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(uzávěrka čísla je v pondělí 5. března)

Město plánuje regeneraci sídlišť
Město Týn nad Vltavou připravuje projekty na vylepšení kvality
komunikací a veřejných prostranství pro jednotlivá sídliště ve
městě. Do rozpočtu pro rok 2012
byla zařazena oprava komunikací
a parkovacích ploch ve Vodňanské ulici, architektonická studie
náměstí Mládeže na Hlinkách
a zpracování projektu na revitalizaci ulice Malostranská.

Sídliště na Malé Straně - ulice
Vodňanská, Malostranská
Opravy ulice, chodníků, parkovacích ploch na Vodňanské byly zařazeny do investičního plánu města na
rok 2012, z rozpočtu města by mělo
být na akci vyčleněno 1,5 miliónu
korun. Bude se jednat o rekonstrukci na základě ohlášení stavby, opravena tak budou nejen parkoviště,
u nichž se již delší dobu propadají
parkovací plochy a po deštích se
tvoří obrovské louže, ale i vozovky,
chodníky, vzniknou bezbariérové
trasy. V lednu 2012 byl Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášen
grant na regeneraci panelových
sídlišť. Město bude žádat o finanční prostředky, v případě úspěšně
schválené žádosti může získat
dotaci až do výše 4 miliónů korun
na opravy tohoto více než třicet let
starého sídliště. Aktuálně proběhla anketa mezi obyvateli a veřejné
zasedání, lidé z Vodňanské ulice se
tak mohli vyjádřit a navrhnout úpravy okolí svého bydliště. Rada města
doporučila schválit zastupitelstvu
„Projekt regenerace panelového
sídliště Vodňanská, Týn nad Vltavou“ podle předloženého návrhu.

Další v pořadí je ulice Malostranská, jejíž chodníky i ostatní komunikace se nacházejí také v neutěšeném stavu. V letošním roce bude
zpracován projekt na revitalizaci
této ulice. Financování její opravy
bude město řešit stejným způsobem: žádostí o grant, popřípadě
financování z vlastních zdrojů.

Hlinecké sídliště
V roce 2012 město připraví architektonickou studii úprav náměstí
Mládeže včetně okolí objektu Společenského domu a provozoven Jednoty. Dalším důležitým projektem,
který město plánuje zařadit do zpracování, je projekt na úpravy školního
hřiště a navazujícího parkoviště.

Rozhovor s…
Ing. Lubomírem Pavlíčkem,

tajemníkem bezpečnostní rady ORP
a manažerem prevence kriminality
V současné době připravujete Program
prevence kriminality. Jaké jsou cíle Programu a jaké budou konkrétní výsledné realizace
a aktivity?
Dne 23. 12. 2011 byl Ministerstvem vnitra ČR
vyhlášen „Program prevence kriminality na rok
2012“, v rámci kterého si mohou obce požádat
o dotaci na projekty spojené s preventivními aktivitami. Žádosti musí být zaslány do 15. 2. 2012.
Cílem programu je snižování míry a závažnosti
trestné činnosti zejména u mládeže a zvyšování
pocitu bezpečí občanů v našem městě, snížení
výskytu delikventní činnosti u cílových skupin
a jejich ochrana, komplexní přístup postavený
na spolupráci města, Policie ČR a dalších subjektů.
Město se zapojí do tohoto projektu a připravuje
aktuálně projektovou žádost. K tomu, aby žádost

„Jedině s dobře připravenými
projekty je možné něco nového
na Hlinkách vybudovat, rád bych
v radě města i v zastupitelstvu podpořil jejich finanční podporu. Dáme
také příležitost občanům, aby se
k návrhům úprav sídliště vyjádřili
ve formě ankety a vybrali priority jednotlivých stavebních akcí.“,
uvedl místostarosta města ing. Ivo
Machálek.
Ještě v letošním roce město
chystá bezbariérovou trasu z Hlinek
až na náměstí z grantu Jihočeského
kraje. V plánu je také vyřešit umístění některých kontejnerů na odpad
na Hlineckém sídlišti, vytvoření takzvané „psí louky“ a další drobnější
stavby, které by přispěly ke zlepšení

mohla být podána, byla zřízena funkce manažera
a také pracovní skupina prevence kriminality. Je
nutné zpracovat Plán prevence kriminality našeho
města pro léta 2012 – 2015. Součástí Plánu prevence kriminality je i projekt na skatepark, který
zpracoval odbor hospodářské správy a školství.
Výslednou realizací v případě, že obdržíme dotaci, bude právě jeho vybudování.
Popište úlohu městské policie v prevenci
kriminality a udržování veřejného pořádku.
Budou zapojeny do projektu i další organizace ve městě?
Úkol Městské policie Týn nad Vltavou (MP)
je jasně stanoven v zákoně o Obecní policii
a podrobně rozpracován ve Směrnici pro činnost Městské policie v Týně nad Vltavou. Jedním
z hlavních úkolů MP je tedy dohlížet na pořádek
ve všech oblastech a částech města, provádět
prevenci směrem k občanům našeho města,
kontrolovat dodržování obecně závazných vyhlášek města. Dalším neméně významným úkolem
MP je protidrogová prevence, kontrola závadových míst, kde se zejména schází problémová
mládež, která požívá alkohol, drogy a následně
páchá trestnou činnost.

každodenního života pro obyvatele
sídliště.
Na Hlinkách je ve špatném stavu
chodník vedoucí okolo hotelového
areálu Blanice navazující na ulici
Komenského směrem k semaforům. Tyto pozemky jsou v majetku
ČEZu, podle informací od vedení
města by ČEZ v souvislosti s opravou celého areálu hotelu zřejmě
měl také opravovat okolní prostranství. Ovšem tato oprava je předpokládaná nejdříve po odsouhlasení
dostavby JETE během několika
dalších let. Proto město žádalo ČEZ
o opravu této jedné ze dvou
důležitých komunikací pro pěší, které vedou do centra města. Chodník
navazující na cestu u hřiště Opavia
bude rekonstruován z prostředků
rozpočtu města během roku 2012.
V dalších letech se snad pro obyvatele Hlinek otevře i komunikace
pro pěší a cyklisty přes hráz Hlineckého potoka a možnost bezpečného přechodu z Hlinek do ulice
Táborská a Milevská. V současnosti
je zadána architektonická studie
úpravy zeleně u přehradní nádrže
na Hlineckém potoce.
Celkový pohled na problematiku života na Hlinkách by měla
podat architektonická studie Revitalizace sídliště Hlinky, jejíž zadání
doporučila radě města komise pro
revitalizaci sídlišť. Komise vymezila
tři priority: řešení dopravního systému a vytvoření parkovacích míst,
regenerace veřejných prostorů,
vytvoření, popř. lepší využití prostor pro volnočasové aktivity. (více
o studii píší Radniční noviny – červen 2011).
- dokončení na poslední straně -

Do Programu prevence kriminality budou,
nebo jsou zapojeny základní školy, MěDDM, Farní charita, odbor sociálních věcí MěÚ, Policie ČR
a samozřejmě Městská policie. Prostřednictvím
těchto institucí se do tohoto Programu mohou
zapojit i rodiče dětí.
Jakým způsobem se podle vašeho názoru
může veřejnost zapojit do udržování bezpečnosti a pořádku ve městě?
Veřejnost, tedy občané a návštěvníci našeho města, se mohou do tohoto procesu zapojit
každodenně, zejména kontrolní činností, kdy jim
nebude lhostejné, že někteří naši spoluobčané
ničí náš společný majetek (demolice laviček,
odpadkových košů, košů se sáčky na psí exkrementy), narušují noční klid, dělají nepořádek,
porušují dobré sousedské vztahy. A v neposlední řadě svým příkladným chováním, jednáním
a vystupováním. To i v případě, kdy nejsou tzv.
„na očích“. Dále tím, že budou aktivně spolupracovat se státní policií i Městskou policií, protože
ani naše Městská policie v počtu čtyř strážníků
nemůže být vždy a všude. V současné době
máme tři strážníky, čtvrtý je do konce března
2012 na vstupním školení.

Město plánuje regeneraci sídlišť
- dokončení z první strany -

Rada města v listopadu 2011 uložila odboru regionálního rozvoje připravit koncepci rozvoje celého sídliště Hlinecká v rámci zpracovávání územního plánu.

Revitalizace sídlišť – jak na to
Pro úspěšnou realizaci vylepšování prostředí na sídlištích je nutné udělat několik kroků. Klíčovým je podzimní období před sestavením rozpočtu
na další rok, kdy se hodnotí priority investic pro zařazení do rozpočtu města. V první řadě je potřebné zajistit zařazení jednotlivých projektů do investičního plánu města. Tomu předchází řada politických jednání, zastupitelé
mají příležitost připravit své návrhy na základě komunikace s občany.
Zdrojem informací o požadovaných změnách v jakékoliv lokalitě jsou
pro město konstruktivní návrhy a konkrétní potřeby obyvatel. Obyvatelé
sídlišť mají možnost předávat náměty komisi pro revitalizaci sídlišť, popř.
přímo vedoucímu odboru hospodářské správy a školství ing. Rohlenovi,
s vedením města je možné v úředních hodinách projednat téma plánovaných investičních záměrů města.
Rada města a zastupitelstvo města musí nejdříve schválit financování
projektové dokumentace k rekonstrukcím a novým investicím. Konečnou
podobu stavebních úprav určuje architekt, stanoví reálné varianty stavby,
ne vždy jsou všechny vize uskutečnitelné. Zásadní je celková cena stavby,
z toho se pak odvíjí způsoby financování a etapy realizace, nutné je zajistit
také podklady pro stavební povolení. Pokud je schváleno zařazení určité
akce do rozpočtu na konkrétní rok, znamená to úspěšné zahájení investiční akce. Projekty, které jsou dokumentačně připravené včetně stavebního
povolení, mají šanci na uskutečnění, pokud město získá finance na realizaci například pomocí grantů. V případě regenerace sídlišť je optimální využít
dotační systém Ministerstva pro místní rozvoj.
Nastartování změn v jedné části města je jeden z kroků, které postupně
změní k lepšímu následně i jiné čtvrti a ulice města. Je současně cestou, jak
zkvalitnit způsob úspěšné komunikace města s občany a na základě jejich
podnětů sestavit investiční priority.
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Sčítání lidu v Týně nad Vltavou
Jaké změny nastaly ve městě Týn nad Vltavou
od devadesátých let?
První výsledky ze sčítání zveřejnil Český statistický úřad na konci roku
2011.
V Týně nad Vltavou máme podobné výsledky jako v rámci celé
republiky. Roste počet vysokoškoláků a středoškoláků, ubývá manželství, přibývá rozvodů. Máme méně dětí do 14 let, ale o to více dospělých, výrazně početně posílila věková skupina 15 - 64 let, projevuje se
také zvýšení počtu obyvatel nad 65 let.
Počet obyvatel od roku 1991 vzrostl z 6831 na 8143 v roce 2001
a následně na počet 8196 v roce 2011.
V roce 2011 klesl počet dětí ve věku do 14 let dokonce pod hodnotu
z roku 1991, která byla 1641. V minulém roce bylo ve městě o 322 méně
dětí do 14 let než v roce 1991, o 429 dětí méně než v roce 2001.

Obyvatelstvo v Týně nad Vltavou podle věku

bylo 2 985 bytových jednotek. Kuriózní je evidence počtu bytů se splachovací toaletou. V roce 2011 mělo 2 980 bytů splachovací záchod v bytě,
i tento poměr se k celkovému počtu bytů od roku 2001 zlepšil.
Vysokoškolsky vzdělaných lidí je v Týně podstatně více než v roce 1991,
kdy to bylo pouze 285 lidí, v roce 2011 měl Týn nad Vltavou 714 vysokoškoláků. Zvýšil se i počet absolventů škol s maturitou (i ve srovnání s lidmi vyučenými), je jich v posledním sčítání evidováno 2 198, vyučených je 2460.
Ve třetím čtvrtletí 2012 zveřejní ČSÚ definitivní výsledky sčítání lidu za
ČR a kraje podle obvyklého bydliště. Ve čtvrtém čtvrtletí 2012 budou následovat podrobné údaje o domácnostech a bytech za ČR a kraje a základní
informace o okresech a obcích. V prvním čtvrtletí 2013 by měly být k dispozici podrobné údaje za okresy, města a obce.
Další zajímavé údaje nejen o Týně nad Vltavou je možné najít na webu
úřadu http://www.czso.cz/.

Aktuální počet obyvatel v Týně nad Vltavou
Ke dni uzávěrky Vltavínu (6. 2. 2012) mělo město Týn nad Vltavou celkem
8 205 obyvatel, z toho platný trvalý pobyt mělo 8 126 obyvatel české státní
příslušnosti, 19 cizinců ze zemí EU a 60 cizinců mimo země Evropské unie.
Na konci minulého roku, přesněji k 31. 12. 2011, mělo město 8 160 obyvatel.
Statistické údaje o počtu obyvatel poskytla Jana Koudelková, evidence
obyvatel MěÚ.
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Tipy

Tipy pro volný čas
čas
Od zimních sportů po výstavní prostory
Únor je obdobím lyžování, sáňkování a bruslení, pokud to zimní podmínky dovolí. Příjemně unaveni chladným počasím uvítáme možnost si užít
kulturní prožitky. Od 10. 2. v Městské galerii U Zlatého slunce probíhá výstava autorů Josefa Brukmüllera a Miroslava Novotného – obrazy, objekty.
Od března bude znovu otevřeno pro veřejnost i Městské muzeum, v jeho
výstavních prostorách bude zahájena souborná výstava obrazů Stanislava
Řimnáče k nedožitým malířovým 90. narozeninám.

Plesová sezóna stále běží
V Městském domě kultury Sokolovna je možné tančit ještě na dvou plesech. Spolkový ples se koná 18. 2. 2012, plesovou sezónu i lekce tanečních pro pokročilé zakončuje Maškarní ples – 3. 3. 2012. Dětský karneval
v Sokolovně potěší zejména ty nejmenší v sobotní odpoledne 25. 2. 2012.
V kulturním domě ve Zvěrkovicích bude 24. 2. 2012 již druhý Bál Domova sv. Anežky s bohatým programem a soutěží.

Zámeček Vysoký Hrádek je otevřen celoročně
Aktuální výstava v Informačním centru Jaderné elektrárny Temelín na
zámečku je věnována výrobkům sociálně terapeutických dílen Domova
Libníč a Centra sociálních služeb Empatie. Návštěvníci si mohou prohlédnout obrázky, keramiku, drobné textilní výrobky, košíčky z pedigu.
Jako vhodný tip na výlet pro rodiny s dětmi jsou i multimediální expozice věnované jaderné energetice a fyzice v prvním patře zámečku Vysoký
Hrádek.

Za setkáváním, tancem a cvičením až do Tramtárie
Centrum pro setkávání s přáteli, místo přívětivé pro děti, prostor pro
tanec, jógu, cvičení, vzdělávací kurzy, to vše je Tramtárie na Malé Straně.
Hledáte-li cvičení pro budoucí maminky, lekce tance pro děti i dospělé
a další aktivity, podívejte se na web http://tramtarie.eu/.

Zachyceno fotoaparátrem
26. 3. 2011 1. 3. 2001
Obyvatelstvo celkem
celkem
0 - 14 let
muži
ženy
celkem
v tom
15 - 64 let
muži
ve věku
ženy
celkem
65 a více
let včetně
muži
nezjištěno
ženy

8 196
1 319
655
664
5 850
2 959
2 891
1 027
416
611

8 143
1 748
882
866
5 535
2 783
2 752
860
347
513

3. 3. 1991

Velké mrazy umožnily bruslení na řece Vltavě

6 831
1 641
856
785
4 454
2 260
2 194
736
283
453

Zdroj: http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/predbezne_vysledky_scitani_lidu_domu_a_bytu_2011
Ve městě žije více žen (4 166) než mužů (4 030), oproti poslednímu sčítání
vzrostl počet rozvedených – 402 rozvedených mužů, 511 rozvedených žen,
u obou pohlaví je nárůst rozvedených osob přibližně o 170 od roku 2001. Je
méně vdaných žen a ženatých mužů, narostl počet svobodných osob.
Počet ekonomicky neaktivních lidí klesl, je jen mírný nárůst počtu ekonomicky aktivních lidí, velmi mírný je pokles zaměstnaných (z 3 943 v roce
2001 na 3922 v roce 2011), počet nezaměstnaných stoupl od posledního
sčítání lidu o 46 osob.
Z jiných národností než česká je ve městě nejvíce lidí národnosti slovenské – 107, deset lidí uvedlo německou národnost. U státní příslušnosti
uvedlo 38 osob Slovensko, 21 osob Ukrajinu, 11 osob Vietnam.
Ve městě je 3 024 obydlených bytů. To je více než v roce 2001, kdy to

Varování místního městského úřadu Týn nad Vltavou
a Povodí Vltavy, před vstupem na zamrzlou plochu řeky Vltavy
Upozorňujeme, že vstup na zamrzlou plochu řeky je vždy rizikový a na
vlastní nebezpečí. Povodí Vltavy provádí měření síly ledu pouze z důvodu
zjištění míry nebezpečí vzniku ledových povodní, nikoliv pro bezpečnost
vstupu na led.
Z důvodu rozkolísanosti průtoku není led všude ve stejné vrstvě, ve
středu řeky je vždy menší a tím pádem i méně nosný!

Řemeslo má zlaté dno
V několika číslech Vltavínu představíme společně s ředitelem hněvkovické školy ing. Jiřím Plaňanským zajímavá řemesla. Můžete si
s námi zavzpomínat, nebo se nechat inspirovat.

