
Rozhovor s…
Ing. Petrem Rohlenou, 
vedoucím odboru hospodářské 
správy a školství MěÚ 
v Týně nad Vltavou

Váš odbor zajišťuje činnosti 
v oblasti státní správy i samosprá-
vy. Upřesněte, co zahrnuje oblast 
státní správy na odboru hospodář-
ské správy a školství?

V oblasti státní správy  je jeho čin-
ností výběr správních poplatků podle 
daňového řádu. Místní poplatky je 
možné nazývat také pojmem „místní 
daně“, protože jejich výběrem obec 
získává příjem, u kterého není záko-
nem ani smluvním závazkem stano-
vena povinnost ani forma protiplnění. 
Konkrétně, například příjem obce 
z poplatků za psa, je součástí příjmo-
vé části rozpočtu města a nemusí pro-
ti němu být v rozpočtu výdaj na řešení 
problematiky psů ve stejné výši. 

Odbor má na úseku správy míst-
ních poplatků i pravomoci exekuč-
ního úřadu, za účelem vymožení 
daňových nedoplatků jsme opráv-
nění vydat exekuční příkaz napří-

klad na srážku ze mzdy, důchodu, 
účet. Není to častá situace, obvykle 
dlužník v průběhu daňového řízení 
zaplatí, obtížná situace s vymožením 
je u nemajetných poplatníků. Ročně 
míváme nejvíce neplatičů u místní-
ho poplatku za komunální odpad. 
Celkem za 10 let zavedení  místního 
poplatku za odpad tj. od roku 2002 
evidujeme 1290 neplatičů z řad jak 
občanů s trvalým pobytem v Týně 
nad Vltavou, tak vlastníků objek-
tů určených k individuální rekreaci 
s dluhem 1619 tis. Kč

Další oblastí odboru na úseku 
přenesené působnosti je správní čin-
nost ve věci povolování provozování 
výherních hracích přístrojů v rozsahu 
zmocnění zákonem o loteriích (dru-
hým povolujícím orgánem je Minis-
terstvo financí ČR) a činnosti s tím 
spojené, jako je kontrola dodržování 
podmínek povolení, správní řízení při 
porušení zákona apod. 

Od roku 2002 organizačně přešly 
na náš odbor některé činnosti přene-
sené působnosti na úseku školství, 
původně zajišťované okresním úřa-
dem. Naše činnosti jsou definovány 
„školským“ zákonem, ale zjednodu-
šeně jsme jakýmsi tykadlem krajské-

ho úřadu pro 11 škol v naší správní 
oblasti, soustřeďujeme a předáváme 
informace a podklady jak od škol pro 
odbor školství krajského úřadu tak 
i v opačném směru z kraje do škol. 
Poskytované informace se z převážné 
většiny týkají „výkonů“ škol (aktuální-
ho počtu žáků, a zaměstnanců školy) 
a mají sloužit pro správné rozdělení 
finančních prostředků určených na 
platy zaměstnanců  ze státního roz-
počtu podle krajských normativů. 
Pověření pracovníci (já a paní Jana 
Novotná) odboru jsou také metodici 
škol ve správním obvodu Týna nad 
Vltavou, celkově se jedná o 11 škol 
a školských zařízení  - všechny MŠ, 
ZŠ, a také ZUŠ a MěDDM. 

Městský dům dětí a mládeže 
a Základní umělecká škola Karla 
Komzáka jsou vltavotýnským specifi-
kem, obvykle bývají tato zařízení ve 
správě kraje. Město Týn nad Vltavou 
historicky dalo přednost verzi, kdy 
spravuje budovy samo, financuje 
také část prostředků na platy ze své-
ho rozpočtu mimo normativ. Má to 
své důvody, město může ovlivňovat 
úroveň provozu těchto organizací, 
je to i prevence před jejich zruše-
ním či omezením provozu (tak jak se 

v minulosti stalo se zvláštní a pomoc-
nou školu, která byla městem převe-
dena na krajský úřad).

Samosprávné činnosti na vašem 
odboru jsou poměrně rozsáh-
lé. Popište, co je pracovní náplní 
zaměstnanců vašeho odboru, kteří 
zajišťují právě samosprávu?

Odbor hospodářské správy usku-
tečňuje usnesení rady a zastupitel-
stva města směřující k činnosti měs-
ta. Realizujeme investiční činnosti, 
zajišťujeme dotace nebo financování 
z jiných zdrojů a to zejména z gran-
tových programů krajských, národ-
ních, evropských, ale i nadačních. 
Zaměstnanci odboru mají na starosti 
majetkové záležitosti obce, správu 
majetku, např. pozemků, městské-
ho hřbitova. Evidují veškerý maje-
tek města a zodpovídají za zajištění 
jeho ochrany před znehodnocením 
(např. organizací inventur, pojiště-
ním). Organizují správu městských 
sítí, vodovodů, kanalizací, veřejného 
osvětlení. Dalším úkolem je údržba 
místních komunikací, správa měst-
ských lesů, hřbitova, veřejné zeleně.

Připravujeme a realizujeme 
výběrová řízení pro město a jeho 
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NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

- pokračování na poslední straně -

Setkání ministrů, předsedkyně  SÚJB Dany Drábové, radních kraje  
a představitelů  firmy ČEZ se zastupiteli a starosty obcí z 13 kilometro-
vého ochranného pásma kolem JETE, které se uskutečnilo na pozvání 
starosty města Týna nad Vltavou Mgr. Milana Šnorka, v MDK Sokolov-
na v pátek 30. března, se týkalo především témat obsažených ve Výzvě 
jihočeských starostů, dostavby a bezpečnostních otázek jaderné elek-
trárny Temelín.

Starostové a zastupitelé 32 obcí v rámci 13 km ochranného pásma 
kolem Jaderné elektrárny Temelín měli možnost projednat aktuální otáz-
ky související s dostavbou temelínské elektrárny a přípravou infrastruktury 
v jihočeském regionu s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou, 
ministrem dopravy Pavlem Dobešem, předsedkyní SÚJB Danou Drábo-
vou, členem představenstva a ředitelem divize výroba ČEZ Vladimírem 
Hlavinkou, ředitelem JETE Milošem Štěpanovským, jednání se zúčast-
nili také zástupci Jihočeského kraje - první náměstek hejtmana František 
Štangl a krajský radní Vladimír Král.

Jednání předcházela Výzva jihočeských starostů ze dne 7. 11. 2011 
adresované vládě ČR. Starostové obcí z třináctikilometrového ochranného 
pásma kolem temelínské elektrárny vyzvali vládu k přihlášení k dostavbě  
za podmínek výstavby dopravních staveb, infrastruktury a přenesených 
činností státní správy v regionu před dostavbou a v době dostavby.

Jednání na Sokolovně mělo za cíl informovat představitele obcí a vyjas-
nit postoj vlády a vedení ČEZu k dostavbě 3. a 4. výrobního bloku teme-
línské elektrárny a diskutovat o bezpečnostních otázkách v souvislosti 
s Jadernou elektrárnou Temelín.

Celkově mělo setkání tři hlavní tematické okruhy. Věnovalo se požadav-
kům Výzvy jihočeských starostů týkající se potřebnosti blízké realizace klí-
čových dopravních opatření a investic v souvislosti s přípravou dostavby 
JETE. Ministr dopravy Pavel Dobeš oznámil záměr vlády podpořit dostavbu 
dálnice D3, řešení investic do železničního koridoru, splavnění Vltavy a také 
převedení komunikace II/105 mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad 
Vltavou pod správu Ředitelství silnic a dálnic, tedy do silnic I. třídy.

Druhým okruhem  byl harmonogram dostavby JETE, zazněl optimistický 
scénář od ředitele divize výroba ČEZ Vladimíra Hlavinky, kdy by do konce 
roku 2016 mohlo být připraveno stavební povolení pro dostavbu elektrárny, 
pokud půjde vše bez komplikací. Samotná dostavba dalších bloků by moh-
la být dokončena po roce 2024 za podmínek kvalitní přípravy výstavby. Byl 
projednán aktuální stav problematiky, varianty a etapy dostavby.

Třetím bodem jednání byla informace předsedkyně SÚJB Dany Drábo-
vé o aktuální úrovni bezpečnosti JETE a obecně jaderných elektráren ve 

světle evropských zátěžových testů po katastrofě ve Fukušimě, aktuální 
vývoj pohledu na standarty bezpečnosti i v souvislosti s ústupem Německa 
od jaderné energetiky.

„V rámci skupiny 32 starostů obcí z okruhu 13 km kolem JETE si velice 
vážíme přípravy promyšlených investic do dopravní infrastruktury propojení 
železničního koridoru, silničních staveb, dálnice D3 a splavňování Vltavy, 
ceníme si faktu převedení komunikace II/105 do strategicky nejvýznamněj-
ších komunikací České republiky. Předpokládáme, že občané pocítí zvýše-
nou kvalitu údržby této komunikace z Týna do Českých Budějovic.

Velmi pozitivně vnímáme ochotu všech zúčastněných nadále přímo jednat 
se samosprávami obcí kolem JETE. Na jednání zazněly až nečekaně pozitivní 
informace, kvitujeme jasné a konkrétní sliby ministra dopravy a situaci bude-
me i nadále sledovat“, uvedl starosta města Týn nad Vltavou Milan Šnorek.

Motivace k společné diskusi ze strany starostů obcí je zřejmá. Obce již 
plánují strategii svého rozvoje na nejbližší léta a nutně se musí s nadcháze-
jící dostavbou vyrovnávat. Musí zhotovit a začít realizovat projekty pro roz-
voj území a připravit se na zvýšení počtu obyvatel, růst dopravy, nároků na 
infrastrukturu, bezpečnost. Je nutné urychleně zvažovat navýšení kapacit 
ve zdravotnictví, školství, připravit průmyslové plochy i místa pro výstavbu 
rodinných domků, apod.                                                                             jk

Výzva jihočeských starostů byla vyslyšena



příspěvkové organizace. Do činnosti 
našeho odboru patří také metodická 
činnost pro příspěvkové organiza-
ce města: nakládání s příspěvkem 
města na hospodaření. Zpracovává-
me na svém úseku návrhy obecně 
závazných vyhlášek, a nařízení obce, 
směrnic a koncepčních materiálů. Na 
odboru také vypracováváme návr-
hy majetkoprávních smluv a město 
zastupujeme jako účastníka ze záko-
na ve většině správních (zejména 
stavebních) řízeních. 

Jsou nějaká témata, která ve 
své práci považujete za problema-
tická?

Naše aktivity a rozsah činnosti 
záleží na vyčleněných finančních pro-
středcích z rozpočtu města. Někdy se 
občané ptají: „Proč se více neuklízí 
sníh ve všech částech města?“. Inten-
zita vyklízení sněhu souvisí s limito-
vanými financemi, které nemůžeme 
překročit.

Občané by měli být informováni 
o celkovém objemu rozpočtovaných 
prostředků, které nelze během roku 
přečerpat. 

Základem příjmové části obecního 
rozpočtu jsou daňové příjmy, dále je 
tato část rozpočtu tvořena kapitálový-
mi příjmy, příjmy z prodejů pozemků, 
místních poplatků, z dotací.

Městský rozpočet se dlouhodobě 
nemění, pohybuje se okolo 120 až 130 
miliónů korun na rok. Z této částky je 
nutné pokrýt veškerý provoz města

Město má stanoveny zastupitel-
stvem města v ročním i střednědo-
bém plánu výdajové priority, které je 
nezbytné postupně realizovat. 

Důležitou zásadou při rozhodování 
a následné realizaci výdajů je efektivi-
ta vynaložených veřejných prostřed-
ků posuzována obecnou metodou: 
„hodnota za peníze“. 

Při stanovení rozpočtových priorit 
města zejména při tvorbě rozpočtu na 
následující kalendářní rok se zastupite-
lé města vždy zvažují a následně roz-
hodují, zda se vloží finanční prostřed-
ky do provozních výdajů města (např. 
zvýšení intenzity údržby travnatých 

ploch, čištění komunikací, rozšíření 
činnosti kulturní nabídky ve městě) 
nebo do investičních akcí, popřípadě 
město zintenzivní dotační činnost míst-
ních neziskových organizací. 

Dle mého názoru by cílem optimál-
ně nastavené politiky města při vyna-
kládání finančních prostředků měla být 
dlouhodobě dodržovaná zásada veřej-
né peníze jen „neprojídat“, ale v maxi-
mální míře investovat do rozvoje města 
(tím nemám na mysli jen stavebního 
ale třeba i kulturního nebo společen-
ského). 

Zastupitelé během rozpočtové-
ho roku mohou následnými zásahy 
do schváleného rozpočtu ovlivnit 
schválené priority prostřednictvím 
rozpočtových změn, čehož se mnozí 
občané nebo skupiny často dožadu-
jí, je nezbytné si však uvědomit, že   
uspokojením požadavku jedince 
nebo malé skupiny obyvatel  dojde  
narušení náročně projednané a vydis-
kutované skladby obecního rozpočtu 
a požadovaný nekoncepční zásah 
může významně narušit celý středně-
dobý plán rozvoje města. 

Podobně náročné je reagovat na 
poměrně nepředvídatelné vyhlášení 
výzev k dotacím. Mnohdy vyhlášené 
dotační programy v daném termínu 
nekorespondují s aktuálními potřeba-
mi města či harmonogramem realiza-
ce investičních priorit města. Vedení 
města tak stojí před rozhodnutím, 
zda se město bude o dotaci uchá-
zet a tedy  přehodnotí harmonogram 
investičních priorit a také provede 
záměnu akcí ve schváleném rozpoč-
tu města na příslušný kalendářní rok 
nebo dotaci odmítne. 

Úřad musí mít připravené pro-
jektové akce předem a pružně rea-
govat, to lze u akcí plánovaných, 
u akcí dodatečně zařazených do 
rozpočtu z důvodu vyhlášené dotace 
někdy projektová příprava není (např. 
u regenerace sídliště Vodňanská) 
pak nastává dramatický a nesmírně 
časově náročný boj s časem zajistit 
si dokumentaci, povolení, stanoviska 
a vyjádření a smluvní vztahy tak, aby 
žádost byla včas podána. Naopak 
některé akce jsou projektově připra-
veny již delší dobu (jejich cca 50) na 
tyto projekty se doposud nepodařilo 
zajistit vhodný dotační program ani 
nebyly zařazeny zastupiteli mezi pri-
ority ročního rozpočtu.

Příprava větších projektů je asi 
velmi složitá. Na čem aktuálně pra-
cujete?

Velkou výzvou je pro mě pro-
jekt regenerace panelových sídlišť. 
V letošním roce jsme připravili žádost 
o dotaci z programu vyhlášeného 
MMR. Využili jsme toho, že dokumen-
tačně byla připravena oprava sídliště 
Vodňanská, kde navíc nebyla potřeba 
stavebního povolení. Pro další sídliš-
tě bych byl rád, pokud by se využila 
možnost celkové regenerace s kom-
plexním architektonickým návrhem. 
Není vůbec jednoduché ve výběrovém 
řízení vysoutěžit firmu, dílo architekta je 
vlastně dílem „uměleckým“ a ne vždy 
cenově nejvýhodnější nabídka musí 
být pro město výhodná z pohledu 
výsledného hodnocení provedeného 
projektu. Výsledkem nemůže být jen 
minimální cena, ale zejména propra-
cované a promyšlené dílo vycházející 
z potřeb obyvatel. Podobným oříškem 
bude i zadání projektové dokumenta-
ce plaveckého areálu. Varianta realiza-
ce architektonické soutěže není zvažo-
vána z důvodu vysokých nákladů na 
vlastní soutěž (motivační soutěžní 
ceny, úhrada účasti členů – odborní-
ků v hodnotící komisi) ale i z důvodů 
následných komplikací s úhradou 
autorských práv vítězi soutěže, v pří-
padě, že se nestane v dalším výběro-
vým řízením vybraným zpracovatelem 
projektové dokumentace.

Plánujeme, že regenerace sídlišť 
bude jak v etapě zadání, tak i v pro-
váděcí fázi uskutečňována komunit-
ně, se zapojením obyvatel. Připraví-
me ankety tak, aby se občané mohli 
zapojit se svými náměty a návrhy.

Podařilo se vám úspěšně získat 
finanční prostředky na významné 
investice. 

Jak konkrétně probíhá realizace 
těchto investičních akcí z hlediska 
vašeho odboru?

Výstavba Vltavské cyklostezky 
bude pokračovat ve své druhé eta-
pě. Podařilo se nám úspěšně získat 
dotaci, předpokládané náklady jsou 
projektantem kalkulovány na 16,5 
miliónů vč. DPH, očekávám, že výše 
této investice bude v důsledku zadá-
vacího řízení ale významně nižší.

Pokračuje rekonstrukce vnitřních 
rozvodů budovy Městské polikliniky, 
která byla zahájena v říjnu loňského 
roku, současně běží zadávací řízení 

na výměnu okem a vnějšího obvodo-
vého pláště jižní strany této budovy. 
Zahajujeme projekt regenerace sídliš-
tě Vodňanská a připravujeme zadání 
projektové dokumentace k regene-
raci centrální části sídliště Hlinecká 
a městské letní plovárny.

Náš odbor realizuje investiční akce 
od jejich počátku až do stádia uve-
dení do provozu. Konkrétně na akci, 
připravujeme projektový záměr, který 
je projednáván ve všech jeho varian-
tách v orgánech města. Musíme zajistit 
stavební dokumentaci, od výběrového 
řízení na zpracovatele dokumentace, 
účast na zasedání pracovních výborů, 
výběru jednotlivých řešení, převážně 
zajišťujeme vlastními silami inženýr-
skou činnost (majetkoprávní vypořá-
dání s vlastníky dotčených pozemků, 
získání stanovisek dotčených orgánů, 
správců sítí) vedoucí k získání pravo-
mocného územního rozhodnutí a sta-
vebního povolení (pokud je na realizaci 
třeba). 

Další nutnou etapou je zajištění 
financování. U žádostí o dotace sepi-
sujeme projektovou žádost, pokud je 
úspěšná, zahajujeme realizaci projek-
tu. Musíme vybrat v zadávacím řízení, 
které rovněž organizujeme bez účasti 
odborné firmy zhotovitele stavebních 
prací, a zorganizovat následné uza-
vření smlouvy o dílo. Náš investiční 
stavební technik zajišťuje na stavbách 
technický dozor investora. Souběžně 
manažer projetu, pokud je akce spo-
lufinancována z dotačních prostředků, 
musí sledovat kvalita prováděné stav-
by a zároveň také monitorovací ukaza-
tele podle podmínek dotace. Převzaté 
dokončené dílo musí splňovat para-
metry nastavené jak ve smlouvě o dílo, 
tak i v podmínkách dotace.

 Nezbytným závěrem akce zejmé-
na dotované je zajištění její „udržitel-
nosti“ tj. provozování min. 5 let dle 
podmínek dotačního titulu (tj. např 
pojištění, nekomerční využívání, 
neprovedení neschválených sta-
vebních úprav, plánovaná spotřeba 
energie, vypracovávání monitorova-
cích zpráv archivace všech dokladů, 
neustálá připravenost pověřeného 
pracovníka pro kontrolní orgány aj.) 
Všechny činnosti jsou to náročné 
nejen na čas a jejich koordinaci ale 
i na kvalitní a zodpovědnou práci jed-
notlivých úředníků mého odboru.
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Rozhovor s…
Ing. Petrem Rohlenou, 
vedoucím odboru hospodářské správy 
a školství MěÚ v Týně nad Vltavou
- dokončení z první strany -

V pátek dne 30. 3. 2012 při své návštěvě již-
ních Čech navštívil ministr dopravy Pavel Dobeš 
rovněž naše město. 

V rámci pracovního oběda v Zámecké restaura-
ci s představiteli krajské rady VV Jihočeského kraje 
byla projednávána dopravní tématika v regionu. 

Zde ministr dopravy Pavel Dobeš potvrdil, že 

stavba D3 je priorita. Dálnice z Prahy do Českých 
Budějovic by se za pár let měla stát skutečnos-
tí. Ministr potvrdil, že výstavba D3 je pro region 
stěžejní. Rovněž je naplánován obchvat krajské-
ho města s napojením na rakouský Linec.

„Dálnice D3 je prioritou  ministerstva dopravy. 
Učinili jsme kroky, které urychlí samotnou stavbu 
a její financování,“ zdůraznil Dobeš. Prioritně se 
to dotýká hlavně dvou úseků mezi Borkem a Úsil-
ným a mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem. Je 
velká pravděpodobnost, že tyto dva úseky ještě 
letos získají stavební povolení, ministerstvo již 
dokonce vypsalo výběrové řízení. 

Výstavba bude financována z rozpočtu minis-
terstva dopravy. Na úsek mezi Borkem a Úsilným 
je letos vyhrazeno 212 milionů korun. V dalších 
letech se investice postupně budou zvyšovat. „Pra-
covat se zde začne v říjnu nebo do konce roku.Vše 
má být hotové v říjnu 2014“, doplnil Dobeš.

