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cena 8,00 Kč
14. února 2011
vychází každé

druhé pondělí v měsíci
3. číslo roku 2011

vyjde v pondělí 14. března
(uzávěrka čísla je v pondělí 7. března)

NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

V minulých dnech došlo k podepsání veřej-
noprávních smluv mezi Týnem nad Vltavou 
a obcemi Všemyslice a Temelín, týkajících se 
rozšíření působnosti Městské policie Týn nad 
Vltavou i na území těchto obcí. 

Celá iniciativa vzešla již více jak před rokem 
od týnské Městské policie, která, aby mohla lépe 
plnit úkoly a ještě lépe zabezpečit bezpečnost 
a pořádek ve městě, musí být nutně posílena 
o větší počet strážníků. Je jasné, že ve dvou 
lidech obhospodařovat město s více jak 8000 
obyvateli lze těžko. Kde na to ale vzít? Rozpočet 
města na to nemá, dotace či sponzorské dary se 
také nehrnou.

Jedna z možností byla dohodnout se z okolní-
mi obcemi na tom, že za roční příspěvek na pro-
voz MP Týn nad Vltavou budou městští strážníci 
působit i v katastru zmíněných obcí. MP oslovila 
starosty těchto obcí paní Bartuškovou z Všemys-
lic a pana Macháčka z Temelína s nabídkou spo-
lupráce a oni souhlasili, protože určité problémy 
s bezpečností mají u nich v obcích také.

Smlouva je postavena takto: Obce Všemys-
lice a Temelín poskytnou každá Týnu nad Vlta-
vou roční příspěvek ve výši 200 000,- Kč. Za to 
bude MP Týn poskytovat své služby každé této 
obci v rámci 2 hodiny týdně. Obce budou své 
požadavky / pořádková činnost, odchyt psů, 
zabezpečení akcí, měření rychlosti apod/ vznášet 
a upřesňovat dopředu, aby činnost MP Týn šla 
dopředu naplánovat a zkoordinovat. Tudíž urči-
tě dle slov vedoucího strážníka MP Týn Martina 
Macháčka nedojde k tomu, že tím že „městská“ 
bude zrovna např. ve Všemyslicích, bude zane-
dbána služba v Týně. Z těchto poskytnutých 
peněz bude z velké části financován provoz třetí-
ho městského strážníka, přičemž výběrové řízení 
na toto místo bylo právě vypsáno.

Obce se také dohodly na společném postupu 
ohledně získání prostředků na pořízení radaru na 
měření rychlosti a zbudování odchytové stanice 
volně pobíhajících psů / kotce /. Obce se dále 
dohodly na rozvíjení další spolupráce, nejenom 
v oblasti bezpečnosti a pořádku.

Co k tomu sami uvedení starostové?
Starosta Týna Mgr. Šnorek:
„Celá iniciativa, která vznikla z popudu týn-

ské Městské policie, koresponduje s koaličním 
programem většiny politických stran, smlouva 
vychází z dlouhodobé potřeby posílení měst-
ské policie z důvodu zajištění větší bezpečnos-
ti. Chceme směřovat k postupnému navýšení 
na celkový počet osmi strážníků, aby mohla být 
zajištěna nepřetržitá služba. Je to samozřejmě 
záležitost dlouhodobé koncepce, ke které se 
můžeme dostat po několika letech, pochopitelně 
i dle našich finančních možností. V rámci tohoto 
volebního období bychome chtěli dojít alespoň 
ke čtyřem strážníkům. Co se této smlouvy týká, 
jsem rád, že byla podepsána, je to taková první 
vlaštovka nového směru, kdy bychom chtěli dale-
ko intenzivněji spolupracovat s okolními obcemi, 
a to nejenom na poli bezpečnosti.“

Dále jsme se zeptali obou ostatních starostů, co 
si slibují a očekávají od právě podepsané smlouvy.

Starosta Temelína pan Macháček:
„V současné době je naším největším problé-

mem odchyt volně pohybujících se psů a samotný 
pohyb strážníka po obci z preventivních důvodů. 
Také i parkování těžkých vozidel na území obce 
a rychlost projíždějících vozů, je to, s čím nám může 
MP pomoci“.

Starostka Všemyslic paní Bartušková:
„V rámci naší obce budeme jistě nejvíce 

využívat MP k řešení přestupků, zajištění pořádku 
u kulturních akcí – např. diskotéka Neznašov, kdy 
dochází např. znečišťování a ničení veřejných 
značení, autobusových zastávek apod. Důležité 
bude také zajištění měření rychlosti vozidel 
v obci.“

Kroky nového vedení města, ohledně rozšíře-
ní Městské policie a navázání intenzivnější spolu-
práce s okolními obcemi budou učitě ku prospě-
chu všech obyvatel našeho mikroregionu a čím 
více takových akcí, tím lépe.

Dan Mikulička

Rozšíření Městské policie a spolupráce s obcemi Temelín a Všemyslice

Od našeho nástupu do 
vedení města uběhly bezmá-
la tři měsíce. Je jistě na místě 
ohlédnout se zpět, porovnat 
výsledky naší práce s koalič-
ním programem a nabídnout 
občanům k posouzení, zda 
se nám daří ho naplňovat. 
Ze všech aktivit samosprávy 

vybírám ty systémově pro nás nejdůležitější.
Vytvořili jsme novou směrnici pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, směrni-
ci, která snese nejpřísnější kritéria současné-
ho pohledu na transparentnost a minimalizaci 
korupčních tlaků (doplňujeme zastoupení samo-
správy do komisí pro otevírání obálek a hodnoce-
ní nabídek, povinnost informovat všechny účast-
níky o výsledku zadávacího řízení s uvedením 
identifikace vítězného uchazeče a vítězné nabíd-
kové ceny). V rámci úřadu jsme provedli výraz-
né snížení počtu zaměstnanců tak, aby nebyly 
dotčeny služby občanům. Reálně zvažujeme 
konkrétní nabídky posouzení kvality a procesní-

ho auditu. Ve fázi závěrečné přípravy je také pro-
jekt „Radničních novin“, kde budeme podávat 
objektivní informace ze strany města.

Přehodnocujeme akce v rámci vyvolaných 
investic města a snažíme se jednat se společ-
ností ČEZ o možných změnách ve prospěch 
především obyvatel Hlineckého sídliště. Neustá-
le se nám vrací problém parkování na Hlinkách, 
nechceme vybetonovat celé sídliště v zájmu 
umožnění parkování všem obyvatelům před 
svým domem. Zadáme zpracování komplexní 
studie revitalizace sídliště se zřetelem na celko-
vou kvalitu života obyvatel.

Navyšujeme počet městských strážníků na 
tři, chceme posílit službu zajišťování veřejného 
pořádku. Uvědomujeme si, že otázka bezpeč-
nosti má i regionální aspekty a dopady, z toho-
to důvodu jsme veřejnoprávní smlouvou založili 
Sdružení obcí pro bezpečnost na Vltavotýnsku, 
Hodláme spolupracovat v konkrétních krocích, 
jako odchyt a umísťování toulavých psů nebo 
měření nepovolené rychlosti, budeme společně 
vyjednávat s JETE o podpoře (i s ohledem na 

bezpečnostní rizika v souvislosti s dostavbou 
JETE), případně se ucházet o dotace z kraje. 
Zároveň tím doufám začínáme rozvíjet spolupráci 
s okolními obcemi, která tu v předchozím období 
citelně chyběla a která může přinést užitek všem 
zúčastněným (například i silnější vyjednávací 
pozici s partnery).

Ve společnostech s městskou účastí jsme 
změnili zastoupení na postech zástupců města, 
provádíme ekonomické i procesní analýzy ve 
Vltavotýnské realitní a.s. i v Městské poliklinice 
a připravujeme optimalizaci jejich činností. Při 
jednání o ceně tepla jsme dosáhli snížení navrho-
vané ceny ze strany společnosti ČEZ, tak že došlo 
k jejímu navýšení o 5 %. Odběratelům se potom 
cena navyšuje v průměru pouze o 1,9 %. Jedná 
se sice o navýšení, ale hluboko pod průměrem 
navyšování v regionu. Budeme usilovat o opti-
malizaci celkových nákladů při dodávce tepla 
tak, aby byla zajištěna údržba a rozvoj soustavy 
centrálního vytápění. Se společností Rumpold-T, 
v níž je město 50% vlastníkem, jsme přepracovali 

První tři měsíce nového vedení města

- dokončení na poslední straně -



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

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

TISKÁRNA FRANTIŠEK FIALA

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

TISKÁRNA VLTAVÍN s.r.o.
chráněná dílna

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

e-mail: info@tiskarnavltavin.cz

nabízíme služby chráněné dílny

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

a další dle Vašich požadavků na balení výrobků a zboží

Cena tepla vzroste v roce 2011 pouze o 1,9%, 
a zůstává tak hluboko pod celostátním průměrem

Koncem prosince minulého roku vyhlásila Vltavotýnská teplárenská, 
a.s. ceny tepla pro rok 2011. Ceny centrálně vyráběného tepla jsou usměr-
ňovány Energetickým regulačním úřadem, který stanovuje maximální výši 
ceny tepla podle typu zdroje a úrovně předání a zároveň stanovuje, které 
náklady lze do ceny tepla započítat.

Dlouhodobou snahou provozovatele teplárenské soustavy v Týně nad 
Vltavou a vedení města je udržet cenu tepla na přijatelné úrovni. Daří se tak 
naplňovat záměr, který mělo město při zakládání společnosti v roce 1994. 
Poskytnout obyvatelům města cenově přijatelný a ekologický způsob vytá-
pění. V současné době je teplo dodáváno přibližně do 2 570 domácností.

Průměrná cena tepla bez DPH pro rok 2011 je 384 Kč/GJ, což předsta-
vuje meziroční nárůst o 1,9 %. V Týně nad Vltavou je teplo dodáváno v pěti 
cenách podle úrovně předání. 

Druh ceny tepla Kč/GJ bez 
DPH Kč/GJ s DPH Kč/kWh 

s DPH

primár jednosložková 348,3 383,1 1,38

primár-dvousložková  stálá složka 123,3 135,6 0,49

                                  proměnná složka 196,2 215,8 0,78

sekundár I 405,9 446,5 1,61

sekundár II 354,8 390,3 1,41

TUV čtyřtrubka 388,1 427,0 1,54

Průměrná cena 384,2 422,7 1,52

Z pohledu složení nákladů ovlivňují nejvíce cenu tepla náklady na 
nakoupené teplo, které tvoří 54 % z celkových nákladů. Pro rok 2011 se 
podařilo sjednat s dodavatelem tepla ČEZ, a.s. nákupní cenu tepla ve výši 
147 Kč/GJ ( bez DPH ), což představuje nárůst o 5 % proti roku 2010. Dal-
ším faktorem, který významně ovlivňuje cenu tepla je množství prodaného 
tepla. Zateplování objektů stlačuje množství prodaného tepla a tím zvyšuje  
náklady na 1 GJ. Z pohledu hospodaření s energií je to správná cesta. 
Společnost kompenzuje tuto ztrátu  rozšiřováním sítě a počtu odběratelů 
a hledáním úspor v ostatních nákladech.

I přes minimální zvýšení  je  cena tepla v Týně nad Vltavou hluboko pod 
celostátním průměrem.  Celostátní průměrná cena tepla CZT je pro letošní 
rok 512,5 Kč/GJ. Pro porovnání  v Českých Budějovicích je účtováno teplo 
za 490,49 Kč/GJ, což je proti roku 2010 zvýšení o 9,24 %, v Bechyni 462 Kč/ 
GJ, ve Strakonicích 533,39 Kč/GJ.

V následující tabulce je cena tepla v Týně nad Vltavou porovnána 
s ostatními druhy energie. 

Uvedené náklady jsou pouze v palivové složce a nezahrnují pořizovací 
a provozní náklady jednotlivých systémů vytápění.

Druh topení Kč/GJ Kč/kWh

Elektřina přímotop 758 2,7

Elektřina akumulační 642,0 2,3

Propan 509 1,8

LTO 495 1,8

Zemní plyn 466 1,7

CZT Týn průměrná 422,7 1,5

Černé uhlí 378,0 1,4

Dřevěné brikety 366 1,3

Dřevěné pelety 299 1,1

Hnědé uhlí 293 1,1

Tepelné čerpadlo 282 1,0

Ing. František Kobera
Vltavotýnská teplárenská, a.s.

Zajímavosti ze zastupitelstva
Lednové zastupitelstvo se konalo 27. 1. 2011 a moc mne mrzí, že jsem 

na něm nemohl být, neb celá rodina včetně mě měla chřipku. Neznamená 
to však, že by redakce neměla informace, vždy tam máme nějakého „špió-
na“. Mezi nejzajímavější z lednového zastupitelstva patří jistě informace, že 
Městská policie konečně začne posilovat – bude vypsáno výběrové řízení 
na dalšího strážníka, ale o tom je jiný článek v tomto čísle.

Dále se po první vlně výměn pozic a funkcí na radnici, která proběhla 
po volbách na konci loňského roku, dostalo i na výměnu pozic /převážně 
placených/ i v organizacích, ve kterých má Město podíl. V Rumpoldu bude 
odvolán dosavadní jednatel pan Jiří Netík, který bude nahrazen panem 
Jaroslavem Míkou. Ve Vltavotýnské teplárenské budou odvoláni dosavad-
ní členové představenstva pánové František Klíma, Ing. František Kobera, 
Ing. Jaroslav Brom, Jiří Vornay a František Macháček. Dále bude odvolán 
předseda dozorčí rady pan Ing. Jiří Vránek. Nově navržení budou František 
Klíma, Ing. František Kobera, Ing. Jaroslav Boček, Mgr. Karel Hájek a pan 
Jaroslav Bezpalec. Do dozorčí rady bude navržen pan Vladimír Král.

Výše odměn v těchto funkcích je neveřejná, otisknout bychom je mohli 
pouze v případě, kdyby dotyčný výslovně souhlasil. Nejvíce živo bylo, tak 
jako i na prosincovém zastupitelstvu, v interpelacích.

K hitparádě mluvících a nemluvících zastupitelů. V minulém čísle jsem 
trochu i s nadsázkou uvedl, že někteří zastupitelé na jednáních zastupitel-
stva ještě nepromluvili. Po otištění článku jsem hovořil s některými zastupi-
teli a zastupitelkami a bylo mi vysvětleno, že práce zastupitele pro město se 
nehodnotí dle toho, jestli na jednání mluví, či nikoliv. Pochopil jsem, omlou-
vám se. Záměrně jsem sice nejmenoval, ale možná se stane, že některý 
zastupitel, který se v tomto článku „našel“ se ozve a bude na mou „hitpará-
du“ reagovat. Protože však jsou zastupitelé lidé, které jsme si sami zvolili, 
aby pro blaho nás a našeho města pracovali, budeme nadále sledovat, jak 
který opravdu pracuje či nepracuje, a nebudeme k tomu používat klíč mlu-
vení a nemluvení. Na stránkách Vltavínu Vás o tomto budeme informovat, 
protože to my, občané, máme právo vědět.

Dan Mikulička

dodatky o úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně tak, aby byly 
kontrolovatelné a snáze vymahatelné. Doplnili jsme smlouvu s Rumpoldem 
o další kontrolní mechanismy ze strany města.

V oblasti investic předložíme přehled priorit pro naše volební období 
2011 – 2014, z důvodů přehledu o rozpočtových možnostech investová-
ní, i zaměření a zintenzivnění dotačních aktivit. V oblasti získávání dota-
cí a grantů jsme vytvořili nový systém přípravy se zapojením zkušených 
projektových managerů zvenčí. Zlepšili jsme spolupráci mezi jednotlivými 
odbory úřadu, která, doufáme, povede k vyšší efektivitě  i v oblastech, kde 
se město zatím o dotace a granty neucházelo.  

Celkově se budeme snažit chovat se disciplinovaněji v provozních nákla-
dech města. Budeme se snažit chovat se jako dobrý hospodář samozřejmě 
při zachování, případně rozšíření služeb pro občana. Příkladem tohoto pří-
stupu může být 2. ples Města, který kromě efektu kulturního a společen-
ského, si stanovil za cíl neskončit schodkem, což v minulosti  nebývalo 
zvykem (velký dík za úroveň tomboly přináleží týnským podnikatelům, kteří 
si doslova vzali náš městský ples za svůj).

Jedním z nejhorších výsledků letošní vrtkavé zimy je havarijní stav našich 
komunikací, přičemž komunikace Týn nad Vltavou - České Budějovice patří 
k nejhorším v kraji. Město se snaží jednak jednat s krajem o opravách sil-
nic 2. a 3. tříd, které kraj prostřednictvím SÚS spravuje (v Týně mimo jiné 
průjezd městem směr Budějovice i ulice Havlíčkova …), jednak podniká 
i vlastní iniciativu k zefektivnění opravy místních komunikací. V současnosti 
p. místostarosta Machálek připravuje prezentaci moderní technologie opra-
vy asfaltového povrchu novou tepelnou metodou. 

Jednání městského zastupitelstva zatím probíhá v ne zcela konstruk-
tivním duchu. Byl bych rád  kdyby si zastupitelé i další přítomní uvědomili, 
že v zastupitelstvu se problémy nevyřeší, je třeba je předjednat a připravit. 
Zastupitel (natož radní) má velmi širokou možnost řešit problémy přímým 
kontaktem ze samosprávou i úřadem, interpelace pak slouží k věcnému 
vysvětlení sporných bodů a nikoliv k osobním sporům a improvizovaným 
divadelním výstupům... Připravujeme nový jednací řád. Ale ani sebelépe 
napsaný jednací řád nezabrání v obstrukcích, nenastolí atmosféru kon-
struktivního a věcného řešení problémů, slušnosti v jednání, to je samozřej-
mě na zodpovědnosti každého z nás.

Starosta města
Mgr. Milan Šnorek

První tři měsíce nového vedení města
- dokončení z první strany -



USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY 
MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE 
DNE 17. 1. 2011

Rada města Týn nad Vltavou 
jmenuje na návrh vedoucí odboru 
sociálních věcí Odbornou skupinu 
ve složení:

* Mgr. Jan Šesták
* Bc. Daniela Laschová
* Bc. Naděžda Podhorcová
* Jana Vodičková
* Marta Bezlerová
* Blanka Landová
Rada města Týn nad Vltavou 

pověřuje komisi ve složení paní Pet-
ra Králová, paní Lenka Stará, DiS., 
a pan František Němec – posuzová-
ním žádostí o poskytnutí finančního 
příspěvku z rozpočtu města Týn nad 
Vltavou poskytovatelům pečovatel-
ské služby.

Rada města ukládá Úřadu územ-
ního plánování zveřejnit požadavky 
při pořizování Územně plánovací 
dokumentace na webových strán-
kách města a v nejbližším vydání 
místního tisku.

Rada města doporučuje zastu-
pitelstvu města předložit návrh na 
jmenování Ing. Ivo Machálka jako 
určeného zastupitele ke spolupráci 
s pořizovatelem územně plánovací 
dokumentace města Týn nad Vlta-
vou.

Rada města stanovuje v soula-
du s § 16 odst. 2. písm. f) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, minimální 
počet 41 občanů města Týn nad 
Vltavou pro podepsání návrhu, kte-
rý musí být projednán v radě města 
nebo zastupitelstvu města.

Rada města schvaluje:
* Ing. Petra Rohlenu tajemníkem 

komise pro revitalizaci sídlišť

* Martu Bezlerovou tajemníkem 
komise sociální

* Magdalenu Hovorkovou tajem-
níkem komise kulturní

* Bc. Editu Cíchovou tajemníkem 
komise protidrogové

* Janu Novotnou tajemníkem 
komise školské

* Janu Novotnou tajemníkem 
komise sportovní

* Ing. Libora Trču tajemníkem 
komise rozvoje území, výstavby, 
dopravy a životního prostředí

* Janu Čecháčkovou tajemníkem 
komise veřejného pořádku

Rada města doporučuje zastu-
pitelstvu města vyzvat Jihočeský 
kraj jako majitele komunikace II/159 
k okamžitému řešení komplexní 
opravy uvedené komunikace.

Rada města doporučuje zastupi-
telstvu města vyzvat Jihočeský kraj 
o zachování příspěvku na provoz 
LSPP v Týně nad Vltavou v nezmě-
něné výši roku 2010, neboť tato služ-
ba má regionální charakter.

Rada města projednala před-
ložený návrh na zvýšení počtu 
strážníků Městské policie Týn nad 
Vltavou. Rada města s návrhem 
souhlasí a doporučuje tento materi-
ál předložit k projednání do ZM.