1. část
Podkovář a zemědělský kovář
Historie kovářského řemesla

Prastaré řemeslo kovářů se staralo po dlouhá léta o výrobu celého sortimentu železného zboží. Od
seker, rýčů, vidlí, po pluh či mříže.
Z dílen kovářů vycházela kovaná
vrata, kování, truhly a další zdobené
výrobky. Avšak jejich nejpotřebnější
činností byla výroba podkov a kování koní. K ruční výrobě kovář potřeboval dvě základní suroviny uhlí
(kamenné i dřevěné) a kujné železo.
Pro zpracování železa byly nezbytné
různé druhy kladiv, kleští či kovadlin,
stejně jako výheň či kádě na kalení.
Výroba železného zboží se označovala jako ,,kovářské dílo bílé“.
,,Kovářské dílo černé“ bylo kování
koní a vozů.
Na škole v Hněvkovicích se kováři a podkováři začali učit již v roce 1953.
Základem řemesla je zpracování kovů za tepla pomocí základních technologických operací, kterými jsou pěchování, prodlužování, osazování, ohýbání,
utínání, kulacení, ap. Kovářské řemeslo umožňuje i sváření železa za tepla.
Kování lze rozdělit na ruční a strojní a samozřejmě k němu patří i vhodné
tepelné zpracování pro zlepšení mechanických vlastností kovů. Určitě není
čtenářům neznámý pojem kalení, popouštění, žíhání, atd. Kované výrobky
mají stále své kouzlo, ať už jde o svícen, kování vrat, mříže aj. výrobky.
Zvláštní specializací kovářů je podkovář, který musí rozumět i biologii
a stavbě nohy zvířete, jedině tak ji může správně ošetřovat. Jsou to kosmetické úpravy paznehtů a konečně podkování koní, které je vrcholem
tohoto řemesla. Přes existenci moderních způsobů podkování s využitím
syntetických materiálů má klasika ocelové pantoflice správně napasované
a přibité k rohovině kopyta své místo. A to se žáci oboru zemědělský kovář
a podkovář u nás na škole v tomto oboru učí.
Součástí výuky je i svařovací výcvik k získání oprávnění pro metodu svařování el. obloukem a plynem. K tomu žáci absolvují výcvik v řízení motorových vozidel pro osobní automobil, traktor a nákladní automobil.
No řekněte sami, není toto dohromady dost velká kvalifikace pro další uplatnění absolventa? Vždyť se kromě kovařiny zaměřené na klasické
výrobky tohoto oboru nebo podkovařinu může bezpečně živit i jako obráběč, opravář, svářeč nebo i řidič.
A to vše získá téměř ,,zadarmo“ na naší státní škole. Jen je potřeba
trochu chuti a píle při studiu.
Ing. Jiří Plaňanský, ředitel SOŠ a SOU Hněvkovice

...Poznámkový blok(g)
Pohádka o splněných přáních
Bylo jednou jedno království, kterému vládl moudrý král. Vedl každý
večer dlouhé diskuse s mocným mágem. Při jednom vzájemném setkání
ve svém rozhovoru narazili na téma štěstí. Král si myslel, že by lidem v jeho
zemi pomohlo, kdyby se jim plnila všechna přání, která si přejí. Mág mu
navrhl, že mohou zkusit kouzelný experiment. Aby to nebylo tak jednoduché, budou se lidem plnit pouze přání, která jsou nesobecká, pomáhající
danému člověku i druhým. Stačilo si přání pomyslet, nebo říci svoji touhu
nahlas a věci se daly do pohybu. Podmínkou bylo, že to král nesmí nikomu
z poddaných říci. Také se přání nebudou plnit hned, ale vždy po určité
různě dlouhé době, prostě ve „správný čas“. Jak se dohodli, tak kouzlo
začalo fungovat.
Král se rozhodl, že se přesvědčí, zda jsou teď lidé v království spokojenější. V přestrojení se vypravil do ulic a naslouchal hovorům lidí. V hostinci
hovořil s řemeslníky, formany i rolníky. Jaké bylo jeho překvapení, když
zjistil, že lidé nejsou šťastnější. Dokonce zaslechl mnoho povídání o bídě,
nedostatku, neúspěchu. Častým tématem hovorů bylo: „To se nemůže
podařit.“ „ Na to nebudou peníze.“, „Všechno bude dražší.“, „To je úplně
nemožné.“, Nikdo mě nepochválí.“, „Jsem velice nemocný…“, „Za to
mohou oni.“, „Já se tak snažím a ti ostatní nic nedělají.“.
Najednou mu došlo, že se žádná přání těmto lidem plnit nemohou, protože oni hovoří řečí, které kouzlo nemůže rozumět. Jediným lidem, kterým
se dařilo lépe, byli ti, kteří mluvili i mysleli jiným způsobem: říkali „udělám“
místo sdělení „to nejde“, slova „vím co chci“ používali více než „to se mi
nemůže podařit“, pokud je někdo požádal o pomoc, nehledali výmluvy, ale
pomohli.
Oslovil několik z těchto šťastných lidí a požádal je, aby ostatní inspirovali, a také vysvětlovali, jakým způsobem žijí a pracují. Počet lidí, kteří
byli najednou schopni žít lépe, narůstal. Tím, jak přesně formulovali své
myšlenky, se jim začínalo více dařit a postupně se jim všechna dobrá
přání plnila. Najednou častěji dělali to, co měli rádi, zlepšily se jim vztahy
v rodinách.
Pomohlo to i samotnému králi v jeho vládnutí, lépe tak rozuměl potřebám svých poddaných. Byly opraveny všechny cesty v království, protože
lidé už nevěřili tomu, „že to nejde“, nebo „že na to nejsou peníze“. I bez
čar a kouzel začali tušit, že doopravdy se mohou splnit jen ta přání, jejichž
obsahem je tvořivá myšlenka. Nezištná přání byla úspěšná i trvalejší proto,
že byla vítaná a lidi po jejich splnění prožívali potěšení a radost.
A že je to všechno jen pohádka? Zeptejte se na přání svých dětí, ty
přesně vědí, co chtějí. Určitě vám to řeknou a možná vás naučí si správně
přát, na vás je pak vybrat to „správné“ přání.
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Temelín ustojí i arktické mrazy
Pane řediteli, experti hodnotili
bezpečnost Temelína déle než půl
roku. Dokážete shrnout jejich zjištění do několika vět?
Velmi ve stručnosti – nenašli
žádnou chybu v projektu, nebo
technologii, kterou by bylo nutné
bezprostředně řešit. Ověřili, že jsme
robustní elektrárnou s velkou rezervou pro skutečně velmi nepravděpodobné přírodní jevy. A navrhli
několik dílčích opatření, která úroveň bezpečnosti pro opravdu velmi
nepravděpodobné události ještě dál
zvýší.
Buďme tedy konkrétní, je zřejmé, že povodně Temelín vysoko
na kopci neohrozí. Co ale tornáda,
nebo extrémní mráz?
„Informace ze zátěžového hodnocení evropských jaderných zařízení, takzvaných stress-testů, jsou
zajímavé i pro lidi z okolí. Zabývaly
se mimo jiné tím, jak se naše elektrárna vyrovná s extrémními teplotami, povodněmi, nebo třeba tornádem. Pro starosty, ale třeba i majitele
domů a firem, může být řada údajů
užitečná,“ říká o evropských testech
ředitel Jaderné elektrárny Temelín
Miloš Štěpanovský.

Jak už jsem říkal, Temelín je
robustní elektrárna, takže by nás
neohrozilo ani tornádo. A co se
týká teplot, tak to je aktuální otázka.
Teploty v minulých dnech padaly
pod mínus dvacet stupňů, nicméně
my máme nyní ověřeno, že důležitá zařízení zvládnou ještě nejméně
dvakrát tolik. Extrémní hodnota pro
naši lokalitu je mínus šestačtyřicet
stupňů. Pravděpodobnost takového jevu je ale jen jednou za deset
tisíc let. A co se týká povodní – i ty

jsme zkoumali. Existují třeba takzvané bleskové povodně při průtržích mračen. A počítali jsme třeba
i s tak extrémně nepravděpodobnými variantami, jako je například protržení Lipenské přehrady. To jsou
údaje, které mohou být zajímavé
i pro naše okolí.
To je údaj, který je zajímavý pro
většinu obyvatel. Jak by taková
situace vypadala?
Byl to jen příklad toho, o jak
nepravděpodobných
scénářích
jsme uvažovali. Ale v tomto případě by povodňová vlna sahala nad
korunu hráze Hněvkovické přehrady. My bychom asi přišli o čerpací
stanici, nicméně neustále máme na
Temelíně tolik vody, abychom bez
problémů mohli chladit oba bloky
nejméně třicet dní. Možná bychom
byli i schopní pomoci okolí, které by
na tom bylo asi daleko hůř.
Všechny materiály jsou veřejné, nebojíte se, že je někdo zneužije?
Naší politikou je otevřenost.
V první řadě vůči zaměstnancům
a veřejnosti, a utajování materiálů
by šlo proti duchu ve kterém komunikujeme třeba se starosty, nebo

zástupci kraje. Navíc jsou to údaje,
které mohou být užitečné nejen pro
nás. A co se týká zneužití, fyzickou
ochranou elektrárny se zabývají jiné
materiály, které z podstaty veřejné
být nemohou. Asi by nikdo nechtěl
létat z letiště, které by do nejmenších detailů popsalo všechny bezpečnostní opatření a kontroly. Ze
zveřejněných zpráv mohou maximálně vytrhat pár vět bez kontextu
lidé, pro které je jediná bezpečná
elektrárna žádná elektrárna. Ale to
není nic nového a rozhodně to není
důvod, proč bychom měli něco utajovat.
Na druhou stranu, ty zprávy
jsou poměrně obsáhlé a velmi
odborné. Jak se v nich mají orientovat lidé, kteří nejsou jadernými
fyziky?
Uznávám, že to úplně ideální
čtení na dovolenou není, nicméně
zprávy jsou napsány přesně podle
požadavků Evropské komise, tady
jsme neměli na výběr. Ale pro zájemce existuje třeba speciální webová
stránka www.stresstest.cz, kde je
možné se na cokoliv zeptat expertů,
případně najít i odpovědi. A stejnou
službu nabízíme i my na webových
stránkách společnosti ČEZ.

Téma měsíce
O cvičení, správném dýchání a relaxaci
na otázky k únorovému tématu odpovídala
ing. Pavla Fraňková, cvičitelka jógy
Cvičíte a vedete cvičení několikrát týdně. Pozorujete na sobě prospěšnost pravidelného pohybu?
Nejsem žádný úžasný sportovec, ale když se nad tím zamyslím, tak
„mírně“ sportuji celý život. Kdysi ve studentské době to bylo cvičení i na
nářadí, různé formy aerobiku apod. S jógou jsem se potkala asi před 25
lety a od té doby jsem u ní zůstala. Takže vlastně ani nevím, jaké by to bylo,
kdybych necvičila. Každopádně pravidelný pohyb je velmi prospěšný, to
je naprosto jasné. To vidím i kolem sebe na cvičení – přijde paní, která léta
necvičila, je celá ztuhlá a já vidím, jak se pomalu rozhýbává a jak je najednou se sebou spokojenější a vyrovnanější.
Ukazuje se, že o různé druhy rekreačních pohybových aktivit je velký zájem. Důvodem je pouze pohyb, nebo cvičení přináší i další výhody?
Každý koníček, tedy i cvičení, umožní setkávání se lidí podobného charakteru. Společně si zacvičí, najdou si přátele, popovídají. Jdou do prostředí,
kde je jim příjemně, které si sami vybrali a kde se dobře odreagují od starostí
všedního dne. Tak proč sedět doma? Ze všech stran se na lidi valí informace
o katastrofách, násilí, hrozby krize a v tělocvičně není televize, všichni kolem
se věnují svému sportu, jsou sami sebou a množí si endorfiny.
Občas někde zaslechnu názor: cvičit mohou pouze mladí, to je jen
pro ženy…Kdo je typickým zájemcem o cvičení?
Kdo chce cvičit, svůj sport si vždy najde. Mladí mají zumbu, běhají, hrají

Vltavotýnské osobnosti
povídání se zajímavými lidmi
z našeho města

Jana a Květa
Rybičkovy
Životopisné a profesní údaje
Jana Rybičková
narozena 17. 7. 1957
absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor
Užitá malba ve scénografii, grafice
a architektuře
1976 – 1982 – AVU Praha
Čím se zabývá: výtvarná tvorba,
vyučuje na gymnáziu v Týně nad
Vltavou
Rodinný stav: vdaná, 1 dcera
Oblíbené zájmy: chov koní, majitelka psa
Květa Rybičková
narozena 17. 7.1957
absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor
Užitá malba ve scénografii, grafice
a architektuře
1976 – 1982 – AVU Praha
Čím se zabývá: výtvarná tvorba
- je „na volné noze“, pedagogicky
působí v MěDDM
Rodinný stav: vdaná, 1 dcera
Oblíbené zájmy: chov koní, majitelka kocoura

Váš život je především výtvarná
tvorba, co vás nejvíce ovlivnilo?
Jana: Obě jsme měly od dětství
dva velké koníčky: koně a malování.
Jezdily jsme na koni v jezdeckém
oddílu, pak u soukromníků, nakonec
jsme si koupily vlastní koně. Koně
nás vždy přitahovali stejně jako
výtvarná tvorba, proto téměř všechen náš volný čas patří jim a také
se stali jedním z témat v malování.
Studovaly jsme v ateliéru profesora Karla Součka, zaměření jeho
ateliéru bylo na krajinnou malbu,
zátiší, figurální malbu. Po absolvování studia v roce 1982 jsme se v tvorbě věnovaly opravdu naplno. Hodně
jsme malovaly, tenkrát bylo možné
se výtvarným uměním uživit. Dnešní doba je jiná, je více konkurence,
věnovat se jen umění je náročnější.
Není to jen o tom stoupnout ráno za
štafle a ve tři hodiny skončit. Také
náklady na materiál jsou vysoké:
rám stojí tisíce korun, vyšší cena je
i u štětců a barev. Abych se uživila,
učím na gymnáziu, obrazy maluji
spíše na objednávku. Jako žena
rozděluji svůj čas mezi zaměstnání,
práci v domácnosti, věnuji se dceři, zabývám se svým „koníčkem“
– koňmi a také maluji.
Obě malujeme všechna témata,
také fantazie, málo kdy ale čistou
abstrakci, často do ní komponujeme
i figury. Zaměřujeme se také na záti-

fotbal, starší volí sporty přiměřeně ke svému věku, chodí na procházky,
jezdí na kole. Je pravda, že více cvičí ženy. Možná je to i tím, že jsou více
společenské – stačí se rozhlédnout v divadle, na vernisážích, na výstavách.
Ale také je to možná i tím, že nepočítáme muže na kurtech, v posilovnách,
u stolního tenisu. I na té józe se občas nějaký hrdina najde.
Pohyb a správné dýchání patří k sobě. Jaké jsou zásady například
při jógovém cvičení?
Dýchání je nedílnou součástí cvičení a je velice důležité. Ale povídání
o jógovém dechu je na dlouho. Mohu třeba říci i to, že jsou lidé, kteří přicházejí na cvičení hlavně proto, aby se naučili správně dýchat. A že jsou
už i ortopedové, kteří než začnou s rehabilitací pacienta, učí ho kvalitně
dýchat. Plný dech uvolňuje stresy, napětí, má vliv na duševní rovnováhu
a celkovou kondici.
Po cvičení přichází i důležitá uvolňovací fáze. Proč je tak potřebná?
Relaxace uvolňuje a zklidňuje. Odstraňuje duševní i fyzickou únavu
a působí na celé tělo blahodárně. A to je to, co v dnešní době stále více
lidí potřebuje – zapomenout na starosti, urovnat myšlenky, být sám sebou,
celkově se srovnat (a na chvíli nemyslet na úkoly, nákupy, nádobí…).
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ší, květiny, hodně lidí to má rádo.
Tvorba není jen o zdokonalování se, je třeba jít více do hloubky.
Třeba při malování portrétu je třeba
znát člověka dobře, je v tom psychologie.
Namalovat koně je velmi těžké.
Byla jsem s nimi v kontaktu od dětství, znám jejich mentalitu. Zachycení koně na obraze není nutné
dělat popisem, stačí jemné naznačení několika tahy. Tím, že znám
chování koně pod sedlem, vím, že
při dostihu jezdec koně sotva drží,
pak jsem schopná vyjádřit to napětí
a emoce.
Květa: Výtvarná tvorba není
živnost, podnikání, je to něco více.
Díky známým v oblasti chovatelů
koní mám více zakázek na portréty
koní. Zhotovení obrazu může trvat
například měsíc. Maluji i další obrazy, abych měla něco v ateliéru, před
plánovanou výstavou musím více
pracovat, tvořím intenzivněji.
Na jakých zajímavých projektech jste se podílely?
Jana: Realizovala jsem sérii
obrazů pro sál vltavotýnské Sokolovny. V zadání bylo vytvořit sérii
historických a současných pohledů na město. Bylo docela náročné
podle dobových fotografií zhotovit
podlouhlé formáty obrazů. Musela
jsem dohledávat navazující záběry,
abych zachytila celý pohled na dané
místo. Nakonec mě malba historických motivů těšila ještě více, než
těch současných.
Květa: Maluji hodně témata koní,
majitelé často chtějí namalovat přímo portrét konkrétního koně. Zhotovuji malby i jako dárek k významným
výročím. Několik let jsem vytvářela
hlavní cenu pro chovatele nejlepšího teplokrevného koně z českého chovu pro mezinárodní soutěž
CSIO, která se konala na Trojském
ostrově v Praze.
Věnujete se také pedagogické
činnosti, jaké jsou vaše zkušenosti s výukou?
Jana: Ráda učím na gymnáziu
výtvarnou výchovu, umožňuje mi to
kontakt s lidmi, který mi při samostatné práci v ateliéru chybí. Cílem
je naučit děti výtvarnému vnímání
a v rámci základní školní úrovně se
výtvarně vyjádřit. Je to samozřejmě
náročné, je rozdíl v motivaci mezi
dětmi, které absolvují všeobecné

vzdělávání a studenty výtvarné školy. Možná dnešní děti doma obecně
méně tvoří, mají možná trochu jiné
zájmy, které převládnou. Na druhou
stranu mě občas někdo překvapí,
jsem ráda, pokud potkám nějaký
výrazný talent.
Také jsme poskytovaly individuální hodiny kresby a malby pro
zájemce, například jako formu přípravy na přijímací zkoušky. Hodně
se ukazuje, že děti nemalují, na
ukázku svých prací mi přinesou dvě
kresbičky. Ideální by bylo, kdyby
více tvořily, pokud něco v dítěti je,
naťuknout to a rozvíjet.
Květa: S přístupem dětí k malování mám podobnou zkušenost.
V individuálních hodinách jsem se
studenty na přijímací zkoušky trénovala například kresbu zátiší. Vedu
výtvarný kroužek v Městském domě
dětí, to je trochu něco jiného než
běžná výuka ve škole.
Jaký máte vztah k Týnu nad
Vltavou?
Jana: Naše rodina pochází
z Týna nad Vltavou, původně měli
naši prarodiče hospodářství, mlýn
a elektrárnu na pravém břehu Vltavy,
v místě, kde je dnes parkoviště pod
kostelem. Litujeme, že toto krásné
zákoutí Týna navždy zmizelo. Cítíme
se tu doma, máme zde kořeny.
Květa: Bydlím tu ráda, pokud
bych měla bydlet jinde, tak zřejmě
někde na vesnici v blízkosti Týna.
Obě malujete, máte také další
podobné zájmy?
Jana: Jsme obě milovnice nejen
koní, ale i psů. Jsou to zvířata s člověkem spojená po staletí. Pomáhala
mu i obohacovala život. Myslíme si,
že pokud má člověk k zvířeti silný
vztah, překoná se i to negativní.
Květa: Cítíme potřebu zvířata
mít, naplňuje nás to. Nevadí nám
ani časné vstávání a práce s nimi.
Kdo nemá vztah ke zvířeti, je asi
ochuzen. Zvířata nám mnoho vrací zpět, tvoří protipól stresu dnešní
uspěchané a technické době.
Vaše další plány do budoucnosti?
Jana: Rády bychom zůstaly
zdravé, tvůrčí a aktivní, v letošním
roce budeme slavit 55. narozeniny.
Květa: Mít možnost dále tvořit
a vystavovat.
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Informace z HZS Týn nad Vltavou