Na úsek mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem 
letos ministerstvo vyčlenilo 85 milionů korun. 
I zde se bude stavět během letošního roku a ter-
mín dokončení je stanoven na listopad 2015.

Dobeš zároveň podle svých slov usiluje 
o urychlení stavby úseku mezi Bošilcem a Bor-
kem. To je totiž poslední část, která bude scházet 
na přímé cestě z Tábora do Budějovic. Těchto 
18 kilometrů chce ministerstvo postavit pomocí 
tzv. projektů PPP, tudíž bude využito soukromých 
zdrojů financování. „Věřím, že to bude první his-
toricky úspěšná spolupráce veřejného a soukro-
mého sektoru při stavbě českých komunikací. 
Příprava začala již ve čtvrtek na poradě ekono-
mických ministrů. Chceme zapojit i zahraniční 

investory, kteří již mají s takovými projekty zkuše-
nosti“, okomentoval ministr dopravy. 

Předpokládané náklady na část dálnice mezi 
Bošilcem a Borkem činí 5 miliard korun. Začá-
tek výstavby tohoto úseku je naplánován na rok 
2014 a dokončen by měl být v roce 2016, kdy 
kvůli dostavbě Jaderné elektrárny Temelín, se 
značně zvýší provoz nákladních automobilů. 
Zároveň ministr Dobeš věří, že model financování 
PPP se osvědčí a bude se využívat i při dalších 
stavbách. 

Rovněž došlo i na otázky týkající se přímo naše-
ho města a to dokončení splavnění Vltavy a pří-
padného přesunu starého železného mostu. Zde 
pan ministr konstatoval, že při dokončení splavně-
ní mezi Týnem nad Vltavou a Hněvkovicemi došlo 
ke zdržení hlavně díky napadnutému výběrovému 
řízení a následnému šetření Úřadu na ochranu 
hospodářské soutěže. Na tomto setkání byl rov-
něž prezentován názor značné části našich obyva-
tel na neekonomičnost celého projektu splavnění 
Vltavy. Ze strany ministra Dobeše byly výtky týn-
ských občanů k celému projektu splavnění chá-
pány s velkou vstřícností, rovněž tak požadavek 
na realizaci stavby druhého mostu pro dopravu, 
bez přesunutí stávajícího  železného mostu.  Jak 
řekl Dobeš. „Splavnění Vltavy je poměrně velká 
a nákladná investiční akce, která byla připravena 
již v minulosti. Dnes můžeme pouze dohlížet na to, 
aby finanční  prostředky vložené do tohoto projek-
tu, byly řádně ohlídány“.

Návštěva skončila tiskovým brífinkem za 
účasti České televize.

Jaroslav Bezpalec

Ministr dopravy Pavel Dobeš na návštěvě Týna nad Vltavou



Vltavotýnská realitní v roce 2012
Nový ředitel, který nastoupil na začátku letošního roku, připravuje řadu 

změn, které by měly nastartovat intenzivněji aktivity Vltavotýnské realitní 
společnosti. Od zkvalitnění služeb v oblasti správy realit po větší propagaci 
městské prádelny a širší nabídky sportů ve sportovní hale.

Vltavotýnská realitní společnost, s.r.o. byla založena rozhodnutím Zastu-
pitelstva Města Týn nad Vltavou v prosinci 1999. Zakladatelem a jediným 
společníkem je Město Týn nad Vltavou, jejím současným jednatelem je 
ing. Ivo Machálek. Do funkce ředitele společnosti nastoupil po konkurzním 
řízení v lednu letošního roku ing. Jiří Vránek.

Společnost v rámci realitní činnosti spravuje nemovitý majetek ve vlast-
nictví města Týn nad Vltavou, od ledna 2012 převzala do správy dalších 
deset městských objektů. Do údržby jsou zahrnuty veškeré činnosti napří-
klad od ucpané kanalizace přes výměny žárovek po opravy střešní krytiny.

V rámci realitní činnosti se dále zabývá servisem pro malá bytová 
družstva a společenství vlastníků jednotek. V současné době tato činnost 
zahrnuje 330 bytů v Týně nad Vltavou. Dále se zabývá prodejem domů, 
bytů a pozemků. Cílem Vltavotýnské realitní je postupně tuto oblast více 
rozvíjet a rozšířit, možnosti se v současné době rýsují zejména v prodeji 
bytů a pozemků v lokalitě Pastviny (bývalá kasárna).

Městská prádelna, kterou společnost provozuje, zajišťuje praní, žehlení 
a mandlování prádla. Služba je určena nejen pro podnikatele - provozova-
tele ubytovacích, stravovacích a hostinských zařízení, poskytuje zároveň 
servis pro školská, zdravotnická a průmyslová zařízení, ale i pro domácnos-
ti. Tato služba je zvláště v současné uspěchané době velice užitečná, infor-
mace o možnosti si ušetřit čas a námahu pomocí prádelny by se postupně 
měly více dostat do povědomí veřejnosti.

Provozování sportovní haly je asi nejviditelnější část činnosti Vltavotýn-
ské realitní. Zajišťuje veškerý servis sportovcům sedm dní v týdnu. Halu 
využívají sportovní oddíly, kluby, školy, vojsko a samozřejmě jednotliví spor-
tovní nadšenci ze všech věkových kategorií. Vltavotýnská realitní společnost 
má v plánu zkvalitnit provoz haly, zajistit lepší využití časů pro sportování 
v průběhu dne s důrazem na zajištění vytíženosti v dopoledních hodinách 
a naplněnosti zejména malého sálu. V prvním patře objektu sportovní haly 
je v plánu připravit malé fitness centrum. Pro posilovací a kardio zónu bude 
využit prostor kanceláře a částečně místnost, kde je aktuálně spinning. 
Opět je funkční propojení restaurace a sportovní haly, kdy je možné se po 
sportu občerstvit a posedět.

Celkově chce Vltavotýnská realitní společnost investovat do oprav 
a vybavení budov, které má ve správě: úpravou objektu zajistit lepší tepelné 
podmínky ve sportovní hale, postupně obnovit stroje v městské prádelně, 
soustředit se na efektivní opravy a drobná vylepšení v jednotlivých objek-
tech v rámci ročního rozpočtu.

Důležitým prvkem propagace činnosti společnosti bude cílená reklama, 
ať už v Radničních novinách, na internetu nebo prostřednictvím reklamních 
ploch. 

Rozhovor s ing. Jiřím Vránkem,
ředitelem Vltavotýnské realitní společnosti s.r.o.
Do čela Vltavotýnské realitní jste nastupoval s inovativními vizemi 

a projekty. 
Mojí představou byl především rozvoj společnosti ve všech oblastech, 

kterými se zabývá. Více „rozjet“ prodeje bytů a pozemků, rozšířit realitní 
činnost. Městskou prádelnu propojit aktivněji s dalšími potenciálními zákaz-
níky. Ve sportovní hale rozšířit možnosti sportování o nové sporty, například 
badminton, vybudovat malé fitness, atd. 

K dispozici máte určitý počet zaměstnanců i finančních prostředků. 
Jak vidíte tuto situaci?

S mým nástupem se nám zvýšil objem pracovních činností, máme na 
starosti podstatně více budov při stávajícím počtu zaměstnanců. Ubyl nám 
jeden technik, přijali jsme údržbáře, který přímo realizuje opravy. Snížila se 
mandátní odměna, protože takto nemusíme řadu činností zařizovat doda-
vatelsky, šetříme tak peníze městu. To nám platí za skutečně vykonanou 
práci, nás to motivuje ke kvalitně odvedeným výkonům.

Na splnění všech různorodých činností nás není mnoho. Jedna pracovni-
ce zajišťuje funkci účetní, ekonoma a personalistky, jeden pracovník je sou-
časně realitní makléř, technik a správce bytového a nebytového fondu, dva 
pracovníci mají v náplni práce zajišťovat provoz sportovní haly, jedna pra-
covnice zajišťuje úklid, tři pracovnice jsou zaměstnány v městské prádelně. 
Údržbářské práce ve dvaceti budovách, které máme ve správě, má na staros-
ti jeden zaměstnanec. Co se týká finančních prostředků, je ze strany vedení 
města trend snižovat částky v rámci mandátních smluv, společnost hledá 
možnosti jak tyto výpadky nahradit jinými příjmy například z oblasti realitní 
činnosti, vyšší návštěvnosti sportovní haly nebo získávání nových zákazníků 
městské prádelny, ale i úspornými opatřeními v celém spektru činnosti.

Máte pocit, že se vám již některé vaše cíle daří naplňovat?
Především jsem rád, že všichni zaměstnanci pochopili cíle společnos-

ti, které bychom měli v letošním roce dosáhnout, bez jejich podpory by 
je nebylo možné naplnit. Zároveň mohu konstatovat, že cítím i podporu 
ze strany vedení města. Jsem spokojen s opravdu úspěšnou akcí, u které 
jsme si dali za úkol zvýšit naplněnost sportovní haly během jarních prázd-
nin. Skutečně se podařilo vyplnit rozvrh haly téměř na sto procent, a v těch-
to akcích budeme určitě pokračovat.

Jsem rád, že se úspěšně vyvíjí komunikace mezi naší společností a oby-
vateli domů s pečovatelskou službou (DsPS). Právě objekty DsPS patří mezi 
budovy, které spravujeme a díky své specifice potřebují neustálou péči. Ve 
spolupráci s domovními důvěrníky realizujeme drobná vylepšení společných 
prostorů jako jsou čistící zóny, bezpečnostní označení, apod. Město připra-
vuje zateplení DsPS Zámecká, opravy fasády DsPS Sakařova a jiné. Také 
pečlivě sledujeme spotřebu vody a dalších dodávaných energií, při zvýše-
ných hodnotách okamžitě prověřujeme, zda se nejedná o závadu.

V budově na zámeckém nádvoří (č.p. 360) proběhne po topné sezoně 
rekonstrukce regulace topného systému, aby se byty zbytečně nepřetápě-
ly. V průběhu měsíce května budeme ve spolupráci se sociálním odborem 
města a pečovatelskými organizacemi provádět besedy s obyvateli těchto 
domů s cílem zjistit jejich problémy, které pak budeme následně řešit.

Zaměřili jsme se na výdaje společnosti, přešli jsme společně s Městem 
Týn na nového telefonního operátora kvůli snížení nákladů a snížili další 
výdaje za služby dodávané společnosti. Pravidelně se zaměstnanci projed-
návám náměty na vylepšení provozu. Lidé musí cítit zodpovědnost za chod 
společnosti, navrhovat podněty, komunikovat.

Jaké projekty jsou aktuálně před vámi?
Kromě zajišťování běžných denních úkolů se v současné době intenziv-

ně zabýváme přípravou podkladů pro opravy budov jak na území Týna nad 
Vltavou tak na území přilehlých obcí tak, aby mohly být včas realizovány.

Pro městskou prádelnu hledáme způsoby financování nových praček 
a sušičky. Připravujeme nové, obsahově pestré webové stránky pro spor-
tovní halu a pro realitní činnost, které budou pravidelně aktualizovány tak, 
aby měli občané města přehled o dění ve společnosti a jejích aktivitách.

Snažíme se získat finanční prostředky na vybudování malého fitness, 
máme propočítáno, že tato investice by se měla do tří až čtyřech let vrátit. 
Intenzivně se zabýváme také prodejem reklamních ploch ve sportovní hale, 
která má poměrně vysokou návštěvnost. 

Sportovní hala zároveň potřebuje dořešit teplotní podmínky ve velkém 
sále v zimním období, kdy zbytečně vydáváme velké finanční prostředky na 
topení, a přesto není snadné v něm udržet tepelnou pohodu.

Řešením je výměna copilitových desek (matné skleněné stěny) za plas-
tová okna a zateplením zbytku plochy lehkými izolačními panely. V letoš-
ním roce bychom rádi zpracovali projektovou dokumentaci k těmto staveb-
ním úpravám, v příštím roce by bylo optimální začít s úpravami, abychom 
v další zimní sezóně již zaznamenali úspory ve vytápění. Vše by mělo být 
v souladu se současnými trendy snižování energetické náročnosti měst-
ských budov. 

Pracujeme také neustále na vytíženosti sportovišť, na webu sportovní 
haly je uveden rozvrh s aktuálními rezervacemi. Cílem je zavést možnost 
objednávání sportovišť přes internet. Chtěli bychom změnit cenovou politi-
ku, zlevnit pronájmy v dopoledních hodinách zejména v pracovních dnech, 
což by byla výborná příležitost pro studenty, pracující na směny či matky 
s dětmi, kteří by si mohli přijít zasportovat. 

Ve spolupráci se sportovními organizacemi bychom chtěli rozšířit nabíd-
ku a dále vyhledávat další potenciální klienty.
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Město má jen jediného místostarostu
Na zastupitelstvu města konaného dne 22. března se František Němec 

na vlastní žádost vzdal funkce druhého místostarosty města. 
„V předchozím období došlo k vyjasnění a zjednodušení vztahů v rámci 

koalice. Koaliční spolupráce se zjednodušila, jmenování dvou místostarostů 
bylo dáno politicky. Byl to nutný kompromis z důvodu založení koalice a uká-
zalo se, že dále je tato funkce již nepotřebná“, řekl starosta města Milan 
Šnorek, který současně poděkoval panu Němcovi za jeho práci pro město. 
Kompetence druhého místostarosty přejdou na dva uvolněné zastupitele, 
místostarostu ing. Ivo Machálka, starostu a zaměstnance úřadu. 

jk

Vltavotýnská realitní také provozuje Městskou prádelnu a zabývá se 
správou bytových a nebytových prostor.



Dostavba Temelína přinese Týnu vizi a perspektivu

Tipy pro volný časTipy pro volný čas
Vybrané akce a aktivity pro tento měsíc

Až na Onen svět a zase zpět
Nová naučná stezka vás zavede podél Lužnice přes Bechyni, Stádlec až 

na Onen svět za Milevskem.
Stezka je vybavena mobiliářem (odpočívadly a hracími prvky), infotabu-

lemi a vede nádhernými lokalitami. Je náhledem do historie a přírody míst 
v okolí Týna, Bechyně i Milevska, její délka je rekordní – 66 kilometrů. Více 
informací o stezce: www.vltavotynsko.cz/stezkanaonensvet

Slavnostní otevření stezky se koná v rámci turistického pochodu - Vorař-
ská „50“, která se tradičně koná 8. 5., začátek akce je v 8.00 hodin u Spor-
tovní haly. 

Cimrman v muzeu
Městské muzeum chystá výstavu „Stopy Járy Cimrmana“ pro skutečné 

znalce díla tohoto slavného autora, 1. května bude výstava zahájena slav-
nostní vernisáží a potrvá do 13. června. 

Obrazy, grafika, knižní vazba
Ladislav Hodný a synové vystavují díla ze své tvorby v Městské galerii 

U Zlatého slunce až do 2. května.

Výstup na horu Tábor u Nemějic
Tipem pro jarní výlet může být vrch Burkovák, nazývaný také horou 

Tábor (504 m n.m.) poblíž Dražíče a Nemějic. Vycházka je to velmi pohodo-
vá, lze zaparkovat na okraji obce Nemějice a pohodlnou polní a následně 
lesní cestou po zelené turistické značce během pár minut dojít až na ener-
geticky silné místo na vrcholu. V husitských dobách se na vrchu Burkovák 
shromažďovali lidé, v roce 1419 se zde sešlo až 42 tisíc stoupenců Husova 
učení.

Na západním svahu vrchu stojí od podzimu roku 2010 kamenný kruh, 
který byl postaven nadšenci z Písecka, svou polohou je harmonicky začle-
něn do krajiny.

Stanice Pomoc přírodě zahájila novou 
„přírodovědnou sezónu“

Víkendová odpoledne jsou časem pro návštěvu Stanice Pomoc přírodě 
na Semenci. Návštěvníci mohou pozorovat kvetoucí keře a stromy, pro-
hlédnout si horniny jižních Čech v netradiční expozici v přírodě, zkamenělé 
rostliny a živočichy v paleontologické sbírce, přivonět si k rostlinám v bylin-
kové zahrádce. Školní a jiné turistické skupiny si mohou návštěvu objednat 
i mimo hodiny pro veřejnost.
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„Města a obce se o takové mili-
ardové investice zpravidla perou 
a nabízí třeba pozemky a pobídky,“ 
říká k připravované stavbě třetího 
a čtvrtého temelínského bloku ředi-
tel Nových jaderných zdrojů Skupi-
ny ČEZ Petr Závodský. 

Pane řediteli, buďme zcela 
konkrétní. Co může dostavba 
Temelína přinést nejbližšímu měs-
tu – Týnu nad Vltavou? 

Myslíte kromě pravidelného mini-
málně dvanáctimilionového příspěv-
ku, který již nyní proudí do městské 
pokladny? Vizi a perspektivu rozvoje 
města. Nebudou zde mizet pracov-
ní místa se všemi nepříjemnými 
důsledky, nemovitosti nebudou 

ztrácet na hodnotě, město si ucho-
vá bohatý sportovní a kulturní život. 
Třeba obce a města v okolí Dukovan 
velmi, skutečně velmi silně usilují 
o to, abychom postavili další blok 
právě tam. Obecně se dá říct, že 
města a obce se o podobné inves-
tice perou, nabízejí zdarma průmys-
lové zóny, pozemky ….. V případě 
Temelína ale chceme být opravdu 
dobrými sousedy, proto je to obrá-
ceně. Řadu výhod čerpá Týn již 
nyní, tedy ve chvíli kdy o dostavbě 
ještě není rozhodnuto a my čekáme 
na nabídky firem, které se účastní 
ve výběrovém řízení na dodavatele 
nových bloků. 

Řekněme ale i B. Dopravní 
zatížení a třeba hluk, nebo prach 
ze stavby. 

To je věc, kterou velmi podrob-
ně řeší probíhající posouzení vlivu 
stavby na životní prostředí (EIA). 
To detailně popisuje, jaký vliv bude 
mít stavba na své okolí. Nevedeme 
jej my, má jej na starosti Minister-
stvo životního prostředí a nezávislí 
odborníci. Je tomu tak proto, aby 
všechny požadavky a dotazy byly 
posouzeny opravdu objektivně. 
Nicméně máte pravdu, co se týká 
dopravy. V období nejsilnějšího 
provozu při vrcholu výstavby, což 
budou tak 2 - 3 roky počítáme 
s navýšením dopravního zatížení na 
vybraných trasách o deset procent. 
Jde o zatížení srovnatelné s řadou 
staveb v ČR – například dálnic, 
velkých tunelů…  Ve finále na tom 
ale okolí elektrárny hodně vydělá. 

Všechny dopravní stavby a opat-
ření, které zaplatí ČEZ, připadnou 
kraji, nebo, v případě Týna, městu. 
A v kraji to budou stavby za stovky 
milionů korun. 

To jsou aspekty, které je mož-
né spočítat. Co ale dopady, které 
zkrátka nespočítáte? Lidé se obá-
vají třeba nárůstu kriminality.

To opravdu nedokážu odhad-
nout. Ale můžeme se podívat na 
města a obce, kde po revoluci 
vyrostly velké továrny, třeba auto-
mobilky a podobně. A funguje to 
právě opačně. Tam, kde není práce, 
skutečně kriminalita narůstá a to vel-
mi rychle. Kvalifikovaní lidé se odtud 
stěhují pryč a zvyšuje se počet těch, 
kteří si přivydělávají drobnou krimi-
nalitou, rozkrádáním, nebo prode-
jem drog. Naopak, ve městech, kde 
práce je, se zvyšuje počet pracovi-
tých, kvalifikovaných lidí a tento typ 
kriminality klesá. 

Kolik lidí očekáváte, že by moh-
lo najít práci při dostavbě Temelí-
na? A existuje nějaká záruka, že to 
budou místní? 

Předpokládáme, a vycházíme 
přitom ze staveb ve Finsku a Fran-
cii, že by při stavbě mohlo najít práci 
kolem 4000 tisíc lidí. Určitě všichni 
nebudou z okolí. V některých přípa-
dech může jít o odborníky, kterých je 
na světě jen několik, ale významné 
zapojení českých firem do dostavby 
deklarují již nyní všichni tři uchaze-
či o dostavbu. Co je ale důležitější 
jsou stáli zaměstnanci. Těch nových 

může být asi šest stovek. A to jsou 
ti, o které už teď obce a města boju-
jí. Už nyní nabízejí třeba parcely pro 
stavbu rodinných domků. Důvod je 
jednoduchý – většina z nich jsou 
velmi vzdělaní a pracovití lidé, kteří 
tady budou mít stálé místo a slušnou 
mzdu. Budou zde mít rodiny, utrácet 
peníze, odvádět daně, děti by mohly 
naplnit školy, které se některé obce 
snaží udržet.

Nicméně, i tito lidé budou chtít 
někde trávit třeba volný čas. Není 
možné třeba víc přispět na kultu-
ru, vybavení a podobně?