USNESENÍ 2. SCHŮZE RADY 
MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE 
DNE 31. 1. 2011

Rada města schvaluje doplnění 
protidrogové komise o nového člena 
Bc. Janu Plaňanskou. Rada města 
odvolává Bc. Editu Cíchovou z funk-
ce předsedy protidrogové komise 
(zůstává členkou komise) a jmenu-
je místo ní předsedou komise stá-
vajícího člena Bc. Tomáše Brejchu 
(vedoucího zařízení a psychotera-
peuta Drogové poradny Prevent).

Rada města ukládá zpracovat 
záměr kamerového monitoringu 
vstupních dveří v domovech s pečo-
vatelskou službou, dále přehodnoce-

ní poplatků za zhotovení dalších klí-
čů ve vstupních dveřích DsPS, dále 
předložit návrh na zřízení odpočinko-
vých míst ve společných prostorách 
s ohledem na požární předpisy.

Rada města ukládá připravit 
záměr využití venkovní terasy v II. 
nadzemním podlaží v DPS čp. 497 
pro potřeby klientů.

Na základě předložené doku-
mentace panem Stiborem, týkající 
se jeho žádosti o získání dotace na 
provoz MHD ve městě Týn nad Vlta-
vou rada města neschvaluje poskyt-
nutí této dotace, a to z důvodu :

* není v rozpočtu města tuto 
dotaci poskytovat a zajistit jednorá-
zové náklady na vybudování auto-
busových zastávek.

* v současné době se nejedná 
o investiční prioritu města.

* RM ukládá odpovědět panu 
Stiborovi na jeho žádost.

Rada města  po projednání 
žádosti paní Šafránkové ve věci 
komunikace v ulici Přívozní uklá-
dá odstranit dodatkovou tabuli na 
značce „Zákaz vjezdu vozidel nad 
3,5 t.“, odvoz odpadu řešit vydáním 
povolení výjimky z místní a pře-
chodné úpravy provozu, projednat 
způsob úklidu sněhu se společností 
Rumpold - T., a dále zvýšit dohled 
nad nesprávným parkováním v ulici 
U Vodárny a Přívozní.

Rada města po projednání uklá-
dá projednat v komisi pro revitalizaci 
sídlišť žádost paní Šimkové ke zříze-
ní parkoviště na náměstí Mládeže 
před domem čp. 656.

Rada města ukládá předložit RM 
předpokládanou cenu studie „Revi-
talizace sídliště Hlinky“.

Rada města ukládá zajistit svo-
lání místního šetření RM a přísluš-
ných vedoucích odborů k posou-
zení hlučnosti posklizňové linky na 
pozemcích v areálu bývalých kasá-
ren Týn nad Vltavou, Havlíčkova uli-
ce. A dále ukládá zajistit podklady 
pro posouzení zásahu stavby do 
krajinného rázu.

1) Rada města schvaluje povolení 

výjimky z počtu dětí na období únor 
až srpen 2011 v souladu s § 23 odst. 
3 a § 177 odst. 2 zák. č. 561/2004 
Sb., školského zákona, v Mateřské 
škole Týn nad Vltavou následujícím 
způsobem: 

Mateřská škola Týn nad Vltavou 
– Hlinecká 729

1. třída z 25  na 26 dětí
2. třída z 25   na 26 dětí
3. třída z 25  na 26 dětí
4. třída z 25  na 26 dětí
5. třída z 25 na 26 dětí
6. třída z 25 na 26 dětí

Mateřská škola Týn nad Vltavou 
– odloučené pracoviště U Lípy 478

1. třída z 25  na 26 dětí
2. třída z 25  na 26 dětí

Mateřská škola Týn nad Vltavou 
– odloučené pracoviště Dewettero-
va 452

1. třída z 25  na 26 dětí
2. třída z 24 na 21 dětí (nižší 

kapacita třídy)
3. třída z 25  na 26 dětí

Zvýšením počtu dětí ve třídě (o 2 
děti) nad počet stanovený vyhláškou 
MŠMT č. 14/2005 nedojde k újmě 
na kvalitě vzdělávací činnosti školy 
a budou nadále splněny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví stano-
vené přísl. právními předpisy.

2) Rada města doporučuje zastu-
pitelstvu města zvýšení příspěvku na 
provoz MŠ Týn nad Vltavou o částku 
154 tis. Kč., které budou závazným 
ukazatelem účelově vázány na 
úhradu zvýšených výdajů na platy 
zaměstnanců mateřské školy spoje-
ných s rozšířením kapacity školy.

Rada města ukládá prověřit zdra-
votní stav lip v ulici Na Vinicích vzhle-
dem k možnému nebezpečí úrazu.

Rada města schvaluje návrh 
Smlouvy o podmínkách poskytnutí 
dotace z Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad na 
projekt Vltavská cyklistická stezka 
z Litoradlic do Týna nad Vltavou.

Informace z radnice
nám. Míru 2, Týn nad Vltavou 375 01, tel.: 385 772 200 (ústředna č.p. 2) 385 772 203 (sekretariát starosty č.p. 37) fax: 385 731 624

www.tnv.cz    e-mail: posta@tnv. cz    Městská policie: 800 152 252

Co také projednávala Rada města
Usnesení ze schůze Rady města 

a zápisy ze zasedání Zastupitelstva 
města jsou uveřejněny na oficiálních 
internetových stránkách Města Týn 
nad Vltavou: www.tnv.cz

Služba SMS Info Kanál
- důležitá informace

Vážení občané!
Město Týn nad Vltavou zprovoznilo v roce 2004 pro své občany službu 

SMS InfoKanál, která umožňuje zasílat zprávy o mimořádných událostech 
(požár většího rozsahu, chemická havárie, povodeň atd. ), odstávkách ener-
gií, haváriích atd. přímo na jejich mobilní telefony. Tato služba je důležitým 
doplňkem Jednotného systému vyrozumění a varování obyvatelstva. Hlav-
ním cílem této služby je varování a vyrozumění obyvatel našeho města při 
vzniku krizových situací. 

Připomeňme si vůbec první zprávu, která byla ze systému odeslána dne 
2. 4. 2004 13:08:26

Vážení občané, vítám vás na SMS InfoKanálu, jedním z doplňků systé-
mů našeho města pro varování a vyrozumění při vzniku krizových situací. 
Dnes, tj. 2. 4. 2004 od 20.00 hodin asi do 24.00 hodin proběhne v rámci 
spouštění 2. bloku JETE po revizi do provozu zkouška ventilů. Při této čin-
nosti vzniká v určitých fázích velký hluk, žádám Vás o předání informace 
dalším občanům. Děkuji Vám za pochopení a trpělivost. Starosta města. 

Od této první zprávy, kterou tehdy obdrželo 144 obyvatel, se počet 
občanů přihlášených k odběru služby SMS InfoKanál vyšplhal na necelých 
1 000!

Vzhledem k tomu, že většina rozesílaných SMS zpráv informuje o nej-
různějších haváriích a ty se týkají konkrétních lokalit (ulice, domy), přichází 
město s dalším vylepšením a zefektivněním této služby. Služba SMS Info-
Kanál je nyní propojena s databází adres územně identifikačního registru, 
což znamená, že zprávy SMS mohou být od nynějška cíleny s přesností 
na jednotlivé ulice či čísla popisná, čímž dojde i k úspoře nákladů. V dneš-

ním systému se informaci, týkající se např. závažné události v Orlické ulici 
dozvěděli všichni zaregistrovaní občané, aniž se jich to týkalo. Nový systém 
umožní odeslat SMS zprávu pouze těm, kterých se to týká. 

Od vás si novinka vyžaduje jen zaslání registrační SMS v novém tvaru 
(viz níže), čímž nejen pomůžete k zefektivnění zasílaných SMS, ale město 
také získá databázi občanů, kterou může snadno využít v případě nutnosti 
rychle informovat co největší počet obyvatel. 

Chcete dostávat včasné informace:
- v krizových situacích?
- o uzavírkách ulic ve vašem nejbližším okolí?
- o blokovém čištění ulic?
- o dopravních omezeních při větších rekonstrukcích silnic?
- o plánovaných odstávkách energií, vzniklých haváriích a stavu 

jejich řešení?
Zajímají vás další užitečné informace spojené s životem ve vašem městě?
Zajistěte si tyto informace zasláním jedné registrační SMS, která je zpo-

platněna dle tarifu vašeho operátora. 
Tvar registrační SMS zvolte z variant uvedených v tomto článku 

dole dle lokality vašeho bydliště. 
Registrační SMS odešlete na číslo služby SMS InfoKanálu města 

Týn nad Vltavou:
+420 385 772 200

POZOR! NEJDE O CHYBU! Toto číslo je záměrně shodné s číslem 
Městského úřadu Týn nad Vltavou. Zrušení odběru SMS zpráv je provede-
no zasláním SMS ve tvaru: ODREG (nebo ODREGISTRUJ) Pro občany, 
kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS 
také na pevnou linku v hlasové podobě. 

Pro registraci pevného čísla prosím volejte: +420 385 772 287
nebo zašlete e-mail na: lubomir. pavlicek@tnv. cz



Informace pro občany, turisty 
a návštěvníky města Týn nad Vltavou

Na základě častých dotazů a stížností občanů na způsob pravidel 
pro pohyb psů na veřejnosti  poskytujeme tuto informaci:

V roce 2007 byla přijata Zastupitelstvem města Týn nad Vltavou obecně 
závazná vyhláška (dále jen OZV) č. 2/2007 o pravidlech pro pohyb psů, 
domácího a hospodářského zvířectva v územním obvodu města Týn nad 
Vltavou. Tato OZV vymezuje mimo jiné v čl. 2 o jaká zvířata se jedná, v čl. 3 
stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, v čl. 4 pravidla 
pohybu zvířat na veřejnosti, v čl. 5 prostory vymezené pro volné pobíhání 
psů. Kontrolní činností Městské policie je zjišťováno stále narůstající nedo-
držování a porušování této OZV majiteli zejména psů. Mezi zásadní porušo-
vání povinností majitelů psů patří zejména:

- pohyb psa na veřejných prostranství bez vodítka, bez náhubku
- neprovádění odstranění výkalů po vykonané potřebě psa majitelem 

psa nebo osobou, která psa provází.
Zejména neuklízením výkalů po svém psovi dochází k narůstajícímu 

znečišťování veřejného prostranství. 
Pro informaci uvádím prostory, vymezené pro volné pobíhání psů:
1) Lokalita Malá Strana: loučka mezi silnicí č. 105/II, výměníkem a chod-

níkem u domů čp. 472, 468, 474 ( pozemek p.č. 1993/7 )
2) Lokalita Hlinky: louka v prostoru mezi domy č.p. 731, 739 a komuni-

kací směr Veselí nad Lužnicí ( p.č. 2257/1 ) a plocha nad vodní nádrží Hlinky 
( p.č. 1056/1 a p.č. 1064/2 ).

3) Lokalita město: polní cesta za ulicí Polní směr Semenec (p.č. 2292/1).
Mimo veřejná prostranství v zastavěném území města není volný pohyb 

psů touto OZV omezován.
Žádám všechny majitele, zejména psů, aby se důkladně seznámili se 

zněním OZV č. 2/2007 (www.tnv.cz/Městský úřad/Vyhlášky), s prostory 
vymezenými pro volný pohyb psů a důsledně dodržovali v ní uvedené 
povinnosti. Městská policie se bude tomuto problému důsledně věnovat 
a svými kontrolami dbát na to, aby se stav v této oblasti zlepšil. Za porušení 
povinností majitelem psa, uvedených v této OZV, může být udělena i poku-
ta, jejíž výše není zanedbatelná.

Ing. Ivo Machálek
Místostarosta města Týn nad Vltavou

Veřejná výzva
Starosta města Týn nad Vltavou vypisuje výběrové řízení na 

STRÁŽNÍKA Městské policie
Místo výkonu práce:

* Správní obvod města Týna nad Vltavou
Předpoklady:

* státní občanství ČR
* úplné středoškolské vzdělání

* věk alespoň 21 let
* dobrý zdravotní stav

* psychologické předpoklady
* řidičský průkaz skupiny B

K přihlášce zájemci přiloží:
Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalos-

tech a dovednostech týkajících se správních činností.
Výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce.

Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, čestné 
prohlášení o spolehlivosti, čestné prohlášení o bezúhonnosti, 

doklad o zdravotní způsobilosti.

Lhůta pro podání přihlášek do 20. 02. 2011 do 12:00 hod. osobně, 
nebo poštou na adresu: Městský úřad Týn nad Vltavou 

nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou.

Bližší informace podá vedoucí strážník MP Týn nad Vltavou. 
Martin Macháček tel.: 724 182 504

Tato služba je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí město. 
V případě, že bydlíte v Týně nad Vltavou, volte tvar registrační SMS dle 

ulice vašeho bydliště:
REG JMENO PRIJMENI TYN NAZEV ULICE CISLO POPISNE
V případě, že bydlíte v místní části, volte tvar registrační SMS dle lokality 

vašeho bydliště:
REG JMENO PRIJMENI NAZEV MISTNI CASTI CISLO POPISNE
Pro občany bydlící v části Hněvkovice
REG JMENO PRIJMENI HNEVKOVICE CISLO POPISNE
Pro občany bydlící v části Koloděje nad Lužnicí
REG JMENO PRIJMENI KOLODEJE CISLO POPISNE
Pro občany bydlící v části Netěchovice
REG JMENO PRIJMENI NETECHOVICE CISLO POPISNE
Pro občany bydlící v části Nuzice
REG JMENO PRIJMENI NUZICE CISLO POPISNE
Pro občany bydlící v části Předčice
REG JMENO PRIJMENI PREDCICE CISLO POPISNE
Pro občany bydlící v části Vesce
REG JMENO PRIJMENI VESCE CISLO POPISNE
velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, 

nepoužívejte diakritiku. 
„Díky SMS můžeme informovat obyvatele města efektivněji a předejít 

tak komplikacím, které například díky haváriím mohou vyvstat. Také pro 
případ náhlého ohrožení všech obyvatel města máme v rukou nástroj, 
kdy můžeme rychle a efektivně informovat všechny naše obyvatele, 
které budeme mít pro tento případ v jednotné databázi. Po několika-
leté zkušenosti se službou jsme se rozhodli rozšířit možnosti využití 
SMS InfoKanálu a díky propojení s databází adres můžeme obyvatelům 
města nabídnout širší záběr informací,“ říká starosta města Týn nad 
Vltavou. 

Vážení občané, neváhejte a zaregistrujte se. Jedná se o službu, která 
je tady pro vás. Včasné informace jsou v mnohých situacích tím rozhodu-
jícím faktorem. Přispějte ke zlepšení kvality vašeho života ve městě. Tímto 
žádám zejména občany bydlící v záplavovém území a na území, které bylo 
v roce 2002 postiženo povodní, aby si tuto službu ve vlastním zájmu zare-
gistrovali.

Služba SMS InfoKanál a s ní související databáze je chráněna technic-
kými prostředky, které zahrnují přístupová jména, hesla, kódovaný přenos 
dat, firewall. Společnost INFOKANÁL s. r. o., která službu provozuje, je 
registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

INFOKANÁL, s. r. o., info@infokanal.cz, http://www.infokanal.cz
Ke dni 7. 2. 2011 je v novém systému přihlášeno celkem 240 občanů 

města, což je o 51 více než k 1. 11. 2010.
Ing. Lubomír Pavlíček

Tajemník bezpečnostní rady ORP

Informace pro občany města o činnosti orgánů 
města při řešení situace na řece Lužnici

Dne 13. 1. 2011 kolem 22.45 hodin obdržel starosta města Mgr. Milan 
Šnorek informaci od vedoucího VD Hněvkovice p. Radka Zídka o stavu 
situace na vodním toku Lužnice v Kolodějích nad Lužnicí a směrem proti 
toku. Starosta města svolal operační skupinu ve složení tajemník Bezpeč-
nostní rady města a strážníci Městské policie Týn nad Vltavou, která se 
dostavila na smluvené místo u mostu v Kolodějích nad Lužnicí. Zde po 
krátkém dohovoru a informaci o situaci od vedoucího VD Hněvkovice byla 
zahájena kontrola vzniklé situace. Kromě jiného bylo zjištěno, že vzhledem 
k množství ledu, který se nad mostem začal shromažďovat, se odtok vody 
v korytě řeky Lužnice začal zpomalovat, docházelo ke zvyšování vodní hla-
diny a hrozilo zatopení několika chat na břehu řeky Lužnice a trafostanice 
u kempu Rosín. Majitelé byli informování o situaci i o opatřeních, která jsou 
přijímána. Zároveň jim bylo doporučeno opustit daný prostor a přesunout 
si vozidla na bezpečné místo, materiál vynést do vyšších pater objektů. Dne 
13. 1. 2011 kolem 23.58 hodin se masa ledových ker uvolnila a pomalu 

Informace pro občany města
Dnem 1. 1. 2011 nabyla účinnosti velká novelizace zákona č. 240/2000 

o krizovém řízení. K zásadním změnám, týkající se přípravy na krizové situ-
ace, došlo v těchto oblastech:

1) Vybrané úkoly v přípravě na krizové situace, které do 31. 12. 2010 
plnil HZS kraje, nyní přešly do pravomoci obce s rozšířenou působností 
(dále jen ORP) Týn nad Vltavou.

2)  Nově starosta ORP Týn nad Vltavou zajišťuje připravenost na řešení 
krizových situací nejen správního obvodu města Týn nad Vltavou, ale celé-
ho správního obvodu ORP, kam spadá celkem 14 obcí včetně města Týn 
nad Vltavou.

3) Nově se zřizuje Bezpečnostní rada ORP, Krizový štáb ORP a Povod-
ňová komise ORP. Složení těchto orgánů se nemění, členy těchto orgánů 
jmenuje starosta ORP. Pouze v BR ORP bude jako člen nově zástupce HZS 
kraje.

4) Obce v rámci ORP jsou povinny splnit a plnit celou řadu nových úkolů 
při přípravě na řešení krizových situací než doposud.

5) Nově se zřizuje na základě ustanovení § 19, odst. 2, z.č. 240/2000 Sb. 
o krizovém řízení na městském úřadě Pracoviště krizového řízení. Toto pra-
coviště jako organizační celek bylo zřízeno usnesením Rady města ze dne 
31. 1. 2011. Zřízením tohoto Pracoviště krizového řízení nedošlo k navýšení 
ani finančních prostředků ani k navýšení počtu osob.

Pro občany města se v tomto ohledu nic nemění. Podrobnosti jsou uvede-
ny v z.č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a v Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

Ing. Lubomír Pavlíček
Tajemník bezpečnostní rady ORP

začala odplouvat směrem z Koloděj nad Lužnicí, průtok se uvolnil a zvýšil, 
čímž došlo i k úbytku ledových ker. Průtok vody a pohyb ledových ker se 
zastavil asi 2 km pod mostem v Kolodějích nad Lužnicí. Na místě po doho-
voru s vedoucím VD Hněvkovice byla přijata další opatření ke snížení rizika 
na řece Lužnice. Byly vydány úkoly ke sledování vývoje situace, která se již 
dále nezhoršovala.

Dne 14. 1. 2011 v době od 08.00 do 09.30 hodin provedla operační sku-
pina ve složení starosta města, tajemník BR ORP a vedoucí OŽP MěÚ Týn 
nad Vltavou Ing. Palma osobní kontrolu na místech, kde by mohlo hrozit 
nebezpečí – zejména v prostorech za obcí Nuzice v kempu Nejdek, kde 
byla hladina čistá, bez ledu, odtok plynulý, stav neohrožující okolí. Druhá 
kontrola byla provedena na Permoníku 1, kde byl zjištěn odtok ledové tříště 
v délce asi 3 km. Stav normální, průtok normální, nedošlo k ohrožení živo-
ta, zdraví osob ani majetku. Třetí kontrola byla provedena na soutoku řek 
Lužnice a Vltavy, kde byl zjištěn stav – souvislá ledová pokrývka na řece 
Lužnici. K ohrožení osob ani majetku nedošlo. Vzhledem k tomu, že nebyl 
vyhlášen žádný krizový stav ani žádný stupeň povodňové aktivity, nebylo 
nutno aktivovat Povodňovou komisi města ani Krizový štáb města. Vše bylo 
řádně zadokumentováno.