První měsíce každého roku jsou vždy ve znamení hodnocení roku uplynulého. Proto mi dovolte abych vyhodnotil uplynulý rok a předložil několik
statistických údajů za Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, požární
stanici Týn nad Vltavou.
V roce 2011 vyjížděli profesionální hasiči požární stanice Týn n. Vlt.
k celkovému počtu 176 událostí. Z toho bylo 100 technických havárií, které
se dělí na další podtypy událostí, a patří sem například pomoc ZZS při
manipulaci s pacienty, pomoc vyžádaná PČR a odstraňování obtížného
hmyzu na veřejných prostranstvích. Dále jednotka vyjížděla k 24 požárům,
23 dopravním nehodám a 9 událostem s únikem nebezpečné látky. Ostat-

Pohádka o jednom starém roku …

Bylo nebylo… Byl jednou jeden starý, unavený rok. Bylo mu už téměř
dvanáct měsíců a to je na jeden rok tak akorát. A tak jako mnoho a mnoho
roků před ním, i tento starý rok předával vládu roku novému. Jaké bylo to
předání u vás, to já nevím. Možná si o tom vyprávíte se svou rodinou a svými přáteli. Ale řeknu vám, jak pohádka roku 2011 skončila v Předčicích.
Čtenáři Vltavínu už asi zaslechli, že v Předčicích to žije, v Předčicích si
rádi hrajeme, slavíme, soutěžíme, no prostě děláme, co nás baví. Proto
vás nepřekvapí, že ani koncem roku nezůstaly Předčice ležet na gauči,
neseděly jen v hospodě, lidé nezůstali sami ve svých obývácích. Den před
Silvestrem se sešli malí i velcí, vybavili se teplým oblečením, horkými čaji
ve dvou variantách, buřtíky, polínky, cukrovím a s dobrou náladou opět
vyrazili na kopec Kamýk. Sešlo se nás přesně 34 (tedy nevím, zda počítali
i malého Rexe). Nejmladšímu „horolezci“ ještě nebyly dva roky, nejstaršího
vám raději neprozradím. Je tedy nutno dodat, že nejmladší celý výstup prospal v kočáře, ale z nejstarších neodpadl nikdo. Na Kamýku pak zavoněly
buřtíky, snědlo se a vypilo, co kdo přinesl a bylo prostě fajn. Po sestupu
zpět dolů můžu zhodnotit, že ztráty nebyly žádné, nikdo se nám nezatoulal
v lese a zisky zážitků ohromné, báječné, úžasné.

ních 20 událostí bylo klasifikováno jako planý poplach. Bohužel ani tento
rok se neobešel bez ztrát na životech. U dopravních nehod, na kterých
naše jednotka zasahovala, došlo k usmrcení dvou osob.
Významnou událostí měsíce ledna 2012 byla zajisté návštěva ministra
vnitra Jana Kubiceho. Pan ministr navštívil naší stanici při své pracovní cestě na jih Čech v pátek 6. ledna v dopoledních hodinách. Krátce pohovořil
s příslušníky sloužící směny, prohlédl si výjezdovou požární techniku. Poté
pokračoval v cestě na krajská ředitelství HZS a PČR.
Bc. LID Václav, velitel PS Týn nad Vltavou

Pozvánka do muzea

Vážení návštěvníci, zveme vás na jarní otevření městského muzea. Letošní sezónu zahájíme v pátek 2. března, od
16,00 hod. bude probíhat vernisáž výstavy „Stanislav Řimnáč – obrazy“. Souborná výstava je pořádána u příležitosti
nedožitých autorových 90. narozenin. Vystaven bude průřez
malířovým dílem, více než stovka obrazů. Výstava je prodejní a potrvá do
27. dubna.
Od 2. března je městské muzeum opět otevřeno návštěvníkům po – pá
9,00 – 16,00 hod.
Martina Sudová

Návštěva kostela sv. Jakuba

Ve středu, 4. ledna, navštívily všechny třídy starších dětí z mateřské školy na Hlinkách kostel sv. Jakuba. Už před kostelem na všechny čekal P.
Marek Donnerstag Th.D., přivítal se s dětmi a povídal si s nimi. Pak nás
všechny dovedl k jesličkám, kde dětem vyprávěl vánoční příběh.
Děti panu faráři zazpívaly koledy a na rozloučenou hodily korunky do
pokladničky andělíčka a ten jim poděkoval pokýváním hlavičky. My také
moc děkujeme a přejeme všem krásný rok 2012.
Kolektiv MŠ Hlinecká

VLTAVOTÝNŠTÍ
RYBÁŘI
RYBÁŘSKÁ STRÁŽ se rozrostla o nové dva členy Jaroslava Kašpara a Jana
Novotného, kteří 27. ledna 2012 na Územním
svazu v Boršově úspěšně složili odborné zkoušky.
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM, kteří přispěli
k finančnímu a věcnému zabezpečení Rybářského plesu. Vedle hlavního partnera Vltavotýnského oranžového roku – JETE ČEZ jsou to:
JATKY Kozel, VÝROBNA Jednota s.d., obchod
Jednota TERNO, VELKOOBCHOD Jednota s.d.
Týn nad Vltavou, PROST p. Liška, BETONPRESS
p. Ponec, Š+H s.r.o. Temelín, KAKAŠČÍK s.r.o.,
BEMAJA p. Bezpalec, Včelařství Mgr. Jaroš,
autoservis ZEKA, AUTOMOTO Beránek, PENZION PELIKÁN - Purkarec p. Křížek, UZENÁŘSTVÍ
p. Karban, DS VLTAVAN, NOPE p. Noščák, SOU
Hněvkovice, INSTAMAT pí Ďuriačová, JOHN
DEERE p. Daňhel, VLTAVOTÝNSKÉ KREMROLE
pí Třísková, RUMPOLD s.r.o., KADEŘNICTVÍ pí
Nováková, SAJ p. Rejnart, BARÁČNICKÁ OBEC
VITORAZ, SPOLEK BÝVALÝCH VOJÁKŮ, železářství RUFA, DROGERIE pí Chlumecká, JIS s.r.o.

Abych nezapomněla, tentokrát se k nám přidali i „nepředčičtí“ a my jim
děkujeme, že se nebáli rozšířit naše řady. Příští rok si předsilvestrovský
výstup na Kamýk určitě opět zopakujeme, a jestli i vy budete chtít zakončit
pohádku dalšího roku naším výstupem, jste určitě vítáni.
Na závěr ještě dodávám, že kouzelnou vílou pohádky konce roku
v Předčicích a výstupu na Kamýk je místní skupina Českého červeného
kříže, která nás (s pomocí kouzelného skřítka generálního partnera JE
Temelín Skupiny ČEZ a.s. s projektem Vltavotýnský oranžový rok 2011)
vždy nezapomene obletět a připomenout, že akce Kamýk se blíží. A my?
My jdeme rádi.
Na Silvestrovský večer pak nechybělo sousedské setkání v místním
hostinci, které jsem sama sice nezažila, ale jak znám své sousedy, o zábavu nouze nebyla. No, a když bych měla nakousnout pohádku roku nového,
nemůžu opomenout Tři krále. Tři malé pomocníčky Moniku, Lukáše a Adélku, kteří s korunou na hlavě, zmrzlou sousedkou a zapečetěnou kasičkou
vesele procházeli 6. ledna po vesnici a se známou písničkou vinšovali Nový
rok, požehnali obydlí a pomáhali vybrat Charitě penízky na sociální projekty. Tak Předčice pohádku Nového roku zahájili pomocí a dobrým skutkem.
Dodatečně přeji čtenářům, aby celý rok 2012 byl pro vás tou pravou
pohádkou, aby i případné zlo, překážky, bolest a smutky byly překonány
a než zazvoní zvonec, nastane ten správně pohádkový dobrý konec.
Za Předčice Eva Janatová

Týn nad Vltavou p. Hodný, MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ p. Dupal.
Výbor MO ČRS upřímně děkuje za podporu,
které se naší rybářské organizaci dostalo pro
zajištění Rybářského plesu.
ŠKOLENÍ NOVÝCH ZÁJEMCŮ O SPORTOVNÍ RYBAŘENÍ se uskuteční v sobotu 31.
března 2012 od 09.00 hodin v Zámecké restauraci. Zájemci se mohou ještě přihlásit ve sportovní prodejně Víkend p. Františka Macháčka na
náměstí Míru, nebo na výborové schůzi v pátek 2.
března 2012 v rybářské klubovně v Podskalí od
16.45 do 17.15 hodin.

POZVÁNKA
na výroční členskou schůzi Místní organizace Českého rybářského svazu, která
se koná v sobotu 24. března 2012 v 08.30
hodin v hotelu Zlatá loď.
Program

jednání

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Volba pracovních komisí
3. Kontrola usnesení z minulé členské schůze

4. Zpráva o činnosti MO a výboru od minulé
VČS
5. Zpráva o kulturně společenské činnosti MO
6. Zpráva o hospodaření a schválení roční
závěrky
7. Zpráva dozočí komise
8. Zpráva mandátové komise
9. Volba komise pro zarybnění revíru
a delegáta na územní konferenci
10. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2012
11. Přestávka na občerstvení
12. Ocenění letošních jubilantů
13. Vyhodnocení soutěže o nejlepší úlovek
v roce 2011
14. Vystoupení hostů – Diskuse
15. Projednání a schválení usnesení
16. Závěr výroční členské schůze
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ
ÚLOVEK
Žádáme všechny soutěžící aby nejpozději do
15. března 2012 odevzdali dokumentaci o úlovcích ve sportovní prodejně Víkend p. Macháčka
na náměstí Míru. V dokumentaci je třeba uvést
jméno a příjmení rybáře, datum lovu, druh ulovené ryby, míru a váhu, kde byla ulovena, návnadu,
sílu vlasce a přiložit fotografii úlovku.
(hej)

Městská galerie U Zlatého slunce Týn nad Vltavou,
nám. Míru 37, telefon 385 772 219, 385 732 519
Městské centrum kultury a vzdělávání
Vás a Vaše přátele co nejsrdečněji zve na výstavu

Josef Bruckmüller
obrazy
Miroslav Novotný
reliéfy, objekty
Vernisáž výstavy se uskutečnila
v pátek dne 10. února 2012
www.tnv,cz, marie.hanusova@kultura.tnv.cz
Výstavu uvedla galeristka Marie Hanušová
V kulturním programu na kytaru zahrál Martin Novotný
Otevírací doba: úterý – pátek 13-16 hodin, sobota 9-11 hodin,
neděle 14-16 hodin, pondělí – zavírací den
/mimo uvedené hodiny po dohodě na telefonním čísle 604 207 826/

Výstava potrvá do 7. března 2012 – vstup bezbariérový
Těšíme se na Vaši návštěvu!

-RVHI%UXFNPOOHU
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Ze spolkové činnosti

Od začátku roku 2012 jsme pokračovali ve své činnosti.
Dne 8. 1. 2012 proběhlo jednání výboru spolku. Projednali
a schválili jsme materiály a dokumenty pro jednání Valné hromady
spolku. Vyhodnotili jsme splnění organizačních úkolů pro přípravu a provedení Valné hromady spolku. Kromě jiného jsme přijali i nového člena spolku, bratra Vladislava Hollíka. Dne 22. 1. 2012 proběhla v hotelu Zlatá loď
Valná hromada. Po vzdání pocty spolkovému praporu jsme přivítali hosty,
a to p. Ing. Kalbače, poradce presidenta republiky, pana faráře Donnerstaga
Th.D., zástupce spolků Karla Havlíčka Borovského ze Strakonic, z Bechyně,
Baráčníků, rybářů a hasičů z Týna nad Vltavou. Pouze jsme nikoho nepřivítali
z vedení města, protože nebylo koho. Jaksi na nás zapomněli. V úvodu jsme
uctili památku zesnulých členů spolku od poslední Valné hromady a poté
Malá Vlachovka zahrála a zazpívala spolkovou hymnu Gorica. Po přednesení
základních zpráv jsme provedli volbu části výboru za členy výboru, kterým
skončilo funkční období. Poté jsme projednali a schválili Plán kulturní činnosti spolku na rok 2012. Na závěr jsme předali Pamětní list dlouholetému
pokladníkovi spolku bratru Václavu Novotnému a poděkovali jsme mu za
jeho 25 let trvající činnosti ve funkci spolkového pokladníka. Po skončení
Valné hromady následovalo slavnostní odnesení spolkového praporu. Poté
následovala volná zábava, k tanci a poslechu hrála Malá Vlachova. K dobrému průběhu celé akce přispěla i dobrá obsluha personálu hotelu Zlatá loď.
Dne 25. 1. 2012 proběhlo jednání kulturní komise v pohostinství Pavláčka. Zpřesnili jsme plán činnosti na měsíc květen a připravili jsme další materiály pro jednání výboru dne 5. 2. 2012.
Dne 5. 2. 2012 proběhlo jednání výboru spolku. V úvodu proběhl prodej
lístků na náš spolkový ples. Poté schůzi zahájil předseda bratr Vladimír
Brom, který v úvodu poblahopřál našim oslavencům. Následovala volba
nového spolkového pokladníka, kterým byl zvolen bratr Libor Kučera a jednatele spolku, kterým byl zvolen bratr Lubomír Pavlíček. Znovu předseda
spolku poděkoval odstupujícímu spolkovému pokladníkovi bratru Václavu
Novotnému za jeho dlouholetou činnost. Projednali a schválili jsme další
úkoly k přípravě a provedení spolkového plesu.
Jednání kulturní komise proběhne výjimečně v pondělí dne 13. 2. 2012
na Baráčnické rychtě od 17.00 hodin, jednání výboru proběhne v měsíci
březnu v neděli dne 4. 3. 2012 od 10.00 hodin na Baráčnické rychtě.
Další nejbližší akce spolku:
18. 2. 2012 – Spolkový ples, viz pozvánka. U plesu nedoporučujeme
zaváhat, lístky budou hned pryč, kdo zaváhá, neplesá. Prodej lístků od úterý 7. 2. 2012 u pí Tomkové na autobusovém nádraží.
Významná životní výročí členů spolku:
Bratři – Václav Trnka, 11. 2. 2012 – 60 let, Karel Dvořák, 19. 2. 2012
– 70 let, Jaroslav Novotný, 6. 3. 2012 – 65 let. Byly určeny delegace spolku
k předání blahopřání a dárkových balíčků. Všem přejeme do dalších let
života hodně zdraví a spokojenosti.
LP

si Vás dovoluje pozvat na

Semináře pro zemědělce
pokračují v březnu

Spolek pro rozvoj regionu ve spolupráci s Farmářským centrem Vltava,
o.s. pokračuje v březnu cyklem bezplatných seminářů „Vzdělávání zemědělských podnikatelů v systému Cross Compliance v ČR“ podpořených z Programu rozvoje venkova. Semináře pomáhají zemědělcům zorientovat se
v problematice nových požadavků na hospodaření, mezi něž patří požadavky Cross Compliance (SMR, GAEC), zachování a údržby krajiny a ochrany
životního prostředí v souvislosti se zemědělským hospodařením (AEO),
ochrana vůči erozi půd, znečišťování vod, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny a rozmanitosti krajiny nebo v evidenční povinnosti zemědělců.
Účastníci seminářů se dále dozvědí, jak v roce 2012 čerpat dotace
z evropských fondů a seznámí se také s hlavními okruhy práce v Portálu
farmáře jako jsou registr půdy, registr zvířat nebo vedení zemědělských
evidencí.
Semináře se uskuteční v počítačové učebně SOŠ a SOU Hněvkovice
v termínech 6., 20. a 27. března. Zájemci se mohou hlásit M. Vlasákovi na
čísle 774 709 110 nebo na e-mail vlasak@vltavotynsko.cz.