Víte, řadu let jsem v Týně žil a stá-
le tu mám byt. I proto si dovolím říci, 
že v posledním desetiletí město v té-
to oblasti udělalo velký posun. Mám 
z toho obrovskou radost. Místní to 
možná tak dobře nevidí, ale je to 
tak.  Vezměme si, v roce 2001 byla 
zprovozněna sportovní hala, o pět 
let později se vyloupla Sokolovna, 
loni byla zprovozněna cyklostezka 
na pravém břehu Vltavy. Do toho 
vezměte krásný sportovní areál s fot-
balovými hřišti, tenisovými a volej-
balovými kurty. Kanoistický stadion, 
který hostil i mistrovství světa. Máme 
v Týně tři krásné školní budovy. Mož-
ná osmdesát procent obyvatel topí 
dálkovým teplem z Temelína – tedy 
bez kouře a emisí. Řadu těchto věcí 
pomáhá posouvat i každoročních 
minimálně dvanáct milionů z ČEZ. 
A předpokládám, že podpora poply-
ne i v budoucnu a, že z ní bude něco 
mít každý Týňák. 

MUSIC CLUB v Sokolovně se rozjíždí
Prvním koncertem 27. dubna zahajuje svoji činnost MUSIC CLUB v nově 

upraveném prostoru v Sokolovně.
V novém klubu v suterénu Sokolovny (pod restaurací) vystoupí 27. dub-

na kapely z Českých Budějovic reprezentující blues rock a alternativní rock. 
Fanoušci těchto žánrů se mohou těšit na skupiny Koloband a Sexy Brains.

V květnu, 4. 5. 2012, bude následovat koncert Monotonic Stereotype, 
hard rock - Týn nad Vltavou a Water Pipe, rock n´rollová kapela z Bechyně.

Aktivity klubu budou pokračovat všemi typy hudebních stylů od folku, 
country po rock, metal, hardrock. Po jarním rozjezdu v květnu a červnu 
nastane prázdninová přestávka, aby klub od září opět rozběhl další kon-
certy naplno.

Mělo by být postupně osloveno široké publikum. Cílem je vyplnit zajíma-
vým programem víkendové večery, je to pro hudební nadšence příležitost 
vidět úspěšné kapely.

MUSIC KLUB vznikl díky rozhodnutí města upravit prostory pro účely 
koncertní činnosti. Vznikl tak klub o kapacitě 40 míst s velmi příjemnou 
atmosférou vhodný pro přátelská a hudební setkání. Občanské sdružení 
PROTYNMUSIC, které je organizátorem koncertů, velmi přivítalo vstřícný 
přístup města k rozšíření hudební nabídky v Týně nad Vltavou.

Informace o vstupenkách a programech klubu poskytne Jaroslav Bra-
bec, tel. 602 106 441. V nejbližší době budou zveřejněny internetové strán-
ky a facebook klubu.
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Česká kuchyně
Jak vznikla a vyvíjela se tradiční 

česká kuchyně? A co to vůbec je 
česká kuchyně? Španělský ptáček, 
vídeňský řízek, maďarský guláš 
nebo frankfurtská polévka či turecká 
káva? Cizinec by asi těžko připus-
til, že jde v našich zemích o běžné 
výrazy, které často nemají nic moc 
společného se svým zahraničním 
jménem. Pochopitelně tu hraje roli 
historický vliv bývalého rakousko-
uherského impéria, během něhož 
byla naše země křižovatkou růz-
ných kultur, jazyků, vlivů politických, 
etnických i etických. Židovská, 
německá, ruská a maďarská, ale 
také francouzská gastronomie zane-
chaly u nás mnoho vlivů a ingredi-
encí, specialit, které jsme si ovšem 
postupem doby přizpůsobili našim 
chutím a možnostem.

Co je tedy pro českou kuchyni 
opravdu typické? Knedlík? Kachna? 
Pivo? Jedna z nejslavnějších a nej-
prestižnějších publikací pojednávají-
cí o jídle všech zemí světa Culinaria: 
European Specialties uvádí u Čes-
ké republiky jako tradiční delikate-
sy: knedlík, povidla, kapr, pražská 
šunka a samozřejmě pivo. Když se 
však zeptáte šéfkuchařů, či „food 
kritiků“, co je podle jejich názoru 
nejtypičtější a skutečně unikátní 
české jídlo, odpovědi jsou velmi 
nejednoznačné. Od krkonošského 
kysela, vepřo-knedlo-zela, svíčkové, 
povidlových buchet až po obložené 
chlebíčky, houbového kubu, bram-
borák nebo nudle s mákem, dokon-
ce i smažený sýr s tatarkou.

O počátcích české kuchyně lze 
mluvit až v době formování Čechů 
jako národa, kdy zároveň s tím vzni-
kaly první pokrmy, jejichž receptura 
se zachovala až do dnešní doby. 
Historické spisy a knihy dokazu-
jí, že již v době raného feudalismu 
se u nás jídlo upravovalo tak, aby 
nejen lépe chutnalo, ale i lahodilo 
oku. Začalo se používat koření a při-
způsobovalo se jednotlivým chutím 
pokrmů. Vzájemně se kombinovalo 
to, co se nalovilo, s tím, co se vypěs-
tovalo. Vznikaly první recepty čes-
kých jídel. Základními surovinami 

byly v té době proso, vejce, luštěni-
ny, mléko, zelí, maso, houby a ovo-
ce. Jako koření se používal pepř, sůl 
nebo rebarbora.

Jednou ze základních složek 
stravy našich předků byl i chléb. 
K chlebu se převážně konzumoval 
sýr a zapíjel se mlékem, kyškou 
nebo podmáslím. Dalším pilířem 
staročeské kuchyně byly kaše, 
nenáročné na přípravu, ale zato 
výživné. Připravovaly se z pohanky, 
jáhel, ovsa nebo krupice. Samo-
zřejmostí byly pokrmy z masa, ale 
ty si dopřávala převážně šlechta. 
Již v roce 1088 u nás existovala 
řemesla zaměřená na zpracování 
masa jako „masníci“ nebo „sviňaři“. 
Ke staročeské přípravě masa patři-
lo také pečené ovoce, koření a jako 
příloha listová zelenina. Hojně se 
připravovaly klobásy a jelítka.

V první třetině 16. století do Čech 
přichází „cizí móda“ i pokud jde 
o stravu. A to díky cestám mladých 
pánů do ciziny, přítomnosti králov-
ského dvora v Praze, ale i návštěvám 
cizích šlechticů u nás. Prostá strava 
se začala obohacovat novými pokr-
my, které byly více komplikované 
a rafinovanější. Hlavní podíl na změ-
ně menu měli kuchaři, cukráři a paš-
tičkáři, kteří k nám přišli s královským 
dvorem, zvláště za Rudolfa II. Čeští 
páni i měšťané se v 16. století snažili 
o hojnost a chutnost pokrmů.

Dalším mezníkem ve vývoji české 
kuchyně je doba od konce 18. sto-
letí až po 1. světovou válku. Podle 
autorů kuchařských knih se upouš-
tělo od přemíry koření, jídla byla spí-
še jednotvárná. Triumfovala cibule, 
guláše a obalované smažené maso. 
Z francouzské kuchyně bylo přejí-
máno ragú, dorty, čokoláda, peči-
vo a cukrovinky. Pila se káva a čaj 
a začalo se mlsat. Vynechávají se 
vydatné polévkové snídaně, kaše 
a plýtvá se omastkem. Nade vším 
pak kraluje knedlík. Velkým obratem 
v používání surovin byl také začá-
tek pěstování brambor. Lidé k nim 
neměli zprvu důvěru, ale záhy je 
jejich chuť přesvědčila.

Dnes můžeme českou kuchy-
ni charakterizovat jako typickou 
kuchyni středoevropskou vyznačují-

cí se specificky českými prvky, jako 
jsou houskové a ovocné knedlíky, 
některé polévky a omáčky, mnohá 
bramborová jídla, koláče a buchty 
s poměrně širokým repertoárem 
svátečních jídel. Z nápojů k ní patří 
v první řadě pivo, kvalitní vína, slivo-
vice z Moravy a bylinná karlovarská 
becherovka.

Kde se pivo vaří…
K české kuchyni neodmyslitelně 

patří i česká hospoda. Protože ale 
v dobách Rakouska-Uherska byl 
česko-rakousko-německý živel tak 
provázaný, přesnější označení by 
bylo hospoda středoevropská, její-
mž prazákladem se staly už v 16. 
století solidní pivnice německého 
typu. Na rozdíl od tehdejší východ-
nější části Evropy (např. Polska, 
Slovenska, Uherska, Balkánu), kde 
převládaly jen dva základní ostře 
odlišné typy pohostinských zaří-
zení, jednak laciné krčmy, jednak 
vyšperkované restauranty pro vyšší 
společenskou třídu, tak v Němec-
ku, Rakousku a konečně také 
v Čechách a na Moravě fungovala 
celá škála mezistupňů.

Ani u nás pochopitelně nechy-
běly ty nejpokleslejší putyky, kde se 
scházela různá individua a nejnižší 
sociální skupiny, ale jinak se nabí-
zel široký rejstřík celkem slušných 
podniků od dělnických hospůdek 
přes rozmanité lokály orientované 
na živnostníky, studenty, obchodní 
cestující až po měšťanské hostince 
s vyhrazenými stoly pro místní elitu.

Hostinec byl pokládán za „spo-
lečenské shromaždiště“, jehož pro-
vozovatel poskytuje hostům za při-
měřený plat „dočasné zaopatření“. 
Výrazné proměny, jimiž v důsledku 
industrializace a modernizace pro-
cházela v poslední třetině 19. sto-
letí celá západní část mocnářství, 
poznamenaly ovšem i jeho různé 
podoby. Živelně vzniklý stav upravil 
právně rakouský živnostenský řád 
z roku 1883, který v českých zemích 
v zásadě platil až do nástupu komu-
nistů. Rozlišoval hotely, hostince, 
kavárny, výčepy a herny, přičemž 
vyžadoval přesné označení každé 
živnosti, aby se zákazníci v nabídce 
snadno orientovali. V zahradních 
hostincích hrávala hudba, zájezdní 

hostince nabízely také ubytová-
ní, čímž se typově blížily hotelům. 
Vinárnická konsese se často pojila 
s lahůdkářským obchodem, výčepy 
se obvykle omezovaly jen na alko-
holické nápoje a tlak spořádané 
veřejnosti je odsouval na průmys-
lové periferie nebo do vykřičených 
čtvrtí. Atributem hostince bylo pivo 
od čepu a - dobrá kuchyně!

Kuchař - číšník na SOŠ 
a SOU Hněvkovice

Obor kuchař - číšník byl na SOŠ 
a SOU Hněvkovice otevřen v roce 
2006. Absolventi tohoto tříletého 
učebního oboru se uplatní při výko-
nu povolání kuchař nebo číšník 
zejména v pozicích zaměstnanců ve 
velkých, středně velkých i malých 
provozech. Znají zásady stolování, 
obsluhy a racionální výživy, ovládají 
teplou i studenou kuchyni a nápo-
je v pohostinství. Ve styku s hos-
tem jednají profesionálně a mohou 
komunikovat ve dvou světových 
jazycích. Po získání nezbytné praxe 
v oboru jsou připraveni i na soukro-
mé podnikání. 

Žáci oboru kuchař - číšník se 
pravidelně účastní řady soutěží 
a přehlídek, na nichž získáva-
jí významná ocenění. Své umění 
každoročně předvádějí na největ-
ší přehlídce středního odborné-
ho a učňovského školství v Čes-
ké republice - výstavě Vzdělání 
a řemeslo v Českých Budějovicích, 
v soutěži Netradiční úprava vodňan-
ského kapra a především na mezi-
národním setkání gastronomů 
a gurmánů - Gastrofest na českobu-
dějovickém výstavišti. Na jeho 14. 
ročníku získala SOŠ a SOU Hněv-
kovice bronz a v loňském roce na 
jubilejním 15. ročníku uspořádala 
setkání zástupců zemí Visegrádské 
skupiny spojené s ukázkami jejich 
národních kuchyní. Prostřené stoly 
hněvkovických kuchařů jste mohli 
obdivovat i ve Vídni.

S absolventy oboru kuchař - číš-
ník se můžete setkat v restauračních 
zařízeních Vltavotýnska, Českých 
Budějovic a dalších míst jižních 
Čech a s jejich obsluhou či kuchař-
ským uměním budete zcela určitě 
spokojeni.

  Ing. Joklová, Mgr. Smetana

Pochvaly a povzbuzení
Svěřil se mi jeden kamarád, že poté co ztratil otce, není v jeho okolí nikdo, 

kdo by ho podpořil, ocenil, že se mu daří. Po krátké diskuzi jsme došli k zají-
mavému objevu, tento přítel totiž nikoho dalšího nechválí, nemá prý důvod.

Ono je to s těmi pochvalami zajímavé. Vypadá to, že je jich na světě nedo-
statek. Kdy naposledy si například někdo všiml, jak jste šikovní, pracovití 
a spolehliví? Jsou lidé kolem vás vděční, že jste tak obětaví?

Důvody, proč lidé často šetří s pochvalami mohou být různé. Někdy to 
ovlivňuje výchova. „Zatím nejsi dost dobrý“, tvrdí někteří rodiče po celý život 
svým dětem, má to být totiž prevence před nezdravou pýchou. „Pochválím ho 
a on mi bude konkurovat“, přemýšlí někteří nadřízení nad svými zaměstnanci. 
„Mě také nikdo nechválí“, říkají si další spořiči pochval.

Jinou kategorií jsou účeloví chváliči: pochválí a čekají na zisk, popřípadě 
chválí v rámci společenských rituálů. Sami odběratelé těchto pochval většinou 
nejsou spokojenější, protože „opravdová“ pochvala zahřeje a potěší duši. 

Základem výroby „opravdových“ pochval je zdravé „sebe–vědomí“. Prostě 
vědět, v čem jste dobří, v jakém směru děláte pokroky, na čem v rámci svého 
osobního rozvoje pracujete. 

Vyrovnaný člověk ví, kde jsou jeho hranice. Umí se docenit sám, není 
závislý na posudku druhých, dělá úspěšně věci pro ně samé, ne pro světskou 
slávu. Sebechválu nemusí zveřejňovat, nač také, když on své schopnosti zná 
a ohlas druhých nemusí být objektivní. Navíc ho ani nepotřebuje. Ví, kdo je.

Díky svému zaměření na pokroky, vývoj a radost z dalšího posunu má 
i „senzorické čidlo“ na podobné úspěchy druhých. Člověk doceněný sám 
sebou pozitivní reakcí na dobře splněné úkoly druhých nic neztrácí, nepřijde 
ani o pozici, ani o respekt. Dobře mířená pochvala nemůže nic pokazit. Lidi 
s nižším sebevědomím může nastartovat a nasměrovat. Ti, co sebe znají, jen 
s radostí rozeznají další vědomou bytost. Vrací se tak k odesílateli respekt 
člověka oceněného, protože oba „vědí“.

S pochvalami se také nejdále dojde při výchově dětí, při komunikaci v part-
nerství i v zaměstnání. Pravděpodobně nebudete chtít snižovat výkon a úsilí, 
když vás někdo velmi hezky a z celého srdce pochválil.
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...Poznámkový blok(g) ODPADOVÝ SLOUPEK ...
aneb Co o odpadech možná nevíte

Díl 10.  Skládky a spalovny odpadů

* Protože je v ČR výběr vhodných lokalit pro nové skládky v současné 
době prakticky vyčerpán a další skládky nebudou zřizovány, měly by na 
skládkách skončit jen ty odpady, jejichž využití jako druhotných surovin 
není možné.

* Kvůli ochraně půdy a podzemních vod musí být těleso skládky dobře 
izolováno od podloží pomocí silné fólie a musí obsahovat drenážní vrstvu, 
která odvádí z tělesa skládky vodu do záchytných jímek.

* Odpad se na skládce překrývá vrstvami inertního materiálu, např. 
zeminou, a zhutňuje buldozerem tak, aby lehké odpady ze skládky neu-
létávaly

* Aby byla zajištěna bezpečnost životního prostředí, je provozovatel 
skládku povinen po její rekultivaci a uzavření ještě třicet let monitorovat 
a garantovat její bezpečnost.

* Tříděním odpadů nešetříte jen přírodu, ale šetříte vaší obci či vašemu 
městu i peníze.

* V ČR jsou mimo skládek komunálních odpadů také tři spalovny komu-
nálních odpadů - v Praze, Brně a Liberci. Výhodou zneškodnění odpadů ve 
spalovnách odpadů je snížení objemu odpadu o 60 až 80 %, nevýhodou 
potom velmi vysoká pořizovací cena (a tím i drahý provoz) kvůli nutnosti 
splnění požadavků předpisů na čištění spalin.

Zdroj: www.jihoceske-trideni.cz

Bc. Hana Nováková DiS,
odbor  životního prostředí 

Řemeslo má zlaté dnoŘemeslo má zlaté dno



Charita jako poskytovatel sociálních služeb
Povídání s Mgr. Danielou Laschovou, 

ředitelkou Farní charity v Týně nad Vltavou

Je nějaký rozdíl v tom, jak máme chápat pojem charita a poskytová-
ní služeb organizací nazvané Charita? 

Pod pojmem charita si určitě každý z nás představí pomoc druhým. Tak 
to bylo určitě odedávna, jen styl činností se s postupem let mění. Dříve to 
opravdu bylo v pomoci např. hladovějícím, žíznícím, lidem bez ošacení. 
Dnešní člověk v nouzi vypadá trochu jinak, neumírá hlady, přesto jeho trá-
pení je pro něj neúnosné a potřebuje pomoc druhé osoby. V dnešní době 
potřebným pomáhají sociální pracovníci, kteří mají odborné vzdělání, pra-
cují v organizaci, která se řídí zákonem 108/2006 o sociálních službách. Je 
to profesionální pomoc, přesto jsou pracovníci pouze průvodci krizovou 
situací člověka a je důležité, aby on sám měl zájem svůj problém vyřešit 
a jít dál životem. Tato péče je hodně vidět např. v občanské poradně, kde 
se setkáváme s lidmi, kteří se ocitli v bezvýchodné situaci a neví co dělat. 
Jednou z největších krizí člověka jsou v dnešní době dluhy. To je velmi 
obtížná situace pro mladé, ale také např. seniory. Charita v Týně pomáhá 
především problémové mládeži, osobám v krizi a seniorům.

Při jakých situacích nebo životních problémech mohu využít služeb 
občanské poradny Farní charity?

Jak jsem již uvedla, občanská poradna pomáhá lidem v krizi, kteří 
mají zájem svou situaci řešit. Problémy, s kterými přicházejí, jsou různé, 
někdo potřebuje informace jak např. vyplnit formuláře na čerpání sociál-
ních dávek, někdo hledá práci a nemá např. možnost využít internet, jiný 
má zase problémy s dětmi a potřebuje radu psychologa. Také se stává, 
že sociálně slabí potřebují pomoc právníka, kterého si nemohou dovolit, 
což jim poradna zprostředkovává bezplatně. Největším problémem jsou 
narůstající dluhy, často lidé přicházejí pozdě, ve fázi, kdy už mají exekuce 
a malé dluhy se staly obrovskými (penále, soudní a exekutorské výlohy). 
Takže z hloupé pokuty za černou jízdu, která činila 100,- Kč je rázem dluh 
ve výši až 30 000,- Kč. Mnohdy se lidé dostanou do velkých problémů svou 
důvěřivostí, jsou ručitelem svým příbuzným, kteří přestanou půjčky splácet, 
a pak jde vše za ručitelem.

Farní charita také pracuje v rámci nízkoprahového zařízení Bongo 
s mládeží. Co to konkrétně obnáší?

Hlavní činností je být s mladým v době dospívání a komunikovat s nimi 
jako s rovnocennými. Vždy mne překvapí jak málo rodičů mluví se svými 
dětmi, jak málo jim naslouchají. Do Bonga docházejí mladí ve věku 12 – 26 
let a i oni už mají velké problémy a starosti. Potřebují poradit co s nešťast-
nou láskou, ale také např. kam na školu, protože rodiče jim neporadí, často 
je to ani nezajímá. Řada z nich má problémy se zákony a potřebují infor-
mace, jak se jejich situace bude vyvíjet. Oni ani neví, co dělat když ztratí 
občanku, nebo když  ukončí školní docházku, že je třeba aktivně hledat 
práci, popřípadě se přihlásit na Úřad práce, platit si zdravotní a sociální 
pojištění, atd. Mladí mají své názory, chtějí se odlišit od ostatních, to dělala 
každá generace, jen dnes máme pocit, že jsou horší než my kdysi. Pomá-
háme jim s přípravou do školy, mají možnost využívat internet, zapojit se 
do volnočasových aktivit. Někteří mají opravdu vážné problémy, které řeší 
s psychologem, psychoterapeutem, vše bezplatně. Setkáváme se s nech-
těným těhotenstvím, sebepoškozováním, ale také jen s mladými, kteří chtějí 
„jen pokecat“ a být někde, kde jim nikdo neurčuje, co mají dělat a poslou-
chá je bez soudů a předsudků. V Bongu se koná také řada přednášek na 
témata, která je zajímají, mají hudební zkušebnu dobře vybavenou hudeb-
ními nástroji. 