Ing. Lubomír Pavlíček
Tajemník Bezpečnostní rady města



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

Městská knihovna
náměstí Míru 1, 375 01 Týn nad Vltavou

telefon 385 772 305, 307, e-mail: tyn-knihovna@volny.cz

Výpůjční doba a provoz Internetu
Mládež
 Pondělí 12.00 - 16.30
 Středa 12.00 - 16.30

Dospělí
 Úterý  9.30 - 12.00 13.00 - 16.30
 Čtvrtek  9.30 - 12.00 13.00 - 16.30

Internet
 Pondělí  12.00 - 16.30
 Úterý  9.30 - 12.00 13.00 - 16.30
 Středa  12.00 - 16.30
 Čtvrtek  9.30 - 12.00 13.00 - 16.30

Iva Janovská

O čem také psal Vltavín 
před osmdesáti lety…

/vybrala M. Opluštilová/

Únorový příběh neznámého autora by se mohl stručně uvést: „Nic 
nového pod sluncem, či všechno už tu dávno bylo“.

Co přinesl masopust. Proč vlastně masopust? Snad by bylo případ-
nější říci dlouhotrvající vepřové hody! Vždyť jenom v našem městě padlo 
za oběť nejméně pětadvacet tučných pašíků! A těch koblih – darmo 
mluvit! Právě nyní, na konci masopustu, přednesli mistři kominičtí 
velkou stížnost a rozhodli se zvýšiti poplatky z vymetání komínů. V jed-
nom domečku byl by býval dostal kominík nářez. Stalo se něco hroz-
ného. Kominík vymetal komín a tu zpozoroval, že koule ne a ne spad-
nout dolů. Vzal to násilím a výsledek toho byl, že ten nešťastník shodil 
koulí tři pořádné šunky, které byly v komíně zavěšeny k uzení. Za trest 
musel komín dole ve sklepě rozbourat a šunky z haldy sazí vytáhnout. 
Také na místním poštovním úřadu se o masopustu děly věci. Lidé byli 
letos tak pořádní, že zaplatili všecky daně a nával u poštovní pokladny 
byl tak veliký, že by bylo došlo k policejní asistenci. Pan pokladník měl 
prsty od peněz celé opuchlé a kromě toho měl nádherný sen. Zdálo se 
mu, že státní pokladna, oddělení daňové měla takový příjem že celé 
dvě třetiny státního dluhu byly zaplaceny najednou. Zdálo se mu, že 
utíká na poštovní úřad s radostnou zprávou, že všichni státní úředníci 
dostali na základě jeho snu třinácté služné. Ráno se však sen rozply-
nul a pan pokladník od toho dne chodil zadumaný a mračil se strašně 
na celý svět. Myslíme, že bude musiti nastoupit zdravotní dovolenou. 
Slečny úřednice, aby si zlepšily náladu, přinesly kytici prvních poslů jara 
– kočiček. A věříte, že to pomohlo? Jedině pan telegrafista měl smůlu. 
Samé poruchy a nic jiného. Nedávno k němu přišel jeden pán s velikým 
rámusem: „Šmarjá, vždyť my se nemůžeme spojit s Prahou!“ Pan tele-
grafista nejdříve zbledl, ale pak s úsměvem pravil: „Moment, pane! Já 
skočím na střechu a snad to půjde“. A opravdu to šlo. Teď měl akorát 
zase tolik práce, že měl od samého telefonování uši celé napuchlé. Také 
plesová sezóna byla bohatá. Plesů bylo tolik, že každý občan si musel 
zavésti doma kartotéku, aby na žádný ples nezapomněl. Byl jsem také 
na jednom plese a seděl jsem u stolu, kde byly dvě švarné babky. A víte 
co si povídaly? „Tak mi pani povídejte, kdy tohle bejvalo, aby ženský cho-
dily tak nestoudně voblečený! Člověku se zvedá žaludek! A ty moderní 
tance? Ne, to je hrůza! Každá se prohejbá a pak se všichni divěj, že je 
tolik rozvodů! Ale co je dneska rozvod? Nic! Holt moderní doba. Druhý 
den si dá taková panička inserát do novin třeba takhle: Dáma nevšed-
ního zjevu, s věnem cca 250 000 Kč hledá touto neobvyklou cestou muže 
v zajištěném postavení. Auto k disposici. Značka: Amorův šíp. A kouknou 
se, paní, támhle ten mladík! Před tejdnem tahal na řece led a dnes je 
na plese jako nějaký lord! Tady je kavalír a lovec dívčích srdcí. Viděj, 
jak se ty ženský na něj lepěj? To je zkáza, to je svět! Dnes je ale lord, 
a zejtra bude shánět kačku na cigáro. A tyhle ženský, to máte zrovna 
tak! Dnes má robu Mona Lisy, zejtra a celej tejden bude doma vařit šus-
terku a louskat suchej chleba!“ Inu masopust je masopust. Je proto, aby 
se hodně utratilo a aby se pak celý rok na příští masopust zase šetřilo. 
Každý člověk se musí jednou za rok řádně vybouřit. Někdo si to odbude 
na jaře, jiný v létě, ale pak se všichni dohromady přijdou zase vybouřit 
na masopust…     

Jak se slavil a mnohde slaví masopust? Býval to třídenní lidový svátek, 
který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je 
podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících 
Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože 
datum Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivým i masopust. Přípravou na 
masopust je čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný tučný čtvrtek, kdy 
by měli lidé jíst a pít co nejvíce, aby byli celý rok při síle. Hlavní maso-
pustní zábava začínala o masopustní neděli. Také tento den měl být oběd 
bohatý, ale neměl trvat příliš dlouho, protože se všichni chystali do hos-
pody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často pro-
táhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy 
a tance. Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely 
vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení. 
Obchůzky masek neměly závazná pravidla. Masky byly všude pohoštěny 
– něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšo-
valy rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se 
objevovaly každoročně. Mezi ně patřil medvěd, někdy vedený na řetězu 
medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala kobyla, skrývající často dvě 
osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, bába s nůší, kominík 
se žebříkem, kozel a mnoho dalších postav. Téměř všude končila maso-
pustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář 
či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože 
nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci 
muziku „pochováním basy“ /symbol toho, že v postu si muzikanti neza-
hrají/, jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou 
o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako 
cizinec v zeleném kabátě. /Podle knihy V. Vondrušky Církevní rok a lidové 
obyčeje/.     

M. Opluštilová



Městské centrum kultury a vzdělávání 
- MDK Sokolovna Týn nad Vltavou

 zve všechny příznivce divadla na

Divadelní představení jaro 2011
BŘEZEN

úterý 15. 3. 2011, 19.30 hod.
Divadlo A. Dvořáka Příbram

ZMATENÍ JAZYKŮ
Andrew Bovell

Dva manželské páry, muž obviněný ze zločinu, psycholožka, její manžel 
a pacientka, další osamělý muž… Všem je kolem třiceti let a všichni zažívají 
náhlý životní zvrat. Stávají se aktéry strhujícího příběhu plného nečekaných 
a tragikomických souher okolností. Neustálá a souběžná konfrontace hrdi-
nů dodává hře zvláštní napětí a dynamiku…

Hrají: Lukáš Typlt, Helena Lapčíková, Jiří Vojta, Petra Duspivová
Režie: Martin Vokoun  

DUBEN
úterý 19. 4. 2011, 19.30 hod.

Divadelní společnost Julie Jurištové
DEZERTÉR Z VOLŠAN

Emil Artur Longen 
Nenapravitelný flamendr hlídaný na příkaz manželky sluhou to přežene 

s koňakem. Je pokládán za mrtvého. Manželka mu vystrojí pohřeb, ale 
domnělý nebožtík se probudí a doví se tak leccos nepěkného o svém 
manželství a úmyslech „truchlících“ pozůstalých. Staropražská fraška je 
jednou z nejúspěšnějších komedií proslulého scénáristy, herce, malíře 
a bohéma E. A. Pittermanna-Longena (1885-1936). Je plná komických 
situací. Zazní v ní známé staropražské písničky.    

V hlavní roli: Oldřich Navrátil
Dále hrají: Kamila Špráchalová, Dana Bartůňková / Dagmar Čáro-

vá, Adéla Zejfartová,  Zdeněk Hruška / Ernesto Čekan, Petr Oliva / Milan 
Duchek, Libor Jeník / Jiří Hána / Jiří Krejčí. 

Režie: Milan Schejbal

KVĚTEN
úterý 17. 5. 2011, 19.30 hod.
Divadelní společnost HÁTA

JAKEOVY ŽENY
Neil Simon

Inteligentní komedie o partnerských vztazích, o citových vazbách, 
o důvěře a nevěře, o fantazii. Neobvyklé obsazení (jeden muž, šest žen) na 
nápaditém půdorysu prolínajících se dialogů reálných i vysněných slibuje 
v naší inscenaci návštěvnicky atraktivní zábavu, zároveň je však i tato, jako 
jiné Simonovy hry, velice dojemná a citlivě poučná.

Hrají: Libor Hruška / Zbyšek Pantůček, Adéla Gondíková, Ivana Andrlo-
vá / Veronika Jeníková, Jana Birgusová / Hana Kusnjerová, Marcela Nohýn-
ková / Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Pavla Vojáčková / Jana Zenáhlíková 

Režie: Lumír Olšovský     

ČERVEN
2011, 19.30 hod.

Agentura AP-prosper
KDYŽ HARRY POTKAL SALLY

Nora Ephron
Úspěšný divadelní přepis stejnojmenného filmu Nory Ephron, za jehož 

scénář byla v roce 1989 nominována na Oscara a v němž zazářila Meg 
Ryanová a Billy Crystal. Sally právě dokončila universitu, Harry je novope-
čený právník, když se poznají uprostřed hektického Manhattanu. Sally má 
středostavovské názory, Harry je naopak protřelý světák. Jejich setkání se 
pak v průběhu téměř třinácti let opakují, zatímco oba prožívají své milostné 
vzlety i pády s jinými partnery. Hrají: Ivana Jirešová, Jiří Langmajer, Jana 
Stryková / Linda Rybová, Igor Chmela / Filip Čapka, Lukáš Langmajer / 
Rudolf Slivka, Zuzana Dřízhalová / Martina Sluková / Irena Kristeková

Režie: Jaroslav Brabec    

Termíny a programy sledujte na internetové adrese:
www.tnv.cz, ve vývěskových skříňkách a měsíčníku Vltavín 

PŘEDPRODEJ V POKLADNĚ MDK SOKOLOVNA:
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek: 14.00 až 18.00 hodin

tel.: 385 101 061

MCKV Týn nad Vltavou Vás zve na divadelní p edstavení

ZZMMAATTEENNÍÍ JJAAZZYYKK
Úterý 15. 3. 2011 v 19:30 hodin 

MDK SOKOLOVNA * Týn nad Vltavou

PO – PÁ: 14:00 – 18:00 hod.          tel.: 385 101 061 
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FILMOVÝ FESTIVAL
BUDDHISMUS V MODERNÍM SVĚTĚ

Meditační centrum buddhismu Diamantové cesty v Týně nad Vltavou 
srdečně zve na promítání filmů Buddhismus v moderním světě a Průhledný 
lama. Promítání se uskuteční v prostorách centra v rámci putovního filmo-
vého festivalu, který v měsíci březnu zavítá do jihočeských měst. Promítání 
bude předcházet úvodní slovo a po skončení bude vyhrazen prostor pro 
otázky a odpovědi.

čtvrtek 10. 3. 2011 od 18 hodin
Horní Brašov 255 (podkroví), Týn nad Vltavou 

Více informací: www.bdc.cz
Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü, n.s.



5. ročník koncertů SPOLEČNÁ VĚC 
s novým programem

Zveme vás na unikátní koncert Tomáše Pfeiffera, který rozeznívá 
Vodnářský zvon. Zkuste vstoupit do jedinečného světa rezonance, 
tajuplných tónů, které dle odkazu pradávných generací pomáhají 
harmonizovat celou bytost. To vše provází jedinečná parabolická filmová 
projekce s 3D efektem. Můžete spatřit netradiční a ojedinělé pohledy na 
krásu a majestát horských štítů, vodopádů, řek a vidět úžasnou pestrost a 
křehkost života. Do hloubek a prostoru mlhovin, galaxií a hvězdokup vás 
zavedou snímky pořízené z blízkého i vzdáleného vesmíru.

Vodnářský zvon je kovový – rozeznívá se pomocí madel, která jsou 
po jeho bocích – obsahuje vodu, která citlivě reaguje na jednotlivé tóny. 
Zvuk zní prostorem a zní i námi, důležité je naladění hráče, vliv má i okolí 
a posluchači – tím je každý koncert neopakovatelný. V poslední části 
koncertu si lze Vodnářský zvon prohlédnout a vidět, jak se kapky vody 
doslova vznáší nad vodní hladinu, a dotykem vnímat úžasnou pestrost 
zvuku starodávného nástroje.

Koncert se koná 22. 2. od 18:30 v MDK Sokolovna, Tyršova 424, Týn 
nad Vltavou, info o koncertu 602 650 817

Ze zákulisí Divadelní společnosti Vltavan
Vážení divadelní přátelé, je to již několikaletou tradicí, že na začátku 

roku pořádáme v Zámeckém divadle již VII. ročník soutěžní divadelní pře-
hlídky pohádek pro děti pod názvem „O Kašpárkovu rolničku“. Srdečně 
Vás zveme a doufáme, že se Vám budou pohádky líbit.

 Těšíme se na Vás!
Jiří Bergler
Ředitel DSV

M stský d m kultury Sokolovna a Jana a Václav Zachovi
si vás dovolují pozvat na 

Zahájení 4. b ezna 2011 od 20:30 hodin 

Pro absolventy základních tane ních kurz
a tane ních kurz  pro dosp lé.

B EZEN - DUBEN 
8 lekcí – pátky od 20:30 hodin 

8. lekce – „Záv re ný ples“ 

Kurz bude tzv. v uzav ené spole nosti.  
Záv re ný ples bude ve ejný.

Cena kurzovného 1.200,- K  /osoba 

tel.: 385 101 061 

Ze spolkové činnosti
Rok 2011 jsme jako obvykle zahájili aktivně a s velkým odhod-

láním. Dne 9. 1. 2011 proběhlo jednání výboru spolku. Hlavním 
úkolem byla kontrola doposud splněných úkolů k přípravě jednání 

Valné hromady spolku. Zpřesnili jsme program Valné hromady a byl vydán 
úkol k distribuci pozvánek pro jednotlivé členy spolku osobně. Projednali 
a schválili jsme základní materiály pro jednání Valné hromady.

Dne 23. 1. 2011 proběhlo jednání Valné hromady spolku v restauraci 
Zlatá loď, kde jsme zhodnotili činnost spolku za rok 2010. Jednání Val-
né hromady řídil místopředseda spolku bratr Brom Jaroslav z Předčic. Po 
slavnostním přivítání spolkového praporu jsme minutou ticha uctili památ-
ku zemřelých členů našeho spolku. Jednotlivé zprávy přednesli předseda 
spolku, spolkový pokladník o stavu financí spolku, revizní komise zprávu 
o výsledku kontroly. Byla provedena volba nových členů spolku za ty, kte-
rým končilo funkční období. Byl projednán a schválen Plán kulturní činnosti 
spolku na rok 2011. Jedná se o kulturní akce, kterých se kromě členů spol-
ku mohou účastnit i nečlenové spolku. Se zdravicemi vystoupili zástup-
ce vedení města, místostarosta bratr Němec Fr., p. farář Donnerstag, za 
Baráčníky rychtářka pí Fialová, za hasiče bratr Kofroň, za rybáře p. Švehla, 
dále zástupci bratrských spolků z Nymburka, Bechyně a Strakonic. Dále 
Valná hromada spolku přijala za člena spolku bratra Kofroně Jiřího. Celko-
vý počet členů spolku k 31. 1. 2011 je 151 členů. Poté jsme přijali usnesení 
a předseda spolku ukončil jednání Valné hromady. Po skončení jednání 
následovala volná zábava, posezení při hudbě s tancem, kdy velmi dobře 
hrála Malá Vlachovka pod vedením kapelníka Jaroslava Novotného. Všich-
ni jsme se dobře bavili až do večerních hodin. Velmi kladně hodnotíme pří-
stup obsluhujícího personálu hotelu Zlatá loď za aktivitu, ochotu a rychlost 
obsluhy, za kvalitní jídlo.

Dne 6. 2. 2011 proběhlo jednání výboru spolku. Byl zahájen a proveden 
prodej lístků pro členy spolku. Poté jsme vyhodnotili průběh Valné hroma-
dy spolku. Provedli jsme volbu jednatele spolku, kterým byl opět zvolen 
bratr Pavlíček Lubomír, a pokladníka spolku, kterým byl opět zvolen bratr 
Václav Novotný. Dále jsme projednali přípravu spolkového plesu a vydali 
úkoly k jejich provedení.

Jednání kulturní komise proběhne v pondělí dne 14. 2. 2011 na Baráč-
nické rychtě, kde se bude připravovat tombola na spolkový ples.

Jednání výborové schůze proběhne v neděli dne 6. 3. 2011.
Výročí členů spolku, bratři: Masojídek Vlastimil, 26. 2. 2011 – 50 let, 

Řezanka Jan, 21. 2. 2011 – 70 let, Řezáč Jan, 13. 2. 2011 - 55 let, Dušek 
Zdeněk, 22. 2. 2011 – 70 let, Pavlíček Lubomír, 14. 2. 2011 – 55 let, Kabele 
Josef, 5. 3. 2011 – 60 let, všem oslavencům přejeme do dalších let hodně 
zdraví a pohody.  

LP

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

7. spolkový ples
Kdy: sobota 19. 2. 2011
Kde: Městské centrum kultury a vzdělávání ( Sokolovna )
 Týn nad Vltavou
V kolik: - 19.00 - 03.00  hodin
 - 19.25 zahájení předsedou spolku
 - 19.30 předtančení mažoretek z kroužku při MDDM 
    v Týně nad Vltavou
 - 21.00 předtančení skupiny aerobiku při MDDM 
    v Týně nad Vltavou
 - 24.00 – 00.35 hodin losování velké tomboly
Hudba: Hudební skupina AKORD z Kardašovy Řečice 
 pod vedením kapelníka p. Karla Macha
Vstupenky: Prodej dne 6. 2. 2011 od 10.00 hodin pro členy spolku 

u pokladníka spolku na Baráčnické rychtě, pro veřejnost od 8. 2. 2011 
u pí Tomkové v prodejně na nádraží ČSAD v Týně nad Vltavou

Cena: 150,- Kč - hlavní sál
 120,- Kč - levé i pravé přísálí

Časy jsou orientační, změna programu vyhrazena!!!  

Turnaj Osadníci z Katanu - 5. 3. 2011, Bechyně 

První Bechyňský malý kvalifikační turnaj v Osadnících z Katanu se 
uskuteční v sobotu 5. března 2011 v budově fary na Náměstí TGM 143 
(zvonek „farní místnost“). 

Prezentace:  od 9.00 
Začátek:  v 9.30 
Startovné:  20,- Kč 
Zájem o účast tedy projevte závaznou přihláškou, kterou zašlete na e-

mailovou adresu jozef.leskovsky@seznam.cz a do předmětu napište turnaj. 
Pokud se budete rozhodovat na poslední chvíli, můžete zkusit dorazit i bez 
ohlášení.

Pravidla turnaje a vše kolem toho na www.deskovehry.cz/osadnici
Jozef Leškovský, organizátor



Obce Vltavotýnska – jak dobře je známe?
Nedávno jsem zahlédla inzerát, že redakce Vltavínu hledá nové pisa-

tele. Nová sice úplně nejsem, ale proč to nevzít vážně a nezakousnout se 
do psaní pevněji. Posílena vlastním nadšením o perfektním nápadu jsem 
se vydala za panem Fialou. „Jo, jen to zkuste,“ umocnil můj entuziasmus. 
A tak s chutí do toho a kdo ví, třeba z toho něco bude. 

To nebylo až tak těžké, že. A teď ale, o čem psát. Toť otázka, neměla 
jsem s ní možná začít? Historie, politika, kultura, sport, dění v Týně, občas 
nějaká společenská akcička. A co přidružené obce a vůbec okolní obce, 
to je přece také Vltavotýnsko. Jak dobře je známe a známe je vůbec? Při-
znávám se bez mučení, že já ne. Může to být nové téma Vltavínu? Bude to 
vůbec někdo číst? Asi zariskuji, vrh do všeho po hlavě je jednou z mých 
vlastností. Podotýkám tedy, že nejsem žádný historik, politolog, ani nic 
podobného. Zakořenila jsem v neziskovém sektoru, propaguji naší organi-
zaci a pracuji s dárci. Asi ne moc dobrá kvalifikace. Ale založím své psaní 
na dívání se, povídání, vyptávání, přemýšlení a vlastních pocitech. V příš-
tích měsících se postupně vydám do okolních obcí, nechám je na sebe 
působit, jak se v nich cítím jako návštěvník, co mě zaujalo, zkusím najít 
někoho, kdo se mnou o obci promluví, sdělí nějakou zajímavost. Oslovím 
osadní výbory přidružených obcí, chci se zajímat o to, co je pálí, co je těší, 
jak se jim v obci žije. Jestli se mi to povede? Toť ve hvězdách, zkuste mi 
pro jistotu, prosím, držet palce. A kdybyste mi sami k tomu chtěli něco říci, 
upozornit na zajímavost ve vaší obci, na výjimečného souseda, šikovného 
kutila, speciální zvíře, tajuplné místo, napište mi prosím, zavolejte, ráda si 
s vámi popovídám a vše zapíšu.

