastnili také dva zástup-
ci šachové školy Bechyně. Celkový počet účastníků byl tak 14 mladých 
šachových nadějí. Nejmladšímu borci bylo 6 let, nejstaršímu pak 14 let. 
Účastníci turnaje byli rozděleni do dvou kategorií podle znalostí a pokroči-
losti v šachovém umění. 

Vítězem v kategorii pokročilých se stal Leoš Joura, na druhém místě 
Martin Jahoda z Bechyně a na třetím Štefan Adam. Vítězem v kategorii 
začátečníků pak Patrik Mička, na druhém opět bechyňský hráč Matyáš 
Makovec a třetí se umístil Jonáš Buliga. Všichni zúčastnění zaslouží poklo-
nu za své bojovné pojetí hry a projevenou snahu uhrát co nejlepší výsledek. 
Doufejme, že své umění budou i nadále rozvíjet a v budoucnu se někteří 
stanou platnými členy šachového klubu. 

V soutěžích družstev se po polovině soutěže „A“ družstvo ve 2. divizi 
díky vítězství nad týmem Kaplic dne 17. prosince 5,5:2,5 bodům vyšplhalo 
až na první místo v průběžné tabulce. Dosud vedoucí tým Strakonic pouze 
remizoval v Prachaticích a tak jsme si vyměnili v tabulce místa. Družstvo 
si tak nadělilo pěkný dárek k nejhezčím svátkům roku. Pět výher našeho 
týmu v řadě nám již nyní zabezpečilo účast v této soutěži i pro příští sezónu. 
V druhé polovině soutěže tak může tým bojovat o umístění pro postup do 
vyšší soutěže (1. divize) kam postupují první dva týmy. 

V soutěži 3. divize družstev sehrálo „Béčko“ dne 10. 12. utkání v Táboře 
se Šachklubem „C“. Výraznou výhrou 4,5:0,5 se družstvo udrželo na čtvr-
tém místě průběžné tabulky. V měsíci lednu čekají obě družstva těžké zápa-
sy. Ve 2. divizi s týmem Strakonic (2. místo v tabulce) a se silným Sokolem 
Tábor „C“, který se drží na 3. místě. Ve 3. divizi sehraje „Béčko“ utkání se 
Sokolem Tábor „D“ (1. místo v tabulce) a Silonem Sezimovo Ústí „B“, který 
se drží na 3. místě. V obou soutěžích tato utkání mohou hodně napovědět 
o postupových ambicích obou našich týmů. 

Za ŠK J. Soldát

Kdy se nejen fotbalově, 
ale i mediálně zvedne SK Olympie?

V úterý 13. prosince jsem si vyzvedl z poštovní schránky obálku 
s posledním číslem Vltavínu v roce 2011. Ihned jsem jím začal listovat a hle-
dal, zda se zde objeví nějaký článek či články o působení celků SK Olympie 
/dospělých, dorostu, žáků, přípravek/ v mistrovských soutěžích podzimní 
části fotbalového ročníku 2011/2012.

Byl jsem zklamán a možná ne sám.
Nedalo mi to a začal jsem v uschovávaných číslech měsíčníku aspoň 

od roku 2005 hledat počet článků o týnském fotbalu. Za tento rok jsem jich 
našel 13, o rok později 12 i zásluhou Martina Bezpalce a Václava Broma. 
Pak už to bylo slabší. V roce 2007 už jen sedm a další rok o jeden méně. 
Velké zlepšení nastalo v roce 2009 především pro službu Olympii studen-
tem Vysoké školy ekonomické, obor mezinárodní obchod a jejího hráče 
Jaroslav Broma, jehož články začaly vycházet od května. Napočítal jsem 
jich dvanáct. Tento autor nejen přinášel výsledky a komentáře k nim, ale 
i postavení jednotlivých celků v soutěžních tabulkách. Stejný počet článků 
/12/ se v roce 2010 objevil v místním tisku především jeho zásluhou.