Pamatuji si dívku, která byla nadšená z výletu do ZOO a na plovárnu, 
v jejich 8 letech se svěřila, že tam nikdy nebyla. Víte jaké je pro nás zděšení, 
když zavítá opilý otec hledat k nám své dítě a dělá mu tam ostudu? Je to 
smutné. Ale Bongo má řadu vtipných a zábavných situací, např. u oblí-
beného vaření se pracovníci mohou dozvědět řadu zajímavých informací. 
Vaření v Bongu právě navázalo na zkušenost jedné pracovnice, která mla-
dým uvařila čaj a přinesla ho na stůl a jeden chlapec jí odpověděl: „To je 
super, to moje máma nikdy neudělala“. A tak vymyslela vaření, do kterého 
se zapojují hlavně kluci, a já moc ráda jezdím ochutnávat, hlavně když je 
kulajda… 

V současné době se stále zvyšuje počet seniorů. Myslí Farní charita 
i na ně?

Již od roku 2004 jsme pravidelně pořádali Klub seniorů, který jsme 
v loňském roce bohužel ukončili z důvodu nedostatku financí a pro klub 
nevhodných prostor. Za dobu, co klub není v provozu, jsme zaznamenali 
velký zájem o setkávání hlavně z řad seniorů. Proto jsme v letošním roce 
oslovili dvě nadace a Jihočeský kraj o podporu projektu Senior šance. 

Projekt by byl zaměřený na aktivní seniory, na jejich volný čas a mož-
nost nebýt sám. Chceme dát seniorům prostor a možnost organizovat si 
přednášky, výstavy, besedy, turnaje např. v kartách či soutěžit o nejlep-
ší bábovku, nebo jen tak posedět a mít možnost využít počítač. Bylo by 
to místo, kde by probíhala burza činností, která přispěje k tomu, aby se 
senior cítil potřebný a měl možnost smysluplně vyplnit čas. Prostě napří-
klad by někdo nabízel drobné opravy, protože je šikovný kutil a umí dobře 
nabrousit nože, nebo třeba seniorka, která uplete ponožky, by využila své 
dovednosti, atd. Nyní čekáme na vyjádření možných sponzorů a v případě 
zajištění finančních prostředků se okamžitě pustíme do projektu. Chtěla 
bych tak i vyzvat seniory, kteří budou mít zájem se podílet na budoucím 
provozu a organizaci.

Charita má dlouholetou praxi v činnostech se seniory, kterým nabízíme 
terénní pečovatelskou službu a osobní asistenci. Toto už jsou služby pro-

fesionální a díky tomu, že na Vltavotýnsku působí také společnost Ledax 
a PaP Slunečnice, mají vltavotýnští možnost výběru organizace, která jim 
zajistí činnosti, na které už senior sám nestačí a potřebuje péči druhé oso-
by. Tato služba mu umožní zůstat ve svém přirozeném prostředí, kde se cítí 
bezpečně a díky pomoci může i nadále vést důstojný život.

Pokud byste chtěli zajistit zájmové aktivity pro seniory, co potřebu-
jete jako základní podmínky pro realizaci této činnosti? Je to sociální 
služba nebo spíše dobrovolná doplňková činnost?

Je to spíše doplněk sociálních služeb, ale neméně důležitý, protože 
může naplňovat seniory pocitem užitečnosti, dát jim možnost cítit se potřeb-
ný a nebýt sám mezi čtyřmi zdmi. Naši pracovníci mají spoustu nápadů, co 
se seniory dělat, ale hlavně máme již nyní řadu aktivních seniorů, kteří se 
sami chtějí podílet a spolupracovat. Jediné co nás brzdí, jsou finance, těch 
není nikde dost a v sociálních službách obzvlášť, ale já věřím, že dobrá věc 
vyhraje a nám se podaří navázat na předešlou činnost Klubu seniorů.

Mohou vám v tomto napomoci sami aktivní senioři?
Určitě, řada z nich má chuť do práce, spoustu nápadů a elánu něco 

tvořit. Jedním ze základních cílů Senior šance je právě zapojení seniorů, 
kteří budou mít klub ve své režii a budou dělat aktivity, které jsou pro ně 
zajímavé a oblíbené.

Máte zkušenosti s dobrovolnictvím? 
Spolupracujeme s pravidelnými dobrovolníky pouze v Bongu, kde nám 

pomáhají zajistit provoz, také máme jednorázové dobrovolníky na jedno-
rázové aktivity, jako je např. Mikulášská besídka v kostele nebo pomoc 
při zajištění koncertu Rock pro Bongo, na kterém se již 6. rokem budou 
prezentovat kapely z Bonga.

Jsme malá organizace a třeba v pečovatelské službě a osobní asistenci 
je nevyužíváme z důvodu klidu seniorů, pro ně je každý vstup cizího člově-
ka do jejich domácnosti zátěžový. Nyní máme pouze jednoho pravidelného 
dobrovolníka. Je to úžasná mladá slečna, která jednou za 14 dní je v pátek 
odpoledne v Bongu. Přišla k nám sama ze zájmu získat co nejvíce praxe 
s klienty. Studuje sociální práci a ví dobře, že „praxe je praxe“. Což velmi 
oceňuji, že má zájem získávat zkušenosti. Jednou z ní bude určitě dobrý 
pomáhající pracovník. O dobrovolníky musíme pečovat a hýčkat si je. Dělají 
to ve volném čase bez nároku na finanční ohodnocení.

Jaký to má osobní přínos pro lidi, kteří se dobrovolníky chtějí stát?
Budu mluvit za sebe, z vlastní zkušenosti. Stala jsem se dobrovolníkem 

v nemocnici na LDN v Českých Budějovicích v roce 2002, když jsem pra-
covala v České pojišťovně a něco dalšího užitečného mi chybělo. Chodila 
jsem naslouchat seniorům každé páteční odpoledne a měla tak příležitost 
poslouchat příběhy i devadesátiletých, kteří měli úžasné vzpomínky na 
dobu, kterou já nepamatovala. Tato zkušenost mne přivedla do Charity a já 
místo kostýmu natáhla holínky a začala pracovat jako povodňový asistent. 
Byla jsem potom také pečovatelka, sociální pracovnice a nakonec ředitel-
ka. Dobrovolnictví byl pro mne start do oblasti, která mi dává smysl, energii 
a na druhé straně způsobuje někdy také vztek a bezmocnost v kompliko-
vaných situacích. Myslím, že člověk se stává dobrovolníkem, protože hle-
dá, má potřebu být užitečný, naučit se něco nového, je to možnost čerpat 
energii a také něco dále předat.

Každý dobrovolník či pracovník v sociálních službách si zaslouží obdiv, 
protože pracuje s lidmi zadarmo či za málo peněz a hlavně to dělá rád.
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Velikonoční farmářské trhy
Poslední březnovou sobotu se v Týně nad Vltavou konaly velikonoční 

farmářské trhy. Na tržišti za městskou galerií je ve spolupráci s městem 
uspořádalo Farmářské centrum Vltava, o.s. 

Pro rodiny s dětmi byl připraven stan s velikonoční dílnou, ve které 
si děti mohly uplést pomlázku nebo nabarvit vajíčko. O další atrakci se 
postarali studenti z hněvkovické školy, kteří předvedli práci u kovářské 
výhně. V sortimentu Domova sv. Anežky se nově objevily ovocné sušenky 
Žravenky a poprvé se na trhu představili prodejci sazeniček a bylinných 
likérů. Doprovodný hudební program nabídl vokální skupinu X-tet a zpě-
váka a akordeonistu Marka Vojtěcha. Další farmářský trh se uskuteční 28. 
7. v rámci Vltavotýnských slavností a očekává se dosud nejširší sortiment 
výrobků a potravin.  

M. Vlasák



Kalendárium vltavotýnských osobností
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28. 4. 1987 zemřel v Českých Budějovicích vltavotýnský rodák 
RNDr. Václav Hlaváč, CSc. Meteorolog, klimatolog, autor populárních člán-
ků v jihočeském tisku a předpovědí počasí pro Jihočeský rozhlas. 

30. 4. 1962  zemřel v Humpolci Josef Václav Nikolau, pedagog, spiso-
vatel, zakladatel DS Vltavan. 

26. 4. 1922 se v Týně nad Vltavou narodil Stanislav Řimnáč, aranžér 
a malíř. Je autorem řady obrazů z rodného Týna i jeho okolí, zachytil také 
obrazy ze svých zahraničních cest. V Městském muzeu Týn nad Vltavou 
probíhá do 27. 4. 2012 prodejní výstava jeho obrazů, pořádaná k nedo-
žitým 90. narozeninám. 

17. 4. 1917 se v Týně nad Vltavou narodil MUDr. František Tomší, lékař 
a spoluautor odborných studií.

Martina Sudová

Pozvánka do muzea
Do pátku 27. dubna probíhá v muzeu prodejní výsta-

va: Stanislav Řimnáč – Obrazy. Rádi bychom informovali 
všechny zájemce, kteří mají obrazy zamluvené či zakoupené, 
že si je budou moci v muzeu vyzvednout následující týden po 
skončení výstavy, tedy od pondělí 30. dubna.  

V měsíci květnu vás zveme do muzea na výstavu pořádanou Měst-
ským muzeem Týn nad Vltavou a Divadelní agenturou Echo: STOPY JÁRY 
CIMRMANA. Výstava bude zahájena  vernisáží 1. května v 17.00 hod. Ver-
nisáž zahájí herci Žižkovského divadla Járy Cimrmana, večer bude násle-
dovat divadelní představení Cimrman v říši hudby v KD Sokolovna. Výstava 
v muzeu potrvá do 13. června 2012.

Martina Sudová

Zájem o studium 
na týnském gymnáziu roste

V médiích se už mnoho let přetřásá otázka počtu dětí na 
středních školách. Pochopitelně i občany našeho města zajímá 

situace na Gymnáziu v Týně nad Vltavou. 

V následující tabulce je přehled zájmu o studium na týnském gymnáziu 
v posledních třech letech:

rok přihlášených z toho s vyznamenáním
2012 34 33
2011 31 29
2010 30 28

Z přehledu jednoznačně vyplývá, že zájem o studium na vltavotýnském 
gymnáziu vzrůstá, stejně jako úroveň uchazečů.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Fyzika není nudná
V rámci OPVK 1.1 jsme podnikli exkurzi do Techmanie v Plzni. Vyjeli 

jsme ráno 22. 2. 2012 a po dvou hodinách jsme dorazili na místo. V budově 
Techmanie nás čekalo plno překvapení. Poznali jsme řadu různých přístro-
jů, s nimiž jsme mohli pracovat. Prožili jsme bezvadnou show plnou zajíma-
vých pokusů. Dnes už víme, na jakém principu funguje parní stroj, poznali 
jsme, co se stane, když zkapalněným dusíkem naplníme PET láhev, pomo-
cí Van de Graaffova generátoru jsme na sobě vyzkoušeli napětí 200 000 V, 
zhlédli jsme výboje v plynech, víme také, co udělají se světlem polarizační 
filtry, i to, jak lze vidět zvuk. Exkurze byla báječná, moc rádi bychom si ji 
zopakovali.

žáci 8.B ZŠ Hlinecká
„EKOSOUTĚŽ“ na ZŠ Hlinecká v plném proudu!

V prosincovém čísle Vltavínu jsme informovali o zapojení naší školy 
do Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Díky 
přidělenému grantu se na naší škole koná od září tohoto školního roku 
čtyřkolová soutěž pod názvem „E K O S O U T Ě Ž“. Této enviromentální 
soutěže se zúčastňují žáci z  1. až 5. tříd, soutěží vždy tříčlenné družstvo 
třídy, ale i celé třídní kolektivy. O listopadovém 1. kole „Ekosoutěže“ jsme 
vás již informovali.  V prosinci proběhlo 2. kolo „Ekosoutěže“ a družstva 
plnila čtyři úkoly: soutěžila ve zpěvu písně o přírodě a zvířatech, plnila pří-
rodovědný kvíz, vyráběla vánoční ozdoby pro zvířata z přírodních materi-
álů a zdobila vánoční stromky v parku před školou. Ale ani třídní kolektivy 
nezahálely, pokračovaly v soutěži „O největšího sběrače“ použitých baterií 
a mobilů, pečovaly o svůj třídní „EKOKOUTEK“. 3. kolo soutěže, které pro-
běhlo na konci února, bylo trochu jiné, více veřejné. Soutěžící mezi sebou 
přivítali vzácného hosta, ředitele společnosti Rumpold -T, s.r.o., pana Petra 
Cíchu. Věřte, že dotazů a připomínek ze strany soutěžících žáků nebylo 
málo a byly často velmi záludné, vždyť tématem besedování bylo nakládání 
s odpady, jejich třídění, ukládání a recyklace. Žáci se teoreticky seznámili 
s problematikou komunálního odpadu v našem městě a už teď se mohou 
těšit na poslední 4. kolo „Ekosoutěže“, kdy je čeká návštěva sběrného dvo-
ra a praktická ukázka při recyklaci odpadu a samozřejmě i nějaký ten kvíz. 
Ale vraťme se ještě k 3. kolu soutěže, jehož součástí byla také „rychlostní“ 
soutěž družstev ve sběru a třídění plastových víček, dalším úkolem bylo 
plnění pracovních listů, kde družstva vystříhávala a řadila odpad do přísluš-
ných kontejnerů. V závěru soutěže plnila družstva ještě „paměťový test“, 
kde odpovídala na otázky, které se vztahovaly k právě proběhlé besedě. 
A jaký je bodový stav po 3. kole „Ekosoutěží“? Prozradím, že „největšími 
sběrači“ použitých baterií a mobilů jsou zatím žáci ze třídy 1. A s počtem 
1308 bodů. V soutěži tříčlenných družstev je v popředí družstvo žáků z 5. 
A s počtem 129 bodů. Ale ještě nás čeká poslední kolo soutěže a to může 
pořadím pěkně zamíchat! A jaká bude odměna pro vítěze? Slibovanou 
odměnou je „den strávený mimo školu“ a ten za to určitě stojí. Ale i ostatní 
soutěžící se mohou těšit, budou totiž odměněni všichni. Milí čtenáři, pokud 
vás bude zajímat konečný výsledek naší environmentální soutěže, tak si 
přečtěte náš příspěvek v květnovém či červnovém čísle tohoto časopisu. 

Zdena Hájková

SBÍRKA 
> Letního a zimního oblečení a obuvi /dámské, pánské, dětské/
> Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
> Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční
> Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
> Finanční prostředky na dopravu
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů, dobře zavázané – připrave-

né k transportu. 
Věci budou odeslány do centra občanského sdružení Diakonie v Brou-

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

Sbírka proběhne ve dvoře místní fary: (Děkanská 220)
pátek 11. května 2012 od 13.00 – 16.00 hodin
sobota 12. května 2012 od 9.00 – 11.00 hodin
Předem děkujeme za Vaše dary.
Další informace o sbírce na tel. 731 402 995, 385 731 553
VĚCI, KTERÉ NÁM, PROSÍME, NEDÁVEJTE:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, 

lyže, dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.

Ekosoutěž - zdobení stromku pro zvířátka.

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



Vás a Vaše přátele co nejsrdečněji zve na výstavu 

LADISLAV HODNÝ & SYNOVÉ
OBRAZY, GRAFIKA, KNIŽNIÍ VAZBY

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 2. května 2012 – vstup bezbariérový 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

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





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

Reakce na článek o železném mostu 
aneb pár slov na vysvětlenou

Nechtěli jsme čtenáře Vltavínu neustále zatěžovat články o železném mostu, 
ale musíme reagovat na článek, který napsal v minulém čísle pan Majzlík. Z tohoto 
článku je totiž patrné, že pisatel zřejmě nezná podstatné detaily vztahující se k této 
věci a ne zcela rozumí záměrům našeho sdružení, což sám také v článku přiznal.

Nuže tedy: K tématu železného mostu se zajisté váže nostalgie, to nelze popřít. 
Ale je třeba si uvědomit, že se zde nebavíme „jen“ o železném mostu jako již bez-
mála 120 let staré technické památce. Jedná se také o připomínku jeho dřevěného 
předchůdce, který v těch místech stál již v roce 1229, tedy v době první písemné 
zmínky o Týně! Ve své době měl tento most značný strategický význam a byl pro 
rozvoj města naprosto klíčový, byl totiž po dlouhou dobu jediný na celém dlouhém 
úseku mezi Č. Budějovicemi a Prahou. Most byl ve své bohaté historii mnohokrát 
poničen. K rozsáhlému poškození došlo i v letech 1890 (obrovská povodeň) a 1891 
(jarní dřenice). Tehdy se rozhodlo o stavbě nového ocelového mostu, který byl 
dokončen a zprovozněn na podzim roku 1892 a který se časem stal nedílnou sou-
částí tváře města. Zároveň je historicky cennou a hodnotnou připomínkou mostů 
předešlých, což se o plánovaném novém betonovém mostu říct při vší dobré vůli 
nedá.  

Stávající odsouhlasená varianta s přesunem železného mostu a vybudováním 
nového betonového je navíc vyčíslena na 217 mil. Kč. Vzhledem k výši investič-
ních nákladů této varianty Ředitelství vodních cest (ŘVC) ČR rozhodlo o vyřazení 
zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou z investičního záměru „Dokon-
čení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou“. A vzhledem 
k výši alokovaných prostředků pro rozvoj rekreační plavby na horní Vltavě není 
v nejbližších 10 letech realizace varianty požadované zastupitelstvem možná, byť 
je stále v platnosti usnesení č 85/09, které tuto variantu schválilo. Jako budoucí 
optimální řešení považuje ŘVC ČR zdvižení stávajícího mostu vč. nezbytné sanace 
jeho současné poškozené konstrukce. Náklady jsou odhadovány na 70 mil. Kč. 
Takže shrnuto podtrženo: nový most nám stejně nikdo nezaplatí a budeme rádi, že 
nám někdo přispěje na rekonstrukci železného mostu.

Ten by i nadále plnil funkci lávky pro cyklisty a pěší, ostatně nejen tisícovka lidí 
podepsaných pod naší peticí chce kromě železného mostu právě na tomto místě 
zachovat také klidovou pěší zónu. V případě nouze bude samozřejmě možno, aby 
byl most využit záchrannými složkami, tzn. hasiči, rychlou záchrannou službou či 
policií. 

Je také celkem zbytečné strašit občany tím, že se z mostu stane lávka se scho-
dišti na obou stranách, která nevyhovuje starým či hendikepovaným lidem. Řešení 
trvalého zdvihu mostu je jasně popsáno a rozkresleno ve variantě B. Most se také 
rozhodně nebude zvedat o 2,5 m. Stávající výška železného mostu nad vodní hla-
dinou činí 3,34 m. Varianta s trvalým zdvihnutím mostu předpokládá zdvih o 1,6 m. 
ŘVC sice v posledním návrhu uvádí zdvihnutí mostu do výšky 5,25 m (+ ještě 0,2 m 
jako rezerva), domnívám se ale, že je to již přehnané, neboť původní varianta B 
zajisté splňuje předem stanovené podmínky pro proplouvání lodí. Každopádně nej-
větší zdvih by tím dosáhl 2,11 m.

Určitě nepatříme mezi ty kritiky, kteří tvrdí, že vše, co se udělalo za předešlého 
starosty, bylo špatně. Ale v „kauze“ železného mostu bohužel jiné hodnocení nepři-
chází v úvahu. Za prvé: V takto důležité záležitosti, která může podstatně změnit 
tvář města, se jeho tehdejší vedení ani neobtěžovalo informovat o daném záměru 
občany, natož třeba formou ankety zjistit nejen názory, ale i nápady z řad veřejnosti. 
Za druhé: Až po naší petiční akci s více než tisícovkou podpisů se vedení města roz-
houpalo k jakési podivné kampani, která však byla spíše reklamou na jimi dopředu 
vybranou variantu. Za třetí: Nebyl udělán základní krok, totiž aby někdo odborně 
zjistil, v jakém stavu most je a co jeho konstrukce snese, nehledě na upřesnění 
finančních nákladů akce. Teprve od podzimu 2011 to řeší již nové vedení města.  

A na závěr jen něco k zamyšlení: Ono by totiž vůbec nemuselo být špatné řeše-
ní, kdyby se most jen opravil a nezdvihal. Větší lodě připlouvající z obou směrů by 
tady sice musely zastavit, otázkou však je, zda by to pro Týn nad Vltavou a rozvoj 
cestovního ruchu nebylo lepší, než kdyby byl jen tranzitním místem mezi Hlubokou 
a Orlíkem. 

Karel Hladeček, Ondřej Bouška, Miroslav Jareš
Železný most, o.s.