A kam se vypravím po prvé? První výprava nebude daleko, do mých 
milovaných Předčic. Podezíráte mě ze zaujatosti? Děláte správně, Předčice 
jsou sedm let mým domovem a tak si zaslouží toto privilegium. Předpoklá-
dám ale také, že mi to zde půjde snáze, prostě si to na Předčicích vyzkou-
ším. A abych vás třeba trochu nalákala, pustím se i po stopách jedné před-
čické záhady – ztracené hasičské stříkačky. Bojíte se? Já také. A to nejen, 
že záhadě nepřijdu na kloub, ale ještě navíc nestihnu uzávěrku.

Co říci závěrem, Vltavín oslavil krásné dvacáté narozeniny a tak se sluší 
mu popřát vše dobré, ať ho čtou, kupují, mají rádi. Jéé, to mě když bylo 
dvacet…

Eva Janatová, janatova.eva@centrum.cz, 733 127 041

Pokračování Komunitního plánování sociálních 
služeb na Vltavotýnsku (KPSS)

Poslední plán, který byl v roce 2007 zpracován na období 2007 – 2010 
pod názvem „Plán rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku“ je monitoro-
ván. Monitorovací skupina pravidelně zjišťuje, zda jednotlivé aktivity a prio-
ritní oblasti naplňují potřeby uživatelů, ale také možnosti zadavatelů a míst-
ních poskytovatelů sociálních služeb.

Nyní je nutná aktualizace plánu, která probíhá v období od 1. 3. 2010 
do 31. 3. 2011 v rámci projektu „Podpora komunitního plánování sociálních 
služeb v Jihočeském kraji“.

Schůzky řídící skupiny KPSS a schůzky pracovních skupin (Rodina, 
děti, mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením, Senioři, Osoby se 
zdravotním znevýhodněním) proběhly již v listopadu 2010 a lednu 2011. 
Svými podněty a názory se tak podílí na tvorbě Plánu sociálních služeb. 
Důležitá je však větší účast zástupců široké veřejnosti. Většina z nás bude 
mít jednou potřebu využívat sociálních služeb, proto bychom měli mít jasno 
v tom, jaké služby a tedy jaká budoucnost nás v této oblasti čeká.

Dovolte nám tedy, abychom Vás, občany, pozvali k účasti na veřejném 
projednání aktualizovaného Plánu sociálních služeb na Vltavotýnsku, které 
se uskuteční 23. 2. 2011 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Městského 
úřadu Týn nad Vltavou.

POZVÁNKA
na

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
KOMUNITNÍHO PLÁNU

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA VLTAVOTÝNSKU
k projektu

„Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“
KDY: 23. února 2011, od 17:00 hodin

KDE: zasedací místnost městského úřadu
Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2

PROGRAM:
Informace o aktuálním komunitním plánování 

sociálních služeb na Vltavotýnsku
Představení aktuálního Komunitního plánu sociálních služeb 

na Vltavotýnsku
Připomínky veřejnosti

Diskuse
Závěr

TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE PŘIPOMÍNKY.

Více informací:
Lenka Stará, DiS., tel.: +420 385 772 229, e-mail: lenka.stara@tnv.cz

Mgr. Jana Čalounová, DiS., tel.: 385 772 292, 
e-mail: jana.canounova@tnv.cz

Hana Chovančíková tel.: +420 774 709 122, 
e-mail: chovancikova@vltavotynsko.cz

Studium na týnském gymnáziu se vyplatí
Gymnázium Týn nad Vltavou je střední škola, která ve svém 

osmiletém studijním cyklu poskytuje kvalitní všeobecné vzdě-
lání v co možná nejširším spektru. Školu nyní navštěvuje 230 
studentů. Jsme tedy relativně malá škola, jejíž výhodou je, že 

učitelé své žáky velmi dobře znají, což přispívá k přátelské a tvůrčí atmosfé-
ře. Poradními orgány ředitele školy jsou školská rada, rodičovské sdružení 
a studentská rada. Ve škole se vyučuje dvěma cizím jazykům, anglickému 
a německému, nepovinně lze studovat ruský a španělský jazyk. Výbornou 
úroveň má jak výuka humanitních předmětů, tak i výuka přírodovědných 
předmětů. Při vyučování se používají moderní komunikační prostředky 
(dataprojektory, interaktivní tabule a počítače včetně internetu). Škola dis-
ponuje 2 počítačovými učebnami a jazykovou učebnou, která je od roku 
2007 vybavena nejnovějšími komunikačními technologiemi. Velmi dobrých 
výsledků dosahují žáci v různých předmětových olympiádách a v dalších 

soutěžích i na mezinárodní úrovni. Učitelé i žáci se velmi úspěšně zapojili 
do mezinárodního projektu EU Socrates nebo do projektu e-Twinning. Na 
gymnáziu dlouhodobě a kvalitně funguje tzv. PEER program, jehož hlavním 
úkolem je eliminovat sociálně patologické jevy mezi studenty. Úspěšnost 
našich studentů při přijímacím řízení na vysoké školy dosahuje v posledním 
období až 94%. Ostatní absolventi gymnázia studují na vyšších odborných 
školách, na jazykových školách nebo se bezproblémově uplatňují v praxi. 
Mezi tradiční akce školy patří Den otevřených dveří, Vánoční akademie, 
seznamovací kurz žáků primy, sportovní dny, lyžařské kurzy v Krkonoších 
a Alpách, cyklisticko-turistický kurz, odborné předmětové exkurze, zahra-
niční vzdělávací zájezdy, projektové dny a také maturitní ples oktávy. 

Uchazeči o studium na naší škole (žáci z pátých tříd základních škol) 
musí úspěšně složit přijímací zkoušku z matematiky, českého jazyka 
a z obecných studijních předpokladů. Přijímací zkoušky do primy se konají 
26. a 27. dubna 2011.

Foto: gtnv
více www.gtnv.cz

Maškarní rej
Zveme Vás dne 5. 3. 2011 ve 13 hod. do Zadního Podskalí. 
Sraz masek u rybářské stodoly, odkud půjde průvod. Přijďte 
se s námi pobavit. Masky vítány. Srdečně zvou Podskaláci.

Reakce na článek „Obchvat Týna nad Vltavou“
Aneb podle sebe soudím tebe

V minulém vydání Vltavínu se pan zastupitel a radní Jaroslav Bezpalec 
vyjadřoval nejen ke způsobu zařazení obchvatu města do Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje, ale také k mé osobě a mým aktivitám.

Chtěl bych jen upozornit na lživé a zavádějící informace, které byly 
v článku panem Bezpalcem prezentovány. Pozemky v lokalitě Na Kohoutě 
jsem nezískal od Pozemkového fondu, ale od soukromých vlastníků. Navíc 
se tak stalo v jiném časovém úseku a za jinou částku, než bylo v člán-
ku naznačeno. Dále není pravda, že by přes všechny tyto pozemky vedla 
trasa, orientačně zakreslená v územním plánu panem Ing. Trčou, panem 
Husou, nebo kýmkoli jiným.

O mé osobě se zde pan Bezpalec vyjadřuje jako o „spekulantovi 
v zemědělství“. Upřímně mě toto označení pobavilo. Tím spíše, pokud ho 
použije podle svých slov „od přírody nedůvěřivý člověk“ žonglující s neově-
řenými informacemi. Internetová Wikipedie praví: „Spekulace je myšlenko-
vý pochod, který se na základě absence informací či znalosti pouze jejich 
části snaží vytvořit jistý závěr. U spekulace se často stává, že vzniklý závěr 
je nesprávný či matoucí. Spekulace jsou také častým nástrojem bulvárních 
novinářů, u nichž spekulací často vznikne pomluva.“ 

Nechci spekulovat nad tím, zda se ze strany pana Bezpalce jedná o úče-
lovou lež s cílem pošpinit mé jméno, nebo jde pouze o jeho nedostatečnou 
informovanost. Osobně nejsem zastáncem obchvatu, který by překračoval 
čihovický potok a myslím si, že jde o jednu z mála věcí, na kterou máme 
s panem Bezpalcem podobný názor. 

Jiří Netík ml.
Soukromý zemědělec

Žáci kvarty si prohlížejí sbírku vltavínů.



V minulém čísle Vltavínu jsme otiskli 
článek o tom, kterak se v našem městě 
dala dohromady parta lidí v čele s panem 
Husou a panem Bouškou, která chce pro-
sadit vybudování obchvatu našeho měs-
ta, a jak jim v tom někdo – konkrétně pan 
radní Bezpalec brání. Dle mého názoru 
pan Bezpalec reagoval tak, s ohledem na 
nedostatek dodaných informací a v časo-
vé tísni, jak nejlépe mohl. Navíc jeho 
vyjádření v minulém čísle k dané proble-
matice, které vyvolalo pomalu až hysterii, 
nebylo zveřejněno z jeho osobní iniciativy, 
ale byl to přepis jeho řeči k tomuto téma-
tu na zastupitelstvu. Možná snad kdyby 
pan Husa podal informace dříve, lépe 
apod., třeba by k žádným rozmíškám ani 
nedošlo. O tom ale nebudu a ani nemohu 
polemizovat, protože jsem u toho nebyl. 
Článek tedy vyvolal spoustu reakcí, ať 
kladných či záporných, vyvolal spous-
tu osobní záště, a možná budou padat 
i nějaká ta trestní oznámení. Jistě přijde 
do tohoto čísla i více příspěvků k tomuto 
tématu od občanů, protože zájem o tuto 
věc byl obrovský. Aby však článek byl 
naprosto objektivní, je na místě, aby 
se k němu mohli vyjádřit i lidé, kteří byli 
v tomto článku zmíněni, či kteří ohledně 
obchvatu jednali již dříve. Takto to bylo 
pochopitelně i plánováno, měli jsme 
v úmyslu v několika číslech Vltavínu kom-
pletně osvětlit, jakže to tedy s obchvatem 
Týna vypadá a co vše se kvůli němu 
i v minulosti odehrálo. 

Jedno se však ukázalo býti jisté již 
teď. Obchvat Týna nad Vltavou pravdě-
podobně nikdy nebude. Celá záležitost 
kolem nějakého, ať východního, západ-
ního či jižního obchvatu se táhne již od 
šedesátých let, obchvatů bylo navrženo 
za tu dobu již několik, a nikdy z toho nic 
nebylo. Nikdy ani ze všech těch mož-
ných návrhů nebyl navrhován obchvat 
východní /ten který si představoval pan 
Husa s panem Bouškou/. 

Naposledy, když se tím minu-
lé vedení města zabývalo, nechalo 
vypracovat studii o nutnosti odklonu 
dopravy mimo město. Výsledkem je, že 
obchvat není pro město nutný, protože 
doprava v Týně se zase až tak drama-
ticky nezvýší. Dokonce i studie od EIA 
v rámci posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí / dostavba ETE / ukázala, že 
doprava kvůli dostavbě se v Týně zved-
ne jen nepatrně. A pokud si dosadíme 
– pouze údajně nepatrné zvýšení dopra-
vy versus zhruba půl miliardová investi-
ce, výsledek je předem jasný a můžeme 
zakládat občanských sdružení a pode-
pisovat peticí kolik chceme.

Co však nebylo / ať by to s obchva-
tem bylo jakkoliv / správné, že to, že 
se vůbec o něčem podobném jednalo, 
vědělo pouze několik málo lidé, řadový 
občan nikoliv. Například pan Kobera mi 
to vysvětlil tím, že pro něj byl nezdar oko-
lo jakéhokoliv obchvatu dopředu natolik 
zřejmý, že mu přišlo i zbytečné rozpou-
távat o tomto nějakou veřejnou diskuzi či 
dokonce referendum, a že toto jejich roz-
hodnutí bylo uveřejněno ve Vltavínu ve 
zprávách z jednání Městské Rady. Navíc 
se místo obchvatu podařilo prosadit 
několik kruhových objezdů, protihluko-
vé stěny a výměnu některých oken, což 
jsou úpravy, které městu prospějí více. Já 
mám názor sice opačný, měli jsme právo 
o tom vědět, ale je to pouze můj názor, 
a hlavně, teď to stejně již nic neřeší. Tolik 
tedy vysvětlení jednoho z představitelů 
bývalého vedení města, co, proč a jak 
kdysi ohledně obchvatu činili. 

Požádal jsem o vyjádření, jak to bude 
s obchvatem i představitele nového 
vedení města pana starostu Mgr. Šnorka. 
Ten mi k tomuto řekl: „Město bude nyní 
v následujících dvou a možná i více letech 
projednávat nový územní plán a v rámci 
tohoto projednávání se nastolí i otázka 
obchvatu. Jestli je smysluplný, jestli má 
pro město více výhod či nevýhod. Veřej-
nost se bude k tomuto moci vyjádřit, pro-
tože názor občanů budeme chtít znát dří-
ve, než se bude územní plán schvalovat. 

Veřejnost chceme informovat již někdy 
v březnu či dubnu letošního roku“.

Takže sláva, konečně se budeme 
moci vyjádřit k něčemu tak pro nás velmi 
důležitému, otázkou však je, jestli nám 
to k něčemu bude. Klidně nás může být 
většina, klidně i město obchvat zapracu-
je do nového územního plánu, nakonec 
to však zase bude jen o financích.

Ona se totiž ta předpokládaná půl-
miliarda hledá opravdu těžko.

Vyjádření ohledně obchvatu nám 
poskytli i pánové arch. Ing. Kobera 
– ten aby osvětlil vše, co se událo kolem 
obchvatu Týna v minulosti, a vedoucí 
stavebního odboru ing. Trča, ten, aby 
vysvětlil a na pravou míru uvedl jak 
postupoval při zpracování podkladového 
materiálu ohledně zmiňovaného obchva-
tu týkajícího se ZÚRJčK, a také proto, že 
se cítí dotčen, když je v článku zmíněn, 
jestli nedošlo z jeho strany k nějakému 
pochybení.. Pozn. red: redakce Vltaví-
nu zaznamenala i anonymní telefonát, 
upozorňující na skutečnost, že ing. Trča 
pracuje pouze v souladu se zákonem 
a z pověření jeho nadřízených.

Věřím, že pokračování našeho 
článku o obchvatu města vneslo více 
světla do objasnění situace, všichni si 
teď můžeme udělat obrázek o tom, jak 
obchvat, ať ho můžeme chtít sebevíc 
stejně nebude. Alespoň o tom však 
všichni budeme dopředu vědět.

Za sebe věřím, že obě strany zmí-
něné v minulém čísle jednaly s nejllep-
ším a nejčistším přesvědčením, a že 
nejspíše došlo vzhledem k nedostatku 
relevantních informací a totálnímu nedo-
statku času / blížící se uzávěrka ZÚR / 
pouze k nedorozumění. 

Ale na druhou stranu, každý si může 
myslet co chce a obrázek ať si každý 
také udělá sám.

Dan Mikulička
Vyjádření pana Kobery:

Vývoj dopravní 
koncepce města 

Jedním ze závažných témat, kterým 
se začalo zabývat nové vedení radnice 
bezprostředně po volbách, je disku-
se o východním obchvatu města. Od 
roku 1990 jsem byl předsedou staveb-
ní komise a poslancem zodpovídajícím 
za územní plánování. Považuji za svou 
povinnost vysvětlit, proč nebyl východ-
ní obchvat zahrnut do poslední verze 
územního plánu a proč při jednáních 
s ČEZ ETE byla požadována úprava 
vnitřních komunikací místo obchvatu 
města. Některé informace uvedené 
v lednovém Vltavínu byly nepřesné.

Při rozhodování o tom, jakou cestou 
jít byla brána v úvahu hlediska urbanis-
tická, dopravní i ekonomická. Při návrhu 
územního plánu je rozhodující funkční 
členění ploch a návrh dopravní kostry 
města. Jedním z podkladů pro zpraco-
vání dopravního systému jsou výsledky 
dopravních průzkumů.Ty s určitou sta-
tistickou nepřesností ukazují zatížení 
jednotlivých komunikací. Je z nich mož-
né určit, který způsob dopravy je pro tu 
kterou část města rozhodující. 

Již v územním plánu zpracovaném 
v šedesátých letech SÚRPMO Praha byl 
navržen architektem Řezníčkem průtah 
městem mezi Vinařického náměstím 
a náměstím Míru. V územním plánu z roku 
1984, který zpracovával Stavoprojekt 
České Budějovice, byl doplněn dopravní 
systém o další průtah městem ze smě-
ru od Písku do Tyršovy ulice. V tomto 
územním plánu byl rovněž navržen jako 
výhled jižní obchvat města od Soutoku 
přes Semenec na Táborskou ulici. V revizi 
v roce 1991 byl zrušen průtah městem 
od Písku. Trasa by znamenala zbourání 
velkého počtu objektů v bezprostřední 
blízkosti centra a dopravní význam byl, 
s ohledem na dopravní zatížení, nepod-
statný. V posledním územním plánu byl 
dopravní systém doplněn o přemostění 
v oblasti Čihovic, které navazuje na páteř-
ní komunikaci v průmyslové zóně. Jak 

je ze stručného přehledu vývoje návrhu 
dopravního systému města zřejmé, nikdy 
nebylo uvažováno s východním obchva-
tem. Při zadání posledního územního 
plánu byl zpracovateli dán úkol prověřit 
nutnost odklonu dopravy mimo město. 
Po vyhodnocení dopravního zatížení 
zpracovatel nedoporučil zahrnutí obchva-
tu do územního plánu. V rámci celého 
procesu zpracování územního plánu byly 
jednotlivé kroky několikrát projednávány 
ve stavební komisi a průběžně podávány 
informace městské radě i zastupitelstvu. 
Hlavním důvodem, proč nebyl východní 
obchvat navržen je jeho neopodstat-
něnost z hlediska dopravního zatížení. 
Z posledních dopravních průzkumů, 
zpracovaných v rámci posouzení vlivu 
stavby na životní prostředí pro výstavbu 3 
a 4 bloku ETE (dále EIA) vyplývá, že měs-
to je zatíženo převážně cílovou dopravou. 
Tedy dopravou, která končí v Týně nad 
Vltavou. Nejvíce zatíženou komunikací 
je Nový most. Jeho zatížení představuje 
v současné době cca 16 000 vozidel/
den celkem (z toho cca 1400 těžkých). 
Z tohoto počtu představuje 35 % dopravní 
vztahy vnitroměstské (tj. ty, které mají ve 
městě zdroj i cíl své cesty), 46 % dopravní 
vztah radiální (z města pryč či opačně) 
a 19 % dopravní vztahy tranzitní (ve všech 
směrech, tedy nejenom po silnici II/105 či 
II/159).

Z matematického modelu IAD na úze-
mí města lze odvodit, že případná pře-
ložka na východní straně města by mohla 
být zatížena cca 1600 vozidly/den. Pro 
dopravní zatížení mostu přes Vltavu (měl-
li by zůstat jako jediný) by to představova-
lo jeho zklidnění o necelých 8 %.Uvedená 
čísla jasně ukazují na minimální dopravní 
význam východního obchvatu.

Argument, že výstavbou ETE se 
dopravní zatížení násobně zvýší, je na 
základě dostupných údajů nepravdivý. 
Ze studií, které byly součástí EIA vyplý-
vá, že doprava z Týna na Temelín vzroste 
o cca 12 % celkově, v nákladní dopravě 
o 31 %. Ve směru na Tábor pak o 2,8 % 
celkově a o 17 % v nákladní dopravě. 
Směrem na Veselí je předpokládané 
navýšení celkově o 15,5 %, v nákladní 
dopravě o 27,2 %. Hluk se zvýší o cca 0 
- 0,3 dB v denní době a 0 - 0,6 dB v noční 
době. V Hlukové studii, která byla před-
ložena při jednáních ohledně vyvolaných 
investic byly uvedeny údaje o cca 0,5 -1 
dB vyšší. V závěrech EIA bylo uvedeno, 
že limity zatížení hlukem budou překro-
čeny i bez výstavby nového zdroje. Pře-
kročení se týká pouze několika objektů, 
které se nacházejí v blízkosti komunikací. 
Doporučena byla pouze lokální opatření, 
výměna oken a případně protihlukové 
stěny s tím, že by je měl provést maji-
tel komunikací. S těmito závěry minulé 
zastupitelstvo nesouhlasilo, a při pro-
jednávání odhlasovalo nesouhlas s EIA 
a byly požadovány úpravy silnice II/105 
v průtahu městem. Jednalo se o zřízení 
kruhových objezdů, pěší a cyklistické tra-
sy, úpravy přechodů, protihluková opat-
ření. Za situace, kdy byly takové závěry 
posouzení vlivu stavby na životní pro-
středí, by byl eventuální požadavek na 
obchvat v hodnotě cca 500 000 000,- Kč 
nereálný. Díky postupu města při schva-
lování EIA byla podepsána mezi měs-
tem a ČEZ ETE smlouva o spolupráci, 
jejíž součástí jsou všechna požadovaná 
opatření. Ta budou sloužit občanům i po 
dostavbě ETE.