Máte rádi kočičky a chcete pomoci?
Staňte se DEPOZITEM!

Slovo depozitum pod sebou neskrývá žádný magický význam, a přesto
tolik znamená. Depozitum je dočasný domov pro zvíře, které je v nouzi.
Takovýchto depozit je po jižních Čechách zhruba 10 a to ve sdružení Kočky
ČB, ale bohužel zvířat v nouzi je mnohem více, a proto tímto způsobem
sháníme nová depozita.
Jak to u nás chodí? Kočičky jsou umístěny v našich domovech, kde
je socializujeme, zvykáme na domácí prostředí a na rozmazlování, které
doposud nezažili. Pokud kočičky potřebují, je jim poskytnuto veterinární ošetření. U dospělých kočiček zajišťujeme kastraci, abychom zamezili
dalšímu nechtěnému množení. Po celou dobu jsou nabízeny na internetu
a čekáme, až se najde vhodná adoptivní rodina.
Pokud byste se rozhodli pomoci, zdarma Vám poskytneme všechny
potřebné věci, včetně krmiva, misek, pelíšků, škrabadla, záchůdku i písku.
Veterinární péče je hrazena z darů, takže na Vás zbývá jen ta lepší stránka
a to je rozmazlování! Počet kočiček, které budete mít u sebe, je jen na Vás.
V případě zájmu nás kontaktujte na uvedený email nebo telefon:
Moravcová – Zuzkamo@seznam.cz, 721 050 972
Babková- r.babkova@seznam.cz, 605 788 750

Přijďte se seznámit s jihočeskými osobnostmi!

Zveme všechny zájemce o bližší seznámení s osobnostmi jižních Čech
na přednášky a exkurze Univerzity třetího věku! Pro druhé pololetí letošního
vzdělávacího cyklu máme ještě několik volných míst. První schůzka 2. pololetí se uskuteční 14. 2. 2012 (úterý) od 17.00 hod. v přednáškovém sále
Baráčnické rychty na Malé Straně v Týně nad Vltavou. Tématem přednášky
bude seznámení s některými méně známými osobnostmi Českobudějovicka (dozvíme se zajímavosti ze života např. bří Zátků, spisovatele a cestovatele L. M. Pařízka, významného českobudějovického biskupa J. V. Jirsíka,
průmyslníka V. Lanny, malíře Vlastimila Rady a některých dalších). Další
setkání se uskuteční v úterý 13. března. Tématem budou osobnosti Písecka. 10. dubna se sejdeme při přednášce o osobnostech Strakonicka.
Všechny přednášky začínají vždy v 17.00 hod. a konají se v prostorách
Baráčnické rychty.
Od druhé poloviny dubna budeme jezdit na exkurze. 28. dubna to bude
exkurze Po stopách osobností Táborska, 12. května budeme putovat po
stopách osobností Jindřichohradecka, 26. května navštívíme některá místa
kde zanechaly své stopy osobnosti Českokrumlovska. V červnu nás čekají
exkurze po stopách osobností Prachaticka (9. června) a po stopách osobností Pelhřimovska (23. června). Exkurze se konají vždy v sobotu, doprava
autobusem, odjezd je vždy v 7.00 hod. z parkoviště pod kostelem, předpokládaný návrat okolo 18.00 hod.
Srdečně zveme každého, kdo má zájem o jihočeskou vlastivědu. Náš
vzdělávací program je určený všem věkovým skupinám, nejen seniorům.
Rádi vás mezi sebou uvítáme !
Josef Bílek, hlavní lektor U3V

Tradiční derby
ovládli Mladí

Silvestrovské derby nabídlo skvělou podívanou. Pro nezaujatého diváka ovšem fotbalová krása přicházela
bohužel jen z kopaček týmu Mladých.
Po vyrovnaném prvním poločase, kdy
jedinou branku vstřelil aktivní Miroslav
Boček, se ve druhém dějství s góly
doslova roztrhl pytel. Nejprve Boček
využil chyby defenzivy Starých, po
něm se trefili ještě z brejků Jiří Klička
a Jaroslav Brom. Bůra v síti Starých
završil famózním volejem David Spěvák. Mladí poté polevili a nechali své
starší kolegy korigovat skóre, vítězství
si ale vzít nenechali. Pojišťovací góly
přidali po povedených akcích Pavel
Vařil, Fanda Bouda a Laďas Dobalů.
Konečný výsledek 8:4 se zapíše do
dějin jako jedno z nejjednoznačnějších derby všech dob. Staří mají do
příštího Silvestra určitě o čem přemýšlet, zato Mladí si mohli na oslavu
svého úspěchu dovolit pár skleniček
šampaňského navíc.
gsm

O. s. Activ pořádá po celou dobu svého působení v Týně nad Vltavou kulturní
a sportovní akce, zaměřené na velkou cílovou skupinu návštěvníků. Účast na našich
akcích pokrývá poměrně široké spektrum
účastníků a to od těch nejmenších, přes
mládež, až po rodiče a prarodiče, doprovázející své děti a vnoučata.
Stejně jako v minulých letech jsme
i v roce 2011 pořádali několik již tradičních
akcí, které si získaly oblibu mezi svými cílovými skupinami. Naše aktivity jsme však
ještě obohatili.
Ohlédněme se společně za 4. rokem
působení občanského sdružení Activ
v Týně nad Vltavou.
První (a již tradiční) akcí v roce 2011 byl
hudební festival Týnfest, který se konal 14.
5. 2011. Dosud jste mohli festival vždy navštívit na otáčivém hledišti v Bedřichových
sadech v Týně nad Vltavou. V roce 2011
jsme, především z organizačních důvodů,
vybrali lokalitu v Albrechticích nad Vltavou.
Původním záměrem bylo, aby se festival
konal v Pivovarské zahradě, tudíž pod širým
nebem, stejně jako první tři ročníky. Díky
neochotě obce o jakoukoli komunikaci jsme
však byli nuceni přesunout akci do místního
KD. Tato varianta se nakonec ukázala jako
velmi dobré řešení, neboť spolupráce s KD
Albrechtice byla vynikající. Mohli jsme tak
zažít další pohodový ročník festivalu, na
němž tentokrát vystoupila spousta zajímavých kapel. Například Volant, N. V. Ú., Morčata na útěku, Isacaarum, Sepultura revival
a další. Tradičně také dvě kapely z Týna nad
Vltavou. Tímto ročníkem jsme se s letní verzí festivalu Týnfest rozloučili a to především
z organizačních důvodů a problémů s tím
spojených. Pokud nenarazíme na nějaké další překážky, bude se Týnfest i nadále konat
v Týně nad Vltavou a to v zimní variantě
(před Vánočními svátky). Děkujeme letošním partnerům Týnfestu: Print media Praha,
Tiskárna František Fiala, Elsat s. r. o., Žaluzie
Kareš, Párty servis Týn nad Vltavou.
Druhou naší akcí v loňském roce bylo
„Sportovní odpoledne s pohádkou“. Na
sobotu 21. 5. 2011 jsme pro vás, a především vaše děti, připravili tuto akci jako

novinku. Na hřišti ZŠ Hlinecká jsme uspořádali sportovní odpoledne, kde si děti mohly
vyzkoušet různé disciplíny. Například házení
na cíl, lovení rybiček, bludiště či obří šachy.
Po skončení skotačení na čerstvém vzduchu
se všichni přesunuli do tělocvičny ZŠ, kde
pokračovalo několik dalších soutěží o ceny,
ale hlavně následovala pohádka divadelní
společnosti „Divadélko Máma a táta“ z Českých Budějovic. Zájem byl veliký a proto plánujeme tuto akci v různých obměnách i do
budoucna. V roce 2012 se bude Sportovní
odpoledne s pohádkou konat opět na hřišti
ZŠ Hlinecká a to 19. 5. 2012.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
nám pomohli s přípravou a organizací a bez
nichž by se akce dostala za hranice naší
zvládnutelnosti. Současně děkujeme spolupořadatelům KSP MANTA ETE a firmě ČEZ
a. s., bez jejíž finančního přispění bychom
akci nemohli uspořádat.
Třetí a také premiérovou akcí byla
naše účast na Slavnostech města 30. 7.
2011. Naším dílem byl koncert v Art caffe
baru. Vystoupily kapely z Týna nad Vltavou
a z blízkého okolí. Celkem jste mohli slyšet
5 hudebních uskupení, stylově od alternativ,
přes punk, až po black metal.
Klubové koncerty, především na podporu místních kapel, jsme kromě tradičního Art
caffe baru pořádali také v nově rekonstruovaném prostoru Panča na Hlineckém sídlišti.
Kromě místních skupin se povedla jedna
velmi zajímavá rarita. Na své cestě do Káhiry
se u nás zastavila brazilská kapela Mordeth.
Mířila jako headliner na festival a v Evropě
vystupovala pouze v ČR. Na poslední chvíli
(doslova pár dní před termínem) se povedlo domluvit, aby jednou z mála zastávek
byl Týn nad Vltavou. Jako předkapelu jsme
samozřejmě zvolili kapelu z Týna. Kromě
slovenských kapel to byla historicky jediná
zahraniční kapela, která vystoupila v Týně
nad Vltavou a rozhodně bylo zajímavé vidět
u nás kapelu hrající po celém světě.
Za zmínku stojí také Peklofest, který
se uskutečnil 20. 10. 2011 v Pančabaru.
Sám název akce byl zvolen vzhledem ke
stylu pozvaných kapel. Vystoupila na něm
nejtvrdší hudební tělesa působící v Týně.

Ohlas fanoušků se dostavil nad očekávání
a z dlouhodobého hlediska se zdá, že Peklofestu nic nebrání v dalších ročnících.
Pokud klubové koncerty označíme
(navzdory jejich počtu) číslem 4, pak naším
pátým počinem byl Pohádkový les pro děti.
Pořádali jsme jej již po čtvrté a to dne 10. 9.
2011. Tedy jako vždy druhou v sobotu v září.
Čtvrtý ročník se stejně jako v loňském roce
konal v lese na Semenci. Tentokrát děti různě pomáhaly nebo si hrály s pohádkovými
postavami na osmi stanovištích. V závěru
samozřejmě každý malý účastník dostal špekáček, který si opekl v cíli. Vzhledem k velkému zájmu se bohužel nedostalo na všechny,
kteří se chtěli Pohádkového lesa zúčastnit. Na
Pohádkový les je vše nutné naplánovat předem. Především ceny, čas, po který budou
děti plnit úkoly, počet odměn atd. Takže i přes
na poslední chvíli několik odřeknutých účastí, které jsme obratem udali, jsme nuceni se
omluvit těm, na které se nedostalo.
Také Pohádkový les se konal jen díky
finančnímu přispění ČEZ a. s. a finančnímu
či materiálnímu přispění dalších partnerů
akce: Vltavotýnské kremrole, Jednota a. s.,
Hračky Trnková Renata, NOPE, Top caffé
a Besip. Velký dík patří také všem dobrovolníkům, kteří připravili na stanovištích
pro děti krásný zážitek. I tuto akci bychom
bez pomoci mnoha lidí, kteří se nezištně
zapojují do celé organizace Pohádkového
lesa, nemohli uskutečnit. A proto doufáme,
že s jejich pomocí budeme moci připravit
Pohádkový les pro děti i v příštích letech.
Mikulášská nadílka v našem provedení
připadla na neděli 4. 12. 2011. Opět jsme
změnili lokalitu za větší a Mikulášské odpoledne jsme přpravili v nově otevřeném centru volnočasových aktivit Tramtárie v Týně
nad Vltavou. Všechny děti od nás dostaly
kromě spousty cen i malý dárek k balíčku
od Mikuláše. Při soutěžích během diskotéky
děti projevovaly své dovednosti při plnění
různých úkolů. Nakonec samozřejmě přišel
Mikuláš, čert i anděl. Rodiče měli na výběr
mezi variantou Mikuláše s čertem nebo
bez čerta a tak s nadílkou byli spokojeni i ti
nejmenší.
Předposlení, sedmou akcí, bylo

„Vypouštění přání Ježíškovi“ 9. 12. 2011.
Tato akce se letos konala v Týně nad Vltavou
poprvé, nicméně se jedná o tradiční celorepublikovou akci, k níž jsme se přidali i my.
Opět jsme pro uspořádání zvolili spolupráci
s Tramtárií. Děti si přímo na místě zakoupily balónek s héliem či Lampion přání. Pak
již jen stačilo připojit svá vánoční přáníčka
a nechat je doletět přímo k Ježíškovi. Každé
dítě od o. s. Activ navíc dostalo něco malého
na zub.
Naší poslední loňskou akcí byl „Zimní
Týnfest“, 17. 12. 2011. Po ohlasech na letní akci a faktu, že podobné akce se v Týně
nepořádají, jsme se rozhodli uspořádat
zimní verzi Týnfestu. Její první ročník, který
podpořily firmy ČEZ a. s., Elektro Peterka,
Žaluzie Kareš a Párty servis Týn n. /Vlt.,
se konal v krásném prostředí Sokolovny.
Vystoupily na něm opět dvě místní kapely
a jedna kapela z Protivína. Hlavní hvězdou
byl budějovický Satisfucktion. Kvalitní zvuk,
světla, kouřové efekty a skvělé výkony kapel,
to vše provázelo Zimní Týnfest. Každý fanoušek bigbítu, který se účastnil, musel být spokojený. Spolupráce s MDK Sokolovna byla
také na výbornou, takže dalším ročníkům
snad nic nestojí v cestě.
Kromě návštěvníků našich akcí, bez
kterých by nemělo smysl tyto akce pořádat,
si zaslouží poděkování naši partneři, bez
kterých bychom mohli uskutečnit jen malý
zlomek naší činnosti. Jsou to: ČEZ a. s.,
Print media Praha, Tiskárna František Fiala, Elektro Peterka, Hračky Trnková Renata,
Elsat s. r. o., Žaluzie Kareš, Párty servis Týn
n. /Vlt., Jednota, Top caffe, Nope, Vltavotýnské kremrole, Besip. Všem patří velký dík.
Obdiv také zaslouží velký počet pomocníků,
kteří „obsluhují“ stanoviště na Sportovním
odpoledni, Pohádkovém lese a pomáhají
i při našich dalších počinech. Často zvládání
jejich úkolů není vůbec lehké a jejich nezištné pomoci si obrovsky vážíme.
Těšíme se na další rok a srdečně zveme
vás všechny na letošní akce, jejichž výčet se
dozvíte na našich stránkách www. sdruzeniactiv. wz. cz.
Za o. s. ACTIV
Filip Valtr a Markéta Karešová

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

Železný most aneb osvěžení paměti

Za normálních okolností bychom vás, milí čtenáři, v tuto dobu s problematikou železného mostu neobtěžovali. Jsme rádi, že představitelé našeho města zareagovali, na rozdíl od svých předchůdců, na naši výzvu a na
podzim roku 2011 představili občanům záměr města provést diagnostický
průzkum mostu. Vždyť na zpracování studie o stavu železného mostu jsme
se mj. dotazovali již na zasedání zastupitelstva města v květnu roku 2009!
Také vstřícnost představitelů města vůči občanům se oproti předchozímu
volebnímu období změnila k lepšímu. Pan starosta Šnorek nás (představitele občanského sdružení Železný most, o.s.) dokonce pozval na setkání
na radnici, při kterém jsme si vyjasnili naše postoje k danému problému.
S potěšením jsme pak kvitovali jeho návrh, že nás bude informovat o všech
krocích města resp. koalice v souvislosti s tématikou železného mostu.
I proto považujeme kuloární informace, které se v poslední době ve městě objevily a záměrně zkreslují naše postoje k železnému mostu, za velmi
nepravděpodobné. Přesto je ale třeba být ostražitý. Jak se říká opakování
je matka moudrosti a tak si pojďme ve stručnosti osvěžit paměť a shrnout
postoje našeho sdružení k tomuto tématu, tak jak byly prezentovány od
vzniku sdružení na jaře roku 2009.
Na začátku všeho byla petice adresovaná zastupitelům města s následujícím textem: „My, níže podepsaní občané města Týn nad Vltavou, prohlašujeme: V rámci projektu na splavnění řeky Vltavy je třeba vyřešit otázku železného mostu, který je pro plánovanou lodní dopravu příliš nízký.
Vyzýváme Vás tímto k zachování železného mostu na jeho původním místě a k zachování stávajícího zákazu vjezdu mot. vozidlům na most !! Tzn.
vyjadřujeme tímto nesouhlas s variantou C, která předpokládá vybudování
nového obloukového mostu a přesunutí železného mostu na jiné místo“.
Tuto petici podepsalo v průběhu jara roku 2009 více než 1000 týnských
občanů a petiční archy byly řádně předány panu tajemníkovi.
V návaznosti na tuto petici vzniklo řádně zaregistrované občanské
sdružení Železný most, o.s. Zde jsou shrnuty cíle sdružení:
* v dlouhodobé perspektivě zachovat tradiční pohled na centrum města
Týn nad Vltavou, ke kterému železný most neodmyslitelně patří, tzn. zachovat tento most na jeho původním místě
* prosadit co nejkvalitnější a zároveň šetrnou rekonstrukci železného
mostu
* propagovat železný most jako technickou památku a jeden ze symbolů města Týna nad Vltavou
* zachovat zákaz vjezdu motorových vozidel na železný most
* zachovat klidnou odpočinkovou pěší zónu, jejíž nedílnou součástí je
i železný most
* zapojit do rozhodování o budoucnosti mostu občany města Týna nad
Vltavou a všechny občany, kteří mají o železný most a klidnou pěší zónu
zájem (např. formou referenda)
* pozitivně ovlivňovat zástupce města a dalších investorů při rozhodování o budoucnosti železného mostu a klidné pěší zóny
Hned jsme také apelovali na snahu tehdejšího vedení města vnutit občanům nový betonový most jednostranně zaměřenou informační kampaní.
Od počátku jsme záměrně žádnou z variant nepodporovali (právě i z toho
důvodu, že neexistovala žádná studie o stavu mostu), pouze jsme byli proti
variantě C, dle které by měl být železný most odsunut k Solnici a na jeho
místě se měl postavit onen nový betonový most. Zkoušeli jsme prosadit
referendum, aby si občané sami rozhodli, co se jim líbí. V podstatě jsme
udělali i průzkum mezi lidmi, protože součástí petičního archu byla i kolonka, kde bylo možné napsat variantu, která se danému občanovi zamlouvá.
Nic však nepomohlo a po městem narychlo svolané trapné veřejné debatě se v červenci roku 2009 zastupitelstvo jednomyslně vyslovilo pro výše
popsanou variantu C (toto rozhodnutí je mj. dodnes platné).
Dalo by se říct, že výsledkem našeho snažení byla nakonec jen medializace celé záležitosti. Ale popravdě řečeno, podařilo se toho víc. I díky naší
aktivitě se rozhodovací proces poněkud pozdržel, čímž se železný most
v pořadníku akcí v rámci splavnění Vltavy propadl směrem dolů. A navíc
Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) hodlá na řešení této problematiky uvolnit
daleko menší objem peněz, než varianta C vyžaduje. Jako budoucí optimální řešení ŘVC považuje zdvižení stávajícího mostu vč. nezbytné sanace
jeho současné poškozené konstrukce. I to přispělo mj. k tomu, že v tuto
chvíli je realizace varianty C víceméně u ledu. Za další úspěch lze považovat oficiální záměr města provést diagnostický průzkum mostu. Jen kvalitní
průzkum totiž odhalí, v jakém stavu se most nachází, případně jak náročné
manipulační kroky snese. Navíc se výrazně upřesní nutné výdaje na jeho
nezbytnou sanaci.
Železný most se stal i jedním z ožehavých témat předvolební kampaně
v roce 2010, pamatujete? Nejedna strana (případně hnutí) si dala do vínku
znovuotevření otázky železného mostu a vyhlášení referenda. Tak uvidíme,
jestli to bylo myšleno upřímně či šlo jen o to nalákat voliče.
Tolik stručné shrnutí nejen našich postojů, ale i významných bodů zlomu celé této „kauzy“. Pevně věřím, že v letošním roce 2012, kdy železný
most, technická památka na kterou můžeme být právem pyšní, oslaví své
120. narozeniny, představitelé města uspořádají nějakou důstojnou kulturně-společenskou akci k tomuto výročí nebo najdou v městské pokladně
aspoň pár drobných na pěknou publikaci o tom našem oslavenci.
Karel Hladeček, Ondřej Bouška, Miroslav Jareš
Železný most, o.s.