Problémy s pamětí
Problémy s pamětí mohou být nejen toho rázu, že zapomínáte, ale také ty, že 

jste nezapoměli. 
K tomuto závěru jsem došel nedávno, když jsem si chtěl udělat doma z mléka 

kyšku. Kdysi to dělávala moje babička, pak moje maminka a protože je to velmi 
jednoduchá záležitost, naučil jsem se to i já. Vlastně jste mléko nechali stát někde 
v teple, ono se srazilo a za pár dnů jste měli výbornou pochoutku k novým bram-
borám na loupačku. V obchodě měli nové brambory a tak jsem si řekl, že si k nim 
uděláme domácí kyšku. Neudělali jsme ji. Ne, že bychom nechtěli. Ale zasáhla vyšší 
moc. Jinak si to totiž neumím vysvětlit. Vzal jsem mléko, nechal jsem je stát v kuchy-
ni na stole a za tři dny z něj byla odporně páchnoucí kalná voda vhodná pouze ke 
spláchnutí. Když jsem se začal zajímat o to, proč se to stalo, řekl mi kamarád, že 
o tomto již byl i pořad v TV. Odborník tam vysvětlil, že dnes se již mléko v mlékár-
nách zpracovává tak dokonale, že když se z něj odstředí vše, co je potřeba pro 
výrobu smetany, másla atd., tak z mléka zůstane jen mírně kalná voda. Tato voda se 
pak dobarví a dochutí a vznikne mléko, které si koupíme v obchodě. Se skutečným 
mlékem má tento výrobek patrně společný pouze název.

Zamyslel jsem se a začal jsem se více zajímat i o ostatní potraviny. Zjistil jsem, že 
vídeňské párky vedle masa ani neležely a ve spoustě dalších uzenin je masa taktéž 
poněkud podezřele málo. Koňský salám, který jsem si jako malý kluk chodil kupo-
vat v Hodoníně ke koňskému řezníkovi, panu Dovalilovi, již taktéž zmizel v časových 
dálavách. Ale abych vše jen neočerňoval, taky jsem se doslechl, že v některém 
koňském salámu malý přídavek koňského masa je.

Ono s těmi potravinami je to vůbec nějak podivné. Já chápu, že ve všem existuje 
nějaký vývoj. Ale ten vývoj by snad měl směřovat k větší kvalitě. Tak proč, u všech 
všudy, je to s potravinami stále horší a horší? Já mám stále větší pocit, že u potravin 

se lepší jen obaly. Krásné a jásavé obaly ale v sobě ukrývají stále větší a větší svin-
stvo, které se dříve nedávalo ani prasatům, ovšem perfektně dochucené různým 
dalším chemickým svinstvem. A když již výrobce neví jak by ještě na nás vydělal, 
tak nám nabídne sušená vajíčka dochucená zárodky salmonely, nebo jiné potraviny 
dosolené posypovou solí na silnice.

Obrovské obchodní domy světoznámých značek nás zásobují plesnivými sýry 
u druhů, které zplesnivět neměli. Zkaženým masem s třikrát prošlou lhůtou upotře-
bitelnosti. Plesnivými jogurty. Čokoládami bez obsahu čokolády. A dál si můžete 
doplnit dle vlastní zkušenosti.

Ale to nejsou jenom potraviny.
Narodí se nám dítě a my celý rozjásaní mu jdeme koupit první vozidlo zvané 

kočárek. Uložíme je tam a na hraní mu zakoupíme hrkávku a nějakou kousací hrač-
ku. Večer v televizi se pak dovíme, že hrkávku i kousátka máme vyhodit, protože 
soudruzi v Číně udělali nějakou chybičku a do plastu přidali jedovaté látky. Tak je 
vyhodíme a máme strach koupit cokoliv jiného bez pořádné lupy, abychom si mohli 
přečíst pidiliterami popsané složení výrobku. Marně vzpomínáme, jestli tyto problé-
my byly i dříve. Večer v televizi se pak dovíme, že máme vyhodit i ten kočárek, pro-
tože by mohl našemu potomkovi ucvaknout prst. Koupíme dětské kolo a dodatečně 
jsme varováni, že mu nenadále přestanou fungovat brzdy. U dětské postýlky jsme 
varováni, že se nám naše dítě může nabodnout na uvolněnou šprušli.

Když začnete vzpomínat, jestli toto bylo i dříve, tak zjistíte, že si na nic podob-
ného nevzpomenete. Masa bylo málo, ale bylo kvalitní. Z mléka jste si mohli vyrobit 
doma nejen kyšku, ale i tvaroh. Kolo bylo tak kvalitní, že se v rodině předávalo 
dalším a dalším dorůstajícím potomkům. A do dětské postýlky jste své dítě ukládali 
beze strachu, že jej za hodinu najdete nabodnuté na uvolněné tyčce.

Říká se nám, že toto vše je ale vykoupené svobodou, kterou jsme získali.
Jenže i to je lež. Je fakt, že dříve jsme za veřejnou kritiku mohli skončit ve vězení, 

ba i na popravišti. A ještě včera bych řekl, že dnes můžete říkat co chcete, protože 
on si toho nikdo nevšímá a nechá nás klidně mluvit či psát. Dnes ráno jsem se 
přesvědčil, že ani to již není pravda.

Na Facebooku jsem zveřejnil zdravotní problémy, které má moje dcera včetně 
toho, že přestože má od své lékařky specialistky doporučeno užívat marihuanu, 
tak, aby ji měla, musíme ji pěstovat ilegálně a porušovat tak zákon. Zároveň jsem 
ostatní uživatele této sociální sítě požádal, aby se přidali k podpisové akci za lega-
lizaci marihuany k léčebným účelům. Během jediného týdne se přidalo dvacet tisíc 
lidí. Upozornil jsem tedy naše ústavní činitele na tuto skutečnost a znovu jsem i je 
požádal o pomoc v řešení tohoto stavu. Dnes ráno jsem měl přístup na Facebook 
zablokovaný.

Zdeněk Majzlík , Týn nad Vltavou

Pivodovo psaní
Lidičkové moji. Zděsil jsem se, když na „Rybičků louku“ vyjel veliký stroj a ještě 

další, jeden za druhým a začaly tam strašit. A ještě horší byla úprava břehu kolem 
náhonu. Pomalu jsem chtěl zbalit řemeslo a plavat jinam. Pak jsem si to ale rozmys-
lel a teď doufám, že až se uřícení cyklisté, turisté a jiní budou chtít chladit v řece, 
bude moje řemeslo plně prosperovat. Zatím ale je cyklostezka ve svém nejbližším 
okolí významně kolkována psíčky všech velikostí. To by nebylo tak zlé. Zlé je na tom 
to, že jste dopustili doslova popravu obrovské vrby na začátku louky. Místo abyste 
odřezali suché větve a větve sahající do vody, raději jste ji celou, zcela zdravou 
podřízli a zničili. Vždyť mohla ještě dlouho přežívat v pohodě až do doby splavnění 
tohoto úseku řeky.

Kde je vaše vychvalování jak se staráte o zdravé prostředí, jak se staráte o příro-
du, když provedete takovouto údržbu?

Na pařezu vidíte, jak byl strom „špatný“ a zda někomu nepřekážel. Ovšemže 
překážel. Takhle by to být nemělo! Není to jenom tato vrba, ale i řada chybějících lip 
na celém nábřeží, které již dříve vzaly za své.

Pivoda, vodník z náhona pod Bedrníkem

Zamyšlení nad současnou situací ve státě
Bilance Nečasovy vlády je velmi tristní.  S jeho vládou v poločase vládnutí 

nesouhlasí podle posledních průzkumů veřejného mínění 80 % lidí. Je to bezespo-
ru nejhorší vláda za posledních 20 let. Stagnuje ekonomika, roste nezaměstnanost 
a ceny, klesají reálné mzdy, budou klesat reálné důchody. Jsme v situaci rozvalu  
fungování úřadů práce, v rozvalu je také čerpání prostředků z EU. Zdá se, že vláda 
už těžko může klesnout ještě hlouběji. Denně jsme svědky různých kauz, na kterých 
se ukazuje, jak je stát řízen prostřednictvím různých lobbistů „kmotrů“, pro kte-
ré vládní politici připravují a schvalují vstřícné zákony umožňující vyvádění miliard 
z veřejných prostředků do soukromých rukou. Je připravována privatizace téměř 
všeho, co ještě státního zbylo. A to vše se děje na úkor většiny občanů, od kterých 
se pak chce, aby si utahovali opasky rok od roku více. Co jiného zbývá, když se 
vše rozkrade.To je ta „rozpočtová odpovědnost“  v podání Nečasovy vlády, která 
tvrdí,  že je protikorupční. Kde máme ty potrestané  zkorumpované? Jen se nám ti 
„Mazánci a kolibříci“ vysmívají .  Tato vláda se dnes řídí heslem: „Každý den dobrý“. 
Ve  vyspělém  demokratickém  státě by Nečasova vláda musela sama pod tíhou 
všech těchto okolností  dávno odstoupit.  U nás je to ale jinak.  Zde nepomohou ani 
žádné masové protivládní demonstrace, stávky a petice. Šancí,  jak Nečasově vládě 
vystavit vysvědčení, které by vedlo k pádu vlády, jsou podzimní volby do krajských 
zastupitelstev a Senátu. Bude nutno volit tak, aby výsledek byl jednoznačný. Když 
nezvolíme vládním stranám jediného senátora a nebudou mít jediného hejtmana, 
pak se vládní koalice zhroutí. Tomu pak budou rozumět i pánové Nečas, Kalousek, 
Drábek i Bárta.

Nečasova vláda hodlá do voleb použít známý a osvědčený strašák na lidi – pří-
klad Řecka. Abychom nedopadli jako oni, je třeba stále více šetřit a škrtat , a to 
každým rokem více a více. Ale už se vůbec nemluví o  druhém důvodu  řeckého pro-
padu financí, který současně s rozhazovačnou politikou vedl k finančnímu vykrvá-
cení státu, a sice to, že se tam nedařilo vybírat daně podobně jako se nedaří i u nás. 
Už se neříká, že  nejbohatší podnikatelé jsou tam  rejdaři, kteří mají obrovská fiskální 
privilegia. Patří k nim i  zákaz finančně je jakkoliv kontrolovat a ověřovat jejich účty. 
Silně jsou tam zastoupeni drobní podnikatelé, kteří platí daně vyloženě  libovolně. 
Největším pozemkovým  vlastníkem v Řecku je církev a ta je vyňata z povinnosti 
platit daně úplně.

Jak vidno, do Řecka nevede jen oranžová cesta sociálních výdajů. Mnohem 
snadněji se tam můžeme dostat po modré zkratce systematického podvazování 
příjmu státu. Řecká kampaň tak bude působit vyloženě masochisticky a kontra-
produktivně.

  MVDr. Jiří Mikeš (autor je členem  MO ČSSD)



Předčice zasáhla doba ledová
Doba ledová je doba ledová, ale také může být krásným tématem pro 

dovádění dětí. A tak v sérii masopustních veselic uspořádaly Předčice ledo-
vé maškarní. 

Předčický karneval tradičně přilákal nejen místní děti, ale zavítaly i děti 
z okolních vesnic a města. Velký sál hospody se hemžil maskami z doby 
ledové, nechyběli však ani rytíři, princezny, berušky, broučci, spidermani, 
či piráti. O moderovanou zábavu se postaral Jarda Novotný o program 
a množství soutěží členky předčické skupiny Českého červeného kříže. 
Soutěže vrcholily židličkovanou pro všechny věkové kategorie, včetně 
dospělých a věřte, že boj to byl vskutku lítý.

Kromě veselých zážitků, odměn za soutěže, cen z tomboly, si děti 
odnesly ještě spoustu barevných balónků. Předčické maškarní bylo opět 
součástí akcí Vltavotýnského oranžového roku pro rok 2012, jehož gene-
rálním partnerem je JE Temelín Skupiny ČEZ. Ač je podpora vesnických 
akcí rok od roku nižší, dnes již spíše symbolická, díky nadšení místních se 
nijak nezmenšuje úroveň akcí, za což jsme jistě všichni rádi a děkujeme 
organizátorkám.

Ráda bych doložila i nějakou pěknou fotografii maskovaných dětiček, 
ale tentokrát vás bohužel musím zklamat. Jediná fotodokumentace byla 
zcizena. Ač se mi tomu špatně věří, postrádá se černý fotoaparát. Osobně 
je mi líto, že zrovna místní rodina, která nechybí u žádné akce, pomáhá, 
zařizuje, organizuje, pak ještě místo našeho poděkování přijde o svou věc. 
Ale třeba ještě nemusím přijít o své ideály a zkusím vás poprosit. Pokud 
byste třeba tušili, kde by mohl černý fotoaparát být, zkuste vymyslet způ-
sob, jak ho vrátit majitelům, byť třeba anonymně do redakce Vltavínu na mé 
jméno. Ráda zajistím předání.

Přeji čtenářům Vltavínu krásné jarní dny bez jakýchkoliv ztrát.
Eva Janatová, Předčice

Stanice „Pomoc přírodě“
Na Semenci, P.O. Box 28
375 01 Týn nad Vltavou
telefon: 385 731 804, mobil: 604 626 894, 
email: pomocprirode@seznam.cz, 
www.pomocprirode.cz

Přírodovědné muzeum Semenec  
- začátek návštěvnické sezóny

Areál přírodovědných sbírek na Semenci zahajuje letošní sezónu. Ote-
vřeno je od dubna do října každý víkend od 13 do 17 hodin. Prohlédnout si 
můžete geopark jihočeských hornin, sbírku světových druhů borovic, pale-
ontologickou sbírku, expozici lesních společenstev a sbírku léčivých bylin.

Můžete se také objednat na skupinovou prohlídku s průvodcem nebo 
na výukový program (kontakt: 604 626 894, pomocprirode@seznam.cz).

PROSÍME O VÁŠ HLAS V ANKETĚ VAŠE VOLBA
Stanice „Pomoc přírodě“, občanské sdružení, které pečuje o Přírodo-

vědné muzeum Semenec, je nominováno do ankety Vaše volba. Vaše vol-
ba je projekt Skupiny ČEZ, který dává lidem možnost vybrat projekt, který 
ČEZ podpoří. Na základě vašich hlasů bude z každého regionu vybrán 
jeden projekt, který získá podporu formou nadačního příspěvku ve výši 
500 000 Kč. 

Váš hlas nám pomůže rozvíjet areál Na Semenci a tím i návštěvnic-
kou nabídku pro vás. Získaný příspěvek chceme využít k doplnění sbírek 
o ukázky praktického využití alternativních zdrojů energie (např. fotovoltaic-
ký zdroj k napájení venkovního osvětlení a ohradníku pro pastevní chov 
koní, zřízení jímky dešťové vody s větrným vodním čerpadlem k zálivce 
rostlin a napájení zvířat, solární vytápění provozních místností, pěstování 
a využití energetických plodin).

Hlasovat můžete prostřednictvím formuláře na internetových strán-
kách www.cezregiony.cz. 

Klikněte na Vaše volba a poté zadejte Jihočeský region. 
Z vypsaných organizací vyberte Občanské sdružení Stanice „Pomoc 

přírodě“ v Týně nad Vltavou a hlasujte.
Hlasovat můžete také pomocí hlasovacích brožurek na informačních 

a zákaznických centrech Skupiny ČEZ nebo na akcích pořádaných a pod-
porovaných Skupinou ČEZ, kde můžete lístek odevzdat hosteskám.

Děkujeme všem za podporu a přízeň.

Ze spolkové činnosti
I po spolkovém plese v únoru 2012 jsme v následujících měsí-

cích pokračovali v činnosti dle plánu na rok 2012. 
Dne 4. 3. 2012 proběhlo jednání výboru spolku. Vyhodnotili 

jsme přípravu a průběh spolkového plesu, poděkovali jsme sponzorům. 
Zároveň jsme projednali i výběr kapely na spolkový ples v roce 2013. Pro-
jednali a schválili jsme přípravné úkoly k přípravě a provedení Vojtěšské 
mše v měsíci dubnu 2012. 

K tomu se konalo i jednání kulturní komise dne 21. 3. 2012. 
Delegace našeho spolku se zúčastnila Valných hromad bratrských spol-

ků v Bechyni a ve Strakonicích dne 10. 3. a 24. 3. 2012. 
Dne 1. 4. 2012 proběhlo jednání výboru spolku. Jednání zahájil předse-

da bratr Vladimír Brom. Minutou ticha jsme uctili památku zesnulého člena 
našeho spolku bratra Antonína Maška. Zároveň jsme projednali opatření 
související s jeho posledním rozloučením ze strany našeho spolku. Zápis 
z jednání minulé výborové schůze přednesl jednatel spolku. V další části 
vedoucí delegací provedli doklad o účasti na Valných hromadách bratr-
ských spolků. Byly vydány úkoly k přípravě a provedení Vojtěšské mše dne 
29. 4. 2012. 

Jednání kulturní komise proběhne ve středu dne 25. 4. 2012 v pohostin-
ství Pavláčka, jednání výboru proběhne v měsíci květnu, v neděli dne 6. 5. 
2012 od 10.00 hodin na Baráčnické rychtě. 

Další nejbližší akce spolku:
29. 4. 2012 – tradiční Vojtěšská mše, viz pozvánka. 
19. 5. 2012 – zájezd do Památníku Lidice, viz pozvánka. 
Významná životní výročí členů spolku :
Bratři – Josef Šafránek, 10. 3. 2012 – 75 let, Josef Fošenbauer, 28. 3. 

2012 – 65 let, Jiří Sajtl, st., 6. 4. 2012 – 65 let, Jiří Přibáň, 24. 4. 2012 – 50 
let. Byly určeny delegace spolku k předání blahopřání a dárkových balíčků. 
Všem přejeme do dalších let života hodně zdraví a spokojenosti. 

LP

Veteráni – spolek bývalých vojáků v Týně nad Vltavou si Vás, členy spol-
ku a Vaše rodinné příslušníky a občany města, dovoluje pozvat na kulturní 
společenskou akci, zájezd, v rámci Vltavotýnského oranžového roku 2012 
pod patronací Jaderné elektrárny Temelín, generálního partnera Vltavotýn-
ského oranžového roku, do   

Památníku Lidice
Kdy: sobota 19. května  2012 
Kam: Památník Lidice – návštěva a prohlídka muzea, pietního území 

a galerie – trvání prohlídky cca 3 hodiny 
Program:
08.00 - odjezd z Týna nad Vltavou (parkoviště pod kostelem)
10.00 - příjezd do Lidic k památníku
10.15 – 13.15 - prohlídka Památníku Lidice, položení kytice k pomníku 
13.35 – 14.35 - oběd v restauraci v Lidicích (místo bude rezervováno)
14.45 – 17.00 - odjezd a příjezd do Týna nad Vltavou 
Cena za dopravu na osobu je 220,- Kč – pro členy spolku, 250,- Kč pro 

nečleny spolku (dospělý, dítě bez rozdílu) splatná ihned při přihlášení se, 
kapacita je 47 míst.  Ten, kdo se odhlásí, si bude muset za sebe zabezpečit 
náhradu, protože uhrazená částka 220,- Kč (resp. 250,- Kč) se  n e v r a c í 
!!!! (výjimkou je doložená vlastní smrt nebo vlastní hospitalizace v nemoc-
nici). Vstupné do památníku: dospělý 80,- Kč, student nebo dítě 40,- Kč, 
senior 40,- Kč, při jednorázovém zaplacení vstupného minimálně pro 20 
osob je 10% sleva.

Platby a přihlášky – pí Tomková, autobusové nádraží Týn nad Vltavou.
Uzávěrka přihlášek, včetně zaplacení, je pondělí 14. května  2012, do 

16.00 hodin.
Kromě času odjezdu jsou ostatní časy orientační. Změna programu 

vyhrazena. Zájezd se koná, pokud bude přihlášeno minimálně 2/3 účast-
níků, tj. 31 účastníků zájezdu. Program a pokyny k přihlášení uvedeny i na 
www.tnv.cz, Spolky a sdružení, Veteráni-spolek bývalých vojáků v Týně nad 
Vltavou. 

Vladimír Brom, Předseda spolku 

POZVÁNKA
Výbor spolku Veteráni Spolek bývalých vojáků v Týně nad Vltavou si Vás, 

Vaše rodinné příslušníky a známé a občany města, v rámci Vltavotýnského 
oranžového roku 2012 pod patronací Jaderné elektrárny Temelín, generál-
ního partnera Vltavotýnského oranžového roku 2012,  dovoluje pozvat na 
tradiční Vojtěšskou mši, spojenou se smuteční tryznou u pomníku pad-
lých, která se bude konat v neděli 29. dubna 2012

Program:
1) 09.00 hodin sraz účastníků na náměstí před hotelem Zlatá loď v Týně 

nad Vltavou
2) 09.20 hodin nástup členů spolků a hostů a přivítání spolkového pra-

poru
3) 09.30 hodin odchod na mši 
4) Průběh slavnostní Vojtěšské mše v místním kostele, vzpomínka na 

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

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

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

ká Vlachovka pod vedením kapelníka Jaroslava Novotného.
Přijďte všichni a přiveďte své známé a rodinné příslušníky, členové spol-

kový odznak na akci s sebou.