Jsem přesvědčen, že zastupitelé 
postupovali jak při vypracování územní-
ho plánu i při vyjednávání s ETE správně 
a v zájmu občanů města.

Ing. arch. Jiří Kobera
Vyjádření pana Trči:

Vynucená reakce na článek 
„Obchvat Týn nad Vltavou“ 

– Vltavín č. 1/2011
Autor článku „Obchvat Týn nad 

Vltavou – věc pro obyvatele důležitá či 
nikoliv?“ v závěru uvedl, že vše uvedené 
jsou osobní iniciativy osob zmíněných 
v tomto článku. 

Nutno podotknout, že Ing. Libor Trča 
žádnou osobní iniciativu nevyvinul, jen 
jsem tu byl zmíněn a kritizován za plnění 
pracovního úkolu, z kterého bylo vybráno 
a zdůrazněno jen to, co se panu Jarosla-
vu Bezpalcovi a autorovi článku hodilo.

Na úplný začátek chci podotknout, že 
dne 22. 11. 2010 Rada města svým usne-
sením č. 552/2010 přijala doporučení 
zastupitelstvu města na zařazení obchva-
tu města Týn nad Vltavou do současně 
zpracovávaných Zásad územního rozvo-
je Jihočeského kraje, a to od budoucího 
kruhového objezdu na Kohoutě směrem 
na Čihovice a napojení na přemostění 
řeky Vltavy s trasou přes Bedrník k Malé 
Vartě (tj. čtrnáct dní před tím, než jsem 
byl pověřen zpracováním podkladů).

Nejsem žádný dopisovatel ani poli-
tik, ale nepodložené a řádně nezdů-
vodněné slovní výpady pana Jaroslava 
Bezpalce nemohu nechat bez odezvy. 
Nevím, kde k uvedeným údajům přišel, 
ale musím konstatovat, že vyjádření 
týkající se mé osoby, uvedené v článku, 
jsou přinejmenším zavádějící. Jen proto, 
abyste si mohli udělat obrázek, reaguji 
na již zmiňovaný článek.

Jak to vše tedy ve skutečnosti bylo? 
Zpracováním podkladového materiá-

lu týkajícího se ZÚRJčK jsem byl pověřen 
na zasedání rady města dne 6. 12. 2010, 
kdy mi byl též předán náčrt trasy obchva-
tu zakreslený v mapě. Kdo zakreslil trasu 
obchvatu bych spíše mohl položit já, 
neboť do materiálu jsem použil kopii map-
ky z jednání rady města./Pozn. redakce: 
trasu zakreslil fixou pan Husa./ Při pově-
řování jsem zároveň všem zúčastněným 
sdělil, že připravit tento materiál je možné 
do konce týdne tj. do 10. 12. 2010 a že 
bude všem zaslán na jejich e-mailové 
adresy. S daným postupem (termínem) 
„všichni“ členové rady města souhlasili.

Materiál byl nazván „Námitka Města 
Týn nad Vltavou k materiálu Krajského 
úřadu“ – „Zásady územního rozvoje Jiho-
českého kraje“ proto, neboť takto je daná 
problematika uvedena v ustanoveních sta-
vebního zákona. Jen pro úplnost uvádím 
citaci uvedených ustanovení stavebního 
zákona, kterých se článek týkal. Usta-
novení § 6 odst. 6 písm. d) stavebního 
zákona – „Rada obce a v obcích, kde se 
rada nevolí, zastupitelstvo obce pod písm. 
d) uplatňuje v samostatné působnosti 
námitky k zásadám územního rozvoje 
a připomínky k územnímu plánu sousední 
obce“. Citovaný názor pracovníka minis-
terstva pro místní rozvoj, že vše musí být 
řešeno dle §6 odst.5 písm. b) stavebního 
zákona – „Zastupitelstvo obce pod písm. 
b) schvaluje v samostatné působnosti 
zadání, případně pokyny pro zpracování 
návrhu územního plánu“ je asi vytržen 
z kontextu dalších údajů a informací.

Každý, kdo si přečte výše uvedené 
má jasno, kdo je tedy oprávněn ze záko-
na podávat námitky k ZÚR.

Co se týká dalšího, tak materiály na 
jednotlivá zasedání se nepřipravují proto, 
aby tzv.„prošly“ při zasedání rady města 
či zastupitelstva města, ale proto, aby 
příslušné orgány města mohly o dané 
problematice diskutovat a následně 
přijmout odpovídající usnesení. Zejmé-
na záležitosti týkající se samostatné 
působnosti jsou zcela v kompetenci pří-
slušných orgánů města tj. rady města či 
zastupitelstva města. 

Na položenou otázku: Pro koho 
pracuje vedoucí odboru regionálního 
rozvoje odpovídám zcela jasně – pracuji 
pro všechny občany Týna nad Vltavou 
jako obce s rozšířenou působností bez 
rozdílu a tudíž i pro Vás, pane Jarosla-
ve Bezpalče. S některými lidmi se znám 
osobně, tykáme si, s jinými si vykám. 
Podotýkám, nejsem členem žádné poli-
tické strany ani jiného uskupení.

Co říci na závěr? Snad jen tolik, že 
jsem zaměstnancem městského úřadu, 
snažím se být nestranný a rozhodovat 
dle platných zákonů. Jde mi v prvé řadě 
o naplnění zákonnosti a fungování prin-
cipů právního státu.

Ing. Libor Trča

Obchvat Týna nad Vltavou – díl druhý



Informace z Kroužku mladých včelařů 
při Gymnáziu Týn nad Vltavou

Dne 12. 01. 2011 jsme si s naším vedoucím povídali o medu. 
Dozvěděli jsme se mnoho nových informací. O některé z nich bych se 
s vámi ráda podělila. 

Každý z vás se už s medem někdy setkal. Sladíte si s ním čaj, přidáváte do těsta 
a mažete na chléb, ale víte o jeho účincích?

Tak například. Med má pozitivní působení na činnost jater, slinivky břišní, srdečního 
svalu a nervové soustavy. Ovlivňuje celkový metabolismus a imunitní reakce na pyl. Má 
také dezinfekční účinky, a tím pomáhá například při respiračních a epidemicky probíhají-
cích onemocněních. A je také dobrým lékem proti únavě a nespavosti. 

Výborné je teplé mléko s medem před spaním. Nesmíme si však zapomenout před 
spaním pořádně vyčistit zuby! 

A teď ještě trochu historie s použitím odborné včelařské literatury: 
Med je nejstarším známým sladidlem, který mohli lidé bez větších technologických 

znalostí využívat. Získávání medu v dávné minulosti je vyobrazeno i na malbách ve známé 
španělské jeskyni Bicorpa starých více než 10 000 let. Dávno předtím, než byla známa 
výroba piva a vína v dnešním pojetí, byla již ve starověkém Egyptě vyráběna medovina 
i medové pivo a med byl i cenným oběťním darem. Faraón Ramses III., aby si zachoval 
božskou přízeň pro sebe a svoji dynastii, daroval ve 12. stol. před Kristem bohu Nilu Hapi 
rovnou 15 tun medu, což svědčí již o velmi rozvinutém včelařství starověkého Egypta. Již 
v dobách objevitelských výprav severských Vikingů také jim sloužil právě med na jejich 
dlouhých a riskantních plavbách jako zdroj energie k posílení organismu. 

Nakonec ještě několik zajímavostí. Víte, že:
* než včelky „vyrobí“ 1 kg květového medu, opylují přibližně 3 miliony květů;
* průměrné včelstvo (50000 až 60000 tisíc včel) musí každoročně přinést z přírody 

asi 200 kg nektaru a medovice a k tomu ještě asi 30 kg pylu a 20 kg vody jen pro vlastní 
spotřebu; 

* na 1 kg medu musejí včelky přinést a zahustit 3 kg sladiny (nektaru a medovice); 
* med je tak oproti sladině donášené včelami z přírody 2 – 3 x zahuštěn a přitom je 

obohacen o další látky dodané v procesu jeho zpracování včelami.
Kluci a holky, jestli chcete vyzkoušet některé medové recepty, najdete je na webo-

vých stránkách našeho kroužku http://www.tnv.cz/cz/tyn-nad-vltavou/spolky-a-sdruze-
ni/krouzek-mladych-vcelaru/

Nakonec bych chtěla pozvat správné kluky a holky k nám do včelařského kroužku. 
Scházíme se pravidelně každou středu ve 14 hodin v bývalé „hasičárně“ – vedle Základní 
umělecké školy.

Eva Tetenková, mladší 

Něco málo o medu
Navázal bych na článek členky našeho včelařského kroužku Evy a rozšířil bych 

její informaci o některé další skutečnosti, které mají vztah k medu a mohly by zajímat 
i dospělé čtenáře.

Moji přátelé a známí se na mě často obracejí s otázkou, který med je lepší, zda 
květový nebo medovicový (tzv. lesní). Odpovídám, že my doma máme nejraději med 
květový, díky kterému se manželka zbavila pylové alergie, ale medovicový konzumujeme 
také rádi. 

Skutečně však nelze jednoznačně říct, který med je lepší, neboť každý druh medu má 
specifické složení a tomu odpovídající účinky. Podívejme se velice stručně na jednotlivé 
druhy medu. 

Květový med – neboli nektarový, často také nazývaný luční, pochází z nektaru rostlin, 
většinou z květů, někdy také z mimokvětních nektárií. Včelky – létavky přinesou v med-
ném váčku přibližně 40 mg sladiny do úlu, kde ji předají úlovým včelám. Ty uloží řídký 
nektar (60–70 % vody) do buněk a postupně jej přenáší, zahušťují a obohacují o výměš-
ky svých žláz. Klesne-li obsah vody na zhruba 18 %, med v buňkách zavíčkují a skladují 
na bezsnůšková období. Takto zpracovaný med se nijak nekazí.

Květové medy mají lehčí stravitelnost, více bílkovin pylu, méně aromatických a dráž-
divě působících látek. Jsou více vhodné při rekonvalescenci a pro děti.

Medovicový med – lidmi většinou nazývaný lesní. Vzniká složitějším způsobem. 
Mšice (a jiní podobní živočichové – červci a mery) nabodávají rostlinná pletiva, kterými 
proudí míza bohatá na živiny, hlavně cukry. V době rozmnožování mají mšice velkou 
spotřebu bílkovin. Těch je ale v míze relativně málo. Nasátou mízu tak mšice filtrují 
a přebytečný sladký roztok (medovici) rozstřikují po okolí. Medovici pak sbírají včely 
a zpracovávají na med.

Medovicové medy obsahují více minerálních a baktericidně působících látek (ostřejší 
chuť). Jsou vhodné pro dospělé i starší osoby, zejména při infekčních respiračních one-
mocněních a jejich prevenci.

Plástečkový med – je uložený a zavíčkovaný med v panenských plástech a takto 
je prodávaný. Je to med, který nebyl nikterak zpracován a uchovává si přírodní energii 
neporušenou zpracováním. 

„Cementový“ med. Jednou za pár let se vyskytne medovicová snůška, která v plás-
tech začne během pár dnů krystalizovat. A to tak, že ani včely nedokáží takový med 
využít. Příčinou je zvláštní složitý cukr obsažený v medovici - trisacharid melecitóza. 
Pokud včelař včas med nevytočí, med „zkamení“ v plástech a včely na něm nevyzimují 
a do jara umřou hladem. 

Hlavní složky medu 
Fruktóza 30 až 38 %, glukóza 26 až 33 %, sacharóza 1 až 10 %, vyšší cukry 1 až 10 

%, voda 17 až 20 %, enzymy 0,1 až 0,6 % (glukozooxidáza, fosfatáza, invertáza, diastá-
za, kataláza), vitamíny 0,1 % (kyselina pantotenová, B1, B2, B3, biotin, C), minerálie 0,1 
až 1,0 % (mj. draslík, sodík, vápník, hořčík, železo, fosfor, síra, mangan, zinek), organic-
ké kyseliny 0,1 až 0,5 % (mj. pyrohroznová, glukonová, jablečná, citronová), aminoky-
seliny 0,1 až 0,5 % (mj. fenylalanin, prolin, alanin, valin), hormonální látky (noradrenalin, 
acetylcholin, adrenalin, dopamin, látky z mateří kašičky), barviva (mj. rutin, kverutin, 
akacetin), vonné látky (diacetyl, acetaldehyd a více než 50 dalších).

V příštím článku Vás, vážení čtenáři, seznámím se zpracováním, uskladněním 
a používáním medu tak, aby nebyly likvidovány důležité látky v medu obsažené.

Další informace, respektive praktické využití medu a včelích produktů dospělými, 
najdete na internetových stránkách naší ZO ČSV - http://www.tnv.cz/cz/tyn-nad-vltavou/
spolky-a-sdruzeni/cesky-svaz-vcelaru/

V článku jsou využity informace z odborné včelařské literatury a některé poznámky 
z přednášky RNDr. Václava Švamberka, pořádané pro vedoucí včelařských kroužků mlá-
deže Českého svazu včelařů ve včelařském vzdělávacím centru v Nasavrkách.

JUDr. Pavel Tetenka 
vedoucí kroužku mladých včelařů

Přání
„Včera, vyprávěla mi jedna paní“ „za mnou přišel můj syn. Zrovna jsem sedě-

la u počítače a byla jsem moc nerada, že mě vyrušil, protože jsem toho potřebo-
vala do zítřka moc stihnout. 

„Maminko, „řekl můj malý syn“ já bych si přál, abys umřela“. „COŽE?“ Dívala 
jsem do jeho velkých dětsky nevinných očí. Syn má čtyři roky a neustále nás 
něčím udivuje.“ A také bych chtěl, aby umřel tatínek.“ „Ty bys chtěl, abychom 
s tatínkem umřeli?“ „Ano“. 

V duchu jsem rychle přemýšlela, co jsme s manželem udělali tak špatného, 
že si syn přeje, abychom umřeli. Copak nemá všechno? Teplou večeři, kterou 
jsem udělala, když jsem ho převzala od slečny na hlídání? Video, které jsem mu 
pustila, když jsem chtěla pracovat? Copak nemá………. A jak tak přemýšlím, syn 
dodal: „Já bych chtěl také umřít“! „Ty že bys chtěl umřít?“ pokýval hlavičkou. 
„Chtěl“. Ale proč? Chtělo se mi křičet, moc křičet. Chlapec pokračoval. „Sešli 
bychom se všichni v nebíčku a byli bychom pořád už spolu. Povídali si, smáli se 
a měli se rádi.“Vzala jsem ho do náruče a vypnula počítač. Zítra budu mít v práci 
problém. Nedokončím práci, kterou mám zítra odevzdat. Ale kdybych umřela, 
tak tu práci také neodevzdám. Kdybych umřela, nebudu moci přitisknout k sobě 
mého syna. „Co bys teď chtěl dělat?“ „Chtěl bych si s tebou malovat“. A tak 
jsem vzala pastelky a celý večer si se synem malovala. Když usnul, sedla jsem si 
k počítači. Manžel přišel po půlnoci a já jsem mu vše vypravovala. I to, jak si moc 
přeji, aby neumřel. Šli jsme do synova pokoje a sklonili se nad jeho postýlkou. 
Jsem si jistá, že jsme přemýšleli oba nad tím, co jsme udělali špatně, že si náš 
syn přeje naši smrt. A co udělat pro to, aby si syn přál zůstat naživu?

( převyprávěno a upraveno Andělské vteřiny)
Je to jen kratičký příběh, ale co smutku v sobě skrývá. Je to o to smutnější, že 

se to týká právě dětí. Malých, nevinných dětí, které tolik čekají na lásku. Člověk 
se stále za něčím „žene“, za prací, zařízením bytu, zahraniční dovolenou, luxus-
ním autem………… Vždy je něco, co je přednější než domov a rodina. Nejhorší 
je, že tito lidé nemají žádné výčitky svědomí. Vždyť to vše přece dělají pro rodinu, 
aby se měla dobře. A když výčitky vůči dětem přece přijdou, zahrnou děti drahý-
mi dárky a penězi. Ale to nestačí. Děti nechtějí zůstat osamoceny. Proto hledají 
kamarády, dostávají se mezi různé party a později sekty. Aby mezi ně, jak se 
lidově říká zapadly, musí se jim přizpůsobit. Buď páchají různou trestnou činnost, 
nebo se vzdávají rodiny a odcházejí do pro nás nepochopitelných společenství, 
které s běžným, natož s křesťanským životem nemají nic společného. My tyto 
děti, později mládež odsuzujeme. Ale počátky „zla“ jsou úplně jinde a to v rodi-
ně. Tu bychom měli soudit jako první. Víme, že Bůh je láska a my byli stvořeni 
z lásky a pro lásku, proto ji všichni tolik potřebujeme a hledáme. A proto prosím, 
žádná zahraniční dovolená, luxusní auto vám nenahradí dětský úsměv, nezahřeje 
dětská ručička, která se vás drží, když jdete společně na procházku, žádné otáz-
ky již nebudou tak nevinně čisté, jako právě ty dětské. Rozdávejte kolem sebe 
lásku, dávejte ji hlavně těm, které jsou andělsky čisté, a to jsou právě děti. Život 
rychle ubíhá a jednou budete chtít všechno vrátit zpátky. Být s dětmi co nejvíce, 
ale ony děti o to již nebudou stát. Dokud je máma s tátou a střecha nad hlavou (to 
je moje krédo) - je domov. Tam se utíká, když všechno zklame, tam se utíká, když 
se něco nepodaří, když srdíčko přetéká bolestí. Zachovejte dětem domov tím, 
že nebude chybět žádné ze čtyř slov ( táta, máma, střecha nad hlavou). A nevy-
mlouvejte se, že jim chcete zajistit lepší život. Není lepší život, když v něm chybí 
rodiče, jejich láska a pohlazení. Jen společné chvíle ve vzpomínkách vás budou 
držet, až budou mít děti svůj život, anebo zůstanete sami. Vzpomínky, krásné 
vzpomínky, které rozezní a zahřejí vaše srdíčka, až budete mít pocit, že žijete 
osamocený, zbytečný život, život ve stáří. Pak si uvědomíte, že není zbytečný, 
neboť vaše srdce jste již rozdali. Tím jste životu splatili všechny dluhy nádhernými 
chvílemi, které jste společně prožili. Řekněte, jestli může být něco krásnějšího, 
než rozdávat srdce těm, kteří na něj čekají?

Eva Dvořáková

Nízkoprahové zařízení pro mládež Bongo 
oficiálně otevřeno

28. ledna bylo oficiálně otevřeno Bongo v nových prostorách kulturního domu 
na Hlinkách. 

Akce se zúčastnili představitelé města místostarosta pan Machálek, radní pan 
Hájek, dále zástupci místních škol paní ředitelka Studenovská, paní ředitelka Mešká-
nová, výchovní poradci pan Hladeček a paní Ponertová. Elektrárna byla zastoupena 
panem Bromem, požehnání prostor učinil pan farář Donnerstag. Dále se zúčastnili 
zástupci Teologické fakulty / pan Děkan Machula / při Jihočeské univerzitě, s jejichž 
studenty Bongo dlouhodobě spolupracuje v rámci klinického pracoviště. Přítomni 
byli i kurátorka odboru sociální péče paní Edita Cíchová a za městský dům dětí pan 
Petřík a paní Fraňková. Podívat se přijeli i zástupci jiných nízkoprahových zařízení 
z okolních měst. Akce byla zahájena proslovem ředitelky paní Laschové, požehná-
ním faráře Donnerstaga. O kulturní vložku se postarala svým pěkným vystoupením 
hudební skupina River Side, která má zkušebnu v prostorách Bonga. Velmi ochotné 
pracovnice Bonga byly k dispozici všem zúčastněným k podávání informací o pro-
vozu Bonga, a postaraly se také o příjemné malé pohoštění. 