A co rok 2011, v němž jsme si měli připomenout 90. výročí založení 
SK Olympie? Očekával jsem, že se to samozřejmě projeví i ve Vltavínu. 
Žel, neprojevilo. Až v dubnu se objevil článek, rovněž vysokoškolského stu-
denta a hráče Josefa Broma, který pak napsal i jeden další. Až v 5. čísle 
Vltavínu jsem se dověděl, že po úspěšném zvládnutí výběrového řízení na 
semestrové studium v cizině si Jarda vybral Milána. A byl jsem, jak se říká, 
doma. Proto jsem napočítal jen články tři, z toho jeden z Memoriálu Ladi-
slava Světela. Psal se srpen, tím jako by mediálně fotbal v Týně skončil. 
Z tohoto jubilejního roku, počtu článků a především sestupu A mužstva 
z KP jsem byl neobyčejně zklamán a – záviděl.

Záviděl /v dobrém slova smyslu/, ale i chválil. A to proto, že například 
judisté, kanoisté, squaschisté, stolní tenisté, tenisté, basketbalisté, nohej-
balisté, volejbalisté, turisté, skauti, ba i pejskaři a další dávají o své činnos-
ti a úspěších takřka pravidelně vědět. A co Veteráni, Baráčníci? Našli jste 
někdy číslo Vltavínu bez jejich svěření se veřejnosti o svých aktivitách, které 
se těší velké přízni? Jsou i další spolky a organizace, které se mohou občas 
čtenářům pochlubit se svou činností, jako jsou divadelní ochotníci, hasiči, 
motoristé, rybáři, plastikoví modeláři atd. A autory nejsou jen důchodci, 
kteří mají na psaní čas. Spíše naopak. 

Nechci předjímat, ale jako bych už slyšel od některých členů výboru 
Olympie slova: nikdo to nechce dělat, nemáme čas, lidé si mohou přečíst 
o Olympii v krajském tisku, v úterním Sportu. Ano, od loňského podzimu 
uveřejňuje tabulky a výsledky z 1.A a B tříd. Ale Olympie nemá v soutěžích 
jen jedno mužstvo dospělých, ale i B celek, dorost, žáky, přípravky. A kde to 
hledat mimo Jihočeský kraj? No jistě, ve Vltavínu, ovšem pokud se nějaký 
dopisovatel Olympie najde.

Přečetl jsem si rozhovor vydavatele Vltavínu Františka Fialy k 20. výročí 
jeho založení s pracovnicí Městského muzea Martinou Sudovou a v něm 
tato slova: „Věřím, že si Vltavín již našel své stálé místo mezi obyvateli Vlta-
votýnska /a nejen zde – Vltavín si nechávají zasílat místní rodáci a patrio-
ti, kteří žijí v různých koutech republiky/, a že nám čtenáři zůstanou věrni 
i v příštích letech.“

A mezi ně náležím i já. V mládí jsem hrál za Olympii téměř tři roky, po 
odchodu z Týna jsem zde s rodinou trávil dovolené a coby už důchodce 
/jak to uteklo/ jsem zde trávil několik měsíců z roku, pilně zásoboval Vltavín 
každý měsíc o její činnosti a výsledcích jejích mužstev, občas se objevovaly 
články i s jinou tématikou. A nejen to, 18 roků jsem vedl Olympii kroniku. 
Žel, vysoký věk a různé zdravotní neduhy mi brání trávit zde více času. Moc 
zápasů všech jejích celků jsem tudíž v posledních pár letech neviděl. Ale 
i tak“ každý měsíc čekám netrpělivě na Vltavín, abych se dověděl nejen 
o sportu, ale samozřejmě i o ostatním dění ve městě. Proč? Protože mám 
„můj Tejn“ stále tak rád. 

Karl Tichý, Praha

TÝN NAD VLTAVOU

sobota

28. ledna 2012

od 20.00 hodin

MDK Sokolovna

DIVADELNÍ PLES
pøi svíèkách

Hraje MIDI Tábor
Soutìž o ceny

Vstupné 200,- Kè  a  160,- Kè
Pøedprodej vstupenek:
Gabriela Dušková, Komzákova ul., tel.: 604 426 102GENERÁLNÍ PARTNER

DIVADELNÍ SPOLEÈNOSTI VLTAVAN