Ing. Lubomír Pavlíček   Vladimír Brom
Jednatel spolku    Předseda spolku



Nejstarší fotografie města 
Týna nad Vltavou

V minulých dvou číslech Vltavínu jsme se věnovali 
nejstarším vyobrazením města Týna nad Vltavou. Náš 
miniseriálek nyní uzavřeme nejstaršími fotografiemi 
našeho města.

Jak se můžeme dozvědět například z otevřené 
encyklopedie Wikipedie, za první fotografii je považo-
ván snímek z roku 1826. Vytvořil jej francouzský vyná-
lezce Joseph Nicéphore Niépce, který svým fotopřístro-
jem exponoval snímek osm hodin na plném slunci na 
vyleštěnou cínovou desku pokrytou petrolejovým roz-
tokem asfaltu. Později s umělcem Jacquesem Daguer-
rem experimentovali se sloučeninami stříbra a v roce 
1839 Daguerre objevil proces využívající postříbřenou 
měděnou desku. Vznikla tak daguerrotypie. Podobný 
proces dodnes využívají fotoaparáty Polaroid. První 
fotografický film pak byl vyroben v roce 1884.

Za nejstarší fotografii v Čechách je považována 
daguerrotypie rodiny nejvyššího purkrabí českého 
království hraběte Karla Chotka z roku 1839. Snímek 
vznikl v Mnichově a jak je patrné z data vzniku, moh-
lo by se jednat o nejstarší fotografii na světě, protože 
daguerrotypie vznikla někdy na přelomu října a listo-
padu zmíněného roku a podrobnosti o této technologii 
byly zveřejněny teprve krátce před tím, v srpnu. První 
daguerrotypický ateliér v Čechách byl založen v roce 
1841 v Praze. Velkého rozmachu pak fotografie získá-
vala od 60. let 19. století.

Za zcela nejstarší fotografie ve sbírkách městského 
muzea můžeme považovat dva nedatované kabinetní 
snímky rodiny Steinocherových z Týna nad Vltavou. 
S největší pravděpodobností se jedná o Vojtěcha Stei-
nochera a jeho manželku Marii s dětmi. Vojtěch je vyfo-
cen se synem /obr. 2/, Marie s dvěma dcerami /obr. 
1/. Vzhledem k tomu, že jejich syn Ignác, zachycený 
velmi pravděpodobně na snímku se svým otcem, se 
stal významnou osobností v dějinách Vltavotýnska, 
známe jeho životopisná data a můžeme tak přibližně 
datovat i obě fotografie. Ignác Steinocher, pozdější 
doktor teologie, profesor náboženství na státní reálce 
na Žižkově a badatel v oblasti orientálních jazyků, se 
narodil v roce 1862. Na snímku mu může být cca 5 let, 
fotografie tedy pocházejí z období kolem roku 1867. 
Autorem těchto fotografií je, jak prozrazuje revers, Jan 
Wildt, fotograf ve Vltavotýně.

Nejstarší fotografií ve sbírkách městského muzea, 

u níž bezpečně známe datum vzniku, je pak fotografie 
z roku 1879. Ani v tomto případě se nejedná o zachy-
cení podoby města, ale o skupinku dětí z Opatrovny 
(někdejší „mateřské školy“ v domě čp. 225 pod koste-
lem – o opatrovně jsme psali ve Vltavínu č. 10 v minu-
lém roce). Autorem snímku byl opět Jan Wildt, tento-
krát psaný jako majitel fotoateliéru v Třeboni, žáčky 
fotografoval 26. května roku 1879 /obr. 3/. 

Pojďme se na chvíli zastavit u osoby tohoto první-
ho fotografa v Týně nad Vltavou. Příliš informací zatím 
bohužel nemáme, přestože rod Wildtových, který poz-
ději působil také v Českých Budějovicích, Písku, Pro-
tivíně a Praze, byl známou fotografickou rodinou. Jan 
Wildt s největší pravděpodobností pocházel z Týna nad 
Vltavou. Jak nám pomohl zjistit pan doktor Aleš Fran-
tišek Plávek, archivář z třeboňského archivu, Janova 
manželka Žofie zemřela v březnu r. 1919 v Týně nad 
Vltavou v domě čp. 75 (v Pekle). Jan byl v té době již 
mrtev, Žofie byla vdova, narodila se roku 1851 v halič-
ském Hosowě (dnes Polsko). Pokud se podíváme do 
historie rodu Wildtových v Týně nad Vltavou, najdeme 
v letech 1831 – 1850 záznamy o Václavu Wildtovi, kni-
haři, původem z Prahy. Zemřel roku 1850 ve věku 40 
let. Jiné Wildty archivní dokumenty ani historik Josef 
Sakař nezaznamenávají. Pokud ale nahlédneme do 
matrik, najdeme tady 7. února roku 1842 narození 
Jana Wildta, syna Josefa Wildta. Je pravděpodobné, 
že se jedná o „našeho“ Jana, budoucího fotografa.

Jan Wildt je autorem dalších portrétních snímků 

1. Marie Steinocherová s dcerami.

2. Vojtěch Steinocher se synem Ignácem.

3. Petr Hanzal s částí svých svěřenců r. 1879.

4. Zprava Karel, Stanislav a Růžena Dewe-
tterovi.

5. Rodina pokladníka Karla Casatiho.



v muzejních sbírkách. Kolem roku 1890 
například zachytil v dětském věku budou-
cího spisovatele Karla Dewettera se dvěma 
sourozenci /obr. 4/ nebo r. 1890 rodinu 
pokladníka Karla Casatiho /obr. 5/ (na obou 
fotografiích je na reversu uveden J. Wildt 
v Třeboni a Gmündu – což dokumentuje, 
jak postupně rozšiřoval svůj podnik). Pro 
dějiny našeho města je však nejcennější 
jeho fotografie Týna nad Vltavou z období 
kolem roku 1890. Jedná se o pohled z tzv. 
Špidrovy skalky, tedy pohled od západu na 
řeku, ještě původní dřevěný týnský most 
a pravý břeh řeky s historickým centrem 
města /obr. 6/. 

Za nejstarší fotografii přímo samotného 
města Týna nad Vltavou v muzejních sbír-
kách ale můžeme považovat pohled na 
dřevěný most s pravobřežní částí města. 
Fotografie pravděpodobně pochází z roku 
1880 a neznáme jejího autora /obr. 7/. Další, 
o osm let mladší fotografie části města se 
opět týká dřevěného mostu. Byla pořízena 
při povodni 3. – 4. září 1888. Snímek není 
signován, ale mohlo se rovněž jednat o dílo 
Jana Wildta. O tři roky později, 7. března 
1891, vyfotil další zkázu dřevěného mos-
tu, tentokrát způsobenou dřenicí, fotograf 
podepsaný jako Br. Kocipiňský. Vzhledem 
k tomu, že na dalších fotografiích tohoto 
autora je podepsán Wildt, můžeme před-
pokládat, že se jednalo o zaměstnance či 
spolupracovníka fotoateliéru Wildt (podle 
informací pana dr. A. F. Plávka z třeboňské-
ho archivu působil fotograf B. J. Kocipinský 
v Třeboni v Růžové ulici č. 29, dnešní ul. 
Rožmberské). Fotografií zkázy dřevěného 
mostu ze zmíněného 7. března 1891 exis-
tuje hned několik verzí – z několika různých 
pohledů /obr. 8, 9, 10/. 

V období kolem roku 1894 se pak po 
našem městě pohyboval fotograf V. Krause 
z fotoateliéru na Královských Vinohradech 
v Praze, aby zde vytvořil několik snímků, 
zřejmě pro připravovanou Národopisnou 
výstavu, kterou v našem městě r. 1894 
pořádali místní studenti. V. Krause při té 
příležitosti zvěčnil kostelík sv. Víta na hřbito-
vě /obr. 11/,  původní Puchmajerův domek 
ještě před secesní přestavbou /obr. 12/ 
a náměstí s arcibiskupským zámkem /obr. 
13/. 

Když už hovoříme o Puchmajerově rod-
ném domě, můžeme připomenout, že jej 28. 
října 1899 zachvátil požár, po němž z domu 
zbyly jen obvodové zdi. I tento okamžik 
máme zachycen na dobové 
fotografii neznámého autora, 
která zároveň ukazuje, jak 
bylo fotografování v té době 
vzácnou příležitostí k tomu, 
aby se při něm nechali zvěč-
nit místní obyvatelé. A tak je 
navzdory nepříznivé události 
spáleniště plné osob /obr. 
14/. Další fotografie pak zdo-
kumentovala demolici domu 
a snímání původní pamětní 
desky, která byla následně 
přemístěna na nový secesní 
dům, jak jej známe dnes /obr. 
15/.

Na závěr si pak ukažme 
ještě tři snímky rozdílné podo-
by vltavotýnského náměstí 
a jako čtvrtou pohled na 
dokončování stavby vltavo-
týnského vlakového nádraží. 
První, nedatovaná fotografie, 
přibližně z 80. let 19. stole-
tí, ukazuje původní podobu 
domu u Slabých /obr. 16/, 
druhá, z přibližně téhož obdo-
bí domy čp. 37 a 38 /obr. 17/ 
a třetí z doby kol. r. 1900, její-
mž autorem byl místní archi-
tekt Jaroslav Vojna, podobu 
Staré pošty před její secesní 
přestavbou /obr. 18/. Posled-
ní snímek ukazuje podobu 
vlakového nádraží těsně před 
jeho dokončením a stavbu 
vodárenské věže 12. září 
1898 /obr. 19/. Provoz na týn-
ské trati byl zahájen 23. října 
tohoto roku. 

Rádi bychom touto cestou 

poprosili soukromé sběratele - pokud by někdo vlastnil 
fotografii našeho města, případně jeho obyvatel, star-
ší, než jsou zmíněné snímky, aby kontaktoval městské 
muzeum. Rádi bychom si pořídili kopie, které zůsta-
nou zachovány příštím generacím. Předem děkujeme 
za pomoc.

Martina Sudová

6. Týn nad Vltavou kol. r. 1890.

7. Pravděpodobně nejstarší fotografie města.

8. Dřevěný most při povodni 1888.

9. Dřevěný most stržený dřenicí 1891.

10. Dřevěný most při dřenici 1891.

11. Kostelík sv. Víta.

12. Puchmajerův dům.

13. Náměstí se zámkem.

14. Vyhořelý Puchmajerův dům.



15. Snímání pamětní desky z vyhořelého 
Puchmajerova domu.

16. U Slabých. 19. Stavba vltavotýnského nádraží.

17. Domy čp. 37 a 38 kol. r. 1880. 18. Stará pošta před secesní přestavbou.



Judo 
Týnští závodníci 

vybojovali první body 
do ranking listu ČR

Český pohár Jablo-
nec 24. – 25. 3. 2012
v závorce (vítězství/ prohra)
Dorostenky:
1. místo Markéta Paulusová (2/0) 
+70 kg 
Markéta Spěváková bez umístění 
(0/2) -63kg
Starší žákyně:
1. místo Markéta Paulusová (3/0) 
+70 kg 
7. místo Veronika Písaříková (1/2) -
52 kg
9. místo Lucie Hrehová (2/2) -57 kg
Radka Voběrková bez umístění (0/1) 
-57 kg
Starší žáci:
5. místo Daniel Šimánek (4/2) -46 kg
7. místo Marek Petřík (3/2) -46 kg
Jan Fuka bez umístění (1/1) -55 kg
Tomáš Křenek bez umístění (0/1) -
55 kg
Marek Čermák bez umístění (0/1) -
36 kg
Mladší žákyně:
3. místo Klára Mojžíšková (3/1) -44 kg
Mladší žáci:
3. místo Patrik Šimánek (5/1) - 42 kg
9. místo David Černý (1/2) -38 kg
Jan Černý bez umístění (0/2) -38 kg
Jan Marcín bez umístění (0/1) - 46 kg

Ludvík Svoboda bez umístění (0/1) -
42 kg
Matěj Chvojsík bez umístění (0/1) - 
34 kg
Zdeněk Lhoták bez umístění (0/1) -
34 kg

Turnaj v Rohrbachu 31. 3. 2012
Velký mezinárodní turnaj byl 

obsazen 50 kluby a tak naši čtyři 
závodníci změřili sílu s kvalitními 
soupeři. Starší žákyně Markéta Pau-
lusová (1. místo) zápasila ve váze 
do 78 kg a měla ve váze tři soupeřky, 
které bez větších problémů porazila. 
Patrik Šimánek, mladší žák, obsadil 
3. místo, měl ve váze 20 soupe-
řů. V prvním, druhém i třetím kole 
zvítězil na Ipon, v semifinále sám 
„ulítl“ na chvat seoinage do kleku 
(u nás zakázaná technika) a v boji 
o třetí místo nad soupeřem zvítězil 
držením. Mladší žákyně Klára Mojžíš-
ková, naše mladá nadějná judistka, 
dostala po úspěchu v Jablonci chuť 
bojovat i na velikém mezinárodním 
turnaji. Jednou zvítězila a dvakrát 
svůj zápas prohrála. V součtu bodů 
nakonec obsadila 2. místo. Starší 
žák Jan Fuka měl silné soupeře ve 
váze do 55 kg. V prvním kole prohrál 
a posléze v opravách zvítězil. Nako-
nec v zápase o třetí místo po velmi 
dobrém bojovném výkonu prohrál 
ke konci časového limitu se soupe-
řem z Polska.

Kanoisté hodnotili sezónu 2011
V posledním dubnovém týdnu se uskutečnila valná hromada Kanoistic-

kého klubu Jiskra Týn nad Vltavou. Kanoisté bilancovali uplynulou sezónu. 
Výroční zprávu přednesla předsedkyně klubu Ing. Petra Luňáčková, která sto-
jí v čele klubu právě jeden rok. Novému vedení klubu se podařilo udržet vyso-
kou úroveň jak ve sportovní činnosti, tak při organizování závodů. V Českém 
poháru klub obsadil 4. místo a v Českém poháru mládeže získal dokonce 
třetí místo. Nejúspěšnějšími závodníky mezi jednotlivci v uplynulé sezoně byli: 
Martin Fiala a Kateřina Luňáčková – oba 2. místo v jednotlivcích ČP, Václav 
Klein 5., Jitka Luňáčková 7., Petr Mára 8., Ludmila Koberová 9., Jakub Kobera 
a Jan Dvořák 13., Anna Šusová a Tomáš Plaňanský 14., Kristýna Študlarová 
15., Michal Burian 16., Karel Simon 17. atd. Celkem jsme v Českém poháru 
získali 16 prvních míst, 16 druhých a 16 třetích míst. Přes zimu se rozrost-
lo družstvo benjamínků a v současnosti má kolem 25 dětí. Je potěšující, že 
společně s některými dětmi se do činnosti klubu zapojili i jejich rodiče. Spor-
tovcem roku klubu byla vyhlášena Kateřina Luňáčková, následovaná svou 
sestrou Jitkou a Martinem Fialou. Kateřina se díky svým výborným výsledkům 
umístila v anketě Sportovec roku Jihočeského kraje na třetím místě. 

V roce 2011 klub pořádal několik závodů a to: Vltavotýnskou míli pro děti 
základních škol, MČR v quadriatlonu a SP v quadriatlonu a MČR v kanois-
tickém maratónu. Všechny závody přispěly k  dobré propagaci kanoistiky 
a našeho města. 

Na valné hromadě byl oceněn dlouholetý přínos Ing. Jaroslava Luňáčka 
Ten stál v čele vltavotýnské kanoistiky 28 let. Za jeho vedení se zařadila 
mezi přední kluby nejen v České republice, ale stala se významnou součás-
tí mezinárodního kanoistického hnutí. Dalším, který převzal z rukou před-
sedy klubu Ing. Petry Luňáčkové ocenění byl Oldřich Spěvák. Ten je dnes 
nejstarším členem klubu a neustále se aktivně podílí na jeho činnosti.. 

I rok 2011 se zařadil mezi úspěšné v dlouholeté historii kanoistiky v Týně 
nad Vltavou. Věřím, že i v roce 2012 se bude klubu dařit rozvíjet sportovní 
činnost a vychovávat další mladé kanoisty. 

Za kanoistický klub
Jiří Kobera

Hlaváč poprvé prohrál
Teprve v předposledním březnovém squashovém turnaji 11. Pohá-

ru SQUASH klubu poznal suverén posledních let Roman Hlaváč hořkost 
porážky. Jeho přemožitel se stal vynikající hráč Zvonárny Č. Budějovice, 
který Romana dokázal ve finále porazit 3:2 na sety. „Byl to skvělý zápas, 
jaký jsme již v Týně dlouho neviděli. Myslím, že to byla opravdová ligová 
úroveň, kdy oba hráči hráli výborně. Krásná hra,“ říká Tonda Hudeček, kte-
rý březnový turnaj v Týně řídil.

Na březnovém turnaji se sešlo 16 hráčů a znovu přijel i Brit Philips Grant, 
který v semifinále prohrál 1:2 s Hlaváčem a v boji o třetí místo porazil dal-
šího výborného hráče Michala Němce. I přes finálovou prohru již Romanu 
Hlaváčovi nemůže utéci celkové prvenství v 11. Poháru SQUASH klubu. 

Do závěru sezóny 2011 / 2012 se v Týně ještě odehrají dva poslední tur-
naje. Nejdříve se v sobotu 21. dubna hraje 14. ČEZ-OPEN Týn, tedy otevřený 
turnaj. Sezóna bude ukončena poslední sobotu v dubnu, tedy 28. dubna, 
kdy se hraje závěrečné MASTERS 11. Poháru SQUASH klubu. „Také tyto 
turnaje jsou součástí sportovní části 6. Vltavotýnského Oranžového roku 
2012 a hlavním partnerem je při nich Jaderná elektrárna Temelín. Máme již 
program podzimní části sezóny 2012 / 2013, která začne 6. října úvodním 
turnajem 12. Poháru SQUASH klubu,“ říká předseda SQUASH klubu Týn 
Václav Brom.  
11. Pohár SQUASH klubu Týn nad Vltavou 

TOP 10 před závěrečným MASTERS 
Pořadí, příjmení a jméno hráče Bodů
 1.   HLAVÁČ Roman 190
 2.   DOLEŽEL David 92
 3.   BUŘIČ Petr 77
 4.   FIALA Aleš 74
 5.   BROM Václav 74
 6.   LONGIN Pavel 59
 7.   TREFNÝ Pavel 56
 8. BROM Tomáš 54
 9. HUDEČEK  Tonda 45
10.   PROCHÁZKA Vladislav 38

Týnská liga - ALEA - cup - 2011 - 12 
- zimní turnaj - starší přípravka

V Týně n. Vltavou skončil 11. 3. 2012 zimní turnaj starších přípravek fot-
balistů ročník 2001 až 2003. Za účasti 10 mladých nadějných týmů a to: 
Protivín, Bechyně, Olešník, Vodňany, Slávie Č. Budějovice, Spartak S. Ústí, 
Milevsko, FK Olympie Týn, Soběslav, SK Čtyři Dvory.

Týmy čekal 5 kolový turnaj od listopadu 2011 do března 2012. Všechny 
zápasy byly sehrány v Týnské sportovní hale.

Je velká škoda, že divácká účast na těchto zápasech je velmi malá, je to 
asi tím, že tyto utkání nejsou tak publikována jako utkání mužských týmů.
Zájem fotbal. fanoušků se směřuje na utkání profíků a A mužstev a na naší 
novou naději se tak zapomíná. I v těchto soutěžích pracuje řada dobrovol-
ných trenérů a rozhodně nejsou tak dobře honorováni jako jejich kolegové 
ve vyšších třídách.

V průběhu turnaje byly dosaženy pěkné výsledky u některých finalistů, 
přesto však tyto s přehledem převálcoval Spartak Sez. Ústí. Tým Milevska 
byl také velmi úspěšný. Domácí Olympie skončila na pěkném 3. místě, což 
je jistě zásluhou obětavých trenérů pana Hudečka, Holece a Hrdiny. Je na 
místě všem zúčastněným vyslovit poděkování a uznání za práci s mladými 
nadějemi. Pan Hudeček vzkazuje mladým fotbalistům, aby se nebáli přijít 
mezi ně /ročníky 2005 a starší/ na tréninky které se konají v pondělí, středu 
a pátek od 16.00 - 17.30 na stadionu v Týně.

Závěrečné výsledky turnaje jsou:
1 - Spartak S. Ústí, 2 - Milevsko, 3 - FK Olympie Týn, 4 - Soběslav, 5 - SK 

Čtyři Dvory, 6 - Protivín, 7 - Bechyně, 8 - Olešník, 9 - Vodňany, 10 - Slávie Č. 
Budějovice. Vítěz získal od sponzora ALEA Protivín sadu drezů.

Nejlepší brankář turnaje - Křiváček Soběslav, střelec - Vojín /36 gólů/ 
Protivín.

Lafr

Bronzový tým FK Olympie s trenérem panem Hudečkem.