Trochu mrzuté bylo, že i když akce byla pojata i jako den otevřených dveří, a Bon-
go v současnosti navštěvuje cca 70 dětí denně!, rodiče těchto dětí tam byli pouze tři.

Co plánuje Bongo v tomto roce? Dle slov paní ředitelky Laschové, jsou priority 
v tomto roce následující: pořádně se v novém Bongu „zabydlet“, ještě více zintenzívnit 
již tak velmi dobrou spolupráci s týnskými školami a dotáhnout do konce již nastarto-
vaný projekt terénního pracovníka, který se bude pohybovat po Hlineckém sídlišti. To 
by mělo být nejpozději začátkem léta. Tolik k otevření Bonga. A můj osobní názor?

Slýchám v poslední době od obyvatel Hlinek poznámky typu: „Co jsi nám to 
sem dal za feťáky?“ Protože věřím projektům typu Bongo, a jsem přesvědčen, že 
jsou velmi prospěšné a užitečné, a protože se domnívám, že podobné poznámky 
jsou jen z nedostatku informací, budu se v příštím čísle tématu, co je Bongo a proč 
vůbec, věnovat více. A do té doby bych doporučil všem těmto poznámkařům – 
přijďte se do Bonga podívat sami a uvidíte. Pak již nic podobného říkat nebudete. Je 
to velice smutné, ale  takovou péči a zájem o ně samotné, jako má mládež v Bongu, 
bohužel v některých rodinách doma nemají. 

Dan Mikulička

Hovory s farářem
Další Hovory s farářem se konají dne 16. února po mši svaté v 17.45 

hodin na faře.
P. Marek Donnerstag, Th.D



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

Obchvat města versus demokratické principy
Člověk by řekl, že po hektické povolební době, kdy probíhala zdlouhavá 

a bouřlivá jednání o budoucí podobě vedení našeho města, přijde po jeho usta-
novení jakési zklidnění situace. Pravý opak je však pravdou! Již tak hutnou atmo-
sféru totiž ještě přiostřil problém týkající se obchvatu města. Co za tím vězí? 

Již více než 2 roky se intenzivně zajímáme o dění v souvislosti se splavňo-
váním Vltavy a věnujeme se především problematice železného mostu v Týně. 
Za tu dobu jsme již prošli hromadu materiálů a absolvovali jsme řadu debat 
a diskuzí týkajících se všeobecně dopravní situace v našem městě. Čím více 
jsme o této problematice postupně zjišťovali, tím více jsme se utvrzovali v pře-
svědčení, že naše město do budoucna zkrátka potřebuje obchvat. A to nejen 
kvůli zachování železného mostu na jeho původním místě, o které usilujeme, 
ale především v rámci řešení zvýšeného dopravního zatížení města zejména 
v souvislosti s dostavbou JETE. Pro vás, kteří jste nečetli minulé číslo Vltavínu, 
mi dovolte malou rekapitulaci.

Jedním ze základních dokumentů, který se celé problematiky týká, jsou Zása-
dy územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR) neboli základní nástroj územního 
plánování Jihočeského kraje. Při zkoumání tohoto materiálu jsme narazili na jednu 
pro nás velmi překvapivou a nemilou věc. V celém širokém okolí JETE je Týn nad 
Vltavou jedním z mála měst a obcí, kterým by těžká doprava jezdila přímo skrz 
město. Bečice, Žimutice, Temelín, Všemyslice, Tálín, Albrechtice n.Vlt. atd. - všech-
ny tyto obce si zažádaly o obchvat. A co Týn? Předchozí vedení města se spoko-
jilo s několika kruhovými objezdy, protihlukovou stěnou a výměnou pár oken... Ba 
co víc! Tak důležitou věc, jakou bezpochyby připomínkování ZÚR je, ani nepro-
jednávala stavební komise města (alespoň v zápisech o tom není zmínka). A já se 
ptám proč? Stavební komise řeší každou drobnost a takto zásadní věc ne?!

Případnou námitku či připomínku proti ZÚR bylo třeba podat do 17.12.2010, 
jinak bychom měli na nějaké další 3 až 4 roky smůlu (ne-li navždy). A právě 
z důvodu časového presu byl pozván dne 22.11. na zasedání rady města (RM) 
pan Husa, aby RM vysvětlil navrhované řešení. Rada souhlasila a vydala dvě 
usnesení, kdy pověřila pana starostu města k jednání s Jih. krajem k zařazení 
obchvatu města Týna do současně zpracovávaných Zásad územního rozvoje 
Jih. kraje (ZÚR) a to od budoucího kruhového objezdu na Kohoutě směrem na 
Čihovice a napojení na přemostění řeky Vltavy s trasou přes Bedrník k Malé 
Vartě. Druhé usnesení, kdy RM doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 
zařazení obchvatu do ZÚR. Vše se dalo do pohybu a pan starosta Mgr. Šnorek 
začal jednat se zástupci Jih. kraje a současně se začala zpracovávat námitka. 
RM si vyžádala, zda je možné vytvořit přibližnou mapku, kudy by mohl vést zmi-
ňovaný obchvat. Upozorňuji, že pan Husa není projektant či architekt a v dobré 
víře si vytáhl katastrální mapku Týna a od stolu namaloval vizi obchvatu. 

Čekalo se na poslední možné zasedání Rady města dne (RM) 13.12., zda 
RM učiní usnesení a podá námitku. Nic takového se nestalo, údajně pro nedo-
statek materiálu, a tak jsme se pokusili o poslední šanci: vytvořit podpisovou 
listinu dle § 23 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
zmocnění zástupce veřejnosti pana Miroslava Husy, bytem Orlická 361, Týn 
nad Vltavou, ve věci podání námitky proti ZÚR Jih. kraje. Potřebovali jsme 200 
podpisů a ty jsme také obstarali. Pro vážnost situace se k podání námitky při-
hlásila i dvě občanská sdružení: Železný most, o.s. a Sdružení přátel Týna nad 
Vltavou. Námitka poté byla úspěšně podána 17. 12. 2010.

V souvislosti s tím mě zaráží vyjádření pana radního Bezpalce z minulého 
Vltavínu, že porušujeme demokratické principy, rozhodujeme si tu na vlastním 
písečku a vůbec nás nezajímá názor občanů. Navíc se tím prý dopomůže míst-
nímu zemědělci k astronomickému zisku z prodeje pozemků. A právě tato nar-
čení mě přiměla k napsání tohoto článku. 

Za prvé: Jedná se pouze o plán. Takže pokud občané Týna, potažmo vede-
ní města, nebudou souhlasit s vybudováním obchvatu, a spokojí se s tím, že 
budou náklaďáky frčet centrem města, tak se prostě obchvat dělat nebude. Ale 
může se stát, že v blízké budoucnosti dojde k situaci, kdy si občané města, 
potažmo jeho vedení, budou přát vybudovat obchvat města. Peníze na to reál-
ně můžou být (myšleno v souvislosti s dostavbou JETE). Jenže pak se nahléd-
ne do Zásad územního rozvoje (ZÚR) Jihočeského kraje, kde o obchvatu Týna 
nebude ani zmínka, a peníze poputují pouze na obchvaty okolních obcí, zatím-
co my v Týně budeme tlouct hlavou do zdi.

Za druhé: Konkrétní podoba trasy, kudy případný obchvat povede, je ve hvěz-
dách. To, co bylo předloženo Radě města a poté připomínkováno v rámci ZÚR, je 
pouze hrubý náčrt, jakási vize. Teprve, až se třeba někdy v budoucnu pro obchvat 
vyslovíme a budou na to prostředky, tak nastoupí projekční kanceláře a budou se 
oficiálně řešit konkrétní návrhy, kudy trasa povede. Již při podání námitky nám 
bylo jasné, že by ZÚR pracovala s navrženou variantou, neznamená to však, že 
se jedná o variantu konečnou! Takže, jak praví jedno české přísloví: není třeba 
stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. Proto nechápu očerňování některých 
týnských obyvatel, kteří si prý mají namastit kapsu na prodeji pozemků, přes 
které obchvat povede. Je to nechutné! Ono, papír snese hodně, ale pokud něco 
napíši či řeknu, tak to také musím mít podložené. A pokud to podložené nemám 
nebo dokonce šířím polopravdy či lži, pak je na řadě omluva. Tak je to alespoň ve 
slušné společnosti běžné, pane Bezpalče!

Za třetí: Tak jako jsme prosazovali referendum ohledně problematiky želez-
ného mostu, tak chceme naslouchat hlasu občanů a obyvatel Týna i v této 
otázce. Nemyslím si, že by o tak závažné věci měla rozhodovat pouze rada či 
zastupitelstvo města a už vůbec ne několik občanů za zády ostatních. Proto mě 
neskutečně rozpálilo narčení, že porušujeme demokratické principy! Jen chce-
me občanům umožnit rozhodnout se a dát této myšlence v budoucnu šanci. 
V případě, že by však obchvat Týna v ZÚR zanesen nebyl, tak bychom neměli 
o čem se bavit či rozhodovat.

Za čtvrté: V minulém Vltavínu bylo panem Bezpalcem napsáno, že pokud 
by v sedmi lidech (myšleno rada města) rozhodli o zařazení stavby do ZÚR, 
popřeli by tím demokratické principy a nahráli opozici na smeč. Zajímavé je, že 
námitku spolu s naším sdružením, podalo i Sdružení přátel Týna nad Vltavou 
s podpisem pana Petra Kubíka - jinak také kandidáta v komunálních volbách za 
opoziční SPVT. Myslím si, že politikaření a osobní zájmy do takto důležité věci 
nepatří. Takže nač ten alibismus?

Na závěr bych chtěl poděkovat pánům Miroslavu Husovi a Ondřeji Bouš-
kovi, protože právě díky jejich mravenčí práci a píli se podařilo tuto záležitost 
dovést (zatím) do úspěšného konce. A troufám si tvrdit, že ku prospěchu všech 
obyvatel Týna. 

Karel Hladeček, Železný most, o.s.

Prospěl by obchvat Týnu?
V poslední době se objevilo dost úvah o tom, že když již se má začít s roz-

šiřováním Jaderné elektrárny Temelín, tak by bylo vhodné po vládě a po ČEZu  
požadovat vybudování obchvatu Týna tak, aby se nákladní auta, vezoucí mate-
riál a technologii ve směru od Veselí, Týnu vyhnula.

Cožpak o to, zní to dobře. Jenže mně se to přeci jen zdá poněkud nedomyš-
lené. Dejme tomu, že se podaří přesvědčit vládu, aby uvolnila pár stovek miliónů 
na to, aby se vybudoval obchvat osmitisícového městečka včetně dalšího mostu 
přes Vltavu kvůli tomu, že na dva či tři roky se zvýší průjezd nákladních aut. 
A dejme tomu, že se tady, u nás, povede to, co se zatím nepovedlo nikde jinde 
v naší republice. To znamená velmi rychlé a bezproblémové vykoupení pozemků 
potřebných pro tuto stavbu, aniž by se do toho s patřičnou vervou nezapojily 
Jihočeské matky, Děti země, Greenpeece, ochránci cvrčků, žab, motýlů, žížal 
a krtků. Jestli jsem někoho vynechal, tak se omlouvám. Dejme tedy tomu, že 
se povede tento zázrak uskutečnit a obchvat bude, ještě před zahájením stavby 
elektrárny, postaven. Dosáhneme tím čeho? Jen toho, že přes Týn přestanou 
jezdit nákladní auta směřující na a ze stavby JETE? A nebo i toho, že každý, kdo 
by mohl při své cestě odněkud někam jet i přes Týn, tak jej teď objede po novém 
obchvatu a ani nezaznamená, že tady nějaké takové město mnoha mostů existu-
je? Všude okolo nás dělají města všechno pro to, aby k sobě nalákala co nejvíce 
turistů, návštěvníků a nebo aby alespoň ke krátké zastávce přiměla ty jen pro-
jíždějící. Každá taková návštěva přináší místním podnikatelům zisk a vytváří další 
prostor k podnikání. A když mají zisk podnikatelé a vznikají noví podnikatelé, má 
zisk i město. My ovšem budeme chtít, aby se nám vybudoval obchvat a abychom 
tak co nejvíce případných návštěvníků pěkně provedli okolo a pryč. První, kdo tu 
změnu zaznamenají, budou majitelé benzínových pump. 

Jedním z argumentů, který jsem k této myšlence slyšel bylo to, že všechna 
přeprava materiálu, který bude potřeba pro výstavbu druhé etapy ETE, půjde 
přes střed města, dokonce přes jeho centrum, že budou praskat domy, bude 
zde nedýchatelně a že město bude definitívně roztržené na dvě části. 

Já si nemyslím, že silnice 159 je centrem našeho města. A pokud vím, tak 
přeprava kamenné drti a písku, o kterou se v našem případě jedná, byla vede-
na po této silnici i v době výstavby stávající elektrárny. Pátral jsem po tom, kolik 
domů tehdy popraskalo a nezjistil jsem nic. 

Naše město je skutečně touto ulicí roztrženo na dvě části. Jenže to nemá 
na svědomí ETE, ale urbanistická rozhodnutí již z mnohem dřívějších dob. 
A pokud se jedná o to smradění. Dámy a pánové, kteří tímto argumentuje-
te, co kdybyste si někdy v podvečer udělali procházku  na příklad na Račinu 
a odtud se zahleděli na tu úžasnou „čistotu“ ovzduší v tomto městě. Je přímo 
„hmatatelná“. Samozřejmě, že i nad tím by se páni radní měli zamyslet. Jenže 
s dopravou to nemá společného nic.

Kdysi bylo městečko Týn docela důležitou zastávkou na solné stezce 
a vzkvétalo. Když byla zvolena pro spojení Rakous s Prahou trasa přes Písek, 
městečko začalo chřadnout. Zachránila je lodní doprava pana Lany a  taky 
armáda, která tu měla poměrně silnou posádku a slušné zázemí. To vše zde 
již ale není. 

A vybudováním obchvatu od našeho města odvedeme další potencionální 
návštěvníky a taky zákazníky. Skutečně to chceme? Nebylo by lepší se s tím 
ČEZem raději domluvit na jiných věcech, které toto město potřebuje? Dám malý 
příklad. Každý rok máme celou zimu a někdy až do pozdního jara docela sluš-
ně rozbité silnice nejen v našem městě, ale i v jeho okolí. Každý rok se opravují 
způsobem, který než opravu, připomíná spíš jakoopravu. Věřím tomu, že to 
není neschopností pracovníků, kteří tyto opravy provádějí, ale spíš technologií, 
kterou mají k dispozici a pracovním postupem, který mají daný. Výsledek je 
každý rok víc než bídný. Při tom dnes již existuje technologie, pomocí které je 
možné asfaltové cesty opravovat i v zimě, a opravené části pak mají dokonce 
lepší kvalitu, než původní silnice. Stroj na tyto opravy stojí určitě slušný peníz. 
Možná by ale ČEZ na tuto mašinku přispěl, když s ním zároveň někdo uzavře 
pro obě strany výhodnou dohodu. A možná, že by se dalo přijít i na další věci, 
které by pomohly k vytvoření dalších pracovních míst a i jinak by byly našemu 
městu k užitku. Pokusit se o takovou dohodu by bylo určitě reálnější a užiteč-
nější, než chtít vybudovat obchvat. 

Pro pořádek jsem si zajel na elektrárnu Temelín za jejím mluvčím, ing. Svi-
tákem a za ing. Vallou, který má na starosti přípravu výstavby další etapy ETE. 
Dověděl jsem se asi toto:

S vedením města již byla uzavřena dohoda o provedení místních opatření, 
které mají ty důsledky dvou až tříletého zvýšení průjezdu nákladních aut zmír-
nit. Jedná se o výstavby nových kruhových objezdů, protihlukové stěny, výmě-
ny oken u dotčených domů, výstavby nových chodníků atd.  To není špatné.

Je taky možné, že v budoucnu bude potřeba domluvit s ČEZem i některá 
další opatření. Já si ale nemyslím, že ta opatření by měla odvádět  případné 
návštěvníky mimo naše město.

Zdeněk Majzlík, Týn nad Vltavou

V lednovém čísle Vltavínu jsme byli informováni panem „redaktorem“ o průběhu jed-
nání prosincového zastupitelstva. Jelikož pan „redaktor“ uvádí zkreslující informace, nutí 
mně na tento článek reagovat. Nesouhlasím s tvrzením pana „redaktora“ o nemluvnosti 
koaličních zastupitelů. 

Pokusím se stručně vysvětlit proč já a někteří další zastupitelé a zastupitelky ještě 
nepromluvily. Veškeré věci, které se budou schvalovat v zastupitelstvu se nejdříve pro-
jednávají v rámci koalice, kde se k problému může každý z koaličních partnerů vyjádřit. 
V rámci koalice přijmeme řešení daného problému. Potom je věc projednávána v Radě 
města. Po schválení radou je projednávaná věc předložena ke schválení zastupitelstvu 
města. Na jednání zastupitelstva už vystupuje koalice jednotně. Z tohoto důvodu většina 
koaličních zastupitelů nemá potřebu vystupovat k jednotlivým bodům. Pokud některý 
zastupitel s něčím nesouhlasí, má možnost v rámci koalice se k tomu vyjádřit. 

Znovu bych chtěl zopakovat, že v rámci koalice se musí najít takové řešení, se kterým 
budou souhlasit všichni koaliční partneři a hlavně budou ku prospěchu města a občanů 
v něm žijícím.

Tolik na vysvětlenou mluvení a nemluvení v zastupitelstva města.
David Slepička, zastupitel za ČSSD
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Životní styl
Nedávno jsme 

byli na jednom 
v ý k e n d o v é m 
pobytu. V ceně 

byla i večeře o třech chodech. Člo-
věk by neměl zapomínat na to, že 
život je také o něčem jiném než je 
stres a neustálý spěch. Večeře byla 
opravdu vydařená, stůl vkusně upra-
ven a personál vlídný až přátelský. 
Když nám servírka přinesla hlavní 
jídlo, vypadalo to, že nebudeme 
večeřet dva, ale přijdou ještě nejmé-
ně dva další, abychom to ohromné 
množství jídla ve zdraví zvládli.

Myslím, že by to odpovídalo obě-
du asi tak pro pětičlennou rodinu. 
Byl čas, ale stejně jsme to po dvou 
hodinách vzdali a talíře ještě neby-
ly zdaleka prázdné. Naši omluvu 
za nedojedené jídlo servírka brala 
s naprostou samozřejmostí a ujistila 
nás, že v podniku mívají i gurmán-
ské večery a jejími slovy: „To ještě 
nikdy nikdo nesnědl”. Takže z toho-
to pohledu se náš výkon dal považo-
vat za standardní. Dodnes mě to 

vrtá hlavou. Člověk by řekl, že kul-
tura stolování nespočívá v množství 
snědeného jídla, ale v jeho úpravě, 
v připravené tabuli, odpovídajícím 
prostředí atd. atd. Větné spojení 
typu: vy jste nás zničili, to se nedá 
sníst, už nemůžeme …., platí v oné 
restauraci za pochvalu. Nedá mě 
nepřipomenout tu skutečnost, že 
žijeme v té lepší části světa. Ať 
chceme nebo nechceme, jsme pro-
stě bohatí a útoky na kvantitu vše-
ho druhu se na nás jenom hrnou. 
Nakupujeme spoustu věcí, které 
nepotřebujeme, necháváme se 
zlákat akcemi a výprodeji a podle 
průzkumů vyhazujeme až třetinu 
nakoupeného jídla pro jeho nadby-
tek. Je to na pováženou, jak rychle 
umíme vyměnit svobodu za službu 
majetku.

Nakoupíme raději kopu nekva-
litních věcí a za chvíli je odhodíme 
a koupíme jiné (protože jsou “lev-
nější”) než jednu kvalitní, která nám 
vydrží. (co bychom pak nakupovali 
dál, že?) O nedělích a svátcích pořá-
dáme spanilé jízdy do potravních 

řetězců a marketů všeho druhu, jako-
by další den přestaly platit peníze. To 
se nám ta životní kultura jaksi zvrt-
la.... Nebo tomu říkáme “styl života”? 
Jakože naše babičky chodily v neděli 
do kostela a na besedu a my – pokud 
nesedíme u televize či počítače – vez-
meme rodinu a jedem na nákup, spo-
jíme to s obědem v nákupním centru, 
“uděláme si radost” něčím úplně  
nepotřebným a večer se pochválíme, 
jak jsme docela dobře zaplácli zase 
jeden volný den. Protože přes týden 
“se to dá vydržet” - děti jsou ve ško-
le, my v práci, doma se potkáme až 
večer, najíme se, koukneme na tele-
vizi a jdem spát. A tenhle běžný shon 
je natolik standardní, že když přijde 
volný den, tak nás to jaksi vykolejí 
a najednou nevíme jak zabýt čas. 
Jsou mi to ale paradoxy. Co by tomu 
asi řekl Malý Princ, který rád vymě-
nil pilulky proti žízni (ušetří spoustu 
času “promarněného” sháněním 
pitné vody) a v ušetřeném čase by 
se raději prošel ke studánce, aby se 
napil.