Je Rada našeho města sdružením Šalamounů?

Ať již o židovském králi Šalamounovi víme cokoliv, všichni se asi shodneme na tom, že nejznámější rčení spojované s jeho jménem je sousloví
„šalamounská odpověď“.
Toto sousloví vyjadřuje ne odpověď moudrou, ale vychytralou. A pokud
o někom říkáme, že je vychytralý, není to zrovna ta správná lichotka.
Já jsem si na toto rčení vzpomněl, když jsem si přečetl článek pana starosty na titulní straně letošního prvního Vltavínu pod názvem „Výherní hrací
automaty ve městě zůstanou“.
Pan starosta nám tam popisuje, jak vychytrale Rada města zlikvidovala
vyhlášku, která nějak definovala okruhy, kde hráčská doupata nesmí být
a vzápětí ji nahradila jinou šalamounskou vyhláškou o tom, že hráčské doupě již nesmí být poblíž radnice (památkové zóny), ale klidně dál mohou
proherní automaty rachotit v centru sídliště Hlinky.
Já skutečně nevím, kolik již sociologové popsali archů papíru a kolik
slov pronesli v různých sdělovacích prostředcích o tom, jaké svinstvo tyto
„výherní“ automaty pro rodiny jsou. Kolik rodin se kvůli hraní na automatech rozpadlo, kolik další zločinnosti se na tento business dále nabalilo
a kolik sebevražd a vražd ti, kteří toto povolují, již mají na svědomí.
Ten spolek podivných Kašpárků, který nese honosný název Parlament
České republiky, se po mnohaletém přesvědčování a tlaku odborníků
i veřejnosti konečně rozhoupal a vyplodil jeden rozumný zákon. Ten zákon
říká, že obce samy mohou rozhodnout o tom, jestli na jejich území budou
nebo nebudou proherní automaty umístěny. Nebo jim mohou striktně nařídit, kde mohou být umístěny.
Řada měst a obcí zajásala a promptně toto okrádání svých spoluobčanů na svém území zakázala.
Řada dalších je vykázala na periferii.
U nás, v Týně nad Vltavou, radní rozhodli, že herny nebudou v sousedství jejich sídla. Všude jinde zůstat mohou. Obyvatelům hlineckého sídliště
pak vzkázala, že elektroničtí zloději již v hernách okolo náměstí Mládeže
nebudou krást nonstop, ale jenom do dvou hodin v noci.
Já skutečně nevím, co všechno se vládcům našeho města ještě povede
či nepovede do konce jejich volebního období. Vím ale jedno. Já bych na
takové rozhodnutí hrdý nebyl.
Na druhé straně je pravda také to, že je spousta lidí, kteří ke svým penězům přicházejí natolik snadno, že jejich hodnotu nepoměřují vlastní prací
a tak je jim jedno, jak rychle o ně zase přijdou. Proč jim nevyhovět, když to
pomůže i městu. A proč by zrovna Týn nad Vltavou nemohl mít hernu, kde
by se vrtěla ruleta, hrál se Black Jack a kde by byli instalováni i elektroničtí
zloději, neboli hrací automaty.
V každém případě by ale něco takového nemělo být nejen v historickém
centru poblíž radnice, ale ani poblíž škol a mateřských školek, jako je tomu
v centru Hlinek.
A já myslím, že pokud si naši páni radní přestanou hrát na Šalamouny
a přestanou vymýšlet šalamounská rozhodnutí, tak určitě přijdou i na to,
kde by pro takový podnik bylo vhodné místo.
Zrovna tak jsem přesvědčený o tom, že by vedení tohoto města mělo
velmi často a velmi pečlivě kontrolovat, jestli v hernách neprohrávají peníze
inkasenti sociálních dávek. Ti tam totiž neprohrávají peníze své, ale peníze
všech ostatních, kteří jim je, prostřednictvím svých daní, dávají.
Zdeněk Majzlík

Poděkování

Chtěl bych touto cestou poděkovat neznámému nálezci, který mi dne 5.
1. 2012 vrátil do domovní schránky ztracenou peněženku včetně dokladů
a peněz. Je příjemné zjistit, že poctivost a slušnost se ještě zcela neztratila.
Ještě jednou mnohokrát děkuji.
Vladimír Radoš
Jménem Místní organizace ČSSD si dovoluji blahopřát k 70. narozeninám p. Václavu Fialovi a p. Karlovi Dvořákovi
Přejeme jim všechno nejlepší, hodně zdraví a mnoho dalších let ve společnosti jejich blízkých.
Děkujeme jim za jejich příkladnou a obětavou práci pro naši organizaci.
Za MO ČSSD David Slepička

Předvánoční radost v muzeu

V pátek, 16. prosince 2011, jsem se vypravila do Městského muzea na
Vánoční zpívání s kapelou z hudební školy. V místnosti, kde se vystoupení
připravovalo, byla nainstalována krásná vánoční výstava a čekalo nás milé
přivítání paní Sudové. Pro nemoc však omluvila kapelu z hudební školy
a místo těchto dětí nám předvánoční pohodu pomohly vytvořit děti z mateřské školy na Hlinkách a děti z hudební školy pod taktovkou paní učiltelky
Jany Suchanové.
Čekalo nás pohlazení v podobě krásných dětských hlásků doprovázených paní učitelkou Žurekovou z hudební školy na klavír. Samy děti se
doprovázely na rytmické nástroje a hlavně poslední písnička s rolničkami
se dětem velmi povedla, takže ji na závěr musely ještě pro velký úspěch
opakovat.
Odměnou jim byl bouřlivý potlesk všech, kteří si přišli v tom předvánočním shonu poslechnout vánoční písně a koledy, zastavit se a naladit na
blížící se svátky.
Velké poděkování tímto patří nejen paní Sudové, ale hlavně dětem a jejich
paní učitelce Suchanové za nacvičení tak hezkého a milého vánočního pohlazení po duši, kterého se nám v tento podvečer v muzeu dostalo.
Budeme se těšit na další hudební setkání a přeji všem krásný nový rok.
Hana Ch.

Popularizace vědy na gymnáziu

V pondělí 16. ledna navštívily týnské gymnázium naše absolventky Bc. Jana Macháčková a Bc. Barbora Švíková, studentky 5. ročníku Fakulty potravinářské a biochemické technologie
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Děvčata pracují
v projektu Munro dotovaném EU pod názvem Popularizace vědy a techniky, který organizuje Technická univerzita v Liberci, a s přednáškami navštěvují různé školy po celé republice. V rámci přednášky se mohli studenti
dozvědět také informace o studiu na VŠCHT.
V první části přednášky hovořila Bc. Jana Macháčková o využití nanotechnologií a biotechnologií v běžném životě, Bc. Barbora Švíková hovořila
o používání „éček“ v potravinách a o falšování masných výrobků.
Ve druhé části prezentace předvedla děvčata několik zajímavých chemických pokusů, při nichž studenti tercie, septimy, sexty a zájemci z kvinty
uviděli například, jak lze využít chromatografii na určení složení potravin.
Velmi zajímavá byla i tvorba „faraonových hadů“.
Věřím, že se přednáška s pokusy studentům líbila, a doufám, že se tak
zvýší zájem o studium technických oborů.
Mgr. Jiří Šálený, učitel chemie

Vyučujeme moderně

Pryč jsou doby, kdy jediným pomocníkem učitelova výkladu byla oprýskaná tabule a kousek křídy. Moderní technologie pronikají i do školství.
Důkazem toho jsou interaktivní tabule, které se stávají samozřejmostí na
všech typech škol.
Během prosince byly na gymnáziu do učebny hudební výchovy a do učeben kvarty a oktávy nainstalovány tři interaktivní tabule, jejichž základem
je dataprojektor
s
ultrakrátkou
projekční vzdáleností. Pořízení
nových interaktivních
tabulí
finančně z větší
části zabezpečila společnost
ČEZ.
Celkem
má naše gymnázium již 6 kusů
interaktivních
tabulí, které jsou
při výuce aktivně
používány. Interaktivní výuka je
zajímavější formou výuky, která umožňuje větší zapojení žáků do procesu vzdělávání,
motivuje je k vlastnímu učení, doplňuje a zpestřuje tradiční výuku a rozvíjí
informační a počítačovou gramotnost, která je v současnosti nezbytnou
součástí života.
Mgr. Ivana Hošková

Studium jazyků na vltavotýnském gymnáziu

Jazykové znalosti studentů Gymnázia Týn nad Vltavou jsou velice dobré, a to jak v cizích jazycích (anglický jazyk a německý jazyk), tak v jazyce
českém. Svědčí o tom i výsledky státní maturitní zkoušky.
Nabízí se otázka, co (samozřejmě kromě talentu studentů) přispívá
k tomu, že naši studenti patří k těm nejlepším. V prvé řadě je to fakt, že se
na naše gymnázium hlásí žáci základních škol s nejlepšími výsledky. Přestože populační křivka v rámci celé České republiky klesá, což má neblahý
vliv na počet studentů na všech školách, dá se říci, že školy jako gymnázia
tímto efektem tolik netrpí. Stále se můžeme pyšnit výbornými jazykovými
výsledky nejen v různých soutěžích a olympiádách, ale radost nám dělají
naši současní i bývalí studenti, kteří studují nebo studovali v zahraničí.
Kromě povinných hodin jazyků si žáci volí z povinně volitelných předmětů Konverzace v cizím jazyce, kde rozvíjejí své dosavadní znalosti a schopnosti. V rámci českého jazyka si studenti mohou jako povinně volitelný
předmět vybrat Literární seminář, ve kterém prohlubují jak své teoretické
znalosti, tak tvůrčí praktické dovednosti.
Při výuce německého jazyka navštěvují žáci vyšších ročníků GoetheZentrum v Českých Budějovicích, které připravuje tematické workshopy
s lektorkami němčiny či rodilými mluvčími. Goethe–Zentrum také nabízí
možnost složit mezinárodní jazykové zkoušky od úrovně A2 do úrovně
C1, tj. Goethe-Zertifikat a Zertifikat Deutsch. Získané certifikáty a diplomy
nezlepšují jen šance na mezinárodním trhu práce, ale některé umožňují
i studium na německé vysoké škole bez dalších dokladů jazykové kompetence.
V rámci rozšíření výuky anglického jazyka byl v letošním školním roce
do rozvrhu zařazen Seminář z anglického jazyka, jehož cílem je nejen zdokonalování žáků v angličtině jako takové, ale je nasměrován k mezinárodním zkouškám Cambridge YLE (Young Learners). V letošním roce budou
žáci konat nejvyšší zkoušku z řady YLE (Flyers), která je určena pro žáky do
15 let. Podle Evropského referenčního rámce se jedná o zkoušku na úrovni A2. V příštím školním roce bychom se chtěli věnovat přípravě na další
zkoušku, tedy B1, což je úroveň státní maturitní zkoušky na základní úrovni.
Zkoušky budeme pořádat pod záštitou Britského centra, jehož tradice je
dlouholetá s kvalitou na vysoké úrovni, a Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, se kterými spolupracujeme.
Současným i budoucím studentům vltavotýnského gymnázia přejeme
hodně studijních úspěchů.
Jazyková sekce gymnázia

Přijetí dítěte do mateřské školy

V našem městě je jedna mateřská škola s názvem Mateřská škola Týn
nad Vltavou se sídlem Hlinecká 729, kde je i ředitelství školy. Má dvě odloučená pracoviště: MŠ Dewetterova 452 a MŠ U Lípy 478. Celková kapacita
školy je 278 dětí.
Mateřská škola je školou a tak začíná, jako každá jiná škola 1. září.
Plní funkci nejen sociální, ale hlavně vzdělávací. Každé pracoviště má svůj
vzdělávací program a třída svůj třídní vzdělávací program, který je zpracován pro určitý věk dětí. Mateřská škola má tři ročníky. V prvním ročníku
mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší
nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti,
které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 5 let věku. Ve třetím ročníku
mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší
nejvýše 6 let věku, a děti kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků.
Do mateřské školy se zpravidla přijímají děti od 3 let. Dítě musí určený věk dosáhnout k 1. 9. /Pro ZŠ od 6 let/. Protože jde o školu musí být
dítě na vzdělávání připravené /musí se umět vzdálit od rodičů, nesmí se
pomočovat, kojit, chodit po schodech, mluvit, jíst lžící apd./ a schopné se
vzdělávat.
Ke vzdělávání jsou přijaty děti nejen pracujících rodičů, ale i rodičů
nezaměstnaných a děti matek /otců/ na rodičovské dovolené s celodenním
pobytem.
Kolik dětí z MŠ odchází do ZŠ, tolik jich může být přijato. Pro školní
rok 2012/2013 je to 81 dětí /MŠ Hlinky 46 míst, MŠ U Lípy 13 míst, MŠ
Dewetterova 22 míst/. O OŠD požádalo v letošním školním roce celkem 22
zákonných zástupců.
Přerozdělování prostředků na platy zaměstnanců MŠ ze státního rozpočtu se provádí dle příslušných právních předpisů na základě krajských
normativů (vztažených na počet dětí přijatých k 30. 9.). Z toho důvodu musí
být naplněna kapacita MŠ k tomuto datu.
Dítě sice můžeme přijmout i v průběhu školního roku, ale jen v případě,
že se uvolní kapacita školy /stěhování, odhlášení ze zdravot. důvodů, rod.
důvody a jiné/. V průběhu školního roku je průměrně na takto uvolněná
místa přijímáno dalších 15 dětí.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na
základě předem stanovených kritérií. Přednost v letošním školním roce
budou mít děti s trvalým bydlištěm v Týně nad Vltavou, děti 1 rok před
začátkem povinné ŠD dle škol. zákona č.561/2004 Sb. Děti matek na
rodičovské dovolené /polodenní docházka/ budou přijímány jen při volné
kapacitě školy. Město Týn nad Vltavou nabízí těmto dětem možnost zapojit
se do kolektivů v Mateřském centru „Sluníčko“ při farní charitě, v dětském
klubu „Klubíčko“ při MěDDM, v hudební škole Yamaha a v dětském klubu
„Klokánek.“
Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání se bude konat 19. 3 – 20.
3. 2012 od 8.00 do 15.00 v budově sídla Mateřské školy Týn nad Vltavou,
Hlinecká 729.
Zákonný zástupce dítěte si může podat jen jednu žádost o přijetí do MŠ
Týn nad Vltavou, kde označí pracoviště. Při naplnění kapacity pracoviště
mu může být nabídnuto umístění na jiném pracovišti, kde nebude kapacita
naplněna. Ředitelka školy postupuje dle správního řádu. Rodiče o přijetí
dětí do MŠ budou informováni na vstupu školy. Další informace na mohou
získat při Dni otevřených dveří Mateřské školy Týn nad Vltavou a prohlédnout si všechna pracoviště, a to 12. 3. 2012 od 8.00 – 15.00 hod.
Termín přijímání žádostí do MŠ a kritéria ředitelky školy pro zařazení
dítěte do jednotlivých pracovišť MŠ Týn nad Vltavou budou zveřejněny v
tisku, webových stránkách Města Týn nad Vltavou (www.tnv.cz) a stránkách
školy /www. ms.tyn/počátkem měsíce března.
Zájem zřizovatele i náš je umístit co největší počet dětí do předškolního
zařízení.
Pixová Jana, ředitelka školy