Ing. Jitka Luňáčková s dcerou Kateřinou při vyhlašování  sportovce  
Jihočeského kraje 2011.



VLTAVÍN - kupón na jeden bezplatný soukromý inzerát nebo inzerát pod značkou (á 20 Kč)

Text inzerátu......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

Adresa nebo telefon.............................................................................................................................................................. 

Vydává a tiskne František Fiala, provoz tiskárna 
Vltavín, IČO: 12908142 - odpovědný redaktor Fiala 
- Týn nad Vltavou. Redakce, administrace a inzerce 
VLTAVÍN - Budějovická 82, 375 01 Týn nad Vltavou, 
telefon 385 722 946, fax: 385 721 653, e-mail: 
info@tiskarnavltavin.cz, www.tiskarnavltavin.cz. 
Příští číslo vyjde 14. 5. 2012. Uzávěrka čísla je 7. 5. 
2012. Za obsah inzerce a placených textů neodpoví-
dáme. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Povoleno 
Ministerstvem kultury České republiky ev. č. MK ČR E 
10897. Rozšiřují kameloti a soukromí prodejci. 

Setkání mládeže
Mladí lidé jsou nadějí národa, ale 

i církve. Možná nejsou tolik vidět, ale 
snad v každé farnosti se najde sku-
pinka mladých lidí, kteří se scházejí, 

možná proto, že jsou si blízcí, možná proto, aby trávili 
společně volný čas, dělali něco pro ostatní a také se 
společně modlili a diskutovali o věcech víry. Z takových 
společenství vyšel nejeden manželský pár nebo člověk, 
který se rozhodl pro duchovní povolání. Mladí lidé jsou 
rádi spolu a pokud mají stejné zájmy a podobné životní 
cíle, je velmi dobré, když je mohou sdílet s ostatními. 
A mladí lidé jsou možná také osamoceni.

Potřebují vzory, ale také současníky, kteří jsou jim 
blízcí. Jsou si toho vědomi všichni rodiče, pedagogové 
a byl si toho velice vědom i dnes již blahoslavený papež 
Jan Pavel II. Měl mládež velice rád a mládež měla ráda 
jeho. Byl to on, kdo inicioval světové dny mládeže. Myš-
lenka setkání věřící mládeže z celého světa s papežem 
se ujala velmi rychle. Od osmdesátých let se takových 
setkání uskutečnilo již 14 v různých městech světa. Na 
posledním z nich v roce 2011 v Madridu se sešlo na 2 
miliony mladých křesťanů. Setkává se i česká mládež. 
Ve svých diecézích s biskupy každý rok před Květnou 
nedělí. Stalo se již tradicí také celostátní setkání mlá-
deže, které se uskutečňuje jednou za pět let. Letos 
bude v pořadí již páté a uskuteční se ve dnech 14. až 

19. srpna 2012 ve Žďáru nad Sázavou. Program celé 
akce se bude nést v duchu motta setkání, které zní:

„Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj…“ (Gal 5, 
22). Základem budou promluvy českých a moravských 
biskupů. Svou účast přislíbil např. kardinál Dominik 
Duka OP, delegát ČBK pro pastoraci mládeže Mons. 
Jiří Paďour OFMCap., olomoucký arcibiskup Mons. Jan 
Graubner a další. Chybět nebude ani pestrá nabídka 
přednášek a diskusí o tématech blízkých mladým lidem, 
řada kulturních a sportovních akcí, koncerty a společné 
modlitby. Na přípravě tohoto setkání se aktivně podíle-
jí desítky mladých lidí, kteří ve více jak 30 pracovních 
skupinách již od loňského roku zajišťují ubytování, stra-
vování, technické zázemí i celý program setkání včetně 
hudební složky a režie. Celkový počet dobrovolníků na 
místě se odhaduje na zhruba 700 mladých lidí. Součástí 
programu bude také Pouť rodin, která se letos uskuteč-
ní v sobotu 18. srpna 2012. Organizátoři očekávají přes 
6000 mladých lidí. Těchto setkání se účastní především 
mladí katolíci, kteří zde mají možnost zažít společenství 
církve, ale i další mladí lidé, jež dosud nemají vyhraněný 
postoj k církvi ani k víře. Dosud každé setkání provázely 
pozitivní reakce z řad obyvatel měst i politiků. Záštitu 
nad setkáním převzali předseda České biskupské kon-
ference a kardinál Dominik Duka OP, hejtman Kraje 
Vysočina a ministr školství. Mládež není jenom zkažená 
a individualistická a myslím, že to bude v létě vidět....

MK

Milé tetičky, milí sousedé!
Zimu jsme sice 21. března s dětmi 

z MŠ U Lípy vynesli, ale zachytila se asi 
hned někde za městem u břehu řeky 
a dává nám ještě pořádně zabrat. Zřej-
mě se jí stýská po těch krásných bás-
ničkách, písničkách a tanečcích, který-
mi jí děti z MŠ vyprovázely ale věřme, 
že jí jarní sluníčko v nejbližší době defi-
nitivně přemůže. Svátek Josefů jsme 
oslavili 24. března ve zpola zaplněné 
baráčnické rychtě spolu s Podskalač-
kou, která nenechala lhostejným niko-
ho v sále. Kdo netancoval, tak si zazpí-
val a vydrželi jsme tak v dobré zábavě 
až do půlnoci. Pištínské tetičky nacvi-
čily opět nové taneční číslo a navrch 
nám zopakovaly kankán, který má vždy 
u diváků /hlavně mužského pohlaví/ 
velký úspěch, neboť tetičky z Pištína 
nejsou žádné „vychrtliny“ ale jsou to 
ženské „krev a mlíko“. Děkujeme všem 
tetičkám a sousedům, kteří Josefskou 
zábavu připravili a starali se celý večer 
o její zdárný průběh. V průběhu měsí-
ce března připravovaly tetičky Fialová 
a Svobodová materiály na výstavu kro-
jů a fotografií. Výstava byla instalo-
vána 4. dubna a shlédnout ji můžete 
v budově Krajského úřadu v ulici 
U Zimního stadionu v Českých Budě-
jovicích po celý měsíc duben. Jsme 
rádi za možnost prezentace jihočes-
kých baráčníků a naší baráčnické obce 
na Krajském úřadu. Koncem března 
probíhaly i intenzivní přípravy na jarní 
výstavu na rychtě. Výstava, tentokrát 
nazvaná „Jaro a zvířátka“ se uskutečni-
la v baráčnické rychtě ve dnech 2. a 3. 
dubna. Za doprovodu pedagogů výsta-
vu navštívilo téměř 600 dětí. Velice nás 
zájem o výstavy na rychtě těší a děku-
jeme pedagogům ze školek i škol, že 
pěstují u dětí zájem o staré tradice 
a že naše výstavy navštěvují. Výstavu 
bychom samozřejmě těžko zvládli jen 
vlastními silami, požádali jsme proto 
tentokrát o spolupráci členy Svazu 
chovatelů drobného zvířectva z Týna 
nad Vltavou a v našem sloupku zveřej-
ňujeme poděkování všem těm, kteří na 
výstavě účinkovali a děkujeme i našim 
sponzorům. Příjemně nás překvapil 
Pepa Kovář, který je naším pravidelným 
udržovatelem živého plotu u rychty.
Poděkování za spolupráci

Když připravujeme výstavy na 
rychtě, vždy přemýšlíme, co nového 

dětem a ostatním návštěvníkům uká-
zat. V loňském roce jsme požádali 
o spolupráci na výstavě vltavotýnské 
včelaře a v letošním roce tvořila součást 
jarní výstavy výstavka živých domácích 
zvířátek. Zvířátka vystavovali členové 
Svazu chovatelů drobného zvířectva 
z Týna nad Vltavou. Díky ochotě a ini-
ciativě p. Žáka, p. Bartušky a ostatních 
chovatelů si mohly děti prohlédnout 
a pohladit živá zvířátka. Výstavku jsme 
tentokrát umístili do malého sálu, kde 
mohl pan Žák seznámit děti se životem 
a potřebami vystavených zvířátek. Ve 
velkém sále, kde probíhala hlavní část 
výstavy, jsme opět přivítali vltavotýnské 
dobrovolné hasiče, kteří pletli pomlázky 
„ostošest“ a zdárně jim při tom sekun-
dovala i jediná přítomná hasička mezi 
samými chlapy, Terezka Valentová. Krok 
s hasiči v pletení pomlázek držel i náš 
soused Petr Panský, který nám výstavu 
i ozvučil. Tradičně s námi spolupracuje 
i SOU a SOŠ Hněvkovice. Na výstavě 
se pravidelně představují šikovné cuk-
rářky, které malují vajíčka a zdobí per-
níčky. Děti si mohou perníčky nazdobit 
i vlastníma rukama a o to lépe jim pak 
chutnají. Další naší pravidelnou dodava-
telkou perníčků je paní Janečková a děti 
obdivují vystavené perníčky ve tvaru 
lodiček, houpacích koníků, motýlků, 
vláčků apod. Tradiční pečivo na výsta-
vu tentokráte napekla naše nová tetička 
Jiřina Němcová, která dodala výborné 
mazance, beránka s jehňátkem, jidá-
še a ptáčky. Tetička Harbáčková, opět 
háčkovala kuřátka a Karolína Hamano-
vá tvořila kraslice z barevných papírů. 

Divadelní spolek Vltavan nám zapůjčil 
dekorace na dozdobení interiéru rychty 
a nesmíme zapomenout ani na ty, kteří 
nám sehnali proutky na pomlázky. Byl 
to Petr Panský, Pepa Suchan, tetička 
Hornátová a tradiční dodavatel pan Jiří 
Bergler, ochotně nám pomohli i rybáři.

Letos jsme měli tu čest přivítat na 
rychtě i vzácného hosta, paní Ludmilu 
Dominovou z Hluboké nad Vltavou, kte-
rá na výstavu přivezla spoustu krásných 
kraslic zdobených různými technikami 
a jen těžko byste vybrali tu nejhezčí 
Mezi vystavenými kraslicemi /které byly 
i na prodej/ ale přece jenom dominovaly 
kraslice zdobené rybími šupinami. Tuto 
jemnou výzdobu obdivují návštěvníci 
výstav paní Dominové nejen v České 
republice, ale i v zahraničí. Paní Domi-
nová je držitelkou titulu „Nositelka 
tradic“ a obdržela za svoji celoživotní 
práci i vyznamenání Ministerstva kultu-
ry České republiky. Její poslední velice 
hezká výstava ve Vltavotýnském muzeu 
měla název „Panenky z košíku“ a v příš-
tím roce se můžeme opět těšit na její 
výstavu v Týně, tentokrát nás pozve na 
výstavu medvídků. Výroba panenek 
a medvídků patří kromě jiných ručních 
prací k jejím nejoblíbenějším. Krásné 
kraslice přivezla na výstavu i paní Mar-
tykánová. Z jejích rukou vychází zářivé 
„rejsky“ a „lítavé straky“. Rovněž děku-
jeme p. Ťažárové a Marušce ze Bzí za 
zapůjčení háčkovaných kraslic. Děti 
z MŠ U Lípy krásně vyzdobily podium. 
Naším hlavním sponzorem, který nám 
daroval ovoce a sušenky pro děti, je 
Velkoobchodní sklad Jednoty v Týně 

nad Vltavou. Výstava by samozřejmě 
nemohla fungovat bez dobrého zázemí 
a o to, aby bylo na rychtě příjemně se 
po oba dva dny staraly naše tetičky se 
sousedy.

Děkujeme všem výše jmenova-
ným za vstřícnost a ochotu, se kterou 
naši výstavu podpořili a jsme jim velice 
vděčni, že nám a hlavně návštěvníkům 
věnovali svůj volný čas bez nároku na 
jakoukoliv odměnu. Udělali nám tím 
velikou radost a my jsme tu radost mohli 
rozdat dál mezi děti a jejich pedagogy. 
Tato výstava byla uskutečněna v rámci 
Vltavotýnského oranžového roku - JETE 
ČEZ. Děkujeme za jejich podporu. 
Nejkrásnější dárek

Pod tímto pojmem si každý před-
staví něco jiného, ale pro nás, baráč-
níky, je nejkrásnějším dárkem nezištná 
pomoc druhých. Počátkem března 
jsme potřebovali pomoci s dopravou 
a štípáním dřeva. Jelikož jsme nebyli 
schopni tyto práce zajistit vlastními 
silami, tetička správcová Kalačová 
poprosila starostu dobrovolných hasi-
čů v Týně n. Vlt. pana Pavla Valentu, 
zda by nám hasiči nepomohli. Naše 
přání se stalo skutkem a jednu sobotu 
v březnu přišlo na rychtu deset mladých 
dobrovolných hasičů /Václav Bartuška 
st., Jan Bartuška, Jan Pour, Jiří Vanda, 
Jiří Novotný, Ondra Stoklasa, Pavel 
Losos, Tomáš Valenta, Terezka Valen-
tová, Tomáš Kovařík/ a ti pod vedením 
starosty pana Pavla Valenty dřevo roz-
štípali. Udělali to ve svém volném čase 
a bez nároku na odměnu. Dřeva byla 
pěkná hromada. Chtěli jsme ho nechat 
venku vyschnout, ale bohužel po pár 
dnech se hromada začala nenápadně 
zmenšovat. Pomohly k tomu některé 
nenechavé ruce, které se nestyděly 
okrást baráčníky a tak opět nastoupili 
mladí hasiči a dřevo uklidili.

Co dodat? Pro nás je tato nezištná 
pomoc nejkrásnějším dárkem. Pomo-
ci hasičů si velice vážíme a milí hasiči, 
moc děkujeme!

Jaroslava Svobodová, syndička

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

16. 4. Kabelová Vladislava  55 let
25. 4. Ptáčníková Růžena   90 let
  8. 5. Kohoutová Marie      90 let
Do dalších let štěstí, pohodu 

a spokojenost, pevného zdraví stále 
dost, starostí málo, radostí více, krás-
ných zážitků na tisíce. Žádné vrásky, 
žádné splíny, jen krásné narozeniny 
přeje konšelstvo.

Již 6. ročník jarní výstavy na naší 
baráčnické rychtě, letos na téma 
„Jaro a zvířátka“, dopadl na výbornou. 
Dva dny bylo na rychtě jako v úle. Děti 
se velmi ukázněně chovaly, účinkující 
předváděli své umění na maximum, 
tetičky a sousedé s přehledem řídili 
organizaci jednotlivých skupin dětí, 
podávali všem dětem teplý čaj, sušen-
ky a při odchodu podarovali téměř 600 
dětí ovocem a pletenou pomlázkou. 
Zkrátka, byla to radost pohledět... 

Chci se jen omluvit některým sku-
pinám dětí, že neměly dostatek času si 
vše na rychtě prohlédnout. Příští výsta-
va bude trvat více dní! Děkuji všem 
za vytvoření krásné, radostné, takřka 
rodinné předvelikonoční atmosféry.

Jaroslava Fialová, rychtářka



Šachy
Po více jak měsíční přestávce se dne 24. 3. sehrá-

lo poslední kolo soutěže družstev 2. divize. Našemu 
družstvu se po několika letech konečně podařilo zví-
tězit nad Bechyní a zachovat si tak teoretickou naději 
na postup. Náš tým zvítězil v Bechyni 5,5:2,5 bodům. 
Pro případný postup výborný výsledek, který však zna-
menal pouze udržení bronzové příčky bez nároku na 
postup. Oba vedoucí celky Strakonice a Tábor však 
rovněž vyhráli a tak pro naše „Áčko“ zbylo třetí místo 
s jediným bodem méně.

Náš tým jel do Bechyně opět jen s pěti hráči zákla-
du s průměrným OK však lepším o 120 bodů. V týmu 
domácích nastoupilo rovněž pět hráčů základu. 
Družstvo dosáhlo jedno prvenství a to je celkový počet 
výher. Náš tým vyhrál téměř polovinu partií (přesně 42) 
což je v této soutěži u našeho družstva vůbec poprvé, 
kdy dokázal tolik partií vyhrát. V soutěži dosáhl nejlep-
šího výsledku hostující hráč na 2. plátně naší soupisky 
pan  Alois Bartoš (7 bodů z 8. partií). Všechny partie 
odehrál Zdeněk Straka se 68% ziskem. Výborně hráli 
i mladíci Jan Simon (64% zisk) a Lukáš Novák (50% 
zisk). Všem hráčům vedení klubu děkuje za reprezen-
taci klubu a našeho města. 

Konečná tabulka 2. divize 2011 - 2012
Poř.Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. ČZ Strakonice C 7 4 0 25 54.5 38
2. Sokol Tábor C 8 1 2 25 50.5 36
3. ŠK Týn n.Vltavou A 8 0 3 24 52.0 42
4. DDM Písek 6 2 3 20 51.0 39
5. Šachklub Písek C 6 1 4 19 50.0 35

6. ŠS Bechyně B 5 2 4 17 45.5 27
7. Spartak Kaplice 4 3 4 15 43.0 29
8. Slovan Jindřichův Hradec B 4 3 4 15 42.5 28
9. Tatran Prachatice 3 2 6 11 41.0 26

10. QCC České Budějovice C 2 3 6 9 40.0 27

11. Koberce Kájov - ŠK Český 
Krumlov B 2 0 9 6 30.0 14

12. ŠK Blanský les (So Chval-
šiny) 0 1 10 1 28.0 17

Do 1.divize tak postupují družstva z prvního a druhé-
ho místa. Sestupují do soutěže 3.divize družstva z 10. 
až  12. místa.

V rámci akcí Oranžového roku 2012 uspořádal ŠK 
dne 31.3. v MěDDM turnaj rodinných dvojic. Tohoto 
prvního ročníku, který byl pořádán především pro děti 
s rodiči se zúčastnilo pouze pět dvojic. Škoda, že nebyl 
větší zájem dětí s rodiči šachového kroužku MěDDM.  
Pro hladší průběh při sudém počtu dvojic  byla vytvo-
řena jedna dvojice z pořadatelů /funkcionářů/ ŠK, která 
hrála mimo soutěž. Všem účastníkům turnaje byly věno-
vány drobné ceny a diplomy. V turnaji zvítězila dvojice 
Šachového klubu Tábor pan Jaroslav Odehnal s dcerou 
Leonou. Na druhém místě se umístil pan Milan Mička 
se synem Patrikem. Bronzovou pozici obsadila dvojice 
ve složení pan Jan Štefan se synem Adamem. Na dru-
hém a třetím místě jsou dvojice, z kterých děti navštěvují 
šachový kroužek při MěDDM, který vede člen našeho 
klubu. Dětem se turnaj líbil a radost projevovaly přede-
vším při obdržení dárků a diplomů.

Za ŠK J.Soldát

VLTAVOTÝNŠTÍ RYBÁŘI
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE se uskutečnila v sobotu 

24. 3. 2012 v hotelu Zlatá loď za účasti přesné stovky našich 
členů. Poklidný průběh narušilo vystoupení pana Slepičky při 
schvalování programu schůze, který navrhl z důvodů zcela 

nepochopitelných, aby bylo hlasováno o důvěře výboru a ten byl odvolán. 
Schůze odhlasovala tento bod jako součást programu. JUDr. Tetenka dva-
krát vystoupil a upozornil na to, že důvody uvedené v návrhu jsou naprosto 
neadekvátní na předložení a neřeší vůbec to jak dále postupovat v přípa-
dě jeho odvolání. Při hlasování o důvěře výboru se dvě třetiny přítomných 
postavilo za výbor a zbylá třetina z protestu schůzi opustila. Potom schů-
ze pokračovala podle programu. Předseda MO Jaroslav Švehla a členo-
vé výboru ve svých zprávách seznámili přítomné s činnosti organizace od 
poslední výroční schůze a nebylo jí málo. Úspěšné výlovy, opravy rybníků, 
jarní úklidy rybářských revírů, dvě školení pro nové členy, vedení kroužku 
pro děti, výměna patronů na rybnících, kteří neplnili své povinnosti, podíl 
na slavnostech města, prodej vánočních kaprů, zajištění plesu, rybářské 
závody pro děti a dospělé, činnost rybářské stráže a hospodaření organi-
zace. Na schůzi byla uspořádaná výstavka z této nemalé práce organiza-
ce. Bohužel ti, co přišli s kritikou se na práci vůbec nepodíleli a když byli 
vyzváni, aby na fotografiích z výstavky ukázali svůj podíl, ztratili veškeré 
argumenty. Velká diskuse se potom rozproudila k nedostatkům zjištěným 
při prodeji povolenek a členských známek Rybářskou prodejnou na Malé 
Straně. Místopředseda MO Ing. Frýba vysvětlil pochybení, která se stala 
a seznámil členskou scůzi s přijatými opatřeními. Schůze potom zvolila 
novou násadovou četu, schválila rozpočet na rok 2012 a bylo předáno 
ocenění členům, kteří dovršili významného životního výročí. Po schválení 
usnesení byla schůze zakončena.