MK

Milé tetičky, milí sousedé!
Ve čtvrtek 13. ledna 2011 se konala 

v Zámeckém divadle veřejná prezentace 
filmu Baráčnický rok. Film, jak už jsme se 
zmiňovali v tomto zpravodaji v minulém 
roce, natočil pan M. Langmaier a zájemci 
o tento film si mohou u něj DVD objednat. 
Prezentace se zúčastnilo cca 100 návštěv-
níků a děkujeme Divadelní společnosti 
Vltavan za to, že nám bylo umožněno film 
prezentovat v Zámeckém divadle. Rovněž 
tak děkujeme panu Jakubovi Růžičkovi 
a Milanu Heřmanskému za jejich ocho-
tu a čas, který s námi strávili při přípravě 
promítání a při promítání samotném. 8. 
ledna se na pozvání divadelníků zúčast-
nila delegace našich sousedů a tetiček 
/někteří jsou i členy Div. spolku Vltavan/ 
Divadelního posvícení v Poněšicích. Na 
tomto setkání byla udělena výroční cena 
Josefa Nikolaua /je udělována zasloužilým 
členům tohoto spolku/ in memoriam naší 
tetičce Jarmile Berglerové, která byla 
dlouhá léta členkou Div. společnosti 
Vltavan. 23. ledna byla pozvána tetička 
rychtářka Jaroslava Fialová a syndička 
Jaroslava Svobodová na Valnou hromadu 
Veteránů – spolku bývalých vojáků v Týně 
nad Vltavou. Valná hromada se konala 
v hotelu Zlatá loď a pro nás byla přínosná 
také i tím, že zde byl přednesen program 
jejich spolku na letošní rok a některé akce 
jsou naplánovány ve spolupráci s ostatní-
mi vltavotýnskými spolky. 

22. ledna se konalo v Baráčnické rych-
tě Valné hodnotící zasedání naší Baráčnic-
ké obce. Na zasedání byla bohatá účast 
jak Baráčníků, tak i ostatních hostů. Nav-
štívil nás senátor ing. Tomáš Jirsa, starosta 
našeho města Mgr. Milan Šnorek, P. Marek 
Donnerstag Th.D, zástupci vltavotýnských 
spolků /veteráni, rybáři, hasiči/, delegace 
baráčníků X. župy /Písek, Pištín, Pracha-
tice, Radomyšl, Vodňany/, zástupci obcí 
naší IX. župy a za IX. župu Jakuba Kuba-
ty v Českých Budějovicích se 
zúčastnil soused Tvaroh. Milá 
návštěva přijela i ze VI. župy, 
byl to soubor Jitra ze Soběslavi 
pod vedením ing. Čapka. Tetič-
ky v krásných blatských krojích 
zazpívaly písničky z Blat, dopro-
vázené tancem a muzikanty 
z Blat. Věříme, že tento soubor 
u nás nebyl naposledy a plánu-
jeme v budoucnu další setkání 
s nimi v naší rychtě a toto setká-

ní bude samozřejmě platit i pro širokou 
veřejnost. V kulturním programu se dále 
představila i děvčata z tanečního kroužku 
Česká beseda a francouzskými šansony 
potěšil přítomné i známý vltavotýnský pís-
ničkář pan Majka Čech. Děkujeme všem 
tetičkám, které darovaly pohoštění na 
stoly a dále tetičkám a sousedům, kteří se 
postarali o zajištění provozu při zasedání 
/topení, obsluha, pohoštění, kuchyňka/ 
a následný úklid sálu a přilehlých prostor.

Měsíc únor probíhá ve znamení plesů 
a bálů, 12. února navštívíme Župní sta-
ročeský bál v Boršově nad Vltavou, 19. 
února nás zvou Baráčníci z Pištína na 
jejich bál a na 26. února máme pozvání 
od píseckých Baráčníků na jejich Staro-
český baráčnický bál. Pozvání máme i od 
Veteránů – Spolku bývalých vojáků na 
jejich Spolkový ples, který se bude konat 
19. února v místní sokolovně v Týně. 
Takže tetičky a sousedé, nabídek máme 
víc než dost a tak nezbývá než vyndat 
ze skříní naše kroje, namasírovat nohy 
a vyrazit na taneční parket. Příjemnou 
zábavu Vám všem k tomu přeje 

syndička Jaroslava Svobodová 

HISTORIE STAVĚNÍ LODÍ 
V LODĚNICI ŠÍLENÝCH A PLAVBA 

LODÍ NA STŘEDNÍ VLTAVĚ
To je název přednášky, která se bude 

konat dne 10. března 2011 od 17.00 
hodin v Baráčnické rychtě v ulici Pod 
Tratí č. 578 na Malé Straně v Týně nad 
Vltavou. Zveme všechny zájemce, kteří 
se zajímají o historii známého objektu 
loděnice Šílených a kteří si chtějí zavzpo-
mínat na starou Vltavu. Přednáška bude 
doplněna promítáním dobových snímků 
ze stavby lodí v této loděnici a plavby 
lodí po Vltavě. Přednášet bude pan Vác-
lav Šílený, jeden ze současných spolu-
majitelů objektu.

Těšíme se na vás!
Srdečně zve konšelstvo!

POZVÁNÍ 
NA BARÁČNICKOU RYCHTU

Zveme tetičky, sousedy a občany 
našeho města ve čtvrtek dne 3. 3. 2011 
ve 14.00 hod. do Baráčnické rychty v uli-
ci Pod Tratí na Malé Straně na 

SETKÁNÍ /nejen/ SENIORŮ 
Na programu bude vyprávění o histo-

rii a současnosti Sdružené obce Baráč-
níků Vitoraz v Týně nad Vltavou, ukázky 
krojů, ukázka baráčnických symbolů, 
praporu, fotoalb a pozvání na další akce.

Srdečně Vás všechny zvou Baráčníci 
a Senior klub při Farní charitě v Týně nad 
Vltavou.

Těšíme se na vás!

Baráčníci z Týna nad Vltavou bla-
hopřejí tetičce a sousedovi:

19. 2. Sudová Hana          65 let
  5. 3. Kabele Josef           60 let
Přejeme jim štěstí, zdraví 

a dlouhá léta mezi námi.
Konšelstvo

Jakub Jan Ryba v Týně nad Vltavou?
Někteří návštěvníci internetu možná zaznamenali na serveru Novinky.cz infor-

maci hudebníka Pavla Jana Ryby, který píše o tom, že jeho předek byl nelegitimním 
synem hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby (známého především díky České 
mši vánoční – Hej mistře), který působil v Týně nad Vltavou jako adjunkt. Vzhledem 
k tomu, že jistá souvislost Rybových potomků s naším městem skutečně existuje 
– psala jsem o ní v posledním čísle Vltavínu r. 2006 - obrátila jsem se o pomoc na 
Společnost Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, s níž jsem před čtyřmi 
lety při bádání spolupracovala.

Společnost Jakuba Jana Ryby vznikla v roce 1990 a od té doby se jí již přihlá-
sila řada skutečných Rybových potomků (s podrobným rodokmenem se můžete 
seznámit na stránkách společnosti http://www.jakubjanryba.cz ). Podle informací 
předsedy této společnosti Huberta Hoyera (pro zajímavost uvádím, že je potom-
kem rodiny Hoyerových, jejíž členové působili na arcibiskupském velkostatku Týn 
nad Vltavou jako lesmistři a městské muzeum má ve svých sbírkách množství 
dokumentů a fotografií věnovaných právě touto rodinou) a Ivany Hoyerové není 
možné prokázat příbuznost Pavla Jana Ryby s hudebním skladatelem Jakubem 
Janem Rybou. Navíc informace, že Jakub Jan Ryba působil v Týně nad Vltavou jako 
adjunkt a měl zde nelegitimní potomky, je zcela nepravdivá. Ve zmíněném článku 
se dále uvádělo, že tři z Rybových synů pobývali v Týně nad Vltavou, což však také 
není prokazatelně pravda. 

Jediná možná prokazatelná souvislost našeho města s rodem Rybových je dolože-
na prostřednictvím Marie Johany Schwingové, vnučky hudebního skladatele Jakuba 
Jana Ryby. Marie Johana (* 16. 11. 1834 Panenské Břežany  + 28. 7. 1928 Dolní 
Břežany) byla dcerou Rybovy dcery Marie (1805 – cca 1879) a jejího manžela lesníka 
Pavla Schwinga (1800 – 1850). Viz fotografie poskytnutá Společností Jakuba Jana 
Ryby. Manželem Marie Johany se stal ing. Eduard Kohlmünzer (13. 4. 1825 – 19. 7. 
1904), ředitel arcibiskupského velkostatku v Týně nad Vltavou. Tato rodina tedy proka-
zatelně žila v Týně nad Vltavou. Měli 9 potomků, z nichž 6 se dožilo dospělosti. Jejich 
syn ing. Karel Kohlmünzer (1871 - 1943), narozený v našem městě, se stal ústředním 
ředitelem arcibiskupských velkostatků, byl uznávaným odborníkem v oblasti rybářské-
ho hospodářství, je autorem několika odborných publikací. (omlouvám se, že jsem 
v Kalendáriu minulého čísla Vltavínu zaměnila jeho jméno s jeho otcem Eduardem). 

Ve zmíněném Vltavínu 2006 jsem uveřejňovala krátkou vzpomínku redaktora Čes-
kého rozhlasu Jakuba Jana Kühnela, potomka rodiny Kohlmünzerových, který vzpo-
mínal na to, jak jeho babička vyprávěla, že v některých historických objektech, kde 
správcova rodina bydlela, strašilo. Na vltavotýnském zámku prý se v noci projížděli po 
chodbách koně a někdo neznámý Kohlmünzerovým stále zhasínal svíčky.

Tolik tedy k údajným Rybovým levobočkům v Týně nad Vltavou. Pokud se mi poda-
ří zjistit další informace, seznámíme s nimi čtenáře Vltavínu v některém z příštích čísel.

Martina Sudová

Městská policie jde příkladem
Vážení čtenáři, 
nedávno jsme vezla svého vnuka do školy na Malé Straně. Když jsem se blížila k pře-

chodu ze sídliště k domu bývalých „Komunálních služeb,“ byla jsem zastavena strážní-
kem Městské policie. Tak se stalo každému autu, které tudy projíždělo, a to kvůli dětem, 
které po přechodu přecházely do školy. Městský strážník, pan Macháček, každé z dětí 
pozdravil, podotýkám, že skutečně každé, a dal jim pokyn, aby silnici přešly. Moc mě tato 
akce Městské policie překvapila, na straně druhé jsem si uvědomila, že tím vlastně pan 
Macháček všechny tyto děti nenásilně vychovává. Vychovávají je k úctě k druhému člo-
věku tím, co je základní, a to je pozdrav. Musela jsem se usmát, jak byly děti v rozpacích, 
když je pan Macháček pozdravil první. Snad se i zastyděly, že ony nebyly první, kdo měl 
zdravit. Moc se mi tento nenásilný výchovný prostředek líbil. Děti byly nejen chráněny 
od úrazu bezohlednými řidiči, a ještě byly vychovávány ke slušnosti. Pane Macháčku, 
děkuji Vám i určitě i Vašemu kolegovi, že jdete příkladem nejen dětem, ale všem, komu 
slušné chování chybí. Eva Dvořáková



Jak dál ve Sportovní hale?
Náš SQUASH klub je jedním z mnoha sportovních subjektů zcela závis-

lých při své činnosti na sportoviště ve Sportovní hale. Jinde svůj sport 
provozovat nemůžeme. Podobnými „závisláky“ jsou i stolní tenisté, bas-
ketbalisté, florbalisté, sáloví fotbalisté či cvičenky aerobiku. V zimě ještě 
tenisté, nohejbalisté, fotbalisté. Jsou to stovky sportovců mladých i star-
ších a zkušenějších a především jsou to většinou obyvatelé Týna, kteří se 
do haly naučili chodit. Ti všichni halu berou jako jedno z mála míst, kde 
díky rozumnému provozování města zastoupeného Vltavotýnskou realitní 
dostanou dobrou službu za slušnou cenu pro aktivní trávení volného času.

A posledních týdnech všichni slyšíme, zatím v nejasných náznacích, že 
nové vedení města prý uvažuje o změně provozovatele a rádo by se této 
„rozpočtové zátěže“ zbavilo. Sportovní kluby jsou opravdu jen uživatelé, 
kteří plánují své aktivity a i v delším horizontu rozpočtují pronájem sporto-
viště, který je pro mnohé tou největší položkou. Uvědomuji si, že město asi 
každoročně dotuje náročný provoz haly. Cením si toho jako skvělé služby 
velké skupině sportovců. Ale i tak je nyní ve výborech klubů cítit nervozita. 
Dojde po deseti letech provozu haly ke změně provozovatele? Dá město 
halu podnikateli? Utáhneme pronájem? Jak se nás případná změna dotkne? 
Ne nadarmo se říká: „Na každém šprochu je pravdy trochu“. Věřím, že 
mých několik otázek se dočká odpovědi z vedení města, tak aby se týnští 
sportovci využívající halu dozvěděli pár ověřených informací a nechytali se 
zdrojů „jedna paní povídala“, které nemusí vždy být příliš korektní. 

Václav Brom, předseda SQUASH klubu Týn

SQUASH - začíná jaro 2011
Dva měsíce měli týnští hráči a hráčky squashe na přípravu a odpočinek. 

Již 19. února se rozběhne jarní část sezóny 2010/2011 dalším turnajem 10. 
Poháru SQUASH klubu Týn. „Do jarního programu jsme zařadili šest turna-
jů a věříme, že dubnový program již bude s podporou JE Temelín, protože 
jsme žádali o zařazení těchto akcí do programu Oranžového roku 2011,“ 
doplňuje předseda SQUASH klubu Týn Václav Brom.

Ve sportovním programu února je jediný turnaj. V březnu sehrají třetí 
turnaj Oranžového poháru ženy a duben je určen pro závěrečná Masters a 
12. ČEZ-OPEN Týn. „Po ukončení těchto turnajů, pravděpodobně v květnu, 
chceme svolat slavnostní konferenci klubu, protože v letošním roce oslaví-
me deset let vzniku klubu. Věřím, že i díky našemu působení squash v Týně 
zakořenil a našel si řadu svých příznivců. A ty všechny bych rád pozval i na 
naše turnaje. Přijďte si zahrát,“ uzavírá pozváním hráčů informaci k zahájení 
jarní části sezóny Brom.  
Termínová listina akcí SQUASH klubu Týn  JARO 2011

LEDEN 
2011

ÚNOR 
2011

BŘEZEN 
2011

DUBEN 
2011

12. ČEZ-OPEN Týn 30.4.2011
OD 10:00

10. Pohár SQUASH 
klubu

19.2.2011
OD 10:00

19.3.2011
OD 10:00

9.4.2011
OD 10:00
MASTERS

4. ČEZ Oranžový 
pohár žen 

26.3.2011
OD 10:00

16.4.2011
OD 10:00
MASTERS

VRB-

Nováček z Týna vede Divizi
Stolní tenisté SKST Týn nad Vltavou mají v soutěžích kraje sedm družs-

tev. To nejlepší „áčko“ hraje jako nováček Krajskou Divizi. A hraje ji výborně, 
protože po 14. odehraných kolech se osamostatnil na jejím čele a osm kol 
před koncem tak překvapivě, ale razantně vykročil za třetiligovým snem.

Základem výborných výsledků jsou zápasy doma. Divizní „áčko“ 
nastoupilo v domácí prostředí devětkrát a devětkrát zvítězilo. Domácí pev-
nost odolala v závěru ledna i nájezdu výborné Soběslavi, kdy o vítězství 9:6, 
po dramatickém průběhu, rozhodl v páté sadě svého posledního zápasu 
Josef Rychlík vítězstvím 11:9 nad výborným Ondřejem Peterkou. 

A tak se domácí diváci, mohli těšit na zápas s Třeboní, která po 13. 
kolech Divizi vedla. A malá odbočka k divákům. Těch chodí na zápasy Divi-
ze opravdu hodně a v herně sportovní haly vytvářejí bouřlivé domácí pro-
středí, které je v této soutěži ojedinělé. „I díky výborným divákům ze sebe 
vyždímáme maximum a z domácích stolů jsme si udělali pevnost. Fanoušci 
díky a držte palce v dalších těžkých utkáních,“ říká Rychlík.  

Ani vedoucí Třeboň na Týn 30. ledna nestačila a vítězství 9:4 vyneslo 
domácí do čela Divize dva body před Třeboň. Tradičními tahouny v zápa-
se byli Jan Soucha a Libor Dunovský, kteří proti Třeboni vyhráli všechny 
své zápasy. Po bodu přidal Rychlík a Karel Kučera, který v tradiční sesta-
vě nahradil nemocného Petra Procházku. Dunovský i Soucha patří v Divizi 
i k nejúspěšnějším jednotlivcům. Jednička Týna Dunovský prohrála z 51 
zápasů pouze pětkrát a s úspěšností 90,20 % je druhým nejlepším hráčem 
Divize. Týnská dvojka Soucha je pátý, když z 51 západů jich vyhrál 41 a má 
tak úspěšnost 80,39 %. Díky lepšímu skóre ze vzájemných zápasů (v Tře-
boni porážka 7:9) si Týn ve zbývajících osmi kolech Divize může dovolit, 
k uhájení prvního místa, i jednu porážku. „Rozhodne únor. Áčko čekají ti 
nejtěžší soupeři Prachatice, Strakonice a Orel Budějovice a všechny tyto 
zápasy hrají venku. Bude to těžké, ale v silách našich hráčů je tato utká-
ní zvládnout. Uvidíme,“ říká předseda SKST Týn Josef Skalák st., který je 
z výsledků nováčka v Divizi také mile překvapen. Brom

VLTAVOTÝNŠTÍ RYBÁŘI
RYBÁŘSKÝ PLES, konaný 22. ledna 2011 v prostorách 

Sokolovny se vydařil. Vynikající hudba Apollo, od začátku až 
do konce plesu, vytvářela svou hrou výbornou náladu a poho-
du účastníků plesu. Zdařilé bylo i předtančení tanečního páru 

Klubu tanečního sportu, vedeného tanečním mistrem Václavem Zachem. 
Bohatá tombola s 517 cenami, zajištěnými z velké části ze sponzorských 
darů přátel rybářského sportu, splnila své očekávání. 

Výbor MO ČRS děkuje tímto všem sponzorům, kteří přispěli k dobré 
úrovni Rybářského plesu. Jsou to: JETE-ČEZ Temelín, Uzenářství Karban, 
České Budějovice, ZOO informa p. Kozel, Jednota s. d. výrobna a prodejna 
Terno, Vltavotýnské kremrole pí Třísková, Auto-moto Beránek, JIS s. r. o. 
p. Václav Hodný, ISŚ Hněvkovice, Bemaja p. Bezpalec, PENZION Pelikán 
p. Křížek, Betonpres s. r. o. p. Ponec, Rybářské potřeby pí O. Koberová, 
Víkend p. Macháček, Gammarus p. Hanák, Prost p. Procházka, Intop p. 
Plojhar, Drogerie pí Chlumecká, Rufa pí Pučeglová, Autoservis Novotný, 
ELBH p. Luňáček, Instamat p. Ďuriačová, Maziva a. s. Týn n. Vlt. , Zeměděl-
ské stroje p. Daňhel, NOPE p. Noščák, SAJ p. Rejnart, Masáže pí Hrabalo-
vá, Divadelní společnost Vltavan, Baráčnická obec Vitoraz, Veteráni spolek 
bývalých vojáků, Žaluzie p. Sadil, Soukromý zemědělec p. Míka. 

ŠKOLENÍ NOVÝCH ADEPTŮ RYBÁŘSKÉHO SPORTU se koná 
v sobotu 26. února 2011 v Zámecké restauraci p. Bezpalce v 09.00 hodin. 
Po proškolení složí zájemci o členství v naší rybářské organizaci přijíma-
cí testové zkoušky. Na školení zaplatí účastníci vstupní příspěvek 500 Kč, 
o úhradě dalších poplatků, jako je členská známka, brigáda, zakoupení 
povolenky na rok 2011, budou informováni. Je třeba přinést fotografii jako 
se používá na občanském průkazu. 