Šachy

Soutěže družstev v našem kraji se neodvratně blíží ke svému závěru.
Ve všech skupinách zbývají k sestupům do nižších a případným postupům do vyšších soutěží dvě kola. Družstva našeho klubu se drží v prvních
polovinách průběžných tabulek. Ve 2. divizi je „A“ tým na 3. místě, když
v lednu letošního roku po dvou prohrách se propadl z 1. místa. Dne 7. ledna jsme ve Strakonicích prohráli 2,5:5,5 bodům. Strakoničtí se tak vrátili
do čela tabulky a náš tým spadl v té době na místo druhé. Další prohra
v domácím prostředí dne 21. 1. se Sokolem Tábor 3:5 bodům znamenala
opět sestup o jedno místo. Dne 4. února bylo odehráno již 9. kolo se
Šachklubem Písek. Naše družstvo tentokrát nedalo domácím příliš šancí
a přesvědčivě zvítězilo 5:3 bodům. Všechna jmenovaná družstva spolu
s naším jsou tak v současné době potenciálními kandidáty na 2 postupová místa do 1. divize. Pro naše družstvo je možnost postupu poměrně
složitá. Písecké družstvo má jedno odložené utkání k dobru o pouhé 3.
body za naším týmem. Strakonice a Tábor mají shodně o 3 body více jak
náš tým. Naše družstvo sehraje po jediném utkání ještě v únoru a březnu
s poměrně silným Jindřichovým Hradcem a Bechyní. K postupu bude
třeba nejen neprohrát, ale očekávat na případné zakolísání některého z
vedoucích družstev (Strakonic a Tábora).
Ve 3. divizi družstvo „B“ si v lednu počínalo proti „A“ týmu podstatně
lépe. Dne 14. 1. remizovalo se Sokolem Tábor „D“ 2,5:2,5 bodům a dne
28. 1. překvapivě zvítězilo 3:2 v Sezimově Ústí nad „Silonkou“. I přes zisk
čtyř důležitých bodů se s celkovým počtem 14 bodů drží až na 4. místě bez
šance na případný postup. Soutěž pro „B“ tým končí v únoru, když hraje
dne 11. 2. v Táboře se Šachklubem „D“, který je na konci tabulky a dne 25.
2. s vedoucím družstvem tabulky Šachklubem Tábor „A“ se kterým se utká
v domácím prostředí.
Za ŠK J. Soldát

Síla výchovy

„Naše matka na nás děti strašně křičela, když jsme byli malé“, vyprávěla nám
vychovatelka v dětském domově. „A já si zvykla přijímat křik jako něco normálního,
jako něco, co do výchovy patří. Pro mne to byl prostředek výchovy. Když jsem
vystudovala pedagogiku a začala tady pracovat, křičela jsem také. Dokonce jsem
měla kvůli tomu i přezdívku. Ale ani to mne nezměnilo.
Jednou jsem seděla v noci se starou ředitelkou tohoto dětského domova. Jestli
si někdy dovedu představit anděla, pak to byla právě ona. Neměla nikoho, byla
sirotkem a v životě si užila své. Přesto vystudovala a dostala se do dětského domova. Neprovdala se. Žila jenom pro děti, které nesmírně milovala, a ony milovaly
ji. Byla silně věřící, a přece se mne nesnažila nějak přesvědčit, abych chodila do
kostela…..
Přesto dnes věřící jsem. Byla to právě ona, která mi ukazovala hodnoty, které
nese pravá víra. Nemluvila o nich, ona to dokazovala svým životem. Věděla dobře,
že aby člověk dospěl k určitému poznání, musí dozrát.
Seděly jsme večer u kávy a vyprávěly si. Svěřila jsem se jí s tím, že mně děti daly
přezdívku, proto jak stále křičím. A že to stejně není nic platné, ať křičím sebevíc,
stejně mne moc neposlouchají. Usmála se a pak mi řekla“. „Když chceš, aby tě
někdo poslouchal, ztiš hlas a zesil srdce“. Kolikrát jsem si tuto větu v životě říkala.
Stačí ztišit……….
Stačí zesílit …….
A vždycky mi ta věta pomohla a pomáhá všem, kterým jsem ji od té doby předala.
(převyprávěno a upraveno E.Martin: Schody do ráje)
Co moudrosti je v tomto kratičkém článku. Kdo z nás nezakřičel na své děti, které nechtěly poslouchat. Kdo z nás nezvýšil hlas, když se mu děla určitá křivda a on
se snažil proti ní bránit? Jedno moudro praví, že když docházejí argumenty, přichází
na řadu síla hlasu. Pravda je, že pokud se na děti stále křičí, již nás ani neslyší
a berou to jako určitou zvukovou kulisu a berou to jako věc zcela normální viz. náš
článek. Respekt, přirozený respekt si člověk nezískává křikem, ale láskou a důsledností. Dnešní svět je jiný, než když jsme byli malí. K dospělým a starým lidem byla
úcta. Zdravilo se, dnešní mládež toto pravidlo úcty ani nezná. Samozřejmě, že ne
všichni. Ale na straně druhé soudíme děti, mladé lidi, ale musíme se zeptat ,kdo je
tak vychoval. Jaký viděli vzor? Vím, že si tak jeden před druhým chce dokázat svoji
velikost právě tou onou hrubostí a drzostí. Paradox je, že jsou to již malé děti, které
teprve navštěvují základní školu.
Opět musím zavzpomínat na svoji základní devítiletou docházku. Bylo tam mnoho
vynikajících učitelů, kteří nepoužívali sílu hlasu, ale onu přirozenou autoritu. V první
třídě to byla paní učitelka Fučíková. Drobná žena, s vlnitými, krátkými šedivými vlasy.
Měla černého špice, který jí doprovázel každý den na jejích běžných pochůzkách,
ale to již neučila. Vzpomínám si, že jednou přišla do třídy celá v černém oblečení
a řekla nám: „Děti, tak mám už jen vás“. To bylo tehdy, když ji zemřel manžel. Na
druhém stupni této základní devítileté školy vzpomínám na paní učitelky Řežábovou,
Janátovou, Jarošovou……. Ale na jednoho učitele obzvlášť ráda vzpomínám. Byl to
pan učitel Čermín, který nás učil matematiku. Zásadně chodil v šatech a kravatě. Když
vstoupil do třídy, rozhostilo se takové ticho, že byste slyšeli, jak se říká hovorově
„spadnout špendlík“. Nejprve si utřel stůl a židli, srovnal rýsovací náčiní podle velikosti
na stole. Pak si teprve sedl a zapsal do třídnice. Při výkladu chodil po třídě. Pokud
něco psal na tabuli, potom si vždy utřel ruce do kapesníku. Tehdy byly třídy plné dětí.
35 dětí byl běžný stav. Když by si někdo troufnul otočit se do zadních lavic, jen sykl
a dotyčný žák okamžitě věděl, co má udělat. Byl moc hodný. Zajímal se stále o žáky,
kteří již ze školy odešli. Jak jsme ho jako děti milovaly! A já na něho nezapomenu
do konce svého života. Tak jak mi v srdci zůstane pan učitel Ćermín, tak mi v srdci
zůstane paní učitelka Jarošová, která mě přivedla k lásce k českému jazyku, slohu
a literatuře vůbec. Na Střední průmyslové škole keramické jsem měla za třídního
Ing. Pána. Úžasného člověka s velikým srdíčkem. Všechna děvčata od prvého do
čtvrtého ročníku ho milovala. Chodil také v šatech na kterých nosil bílý plášť. Když
někdo neprospíval, nebo něco provedl, a to tam byli již dospělí lidé, kteří si doplňovali
vzdělání, aby mohli dělat v keramických závodech mistry, vždy za ně orodoval a hájil
je. Co na tom, že se na ně potom zlobil, ale zásadně to bylo mezi čtyřma očima. On
dobře věděl, jak bolí ponížení před ostatními. Nikdy jsem ho neslyšela zvýšit hlas, a
přesto byl ve třídě při hodinách naprostý klid. Český jazyk nás učila paní profesorka
Karlíková, která velice poutavě vyprávěla literaturu. A tak bych mohla pokračovat dál.
Že je to doba dávno minulá? Není, i moje sestra Jana učí na Střední odborné škole
a středním odborném učilišti v Hněvkovicích. Také ji mají děti moc rády. Když mají
problémy, chodí za ní nejen do kabinetu o přestávkách, ale i domů. Po ukončení
studia ji píší, posílají fotky svých dětí, jezdí se za ní podívat. Nikdy na ni nezapomenou
s dárky, na které se všichni skládají. Proč? Protože jim dává ten největší dar z darů,
které nám dávali již naši učitelé, a sice dar srdce. Oni, tak jako ona, se zcela rozdávali.
A já dnes děkuji Bohu, že jsem takové učitele na své cestě měla a nesu si životem
vzpomínky, které mi stále připomínají, co je v životě nejdůležitější. A to zcela se rozdávat pro ostatní, být pro ně vzorem, milovat svoje povolání, a to beze zbytku. Být
lidský a shovívavý. Nikdy nezapomenout, že každý člověk má svoji hodnotu, lidskou
nezaměnitelnou hodnotu, a proto ho nemůže nikdo zastoupit.
Eva Dvořáková

Poděkování

Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat vzácné ženě, paní Evě Dvořákové. Hodně lidí se setkalo s její nezištnou pomocí, jak materiální, tak duchovní.
Přesto je dost těch, kteří nedokáží ocenit její obětavost.
Je mezi nimi závist, že sami něco takového nedokáží a je mi líto těch, kteří
vůbec neznají úžasné aktivity této ženy, nekonečnou práci v pomoci potřebným
a přesto pomlouvají. Vím, že je i dost těch, kteří si Vás váží a mezi ně patřím
i já.
Proto přijměte paní Evo Dvořáková poděkování za všechny seniory, kteří se
účastnili v prosinci dalšího, Vámi organizovaného, setkání seniorů v Městském
domě kultury „Sokolovna“. Všichni byli nadšeni jak dárkem, pohoštěním, ale
zvláště kulturním programem. Poděkování patří také Vašemu manželovi, který
Vám ve všem ochotně pomáhá.
Ještě na závěr bych Vám popřála hodně zdraví a tak jak to děláte, nadále se
povznášet nad malichernými řečmi. Všichni ti, kteří šli duchovní cestou a pomáhali ostatním byli zatracováni, neboť vybočovali z řady těch materialistických,
sobeckých a závistivých, proto museli být odstraňováni. V naší době se to děje
urážkami a pomluvami.
Přeji Vám do dalších Vašich akcí trvalé zdraví a hodně Boží energie.
Jitka Hrušková

Turnaje squashe pokračují v březnu

Jarní turnajová sezóna squashe pokračuje netradičně až od března.
„Původně jsme chtěli první klubový turnaj uspořádat začátkem února. Přišly však velké mrazy a proto jsme z preventivních důvodů zdraví hráčů
únorový program zrušili,“ říká předseda SQUASH klubu Týn Václav Brom.
Předseda vycházel z minulých zkušeností, kdy na kurtech v hale při větších mrazech trvajících několik dnů spadla teplota i téměř k 11 stupňům.
A to již se těžko opakovaně zahřeje tělo sportovce a rovněž míček zůstává studený a neskáče. „Pravdou je, že se letos, po zesílení přívodu tepla
do haly, situace dost zlepšila. Přesto mrazy kolem 15 stupňů velkou halu
a squashové kurty hodně ochladily. Ráno byla na kurtech teplota kolem
třinácti stupňů, večer to bývalo o pár stupňů lepší. Je vidět, že vytápění
se zlepšilo, ale s letošním extrémem si poradit nemůže. Jistotou však je,
že v hale bude dobrá hra při menších mrazech, které byly problémem
do loňska. Každopádně na jaře plánujeme tři turnaje v březnu a dubnu
a uvažujeme o možnosti květnového turnaje jako náhradu za únor,“ zve
hráče na jarní turnaje Brom, který věří, že také letos budou akce zařazeny
do programu Vltavotýnský Oranžový rok s hlavní m partnerem Jadernou
elektrárnou Temelín. „Bez pomoci elektrárny Temelín a města by řada akcí
nejen squashe, ale většiny sportů v Týně těžko nacházela prostředky na
náklady pořádání akce pro veřejnost.“

Termínová listina akcí SQUASH klubu Týn - jaro 2012
BŘEZEN 2012

DUBEN 2012

Sobota 3.3.
v 10:00

Sobota 28.4.
v 10:00 MASTERS

11. Pohár SQUASH klubu

Sobota 21.4.
v 10:00

14. ČEZ-OPEN Týn nad Vltavou

Olympie po podzimu zbraně neskládá,
připravuje se na návrat do KP

V návaznosti na kritický a nutno podotknout, že pravdivý článek pana
Tichého z minulého čísla Vltavínu, se pokusím trochu vylepšit mediální
obraz našeho fotbalového klubu. Zatím se, pane Tichý, bohužel nenašel
nikdo, kdo by pokračoval ve Vaší dlouholeté poctivé práci.
Pokud by se někdo takový objevil, musel by do kroniky označit podzim
2011 za období nevydařené. Po sestupu z krajského přeboru neočekávali
příznivci týnské kopané nic jiného než okamžitý útok na první příčku A- třídy
zajišťující návrat mezi krajskou elitu. Realita žel vypadá poněkud odlišně:
4. místo s desetibodovým mankem na vedoucí Osek. Nicméně současná
situace rozhodně není ztracená. Vzhledem k blížící se reorganizaci soutěží
se očekává, že postupovou radost si bude moci vychutnat nejen klub s největším ziskem bodů, ale i jeho nejúspěšnější pronásledovatelé. V každém
případě bude muset Olympie na jaře zabrat a pokusit se napravit některá
zbytečná podzimní zaváhání.
Tabulka Vám nabízí přehled podzimních zápasů Olympie a průběžné pořadí I. A třídy.
Hradiště - Týn

0:1 Vařil (p.)

1.

Osek

32

Týn - Planá n. L.

2:0 Štos, Buriánek

2.

Sedlice

29

Katovice - Týn

2:1 Kášek

3.

Želeč

27

Týn - Želeè

0:1

4.

Týn

22

Malšice - Týn

2:1 Šálený

5.

Katovice

21

Týn - Chýnov

1:0 Štos

6.

Sokol Sez. Ú. 19

Protivín - Týn

2:3 Vařil 2x, Brom Jos.

7.

Čimelice

Vacov - Týn

2:1 Kodad

8.

Vacov

Týn - Èimelice

18
17

1:0 Boček
9. Protivín
Vařil 2x, Buriánek, Hrdina(p.),
N.V. Brloh - Týn
2:5
10. Planá n. L.
Štos(p.)
Týn - Sokol Sez. Ú. 0:1
11. Hradiště

17
17

Osek - Týn

4:1 Buriánek

12. Chýnov

16

Týn - Sedlice

0:0

13. Malšice

15

Týn - Protivín

3:0 Buriánek 2x, Vojík

14. N. V. Brloh

11

16

V přípravě sází trenér Vladimír Švec na osvědčený model zahrnující
tréninky na vedlejším hřišti v areálu Olympie a zimní turnaj na Hluboké.
V podzámčí na umělé trávě se zatím A mužstvu výsledkově nedaří - po
remíze 1:1 proti Roudnému a prohrách 1:3 s Protivínem a 2:3 s dorostem
Dynama bude Týn pokračovat ve skupině o 16. až 20. místo. Při výběru
optimální sestavy má trenér k dispozici následující hráče: Švejda Jan, Šmitmajer Jakub, Valtr Martin, Blüml Vladimír, Kodad Jan, Švec Marek, Šonka
Michal, Meidl Jan, Pomije Tomáš, Brom Josef, Boček Miroslav, Hrdina Zdeněk, Šálený Michal, Plojhar Jakub, Buriánek Pavel, Vojík Jaroslav, Spěvák
David, Hezoučký Pavel, Bartuška Pavel, Vařil Pavel, Štos Radim, Klička Jiří,
Bahleda Ondřej, Červenka Vladimír a Kojetín Lukáš.
Více informací nejen o A mužstvu naleznete na webových stránkách
klubu olympietyn.webnode.cz, kde vedle aktualit ze zimní přípravy najdete také rozhovor s trenérem Vladimírem Švecem a kapitánem Zdeňkem
Hrdinou.
Josef Brom

Doba postní

Snad každého z nás překvapilo počasí. Mráz a sníh jakoby chtěly
připomenout dobu vánoční, která již
dávno minula. Dobu, kdy alespoň na
dokamžik roztávají i ta nejtvrdší lidská srdce a ve vzduchu se snáší jakási dobrá atmosféra, která však bohužel
většinou nevydrží déle než do svátku Tří králů. A tak jsou
naše naše zahrady, auta a chodníky pokryty studeným
sněhem a stejně tak jsou možná už vychladlá naše
srdce. Vánoční idylka je však daleko, vidina dovolené
u moře v nedohlednu a chmurné počasí se nám se svými
vrtochy snad přímo vysmívá. Ještě že jde život v koloběhu dějin a ten kolo-běh má svoji docela pevnou strukturu.
Alespň ten koloběh liturgického roku. Po vánocích jsme
prožili „hromnice“ a po krátkém čase liturgického mezidobí vstoupíme popeleční středou 22. února do doby
postní. Je to čtyřicetidenní příprava na velikonoční svátky. Čas postu a přemýšlení, nikoliv však smutku a okázalé usebranosti. Doba postní trvá přesně tolik dní, kolik byl
Kristus na poušti, aby se tam v tichu a samotě připravil
na veřejné působení. Tehdy tam měl i nezvaného hosta,
který jej přišel pokoušet – Satana. Celkem třikrát mu přinesl lákavou nabídku, takový malý obchod a nechtěl nic
Milé tetičky a sousedé, při Valném volebním zasedání dne 21. ledna 2012 jsem byla opět zvolena rychtářkou naší obce. Děkuji vám všem
za projevenou důvěru. V letošním
roce nás čeká náročný úkol, kterým
je oslava 85. výročí založení spolku.
Kromě této oslavy však musíme plnit
další povinnosti dle regulí spolku.
Vyzývám vás všechny k větší aktivitě, kdo by měl nějaký nápad, ať se
ozve. Věřím, že spolupráce v tomto
volebním období bude ještě lepší.
Důkazem zájmu o naši činnost je, že
jsme za loňský rok přijali 12 nových
tetiček a sousedů, kteří se těší na
práci ve spolku. Baráčníci jsou velmi dobře přijímaným partnerem ve
všech aktivitách pro město Týn nad
Vltavou, pro JETE Temelín i pro úřad
Jihočeského kraje. Je jen na nás, jak
využijeme všech možností a nabídek k podpoře. Potřebujeme však
spolek omladit, proto zvu mezi nás
všechny Týňáky, co rádi dělají něco
nejen pro sebe, ale i něco dobrého
pro druhé.
Mým přáním je mít ve spolku
ochotné lidi, se vzájemnou úctou,
porozuměním a veselou myslí!
Jaroslava Fialová, rychtářka
Sdružené obce Baráčníků Vitoraz
Týn nad Vltavou