Z PRÁCE ORGANIZACE ZAČÁTKEM ROKU 2012.
Pořádný kus práce bylo v jarních měsících odvedeno NA OPRAVÁCH 

A REKONSTRUKCÍCH NAŠICH RYBNÍKŮ. Byla opravena loviště a na rybní-
ku Býšov vybudováno úplně nové. Na koupališti Hlinky se provedlo odles-
nění náletových dřevin, největší rekonstrukce byla dokončena na rybníku 
Obecák, kde došlo k odbagrování dna a odbahnění rybníčku 2 a rozšíření 
Obecáku o další metry.

ŠKOLENÍ NOVÝCH ADEPTŮ RYBÁŘSKÉHO SPORTU se uskutečnilo 
v sobotu 31. března v Zámecké restauraci za účasti 15 přihlášených.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA HOSPODÁŘŮ místních organizacích byla orga-
nizována Územním svazem v Táboře 27. března a za naši MO se jí zúčastnili 
Václav Zeman, který je pro tuto funkci navržený a předseda Jaroslav Švehla.

JARNÍ VÝLOV KOUPALIŠTĚ NA HLINKÁCH se uskuteční v sobotu 7. 
dubna 2012 dopoledne. Z důvodu zkvalitnění péče o tuto chovnou plochu 
byl stanoven nový patron František Dacho s odbornou pomocí zkušeného, 
bývalého hospodáře, Rudy Duška.

ZA TONÍKEM MAŠKEM. Smutnou zprávu se dozvěděli, před uzávěr-
kou měsíčníku Vltavín, vltavotýnští rybáři. K svatému Petrovi byl povolán 
jeden z našich dlouholetých členů přítel Toník Mašek. Rybářské organizaci 
po něm zůstává hezká vzpomínka, ale i památka zhmotněná v rybářském 
právu, na které rydlem vypracoval pěkné znaky města a naší MO. Čest jeho 
památce. 

BRIGÁDA NA ÚKLID BŘEHŮ našich revírů na řece Vltavě a Lužnici se 
koná v sobotu 14. dubna 2012. Sraz účastníků je v 8.00 hodin na parkovišti 
pod kostelem. Výbor věří, že se jí zúčastní především ti, co celý rok nepře-
loží stéblo křížem a na výroční schůzi dovedou házet klacky pod nohy.

(hej)

Cesta do Anglie - Cruft 2012
Jak každý kynolog jistě ví, nejprestižnější kynologická akce je CRUF-

TOVA CENA, tzv. CRUFT, výstava, která probíhá několik dní, každoročně 
začátkem března v anglickém Birminghenu. Není ale všem známo, že na 
tuto výstavu je nutné se kvalifikovat, a to pouze na té výstavě - např. pořá-
dané v naší republice, která nominaci umožňuje. Nominace platí pouze 
pro ta plemena, která jsou uznána FCI, takže takový boerboel, americký 
buldog či do července 2011 kanárská doga, neobdrželi nominaci, neboť 
zatím patřili k neuznaným či nepojmenovaným plemenům. Téměř pokaždé 
je takovou výstavou MVP Praha - buď jarní, či ta podzimní. Nyní případní 
zájemci mají možnost se zúčastnit MVP Praha - květen 2012, kde lze v pří-
padě získaného titulu nominaci získat.

Členka našeho klubu - p. Ing. Jana Šťastná využila možnosti se zatím 
jako divák podívat na tuto úžasnou událost a krátkou zprávu z této cesty 
nám popsala. Viz. článek níže.

Za Sportovní klub Pejskaři,o.s. Týn nad Vltavou: 
D. Lukášková, Lukaskova.dana@seznam.cz, www.reina-izabel.cz

Cesta do Anglie
Jednou ráno mi zazvonil telefon a místo obvyklého pozdravu se ozvalo: 

„Pojedeš se mnou do Anglie na Cruft‘s jedu tam pro psa?“ Otázka byla 
položena rychle a vyžadovala rychlou odpověď. Řekla jsem: „Jedu.“

Vyjeli jsme ve čtvrtek navečer z Plzně, naložili všechny psy a další 
pasažérku a hurá do Francie na trajekt. Na hranicích jsme podstoupili řád-
nou kontrolu, Angličan byl velmi příjemný, ale Francouz velmi odměřený 
a chladný. Nalodili jsme se na trajekt a vyrazili přes moře. Byl to pro mě 
velký zážitek a prošla jsem si trajekt celý a než jsem se nadála, byli jsme na 
druhém břehu v Anglii. Vezli jsme s sebou štěňátko, na které už čekali noví 
majitelé a díky tomu jsme si projeli i anglický venkov. Je opravdu stejný, 
jak ho známe z televize. Upravené domy, trávníky i květiny v oknech.  Ráno 
v deset jsme úspěšně dorazili do Birminghamu a hurá na výstavu. 

Angličané jsou známí svým distingovaným chováním, zároveň jsou vel-
mi zdvořilí a vstřícní. Zakoupili jsme si vstupenky a vstoupili do objektu. 
Kruhy byly dostatečně velké, kolem kruhů se netísnili vystavovatelé s boxy 
se psy, ale všude byly vyskládány židličky ve dvou řadách pro diváky. Psi 
měli každý svůj box označený číslem a ty byly umístěny nedaleko kruhů. 
Chovám AC a AS a na ty jsme se zaměřili. Co mě zaujalo?? V Anglii je 
výstava psů společenská událost, podle toho jsou zde všichni oblečeni. 
Všude jsou poměrně široké cesty, proto se tam bez problému pohybují 
i handicapovaní lidé. Vše probíhalo v klidu, v pohodě a ve velmi uvolněné 
atmosféře. Celkový dojem byl naprosto úžasný. Velmi se mi líbil i systém 
zajištění potřeb vystavovaných psů. U stěn byly páskou vyhrazeny bloky, 
kde byly nasypány piliny a tam vodili vystavovatelé pejsky „venčit“.

Na závěrečné soutěže jsme již nečekali, naložili „Angličana“ a vyjeli zpět 
k domovu, abychom stihli v devět hodin trajekt. Do Čech jsme dorazili una-
vení, ale všichni plni zážitků a s ujištěním, že zase někdy pojedeme. Každé-
mu milovníkovi psů doporučuji tento zážitek. My se chystáme do Anglie 
opět v létě a to tentokrát na klubovou výstavu.

Dojmy z prestižní kynologické akce zapsala členka Sportovního klubu 
Pejskaři,o.s. Týn nad Vltavou: Ing. Jana Šťastná / tel. 775 900 440, e-mail: 
janastastna01@email.cz

ZÁJEZD 5. 5. 2012
Univerzita třetího věku pořádá 

v sobotu 5. 5. zájezd do Červené-
ho Újezdu a Lán.

V Červeném Újezdu (nedaleko 
Kladna) je nedávno zpřístupněný 
novodobý hrad s muzeem, ve kterém 
jsou jednotlivé místnosti věnovány 
mnohým, již zapomenutým, řemes-
lům, dále zde můžeme navštívit park 
s množstvím květin a zajímavých 
stromů, a zároveň si prohlédnout 
i skanzen, do kterého jsou svezeny 
repliky lidových staveb z celé repub-
liky. Občerstvit se můžeme v některé 
z hradních restaurací. Navštívíme 
i zámecký park v Lánech, podíváme 
se k hrobu T. G. Masaryka a navštívíme 
i nově zřízené Masarykovo muzeum, 
zájemci budou moci navštívit i muze-
um závodních automobilů v Lánech. 
Účastníci obdrží i text s popisem jed-
notlivých zajímavostí na cestě.

Odjezd je 5. 5. v 7.00 z parko-
viště pod kostelem, předpokládaný 
návrat do 18.00 hod. 

Cena: 300 Kč (při předpokláda-
ném počtu 40 účastníků). Vstupy 
hradí účastníci.

Zájemci se mohou přihlásit na 
tel. č. 777 647 117 (volných je ještě 
asi 15 míst).

Za Univerzitu třetího věku
J. Bílek, lektor



Městský dům dětí a mládeže

www.ddmtyn.cz

DUBEN 2012 

PROGRAM DUBEN 
VELIKONOČNÍ MALOVÁNÍ 5. 4. 

9:00 - 12:00 hodin
Malování donesených vajíček 

v MěDDM. Výroba velikonoční dekora-
ce.  Materiál zajištěn. Výběr 30 Kč 

TÝN CUP 2012  7. 4. 10:00-16:00 
hodin

Mezinárodní turnaj v judu o pohár 
starosty města ve sportovní hale. 

DEN ZEMĚ 20. 4. 9:00 – 12:00 
hodin

Akce pro žáky  ZŠ ve Stanici pomoc 
přírodě.

PROBOUZENÍ BROUČKŮ 22. 4.  
od 15:00 hodin

Tradiční průvod městem od Zámec-
kého divadla. 

VLTAVOTÝNSKÝ STŘEP 28. 4. od 
7:00 hodin

Otevřená soutěž plastikových mode-
lářů.  

ČARODĚJNÉ HRÁTKY 30. 4. 16:00 
– 18:00 hodin

Zábavné soutěžní odpoledne na hři-
šti u MěDDM pro děti a mládež.

Vstupné 10 Kč.

PŘIPRAVUJEME: 
CYKLISTICKÁ STOPOVAČKA 1. 5.  
Akce na kolech pro děti a jejich rodiče.
VÝSTAVA: V MěDDM probíhá 

výstava výtvarných prací z výtvarné 
soutěže: ,,PŘÁNÍČKA  A BLAHOPŘÁ-
NÍ K VÝZNAMNÝM VÝROČÍM A PŘÍ-
LEŽITOSTEM“

Bližší informace o akcích a zájmo-
vých oborech najdete na plakátu kon-
krétní akce nebo na www.ddmtyn.cz

Z činnosti:
O jarních prázdninách 10. – 17. 3. 

2012 opět rodiče s dětmi vyrazili na 
týdenní pobyt v Krušných horách. I když 
už v Jižních Čechách začínalo jarní 
počasí, na Klínovci a okolí se stále dobře 
lyžovalo. Výlet na běžkách po Ježíškově 
cestě, sjezdování, výlet do Aquaparku, 
soutěže, lyžařské závody, výtvarná dílna 
i zpívánky to je nemalý výčet velmi nabi-
tého týdne na téma filmů Doba ledová.  
Musíme pochválit všechny děti, které se 
lyžovat teprve učily, protože měly moc 
odhodlání a trpělivosti, a samozřejmě 
i ty, které lyžovat umí, velmi se zdoko-
nalovaly. Velká pochvala patří i dvěma 
maminkám, které nenechaly děti na 
holičkách a pustily se do učení také. 
Věříme, že v příštím roce, tentokrát na 
začátku února, se opět na Kovářské 
sejdeme a zimu si užijeme. 

Rečková

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR

O jarních prázdninách jsme již tra-
dičně uspořádali příměstský tábor pro 
děti z 1. až 5. tříd. První dny nám počasí 
moc nepřálo, ale nikomu to nevadilo. 
Připravili jsme si pěkné soutěže, vyrobi-
li deskové hry i figurky k nim a děti na 
nich zahrály  napínavý turnaj. Nechybě-
la ani návštěva sportovní haly a pokusy 
o hraní stolního tenisu. Ve středu jsme 
se vypravili do ZOO Tábor Větrovy. Moc 
se nám tam líbilo. Paní průvodkyně se 

nám věnovala více než hodinu, prošla 
s námi všechny klece a zodpovídala na 
všetečné otázky dětí. Poslední dva dny 
se na nás sluníčko usmívalo a my je 
strávili převážně venku – otestovali jsme 
cyklistickou stezku pěšky i na kolečko-
vých bruslích (některé děti stály na brus-
lích poprvé), na procházkách  jsme  hráli 
hry a soutěže. Ještě že nám ve sportovní 
hale tak dobře vařili, protože dobrý oběd 
v restauraci všem dodal dobrou náladu 
na celé odpoledne. 

Fraňková

Doufáme, že letní příměstské tábory 
budou také tak pěkné, protože jsme ten-
tokrát připravili hned čtyři.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY

1. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
MĚDDM:

termín: 16. 7. – 20. 7. 2012 (8:30-
16:00 hod.)

místo: budova MěDDM a blízké okolí
strava: zajištěn oběd, svačiny a pitný 

režim
cena: 900,- Kč
program: sport, tanec, zpěv, hry 

a soutěže v přírodě i MěDDM, výlety, 
výtvarné techniky

pro děti: od 1. do 4. třídy 
vedoucí: Patricie Koubková, Vlasta 

Nováková

2. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
MĚDDM:

termín: 23. 7. – 27. 7. 2012 (8:30-
16:00 hod.)

místo: budova MěDDM a blízké okolí
strava: zajištěn oběd, svačiny a pitný 

režim
cena: 900,- Kč
program: sport, tanec, zpěv, hry 

a soutěže v přírodě i MěDDM, výlety, 
výtvarné techniky

pro děti: od 1. do 4. třídy 
vedoucí: Patricie Koubková

3. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
MĚDDM:

termín: 30. 7. – 3. 8. 2012   (8:30-
16:00 hod.) je již obsazen

vedoucí: Ing. Pavla Fraňková

4. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
MĚDDM:

termín: 6. – 10. 8. 2012   (8:30-16:00 
hod.)

místo: budova MěDDM a blízké okolí
strava: zajištěn oběd, svačiny a pitný 

režim
cena: 900,- Kč    
pro děti: od 1. do 4. třídy 
program: hry a soutěže, výtvarné 

techniky, vycházky, výlety, sportování 
v přírodě i v tělocvičně     

vedoucí: Ing. Pavla Fraňková

Letní pobytový tábor Zátoň 2012 je 
již plně obsazen.

přihlášky a bližší informace: 
MěDDM, Tyršova 26, tel.: 385 731 645

Na neděli 22. 4. 2012 připravil 
MěDDM a DS Vltavan tradiční jarní 
průvod městem – Probouzení Brouč-
ků. Sraz všech je v 15:00 hodin 
u Zámeckého divadla. 

Na všechny se těší rodina Broučků, 
louka, pavouci i vodníčci.

Spravedlnost
Všechno, co děláme, se někde zapisuje, řekla jedna pečovatelka z jed-

noho domova důchodců. Budu vám vyprávět, co se u nás v našem domově 
stalo. Žila zde jedna opuštěná stará dáma, kterou nikdo nenavštěvoval, i když 
měla tři děti. Neustále si stěžovala, že ji děti nenavštěvují, že se nemůže potě-
šit ani s vnoučaty. Bylo nám jí líto. Dokonce ani na Vánoce, kdy mnoho klientů 
odjíždí ke svým rodinám, ona zůstávala sama. Sedávala u okna a nepřítom-
ně se dívala ven na vločky, které padaly z nebe, jako by je tam někdo vysypal. 
Děti dokáží být někdy pěkně sobecké a nevděčné. Kolikrát jsem si říkala, 
že těm jejím dětem napíši, ale pak jsem si to vždy rozmyslela. Několikrát 
jsem to totiž už udělala, když jsem se nemohla dívat na stesk a bolest našich 
opuštěných lidí, ale se zlou jsem se potázala. Bylo mi vyčteno, že se pletu 
do věcí, do kterých mi nic není. Pokud se o někoho chci starat, ať se starám 
o své rodiče. Oni nevěděli, že bych se starala, a jak ráda bych se starala, ale 
o ty se stará již někdo jiný, tam nahoře…Já jsem se ale opravdu nechtěla 
plést do cizích věcí, já jen chtěla pomoct. Minulý týden paní zemřela a já jsem 
uklízela její věci, které po ní zůstaly, aby si je její děti mohly odvézt. Snad teď 
přijedou - uvažovala jsem. No a přitom vyklízení jsem objevila svazek dopisů 
převázaných stužkou. Ty dopisy byly velmi staré. Já se přiznám, že jsem si 
je přečetla. Já vím, je to ošklivé, pronikáte do soukromí člověka, který vám 
k tomu nedal svolení, a navíc - navíc k tomu nemáte žádné právo. Ale tahle 
paní byla pro mne velikým tajemstvím a já doufala, že se konečně dozvím, 
proč byla tak moc a tak dlouho opuštěná. Ta psaní byla od jejích dětí. Od 
dětí, kterým bylo tehdy jednomu sedmnáct let, druhému šestnáct a třetímu 
čtrnáct let. Psaly matce, aby od nich a otce neodcházela s někým jiným. Ty 
dopisy byly velice smutné, prosebné, zoufalé, jako od někoho, komu se roz-
padá domov. Chlapci milovali svoji matku, a ona jim odcházela. 

Já vím, že má každý právo na svůj život, na své štěstí, jenomže při tom 
svém úsilí o právo působíme často bolest tomu druhému, že si ji neumíme 
ani představit. Proč ta paní opustila  domov, nevím, a ani nemám právo sou-
dit. Jen vím, kolikery Vánoce proseděla osamoceně ta paní na židli u okna, 
a dívala se prázdnýma očima do dálky. Většinou si svůj osud píšeme tím, 
jak zacházíme s osudy svých blízkých. 

(převyprávěno a upraveno E. Martin Andělské vteřiny)
Je to velmi smutný příběh. Příběh, se kterým se velice často setkává-

me nejen v Domovech důchodců. Děti bývají vůči svým rodičům nevděč-
né a nespravedlivé. Kvůli - podle nich - třeba nespravedlivě rozdělenému 
majetku, dokáží své rodiče i zapřít. Je to smutné, neboť tato „nespravedl-
nost“ zastihne rodiče většinou v době, kdy jsou staří, nemohoucí a potřebují 
pomoc, oporu a hlavně souznění srdcí jejich blízkých. Na straně druhé to 
zákonitě nemusí být vždy děti, které ubližují. Mohou to být přátelé, příbuzní… 
Je třeba si uvědomit, že i my jsme mohli kdysi ublížit, a nyní se nám jen vrací 
to, co jsme jiným způsobili. My zapomínáme, ale „Spravedlnost, ta veliká 
Spravedlnost tam nahoře“ nezapomíná. Jedno staré pořekadlo říká: 

„Každý sklízí, co sám zasel“. Někteří lidé jsou nespokojeni, osamoceni 
a z toho pramení jejich zloba vůči okolí. Neváží si, co pro ně ostatní často na 
úkor svého času dělají. Když není vše, jak si přejí, hned si stěžují a pokud 
možno veřejně. Sice mají třeba doma děti, které jsou na tom finančně dob-
ře, ale ti jim nepomohou, nic pro ně neudělají, nepřijdou se za nimi podívat, 
zkrátka jim rodiče neschází. A když se najde někdo, komu na nich opravdu 
záleží, ubližují. A tak ztratí kolem sebe i ty, kteří je mají rádi. Já si myslím, 
že důležitá je vděčnost a určitá pokora. Uvědomit si, že bychom měli být 
vděčni, že nás má někdo rád. A to rád si nikdy neklade žádné podmínky, 
co se pod tím slovem či pojmem skrývá. 

Jedno moudro říká:
Když se jedny dveře ke štěstí zavřou, 
jiné se otevřou. 
Ale někdy se tak 
dlouho díváme na ty zavřené, 
až nevidíme ty, 
které jsou pro nás otevřeny. 

Eva Dvořáková

Zveme vás na fotbal do Koloděj
Rozpis koloděje - jaro 2012

DOMÁCÍ HOSTÉ DATUM DEN HODINA
SK KOLODĚJE Dívčice 7.4. SO 16.00
Pištín SK KOLODĚJE 14.4. SO 15.30
SK KOLODĚJE Žabovřesky 21.4. SO 16.00
Vrábče SK KOLODĚJE 28.4. SO 16.00
SK KOLODĚJE Dubné 5.5. SO 16.00
Nemanice SK KOLODĚJE 12.5. SO 16.30
SK KOLODĚJE „Bavorovice „“B“ 19.5. SO 16.00
Borek SK KOLODĚJE 27.5. NE 17.00
SK KOLODĚJE Chrášťany 2.6. SO 16.00
Úsilné SK KOLODĚJE 9.6. SO 17.00
SK KOLODĚJE Mokré 16.6. SO 16.00

TABULKA

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Bavorovice B 11 7 3 1 31: 11 24 ( 6)
2. Žabovřesky 11 7 3 1 26: 9 24 ( 6)
3. Mokré 11 7 1 3 33: 21 22 ( 4)
4. Nemanice 11 7 0 4 30: 22 21 ( 6)
5. Koloděje n. L. 11 5 2 4 15: 21 17 ( 2)
6. Pištín 11 4 2 5 22: 21 14 ( -1)
7. Borek 11 4 1 6 14: 17 13 ( -2)
8. Vrábče 11 3 4 4 16: 20 13 ( -2)
9. Dubné 11 3 3 5 13: 13 12 ( -6)

10. Úsilné 11 3 1 7 10: 29 10 ( -5)
11. Chrášťany 11 1 4 6 11: 21 7 (-11)
12. Dívčice 11 1 4 6 10: 26 7 (-11)

Hovory s farářem
Vážení a milí čtenáři, sejdeme se na Hovorech s farářem třetí středu 

v měsíci, tj. 18. 4. po mši svaté v 18.45 hodin (změna času na letní) na 
faře.

Váš P. Marek Donnerstag