Zájemci se mohou ještě hlásit ve výdejnách povolenek:  Prodejně rybář-
ských potřeb u pí Koberové a prodejně Víkend u p. Macháčka, nebo pode-
psat přihlášku přímo na školení. 

ČLENSKÁ SCHŮZE naší rybářské organizace se připravuje na 26. 
března 2011 v 08.30 hodin v restauračním sálku Hotelu Zlatá loď. S přes-
ným programem schůze budete seznámeni v březnovém čísle Vltavínu, na 
internetové stránce (rybarityn@seznam.cz) a ve vývěsních skřínkách. 

PROŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A ŘIDIČŮ místní organizace 
ČRS se uskuteční v klubovně v sobotu 12. března 2011. 

(hej)

Zimní soustředění kanoistů
I když nastala zima a chladné vody Vltavy nedovolují trénink na lodích, 

kanoisté nezahálejí. Pravidelně si procvičují svaly v tělocvičně, v plaveckém 
bazénu i pádlovacím bazénu v loděnici. Poslední únorový týden je věnován 
každoročně kondičnímu soustředění na lyžích v centru Šumavy na Kvil-
dě. Sněhové podmínky byly ideální. Čerstvý sníh, kvalitně upravené stopy 
a příjemné prostředí hotelu U Krále Šumavy vytvořily ideální podmínky pro 
trénink pod vedením hlavní trenérky Ing. Jitky Luňáčkové. Početné závodní 
družstvo tvořené závodníky všech věkových kategorií mělo mezi sebou jak 
začínající sportovce, kteří sbírali první zkušenosti na běžkách, tak medailis-
ty z mistrovství světa.

Tréninkové dávky byly uzpůsobeny věku a výkonnosti závodníků. Mezi 
nejmladší účastníky patřili Anička Šestáková, Štěpán Študlar a Petr Roh-
lena. Při sbírání prvních zkušeností s lyžařskou technikou mohli sledovat 
ostřílené závodníky a výborné lyžaře Václava Krampla, bratry Dlouhých 
nebo Jitku Luňáčkovou.

Sněhové podmínky byly ideální a tréninkové objemy byly splněny 
v naplánovaném rozsahu. Přístup všech účastníků soustředění k tréninku 
byl příkladný. Příprava u těch nejmenších závodníků byla zaměřena přede-
vším na zvládnutí techniky běhu na lyžích, který je jedním z nejlepších způ-
sobů kondiční přípravy každého sportovce. I ti, kteří uskutečnili pod vede-
ním zkušených trenérů teprve své první kroky na lyžích – vždyt´ nejmladším 
kanoistům je teprve kolem 6 let, na závěr soustředění zvládli bez problémů 
15ti kilometrovou trať. Pro zpestření byla také část tréninku věnována sjez-
dovému lyžování. Od žákovských kategoriií byl trénink zaměřen na rozvoj 
kondice a vytrvalosti. Denní dávky se pohybovali kolem 30 - 40 km. 

Jako každoročně se na závěr soustředění uskutečnil závod, v němž si 
všichni změřili síly. Nebylo podstatné kdo zvítězil. Důležité bylo, že všichni 
bojovali s plným nasazením.

Za KKJ, Jiří Kobera

Šachy
V prvním měsíci nového roku se v soutěžích družstev našim týmům dařilo. Ješ-

tě než uvedu letošní výsledky jednotlivých družstev vrátím se k poslednímu měsí-
ci minulého roku. Dne 18. 12. bylo sehráno jediné utkání ve 2. divizi v Českých 
Budějovicích s týmem QCC „C“. Náš tým přes poměrně rychlé vedení 3:1 nakonec 
nešťastně prohrál 3:5 a propadl se tak na předposlední místo v průběžné tabulce. 
Domácí QCC Č. Budějovice „C“ se 7. hráči základní sestavy byli silnější o pouhých 
30 bodů průměru OK a dokázali utkání za stavu 3:1 pro nás otočit. Našich pět hráčů 
základní sestavy s lepším průměrem OK o více jak 40 bodů dokázalo uhrát díky M. 
Kamlachovi jediný bod. Výborně naopak sehráli své partie náhradníci na 6-8 plátně, 
kde byl naopak soupeř lepší v průměru o více jak 150 bodů. Opět se potvrdilo, že 
papírové předpoklady a osobní koeficienty vůbec nemusí být pro šachová utkání 
rozhodující. Družstvo „B“ mělo ve 3. divizi volno.

V prosinci se dne 27. konal tradiční již 53. ročník šachového turnaje s názvem 
„Táborská věž“. Z našeho klubu se zúčastnili v kategorii dospělých mezi 89 startu-
jícími čtyři hráči. Nejlepšího umístění v silné konkurenci, když se zúčastnilo i osm 
mistrů FIDE, dosáhl z klubu Zdeněk Straka a Martin Machálek, kteří obsadili 22. 
a 23. místo. V kategorii mládeže 8. až 9. tříd obsadil Jan Simon pěkné 4. místo. 

Letošní rok začal pro naše družstva velmi dobře, když 8. l. jsme vysoko zvítězili 
ve 2. divizi (7:1) s Krumlovem „B“ hrající pod názvem Koberce Kájov. V dalším utká-
ní v Písku s MDDM jsme 22. 1. zvítězili 6,5:1,5 bodu. Dne 5. února opět, sice těsná, 
ale velmi důležitá výhra 4,5:3,5 bodům se Spartakem Kaplice. Po třech výhrách 
a zisku 9 bodů se tým „A“ vyšplhal až na 5. místo průběžné tabulky. Obdobně se 
dařilo i týmu „B“ ve 3. divizi, když dne 15. ledna porazil Bechyni „C“ 5:0. Družstvo 
se tak při jednom odloženém utkání drží v tabulce na druhém místě. 

V měsíci lednu proběhl v Táboře již třetí turnaj krajského přeboru jednotlivých 
mládežnických kategorií. V kategorii HD do 16 let obsadil Jan Simon 3. místo 
a vzhledem ke svému osobnímu koeficientu má zajištěný postup do květnového 
finálového turnaje v Sezimově Ústí. Mládežnickému šachu se v kraji poměrně daří, 
když jednotlivých turnajů se v posledních letech zúčastňuje mezi 70 až 80 dětmi. 
V Táboře byla na turnaji dosud nejvyšší účast za posledních 5 let a to za účasti 84 
mladých šachistů. Za ŠK J. Soldát



Hvězdné války nad Týnem
Před nedávnem se mi dostala do rukou zají-

mavá a pro mě dosud neznámá pověst z našeho 
regionu o „Zemi modrých kamenů“. Přiznám se, 
že je to jedna z nejzáhadnějších a z nejvíce sci-
fi pověstí, s níž jsem se dosud setkala. Vypráví 
o vzniku vltavínů.

Je známo, že původ vltavínů dodnes není 
rozluštěn do nejmenších podrobností, nejprav-
děpodobnější teorií je jejich vznik při dopadu 
meteoritu na zemský povrch před téměř 15 mili-
ony lety. Při nárazu došlo díky vysoké teplotě 
a tlaku při výbuchu k roztavení hornin a dopadu 
odmrštěných přetavených úlomků do oblasti již-
ních Čech a Moravy.

V roce 1787 popsal dosud neznámé „chrysoli-
ty“ nalezené u Týna nad Vltavou profesor Karlovy 
univerzity Josef Mayer. Roku 1836 se poprvé obje-
vil název moldavit, česky vltavín, zavedl jej kustod 
mineralogických sbírek v Národním muzeu Franz 
Xaver Maxmilian Zippe a odvodil jej od německé-
ho názvu našeho města Moldautein. Z geologic-
kého hlediska se vltavíny řadí mezi přírodní skla 
– tektity, z řeckého tektos = tavený. Na rozdíl od 
ostatních tektitů, většinou černých a neprůhled-
ných, jsou vltavíny ve většině případů zbarvené 
zeleně či zeleno-hnědě a jsou průhledné.

Existují však daleko fantastičtější teorie vzniku 
vltavínů, které tvrdí, že jsou kosmického původu, 
proto se jim někdy říká „poslové z hvězd“, nebo 
je dokonce připisují návštěvě mimozemšťanů 
na Zemi. J. A. Novák v článku v Hospodářských 
novinách uvádí citaci záhadologa a publicisty I. 
Mackerleho, který popisuje vznik vltavínů takto: 
„Z trysek motorů vesmírného korábu vyšlehly 
plameny a žhavé plyny sežehly okolí. Jen drob-
né kamínky, které se obrovským žárem přetavily 
v sklo, se leskly jako slzy na zčernalé zemi. Ces-
tovatelé z dalekého kosmu opouštěli naši plane-
tu, kde ještě nebyla po člověku ani stopa.“

Tuto teorii podporuje i zmíněná pověst. Infor-
mace o ní nám poskytl kronikář obce Sudoměřice 
u Bechyně pan František Stach:  Jednou za sto let 
se údajně podaří nalézt modrý vltavín. Ne zelený, 
jako ostatní, ale blankytně modrý. Má obrovskou 
moc, ale ve špatných rukách dokáže nadělat mno-
ho zla. S jeho pomocí prý kdysi lidé dokázali mlu-
vit s mrtvými, se zvířaty, s duchy a i s bohy. Pod-
le pověsti je možné modré vltavíny nalézt pouze 
u nás v jižních Čechách, v kraji, kterému se odpra-
dávna říká „Země modrých kamenů“. Tato tajupl-

ná země leží mezi Bechyní, Týnem nad Vltavou, 
Soběslaví a Veselím nad Lužnicí. Jezuité tvrdili, že 
je zde vchod do pekla a že je toto území rejdištěm 
čarodějnic. Vltavíny, které tady lidé nacházeli již 
od pravěku, nazývali zkamenělé žáby, čertí lejna 
nebo zkamenělé vodníkovy slzy. 

V této „Zemi modrých kamenů“ se prý kdy-
si strhla velká bitva mezi dobrem a zlem – mezi 
anděly a ďábly. Při strašlivé bitvě hořela země, 
skály se tavily a tekly jako řeky a téměř vše živé 
kolem zemřelo. Když andělské šiky během bitvy 
prořídly, začali andělé verbovat do svých řad 
místní muže. Naučili je ovládat blesky a hromy 
právě pomocí modrých kamenů. Ďáblové ale 
během bitvy také ztratili mnoho vojáků, a tak 
prostřednictvím krásné čarodějky Emrony uči-
li válečnému umění ženy z blízkého okolí. Bitva 
skončila vítězstvím andělů, kteří se po bitvě vrátili 
zpátky na nebesa. 

Kam zmizeli ďáblové, pověst neříká. Ale od té 
doby se prý ďáblové a čarodějnice shromažďo-
vali čas od času v lese u Bechyně, v místě bitvy, 
tam, kde dříve stávala ves Černičky a tvrz Černi-
ce. Emroniny dcery tady seděly okolo ohně, tan-
čily, zpívaly a pak vrhaly modré vltavíny k nebi. 
Nebeské kameny dělaly na obloze rudé čáry 
a po nich se na ohnivých vozech spouštěli ďáb-
lové. Pak s čarodějkami obcovali tak divoce, že 
padaly stromy a všude byla cítit síra. Jednou se 
prý páter Johan Heinrich Gruber ubíral v noci ze 
Soběslavi do Hvožďan a stal se svědkem tako-
vého čarodějného sabatu. Na vlastní oči viděl, 
jak se po světelných drahách spouští rarachové 
a tančí s čarodějnicemi za pekelné hudby. Čerti 
se svlékali z kůže a odhazovali i rohy. Ke svému 
zděšení poznal v některých čarodějnicích selky 
a chalupnice z okolí. Byly to ony, a přesto nebyly. 
Vypadaly zcela omámené a jakoby v transu. Páter 
nelenil a utíkal na tvrz, kde zburcoval zemana. Ten 
zmobilizoval bavorské rejtary, co u něho nocova-
li, a vypravili se na místo, které jim páter ukázal. 
Podařilo se jim čarodějnice pochytat a zavřít je na 
tvrzi do sklepení. Ďáblové se s velkým rachotem 
vznesli na ohnivých vozech na nebe a ulétli. 

Jaké však bylo zemanovo zděšení, když ráno 
uviděl ženy namísto ve vězení u ohně nedaleko 
rybníka. Vrhaly modré vltavíny k obloze, ta hoře-
la nebývalým jasem a po světlených paprscích 
sestupovali na zem ďáblové. Zeman poslal rejta-
ry znovu do útoku, ale ženy začaly metat modré 
kameny mezi ně. Ti, kteří byli kameny zasaženi, 
se na místě měnili v hromádky popela. Vojákům 

proto vyrazil na pomoc i sám zeman, ale čaro-
dějnice jej spálily na prach a celou tvrz i s vesnicí 
rozmetaly do všech stran. Pak nasedly do ohni-
vých vozů a odletěly s ďábly neznámo kam. 

Kdo se včas neschoval nebo neutekl, zemřel. 
Přežila jen hrstka svědků, o jejichž výpovědi se 
záhy začala zajímat vrchnost a církev. Nakonec bylo 
rozhodnuto, aby byli všichni, kteří katastrofu přeži-
li, raději přesídleni jinam. Vrchnost proto založila 
Novou Ves na kraji lesa a na místě bitvy zřídila uza-
vřenou oboru. Střežil ji vysoký plot s několika přís-
ně hlídanými branami. A tak zanikla ves Černičky 
i s tvrzí a vznikla Černická obora. Když pak začal 
majitel bechyňského panství Ladislav ze Šternber-
ka v roce 1514 těžit na tomto místě železnou rudu 
– krevel, vyprávěli si poddaní, že je to jen zástěrka 
pro hledání zázračných modrých kamenů.

Tato zajímavá pověst se objevila v roce 1867 
v dožínkovém kalendáři. Zpracoval ji sudoměřic-
ký farní učitel a ředitel školy Rudolf David. Sku-
tečný zánik vsi Černičky je však daleko prozaič-
tější. Černickou oboru založil v roce 1586 tehdejší 
majitel bechyňského panství Petr Vok z Rožm-
berka, který pro oboru využil i část poddanské 
půdy. Zanikly celkem tři vsi – Černičky, Benešov 
a Obrovka. Obyvatelé byli přesídleni do nově 
založené Nové Vsi (v tom pověst nelhala).

Je možné, že je pověst ústním podáním náv-
štěvy mimozemské civilizace, která právě nad 
naším krajem svedla rozhodující hvězdnou bitvu? 
Nejsou snad ohnivé dráhy a zvláštní ďábelská 
létající tělesa popisem kosmických lodí? Kdo ví. 
Příznivci sci-fi mají určitě opět o čem přemýšlet. 

Martina Sudová

ÚNOR 2011
PRÁZDNINOVÉ DOPOLEDNE
4. 2. 9:00 - 12:00 v MěDDM 

Vstupné 20 Kč.
Prázdninové dopoledne pro děti, 

které se nechtějí doma nudit. 
DĚTSKÝ KARNEVAL 
6. 2. od 15 : 00 hodin ZŠ Hlinky 

Vstupné 10 Kč.
Tradiční karnevalová veselice se 

soutěžemi pro nejmenší děti s pre-
zentací zájmových oborů MěDDM.

DEN ZEMĚ
Tvořivá soutěž „Příroda mě baví“ 

pro děti a mládež od 7 do 26 let, 
práce s odpadovými materiály, bližší 
informace na plakátcích. 

LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOU-
TĚŽ „ROK 3000 - BUDOUCNOST 
V MOJÍ FANTAZII“

Probíhá do 31. 3. 2010 
Pro děti a mládež od 8 do 26 let, 

bližší informace na plakátcích 
Výstavy

Z TVORBY MIROSLAVA PETŘÍ-
KA V MěDDM

FOTO Z AKCÍ A ČINNOSTI 
MěDDM V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Připravujeme 

PŘEHAZKA 
19. 3. od 9:30 hodin v tělocvičně 

ZŠ Hlinky
Pro předem nahlášená šestičlen-

ná družstva dětí od 7. tříd Vstupné 
20 Kč.

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

Z činnosti
V neděli 6. 2. 2011 proběhl ve 

velké tělocvičně ZŠ Hlinecká již 
tradiční Karneval. Na 60 dětí se při-
šlo bavit v nejrůznějších maskách. 
Nechyběly princezny, berušky, rytíři 
a bojovníci, čarodějnice i kouzel-
nice. Nápadů bylo bezpočet. Děti 
společně navštívily deset pohádek, 
které znají z Večerníčků. Nechyběl 
Pat a Mat, Rákosníček, Maxipes Fík, 
víla Amálka a další. Nakonec nechy-
běla ani sladká odměna. I přes začí-
nající chřipkovou epidemii a teplé 
slunečné počasí byla účast dětí i 
rodičů nečekaná, děkujeme.

Rečková
V pátek 4. 2. 2011 pořádal 

MěDDM prázdninové dopoledne pro 
děti. Náplní bylo vyrábění v ateliéru a 
překážková dráha v sportovním sále. 
Děti se s velkým nadšením pustily do 
práce s papírem. Tentokrát děti ohý-
baly, kroutily a namotávaly skartova-
ný barevný papír, lepily na dřevěné 
podložky a vytvářely hezké obrázky 
v podobě kytiček, motýlů a jiných 
jednoduchých tvarů dle své fantazie. 
Děti si své výrobky odnesly domů. 
Prázdninový den se vydařil.

Srncová Hanka
Připravujeme:

Příměstský tábor o jarních 
prázdninách

termín: 7. – 11. 3. 2011 (8:30-
16:00 hod.)

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

cena: 800,- Kč 
program: hry a soutěže, výtvarné 

techniky (malování, práce s papí-
rem, textilem apod.) vycházky, spor-
tování v tělocvičně MěDDM, vhodné 
pro děti od 1. do 4. třídy

vedoucí: Ing. Pavla Fraňková
Pro rodiny s dětmi týdenní 

pobyt v Krušných horách - Kovář-
ská 2011

Termín: 5. 3. – 12. 3. 2011
CENA: 760,- za osobu - v ceně 

pobyt a program, vaření společné, 
doprava vlastní

Možnosti lyžování – 6 km skiareál 
Loučná vhodné pro začátečníky, 10 
km skiareál Klínovec, Neklid, Boží Dar

Večery - dílnička, zpívánky, her-
nička, tematický program

Jarní lyžařský tábor v Krkono-
ších 

Vhodné pro děti od 4 let, mládež 
i jejich rodiče. /Mladší děti od 4 do 
9 let mohou jet pouze v doprovodu 
rodičů/ 

Benecko – Jilemnice, hotel Star 
Termín: od 5. 3. - 12. 3. 2011 
Cena: děti do 15 let 3 600 Kč, 

ostatní 4 100 Kč 
V ceně je: Přeprava autobusem, 

ubytování, plná penze 
Přihlášky odevzdejte pou-

ze v MěDDM, telefon a info 
385 731 645
PŘIPRAVUJEME LETNÍ TÁBORY:

Doubravka 1 (s Martinou) v ter-
mínu: 2. – 15. 7. 2011

Doubravka 2 (s Pavlou) v termí-
nu: 15. – 28. 7. 2011

Soustředění mažoretek v termí-
nu: 23. – 30. 7. 2011 

Ceny táborů budou upřesněny 
na stránkách MěDDM: 
www.ddmtyn.cz 

Městský dům dětí a mládeže

www.ddmtyn.cz

MěDDM  Týn nad Vltavou
Sport Klub Judo Týn nad Vltavou

Reálná sebeobrana 
Týn nad Vltavou

pořádá
KURZ SEBEOBRANY

/3 měsíční/
Určeny výhradně slečnám 

a ženám od 15 - 50 let!

Principem kurzu je natrénovat 
obranu při konkrétním napadení. 
Naučíte se několik zvládnutelným 
technik proti přepadení nebo proti 
znásilnění, které jsou možné použít 

bezprostředně na ulici. Poučíme 
vás se základní metodikou krizové 

komunikace a prevence. 
Tak dámy jdete do toho?

Kdy, kde a za kolik:
Od 1. března 2011, 19.00 - 20:30 
hod (úterý nebo čtvrtek - bude 

přizpůsobeno zájemcům)
Místo: MěDDM Týn nad Vltavou, 

v příp. velkého zájmu v tělocvičně 
Sokolovny

cena: 500,- Kč / 1 setkání je 
ZDARMA

Datum první schůzky s podrobnými 
informacemi vám budou sděleny 

osobně
Na koho se obrátit:

ALEŠ KABELKA DiS. tel.: 
606 177 990 nebo 

alexkab@seznam.cz 
Při přihlášení je třeba nahlásit 
jméno, příjmení, rok narození 
a bydliště, kontaktní telefon 

a emailovou adresu, NEJPOZDĚJI 
DO 15. 2. 2011

Vltavín ze sbírek městského muzea.