Hovory s farářem

Milí čtenáři, zvu vás na Hovory
s farářem třetí středu v měsíci, tj. 15.
února po mši svaté na faře od 17.45
hodin.
Váš P. Marek Donnerstag

velkého -“jenom“ aby se mu Kristus podřídil. Všeobecně známými slovy „Táhni, Satane!“ však svoji další bitvu
prohrál. Ale prohraná bitva neznamená prohraná válka.
V dnešním světě je tolik pokušení a příležitostí k podvolení se zlu. A každá duše se počítá ...... Proto je doba postní
také dobou rekapitulace vlastního života. Jak si asi stojíme tváří v tvář nástrahám, kterými je svět propleten? Na
tuto otázku se těžko odpovídá v rušné společnosti, v hojnosti jídla a radovánek. Proto je doba postní tak důležitá.
To, co bylo dřív samozřejmostí, (střídmost v jídle, četba
nebo pobyt na nějakém klidném místě), v dněšní době
objevujeme jako velkou novinku a jako podpůrný prostředek pro odbourávání stresu a znovuobjevení osobní
vyrovnanosti. Koloběh roku se po staletí nemění. Kdo se
mění, jsme my.
Obrovský pokrok téměř ve všech vědních oborech,
který sotva stíháme zaznamenat, je velké pozitivum
dnešní doby. Nebude nám však nic platný, pokud se
nebude opírat o silný morální základ společnosti a silné
a kvalitní osobnosti. Čtyřicet dní doby postní nám může
pomoci utřídit myšlenky a priority, které máme. Přejme
si, ať vyjdeme z této doby posíleni a s jasnou odpovědí
na položenou otázku – jak si v tom našem životě stojíme.......
MK

Milé tetičky, milí sousedé!

V sobotu 21. ledna 2012 se konalo v Baráčnické rychtě v Týně nad Vltavou
Valné volební zasedání Sdružené obce Baráčníků Vitoraz. K naší velké radosti
nás navštívili zástupci třech jihočeských žup. Byly to delegace sousedů a tetiček z X. župy a to z obcí Písek, Prachatice, Pištín, Vodňany, Radomyšl, z naší
IX. župy nás navštívila delegace z Českého Krumlova vedená župním rychtářem sousedem Václavem Hrdličkou, z obce Boršov přijel župní pantatínek
František Čerkl s delegací, dále nás navštívily tetičky z Hluboké nad Vltavou,
zástupci z Kamenného Újezda, Věžovaté Pláně, Velešína a vůbec poprvé navštívila naší rychtu delegace z VIII. župy z Třeboně,
pantatínek Leština s tetičkou. Sousedé a tetičky
ze Soběslavi se omluvili,
protože ten samý den
probíhalo v Soběslavi
župní valné zasedání.
Z naší obce se zasedání
zúčastnilo 46 sousedů
a tetiček. Tradičně přijal
naše pozvání i senátor
za náš obvod ing. Tomáš
Jirsa /starosta Hluboké
nad Vltavou/ a za město Týn nad Vltavou nás navštívil starosta našeho města
Mgr. Milan Šnorek. Navštívili nás i zástupci vltavotýnských spolků - Veteráni spolek bývalých vojáků, zástupci dobrovolných hasičů a zástupci rybářského
spolku. Dostavil se i pan David Blažek, který nám pomáhal v létě tvořit naše
malé minimuzeum krojů na naší rychtě. Hrála hudba Podskalačka a jako zlatý hřeb kulturního programu jsme pozvali dětský pěvecký kroužek Baráček
z Radomyšle pod vedením manželů Šílených. Děti zazpívaly několik písní
z operetky Perly panny Serafinky a připomněli nám krásný zážitek, který jsme
si odnesli loni na podzim z návštěvy tohoto představení. Představení do Týna
přivezli loni ochotníci z Radomyšle. Velice mile potěšilo přítomné i vystoupení
Sabinky Hrabčákové, která měla sólo na klarinet a podařilo se jí překonat
velikou trému. Na rychtu se směstnalo 100 lidí, všichni byli pohoštěni a Valné jednání, kterému hned na počátku požehnal náš soused pan farář Marek
Donnerstag Th.D., probíhalo důstojně a v duchu regulí. Rychtářkou byla opětovně zvolena tetička Jaroslava Fialová, která složila slib do rukou župního
pantatínka Františka Čerkla. Ostatní představitele a členy nového konšelstva
vzala rychtářka do slibu na konšelském sedění dne 1. 2. 2011. Děkujeme

V měsíci lednu proběhlo Valné volební zasedání
Sdružené obce Baráčníků Vitoraz v Týně nad Vltavou
a také Valná hromada spolku Vetráni – spolek bývalých vojínů v Týně nad Vltavou.
Obě tato zasedání jsem osobně navštívila. „Baráčníky“ jako dlouholetá členka a „Veterány“ jako manželka
jednoho z nich a jejich velká sympatizantka. Myslím,
že nejen já, ale i všichni přítomní museli ocenit práci
a osvětu spolků, které vyplynuly z přečtených zpráv
o jejich činnosti a hlavně jsme všech těchto akcí skutečně svědky. Oba tyto spolky mají v Týně dlouholetou
tradici a úspěšně vzájemně spolupracují. Jejich bohaté programy poskytují nejen jejich členům, ale i všem

ostatním Týňákům možnost vkusné zábavy i poučení
/vlastivědné zájezdy, besedy apod./.
Je tedy třeba poděkovat vedení těchto spolků
a popřát hodně zdraví a elánu do další činnosti. Kromě
spolků existuje v Týně ještě řada dalších společenských
aktivit, které obohacují společenský život obyvatel Týna.
Jako příklad uvedu Sdružení Podskaláků, kteří udržují řadu staročeských zvyků z nichž nejpopulárnější je
masopustní průvod masek doprovázený hudbou, který se koná vždy na konci Masopustu t. j. 6 neděl před
Velikonocemi.
Jaroslava Svobodová,
Vinařického nám., Týn nad Vltavou

VLTAVÍN - kupón na jeden bezplatný soukromý inzerát nebo inzerát pod značkou (á 20 Kč)
Text inzerátu.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Adresa nebo telefon..............................................................................................................................................................

Baráčníci z Týna n. Vlt. blahopřejí k narozeninám sousedovi:
10. 3. 1937 Šafránek Josef, 75 let
Pevné zdraví, štěstí na každém
kroku, ze života radost mít, myšlenky jen pozitivní, smíchem, vtipem nešetřit. Plnou náruč radostí,
k tomu žádné starosti.
Přeje konšelstvo
všem našim tetičkám a sousedům,
kteří se zasedání zúčastnili i všem
těm, kteří se postarali o to, aby vše
bylo v pořádku. Do konšelstva byli
zvoleni i někteří noví činovníci a věříme, že se nám práce bude dařit alespoň tak, jak tomu bylo v uplynulém
období. Hned 22. ledna navštívila
delegace našich tetiček a sousedů
Valnou hromadu Veteránů - spolku
bývalých vojáků a zde jsme navázali
kontakt s podpůrným spolkem Svépomoc z Bechyně a dohodli jsme se,
že až bude teplejší počasí, pozveme
členy tohoto spolku k nám na posezení na rychtu a seznámíme je s činností naší obce. Věřím, že pozvání
k tomuto setkání přijmou i Veteráni.
Pak bechyňským jejich návštěvu
oplatíme a pojedeme do Bechyně.
Měsíc únor je ve znamení plesů
a tak bychom měli navštívit v sobotu
11. února baráčnický ples naší župy
v Boršově, 18. února ples v Pištíně a 25. února ples v Písku. Velice
těžko sháníme zájemce z našich řad
o návštěvu plesů a tak vyzýváme
i veřejnost, pokud byste někdo měl
zájem uvidět, jak vypadá krojovaný
baráčnický tradiční ples, zveme vás
- pojeďte s námi, náklady na cestu uhradíme, na vás budou výdaje
za vstup, občerstvení a případný
nákup tomboly. 5. února jsme navštívili župní valné volební zasedání
X. župy spisovatele Josefa Holečka
se sídlem ve Vodňanech a ještě nás
v únoru čeká valné volební zasedání v Ledenicích. Počátkem března
pak bude koloběh valných zasedání
zakončen valným volebním zasedáním naší IX. župy Jakuba Kubaty se
sídlem v Č. Budějovicích. Zasedání
se ale koná v Boršově nad Vltavou.
Zveme vás všechny, nejen naše
sousedy a tetičky ale i širokou veřejnost, na přednášku konanou ve
čtvrtek dne 16. února od 17.00
hod. na Baráčnické rychtě, Pod
Tratí 578. Přednáška se týká nového způsobu vyplácení sociálních
dávek a všeho, co potřebujete
vědět a pomůže vám lépe se orientovat v těchto záležitostech
/rodičovské dávky, pomoc v nouzi, pečovatelská služba apod/.
Přednáška je určena všem věkovým skupinám a s těmito záležitostmi vás seznámí a na vaše dotazy
bude odpovídat vedoucí sociálního
odboru Města Týn nad Vltavou paní
Bezlerová. Těšíme se na vás!
Jaroslava Svobodová, syndička
Vydává a tiskne František Fiala, provoz tiskárna
Vltavín, IČO: 12908142 - odpovědný redaktor Fiala
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Zatím jediné známé vyobrazení prvního týnského kostela nalezeno
Město Týn nad Vltavou může
za svoji největší historickou ztrátu považovat absolutní vymizení
jakýchkoli stop po nejstarším vltavotýnském kostele, zasvěceném
Panně Marii a později sv. Kateřině.
Tento románský kostel byl nejstarší kamennou stavbou vznikající
vltavotýnské osady, byl založen
pravděpodobně záhy po vzniku
opevněného hradiště, v druhé polovině 11. století, a byl tedy dokladem
vznikajícího města Týna nad Vltavou. Pravděpodobně již na počátku 11. století získalo území ohraničené řekami Lužnicí a Vltavou do
majetku pražské biskupství. V jeho
středu vyrostla týnská osada, která
své výhodné poloze při vodní cestě
i existenci vltavského brodu vděčila
za to, že z ní záhy vyrostlo významné hospodářské a obchodní středisko celé oblasti. Na ostrohu při ústí
Hlinského (Hlineckého) potoka do
Vltavy vznikl opevněný dvorec osazený zřejmě biskupským správcem
(později zde vznikl hrad). V blízkém
okolí se postupně koncentrovalo
další osídlení. První centrum se zmíněným kostelem, dnešní Vinařické-

o objasnění nejstarších městských
dějin; není tedy jinak podložen. První písemnou zprávu o Týně nad Vltavou máme až z roku 1229, ta však
existenci kostela nijak nezmiňuje.
Bohužel neznáme ani podobu
ani přesnou polohu tohoto prvního křesťanského svatostánku ve
městě. Podle doby vzniku můžeme
usuzovat na jednolodní stavbu kruhového či čtvercového půdorysu.
V roce 2005 proběhl na Vinařického
náměstí nedestruktivní archeologický průzkum, který měl za cíl nalézt
pod povrchem základy kostela,
bohužel nebyl úspěšný.
Kostel sv. Kateřiny, podle nějž se
původně celé Vinařického náměstí
nazývalo Svatokateřinské, ztratil své
výsostné postavení v druhé polovině 13. století, kdy bylo za Hlinským
potokem založeno nové město, tzv.
Nový Týn s kostelem sv. Christofora (Kryštofa), dnešní barokizovaný
kostel sv. Jakuba. Navíc byl kostel
sv. Kateřiny v průběhu historie několikrát poničen, nejvíce při několikanásobném vypálení města v průběhu třicetileté války (v letech1628
a 1645). Oprava kostela místní

ho náměstí, tedy vznikalo již kolem
roku 1050. Kostel mohl teoreticky
existovat již kolem roku 1067, historické prameny uvádějí, že jej založil
přímo pražský biskup Jaromír (biskup v letech 1067 – 1090), historik
Josef Sakař píše, že kostel byl „biskupem Jaromírem zdvižený“. Tento
údaj se však objevuje až na počátku
18. století v Pamětní farní knize týnského děkana Františka Augustina
Maye, který se jako první pokusil

obyvatele příliš netížila, právě díky
existenci novějšího kostela v novém
městském centru, proto již v druhé
polovině 18. století zbývalo z kostela sv. Kateřiny pouhé torzo. V roce
1759 popsal památku třeboňský
kronikář jako „kusy zdi od kostela a kláštera“. Tato zmínka se stala
podnětem k pozdějším spekulacím
a pověstem o klášteře v Týně nad
Vltavou připisovaném dominikánům
nebo dokonce templářům. V našem

Konopí v léčitelství

Poměrně často se mi stává, že mne na ulici
zastavují lidé, aby se mne zeptali na mou zkušenost s lékařským užíváním konopí, neboli
marihuany. Dočetli se totiž v jednom z loňských
Vltavínů, že moje dcera, která má roztroušenou
sklerózu ve vysokém stupni, marihuanu užívá na
radu své lékařky a že tato bylina jí velmi pomáhá.
Tazatelé jsou vždy velmi nesví. Jsou trochu
ustrašení, že se ptají na zakázanou bylinu, ale při
tom jsou v situaci, kdy oni nebo někdo z jejich
blízkých má zdravotní problémy, které klasická
medicína řeší velmi problematicky. Mají strach se
zeptat, ale při tom mají strach o své blízké nebo o
sebe a tuto informaci prostě potřebují.
Seznam nemocí, na které má konopí velmi
výrazně positivní účinek je překvapivě dlouhý a renomované farmaceutické firmy se jeho
výzkumem velmi intenzivně zabývají. Dnes je již
prokázáno, že jako léčivka marihuana nemá na

městě však prokazatelně nikdy klášter nebyl.
Koncem 18. století se uvažovalo
o úplném rozboření kostelní ruiny.
Napomohl tomu největší městský
požár v roce 1796, po jehož konci
se použil kámen ze zaniklého kostela (a také nedalekého polozbořeného hradu) na rekonstrukci poničených domů. Poslední stopy po
kostele zmizely někdy v průběhu 19.
století, v druhé polovině 19. století
se náměstí předláždilo (část dlažby
s „kočičími hlavami“ je zachována
dodnes) a sv. Kateřina tím definitivně zmizela ze světa.
V současné době je tedy již téměř
nezjistitelné, v kterých místech se
kostel přesně nacházel. Na mapě
stabilního katastru z roku 1828 je
vyznačen kříž nedaleko domu čp.
212. Historik Josef Sakař o tomto kříži soudil, že připomíná místo
původního kostela. Úzký dům čp.
212 je „přilepen“ na sousední dům
čp. 213, z druhé strany má proluku,
prázdnou parcelu po domě čp. 211,
který byl staticky narušen povodní v srpnu roku 2002 a musel být
stržen. Kříž je na mapě zanesen přibližně v místech, kde naproti domu
čp. 212 začíná park před Vinařického školou. Tento kříž dnes již neexistuje, několik metrů severněji od
něho byl v roce 1850 vztyčen nový
kříž jako připomínka epidemie cholery. Mramorová pamětní deska na
zadní straně podstavce (přivrácené
k budově školy) připomíná obnovu
kříže v roce 1850 českobudějovickým loďmistrem Vojtěchem Lannou, na druhé straně podstavce je
pamětní deska z roku 1934, týkající se restaurování této památky na
náklady vltavotýnského měšťana
Josefa Závodného. V její horní polovině je vytesána báseň Karla Aloise
Vinařického, v dolní pak zmínka
o tom, že kříž stojí na místě „nejstaršího chrámu Páně sv. Kateřiny“.
Přibližně v těchto místech bychom
tedy měli hledat nejstarší vltavotýnskou památku.
Ke konci loňského roku se mi
díky postupné digitalizaci archivů
podařilo nalézt na stránkách projektu
„Veduty v českých archivech vzniklé
do r. 1850“ vedutu města Týna nad
Vltavou. Jedná se o kolorovanou
perokresbu na části Hraniční mapy
panství Drahonic a Protivína, originál je uložen v třeboňském archivu,
fond velkostatek Protivín, mapa č.
39 (za souhlas se zveřejněním této
veduty v tisku děkuji). Jedná se
o skutečný unikát – veduta kormě
nového městského centra zachycuje také dnešní Vinařického náměstí

evropském kontinentě konkurenci a že patří do
skupiny nejléčivějších bylin na světě vůbec.
Pomáhá v léčbě nejen roztroušené sklerózy, ale také Parkinsonovy nemoci, Alzhreimovy
nemoci, bércových vředů, migrény, astmatu,
lupénky, posiluje imunitu, hojí popáleniny atd.
Před dvěma týdny se na mne obrátil mladý
člověk, kterému se začínají nekontrolovatelně
třást ruce. Předtím to byla paní, jejíž manžel má
velké problémy s Parkinsonovou nemocí.
Předtím to byl pán, který má rakovinu slinivky
břišní. Zbývá mu již jen asi půl roku života. Má ale
obrovské bolesti, trpí nepředstavitelným stresem
a upadá do totálních depresí.
Předtím to byl pán (soudní úředník), jehož
manželka utrpěla při autohavárii těžké zranění
hlavy. Následkem toho má neustálé bolesti, neudrží rovnováhu a občas ztrácí orientaci.
Já sám od svých dvanácti let trpím silnými
migrénami.
Na všechny tyto nemoci a postižení má marihuana a výtažky z ní velmi výrazné léčebné účin-

a na něm zatím jediné dosud známé vyobrazení kostela sv. Kateřiny.
Mapa pochází z roku 1710, tedy
z doby, kdy kostel sv. Kateřiny ještě
nemusel být ruinou. A skutečně, na
vedutě jsou zachyceny oba kostely.
Zda autor předlohy Maxmilián Stránský skutečně Týn nad Vltavou navštívil a koncipoval své vyobrazení
podle reálné předlohy nevíme, ale je
to pravděpodobné. Musíme ovšem
přihlédnout k tomu, že veduta je
poněkud stylizovaná (např. zámek
má tři křídla namísto dvou, kostel
sv. Jakuba má dvě věže, ale v roce
1710 ještě neměl ani jednu). Mapa
zachycuje také další místa v našem
okolí, například Dříteň se zámkem
a kostelem, Hněvkovice, Neznašov
se zámkem a dvorem nebo například Bílou Hůrku. Ze všech kreseb
je patrné, že je autor kreslil podle
skutečné podoby, ač ne zcela přesně. Zcela jistě je tomu tak i v případě kostela sv. Kateřiny. Nicméně se
jedná o nejstarší a zřejmě jedinou
dochovanou podobu tohoto kostela. Na kresbě je kostel sv. Kateřiny
zachycen jako jednolodní stavba na
obdélném půdoryse s jednoduchou
jehlancovou věží, stavba zabírá skutečně dolní část náměstí. Škoda,
že je mapa právě v těchto místech
mírně poškozena a kresba není zřetelnější.
V blízkosti parku na Vinařického
náměstí, u paty domu čp. 111 v ulici
Ke Hradu, býval původně v chodníku zabudovaný kamenný tympanon (horní část portálu), který dnes
můžeme spatřit volně uložený v chrámu sv. Jakuba na náměstí Míru. Jak
se tento trojúhelný tympanon octl
v ulici Ke Hradu nevíme, jeho umístění bylo důvodem domněnky, že je
pozůstatkem původní architektury
kostela sv. Kateřiny. Ten však byl
stavěn v románském slohu, zatímco
vegetativní motiv na tympanonu je
gotický. Existují dvě možné teorie:
buď je tento architektonický prvek
pozůstatkem mladší gotické přestavby kostela sv. Kateřiny, nebo
byl součástí chrámu sv. Christofora,
dnes sv. Jakuba. Je tedy možné, že
jediným hmatatelným dochovaným
pozůstatkem prvního vltavotýnského kostela je tento tesaný zdobný
kámen.
Pokud se podaří rekonstruovat
stávající historickou expozici městského muzea, měla by se veduta
s nejstarším vyobrazením Týna
nad Vltavou s dosud oběma kostely stát součástí této nové expozice
a seznamovat návštěvníky s historickou podobou našeho města.
Martina Sudová

ky a to bez jakýchkoliv vedlejších účinků.
A pokud si myslíte, že tato problematika se
Vás netýká, tak se nemylte. Ani moje dcera ani
já jsme si nemysleli, že by se nás něco takového mohlo nějak týkat. Dcera sportovala, závodně tančila latinskoamerické a standardní tance
a koncertně hrála na kytaru. Dnes se jen velmi
problematicky dokáže pohybovat na kolečkovém
křesle. A ke každé jiné činnosti, která je pro zdravého člověka zcela samozřejmá a bezproblémová, ona potřebuje naši asistenci. A toto vše přišlo
zcela náhle a bez jakéhokoliv varování.
A protože škála těch, kteří se na mne již obrátili a stále dál se obrací, je skutečně široká, rozhodl jsem se o svých zkušenostech pohovořit
s těmi, kteří se o tomto něco více chtějí dovědět,
veřejně.
Pokud si mé zkušenosti chcete poslechnout
a nebo se chcete sami na něco zeptat, přijďte
ve středu 22. 2. 2012 v 17.30 hodin do divadelního sálu našeho Zámeckého divadla.
Zdeněk Majzlík, Týn nad Vltavou

Neznámá spisovatelka a skvělý román

V knihovním fondu městského muzea je zařazena zajímavá a poutavá
kniha - román Dožatý lán spisovatelky Marie Antošové. Román je pro náš
region zajímavý zejména z toho důvodu, že se odehrává v blízkosti našeho
města, konkrétně na nejmenované hospodářské usedlosti v lokalitě na Červeném vrchu. Odcitujme si část pasáže, která toto místo v knize popisuje:
„Hospodářství stálo ještě s několika jinými na návrší za městem, které
dole líbezně odpočívalo, podobno vyřezávanému betlému. Kopci, na kterém samota stála, říkali v okolí Červený vrch nebo krátce Na Vršku. Od
města vedla k němu cesta, která, vyklouznuvši ze široké ulice, lemované
nízkými domky, namířila si to rovinou ke kopci. Tam přešla váhavě chatrný
můstek, klenoucí se nad širokou strouhou, podtínající celý kopec, a usilovně se drala nahoru, hluboce vymletá lijáky, s vyježděnými stopami kol
v červeném jílu, s levé strany stíněná lesem, aby pak nahoře, na temeni,
náhle odbočila doprava hodně již skromnější, užší, uprostřed a po stranách
zarostlá travou, přímo se rozběhla k osamělým stavením. Trvalo to skoro
půl hodiny, a přece samota patřila k městu, nazývajíc se honosně Malá
Strana. Po obou stranách kopce šplhal nahoru les. S jižní strany smrkový,
mladě zelený, který ještě před několika lety byl tyčkovinou. Ten se na kopci
udýchaně zastavil, ponechávaje místo polím. Na severní straně to byl borový, vzrostlý, mlžně namodralý, který začínal dole u samé řeky, postupoval
vzhůru přes celý kraj vrchu a vzadu tvořil s jinými pahorky souvislé pásmo.
Střed, svažující se k městu, jakož i temeno vrchu, podobné rovnému stolu,
byla pole, patřící samotě. Vrch kopce půlila cesta, která od smrkového lesa
běžela rovně středem temene k lesu borovému. Pole i stavení byla oběma
směry, jižním i severním, jako laskavou náručí chráněna před drsnými větry. Smrkovému lesu se říkalo obecní, borovému panský. Východní slunce
zlatilo kopuli kostela a zářilo na ručičkách věžních hodin, že je bylo vidět až
shora. Západní strana však byla zcela otevřena a odtud po většinu roku přicházel vítr a také všechny bouřky… Všechna stavení na kopci byla v jakémsi nepochopitelném vzdoru obrácena k městu zády. Shlukla a rozestavila
se všechna uprostřed vrchu podél cesty pěkně za sebou, čelem k jižnímu
nebo západnímu slunci…“.
Musím přiznat, že jsem k přečtení této knihy přistupovala s nedůvěrou.
Román vyšel v roce 1944 a z prvních stránek jsem se domnívala, že půjde
spíše o lehčí čtení, jakousi „červenou knihovnu“ na způsob Vlasty Javořické. O to příjemněji jsem byla překvapena a přečetla jsem knihu tak říkajíc
jedním dechem. Shrnutí na předsádce říká: „V románě Dožatý lán nenajde
čtenář vzrušující, okázalá dramata vesnického života, ta falešná a nepoctivá, chtěná a neskutečná, neboť to není román o vesnických vášních,
o nenávisti, jež spaluje na celý život, o nevěrách a záštích…“. Skutečně,
můžeme číst o prostém životě obyčejné ženy, ovšem podaný tak zajímavým a poutavým způsobem, jaký najdeme jen v málokteré knize Hlavní
hrdinka Zuzana pečuje o chod hospodářství a rodiny, o svého muže, přivádí na svět i pohřbívá své děti a na stáří dožívá u své dcery v Týně nad
Vltavou. Pokud bude mít některý z čtenářů, a zejména čtenářek, zájem si
knihu přečíst, je k zapůjčení v knihovně městského muzea.
Autorka románu byla, jak je patrné, znalá prostředí, o němž píše. Pocházela totiž z nedalekého Vysokého Hrádku. Bohužel se nám o ní doposud
podařilo shromáždit jen velmi málo informací. Jméno Antošová byl pseudonym, vlastním jménem se jmenovala Marie Krsková, studovala ve Strakonicích. Román Dožatý lán byl její prvotinou a psala jej pravděpodobně
až ve středním věku, jak se dočteme na předsádce knihy: „Vstupuje-li spisovatelka do literatury po své třicítce věku a má-li za sebou jen ojedinělé
pokusy…“. Více o této spisovatelce nevíme, ani regionální oddělení Státní
vědecké knihovny v Českých Budějovicích nemá více informací. Obracíme
se proto na čtenáře Vltavínu – pokud byste znali někoho z příbuzenstva
paní Marie Krskové, nechte nám prosím zprávu v redakci. Rovněž prosíme,
pokud má někdo z vás doma román Dožatý lán, rádi jej od vás odkoupíme
pro regionální muzejní knihovnu. Jde nám především o druhý díl této knihy, který ve sbírce nemáme. I. díl zmíněného románu nese podtitul Zuzana a Kajetán, druhý díl, který nám chybí má podtitul Zuzana a její děti. Je
možné, že někdo z čtenářů bude mít doma reedici těchto knih – oba díly
románu Dožatý lán vydalo nakladatelství Ivo Železný v rámci Večerů pod
lampou v roce 1998.
Martina Sudová
Farní charita Týn nad Vltavou
Děkanská 220, 375 01 Týn nad Vltavou
Tel. 385 731 553, 731 402 990
e-mail: reditelka@farnicharita.cz, www.tyn.charita.cz
IČO: 73632945, DIČ CZ73632945
GE Money Bank, č. ú. 159263515/0600

Tříkrálová sbírka 2012

Ráda bych Vám všem velmi poděkovala za příspěvky, které jste věnovali
koledníkům v průběhu Tříkrálové sbírky 2012. Děkuji všem, kterým není
lhostejný osud lidí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterým je sbírka
určena.
Letošní sbírka je určena na humanitární pomoc v zahraničí, dále pomoc
lidem v tíživé situaci v naší republice. Část sbírky se vrátí zpět do Týna
nad Vltavou, kde bude sloužit pro klienty sociálních služeb provozovaných
místní charitou.
Velké poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na průběhu Tříkrálové sbírky, ať už povinně (zaměstnanci charity) či dobrovolně (velká řada
dobrovolníků a dětí). V letošním roce se účastnilo 21 dospělých koledníků
a 73 dětí. Velký obdiv si zaslouží děti, které přestrojeny za Tři krále denně zpívaly koledy u našich domovních dveří. Děkuji všem koledníkům za
výsledek letošní sbírky, který činí 110 128,- Kč. Do letošní sbírky se aktivně
zapojili také na vesnicích Neznašov, Všemyslice, Bohunice, Všeteč, Slavětice, Temelín, Modrá Hůrka, Dolní Bukovsko, Zvěrkovice, Zálší, Lhota pod
Horami, Litoradlice, Předčice, Neplachov.
Jménem Farní charity v Týně nad Vltavou děkuji všem za podporu,
finanční příspěvek a milé přijetí koledníků.
Mgr. Daniela Laschová, ředitelka Farní charity Týn nad Vltavou

Městský dům dětí a mládeže
www.ddmtyn.cz
ÚNOR 2012

PRÁZDNINOVÉ DOPOLEDNE
3. 2. 9:00 – 12:00
Tradiční prázdninové dopoledne
v MěDDM. Vyrábění, hry a soutěže,
v tělocvičně MěDDM
možná i na sněhu. Vhodné pro
děti od 1. do 5. třídy. Vstupné 30 Kč
KARNEVAL 25. 2. 15:00 –
17:00
Karnevalová veselice se soutěžemi pro nejmenší děti s prezentací tanečních oborů MěDDM.
Tentokrát v KD Sokolovna. Vstupné 50 Kč
PŘIPRAVUJEME:
HORY KLUBÍČKO 10. – 17. 3.
Kovářská – Krušné hory
Zimní tábor pro rodiny s dětmi
s lyžováním, sáňkováním a hrami na
sněhu
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
12. – 16. 3.
Hry a soutěže, výtvarné techniky
(malování, práce s papírem, textilem apod.) sportování v tělocvičně
MěDDM. Vhodné pro děti od 1. do
5. třídy.
VÝSTAVA:
V MěDDM PROBÍHÁ VÝSTAVA FOTEK Z AKCÍ A ČINNOSTI
ZÁJMOVÝCH OBORŮ 2011
Bližší informace o akcích
a zájmových oborech najdete na
plakátu konkrétní akce nebo na
www.ddmtyn.cz

Připravujeme:
MěDDM a MCKV Týn nad Vltavou

připravili pro všechny děti na sobotu
25. 2. 2012 Karneval - odpoledne
plné zábavy, masek, vystoupení dětí
ze zájmových oborů MěDDM a tance.
Začátek je ve 14:30 hodin.
Jednotné vstupné 50 Kč.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Stále trvá soutěž : BLAHOPŘÁNÍ K VÝZNAMNÝM PŘÍLEŽITOSTEM
Věkové kategorie:
I. 5 – 7 let
III. 13 – 15 let
II. 8 – 12 let
IV. 16 – 26 let
Zadání: Volnou výtvarnou formou vyrobit (namalovat) blahopřání
k některé významné událost např.
Narozeniny, svátky, sňatky, den
matek, Vánoce, Velikonoce….
Výtvarné
techniky:
Klasická
výtvarná i kombinovaná technika
(kresba tužkou, pastelkami, tuší,
uhlem, voskovkami, malba vodovými barvami, temperami apod.)
Možno kombinovat i s dalšími
materiály (látka, výšivka, korálky
apod.).
Výtvarné práce musí být na zadní
straně řádně označené - kategorie,
název práce, jméno, rok narození
a adresa autora.
Hotové práce přineste do
MěDDM, Tyršova 26. do 17. 2. 2012
Vyhodnocení a předání cen: 7. 3.
2012 ve 14 hodin v MěDDM
Práce budou vystaveny v MěDDM
v dubnu 2012
Účastníci soutěže souhlasí se
zveřejněním své práce při prezentaci MěDDM.

Článek o PEJSKAŘÍCH - aneb HOMO KYNOLOGUS

A je to tady! Nová výstavní sezona je v plném proudu, navzdory třeskutým mrazům.
Vždyť jen šílenec by vstával do tmy, zimy, přemlouval autíčko k nastartování, a to jen a jen proto, aby byl včas u výstavního kruhu někde v Brně či
Olomouci, protože nastal čas předvést své „úžasňáky“ a získat tolik potřebné tituly.
Věřte mi, nebo ne, ale těch „šílenců“, kteří vstávají v nekřesťanskou dobu
v sobotu a neděli / cca 5-6 hod. ráno/, budí okolí startováním aut, boucháním dveří od bytů či domů, pokřikováním na zbytek rodiny, je i v našem
městě dost.
Jsou to PEJSKAŘI tělem i duší, kteří vše výše popsatelné absolvují pro
ten poslední titul CAJC, CAC, CACIB, a kdyby se čirou náhodou v ten správný okamžik zjevil pán pekel, neváhali by a upsali se samotnému ďáblu.
Kdo nevěří, nikdy nebyl a nezažil tu nepopsatelnou atmosféru závěrečných
soutěží, kdy se tzv. „jde o BIGA či BISe“. Dá se to přirovnat k hokejovým či
fotbalovým zápasům, kdy fandí, kdo má ruce a nohy. Zkrátka každý koníček má své příznivce, fanoušky a také sponzory. A je fajn, že „pejskařině“
se začíná hodně dařit a nachází další a další příznivce.
To by tolik lidiček z Týna a okolí nepřihlásilo své pejsky na prestižní
výstavu DUO BRNO, která proběhla ve dnech 4. 2. - 5. 2. 2012 v Brně. Za
náš klub jsme moc rádi, že ti, kteří si pořídili štěňátka v minulém roce, tak
zkusili štěstí ve výstavním kruhu. Ne všem se zrovna dařilo, ale to nevadí.
Důležité je, že to zkusili a „nasáli“ tu úžasnou atmosféru. Výstavní sezona je
před námi a těch výstav a soutěží, co se nabízí, je dost.
Tu nej nej soutěž Šampion šampionů 2011, která proběhla dne 14. ledna 2012 v kongresové hale TOP HOTEL PRAHA jsme, pravda z našeho
města Týna absolvovali jen my - prezentovala se naše chovatelské stanice
REINA IZABEL a s naším ICH. Ensayem TItilar jsme byli nejlepší v plemeni.
Už vlastně třetí rok jsme reprezentovali naše město Týn nad Vltavou a se
ctí jsme obstáli ve velké konkurenci. Pevně doufáme, že příští rok se připojí
i ostatní.
Nyní je před námi další WORLD DOG SHOW, která proběhne ve dnech
18. - 20. 5. 2012 v Salzburgu. Vřele doporučujeme navštívit toto krásné
město, které má nádherné, prostorné haly. Kdo ještě nestihl přihlásit pejska, či pejsky, nevadí. Druhá uzávěrka je: 2. 3. 2012, třetí, poslední: 6. 4.
2012. Pravda, trochu dražší, ale kdo by odolal...
Veškeré info a přihlášky najdete na: www.oekv.at. Takže: GO TO SALZBURG !!!!!!
Za Sportovní klub PEJSKAŘI, o. s. Týn nad Vltavou: Dana Lukášková,
http://skp.webnode.cz Chovatelská stanice DOGO CANARIO REINA IZABEL, www.reina-izabel.cz

