
Rozhovor s…
Redakce Vltavínu položila 

několik otázek starostovi měs-
ta, Mgr. Milanu Šnorkovi. Roz-
hodli jsme se zřídit pravidelnou 
rubriku s názvem „Rozhovor 
s…“, v níž hodláme pravidelně 
oslovovat představitele města 
s otázkami, které vás zajímají.

Jaká je současná atmosféra ve vztazích 
s JETE? Podílí se elektrárna dostatečně na 
rozvoji regionu? A jak je tento podíl zajištěn?

JETE provozovaná společností ČEZ je nej-
větším průmyslovým podnikem regionu, produ-
centem energie se zásadním celostátním význa-
mem. Se všemi přednostmi i nedostatky, které 
z tohoto faktu pro nás vyplývají. Panorama chla-
dících věží na obzoru nemiluji, s jadernou ener-
getikou se neidentifikuji, ale na druhé straně ani 
„jaderku“ nevnímám jako vřed na krásném těle 
jihočeské krajiny, jako zdroj ohrožení, který trva-
le znehodnocuje hodnotu života kolem elektrár-
ny ani jako temného a nebezpečného nepřítele, 
s nímž je třeba válčit. Jedná se o souseda, který 
sice pro nás představuje určitá omezení, záro-
veň ale významně ovlivňuje ekonomický rozvoj 
v regionu, velkého zaměstnavatele, zadavate-
le zakázek pro regionální firmy, podporovatele 
rozvoje kultury a sportu v oblasti, s kterým žije-
me vedle sebe a vzájemně se ke svému rozvoji 
potřebujeme. Současné vztahy jsou velmi dob-
ré a korektní. Smlouvy o spolupráci uzavřené 
v roce 2009 v souvislosti s dostavbou nám přiná-
šejí každoročně prostředky na investiční akce ve 
městě i v kraji po dobu deseti let.  ČEZ realizuje 
vyvolané investice do dopravní infrastruktury 
ve městě i regionu, aktuálně se jedná o druhý 
výjezd z Hlinek. Pak je tu i podpora konkrétních 
projektů z nadace ČEZ, z níž bych připomněl 
mimo jiné kromě oranžových hřišť i například 
podporu projektu Vltavské cyklistické cesty nebo 
režim podpory kultury a sportu „Oranžový rok“. 
Probíhá i nadstandardní výměna informací. 

Jaké jsou cíle města při budování vztahů 
s JETE pro následující období?   

Město Týn prošlo historicky různými peripeti-
emi vztahu k JETE, za minulého vedení tu bylo 
pragmatické chování s cílem získat v dvoustran-
ném jednání ze strany JETE co nejvíce, proběhla 
vyjednávání o dostavbě, v rámci kterých se uza-
vřela smlouva o vyvolaných investicích ze strany 
ČEZ, město vyjednalo smlouvu o dobré spoluprá-
ci, která je vázaná na dostavbu JETE, o příspěvku 
100 milionů po dobu 10 let (obdobné smlouvy 
mají i okolní obce v prvním havarijním pásmu). 
Město podalo připomínky v rámci EIA o násled-
cích na životní prostředí. Přes nesporné výsledky 
se jednalo z mého pohledu o politiku s poměr-
ně omezeným a krátkodobým efektem. Bohužel 
jsme se nedostatečně účastnili spolupráce na 
vytváření zákona o financování regionu kolem vel-
kých producentů energie ze strany státu. Z mého 
pohledu je to správná cesta, která zajistí systémo-
vou podporu celé oblasti po celou dobu existen-
ce JETE. Pokud připustíme, aby plynulo více i do 
okolních obcí, podpoříme tím pozitivní rozvojové 
efekty, které se odrazí trvaleji a hlouběji i v našem 
městě. Podcenila se spolupráce i mezi nejbližší-
mi obcemi v okolí, kde je partnerství a společný 
postup nejlogičtější. V následujícím období chci 
prosazovat tento přístup:

1) Stavět na dobrých vztazích, chovat se 
transparentně, hledat vzájemně výhodná řešení 
problémů, nabízet k podpoře dobré a připravené 
projekty

2) Trvale vyžadovat garance bezpečnostních 
opatření a eliminace rizik, okamžitě a objektivně 
informovat veřejnost 

3) Podporovat dostavbu JETE, což přináší 
i městu možnosti dalšího rozvoje, v souvislosti 
s tím usilovat o potřebné investice do infrastruk-
tury města

4) Účastnit se aktivně procesu přípravy 
a podpory zákona o příspěvku regionu z výro-
by energie ze strany státu, hledat kompromis při 
vyjednávání o nalezení spravedlivého přerozdě-
lení případné podpory

5) Rozvinout intenzivněji spolupráci s obcemi 
v první havarijní zóně tzv. pětky i v jiných oblas-
tech, více budovat rozvoj regionu s efektem i pro 
město

6) Pokud se nepodaří prosadit zákonný pří-
spěvek státu, usilovat o převedení, případně 
doplnění stávající smlouvy o dobré spolupráci 
(vyvolané dostavbou) na delší časové období, 
nejlépe po dobu provozování JETE 

7) Snažit se obhájit připomínky v rámci EIA, 
tzn. dopadů dostavby elektrárny na životní 
prostředí, z nichž by vyplývala potřeba dalších 
investic do města a regionu.

V médiích jsme zaznamenali zprávu 
o konání zasedání senátního podvýboru pro 
energetiku v Týně nad Vltavou?

V Týně se sešel senátní podvýbor v čele se 
senátory p. Bisem, Jonášem a Krejčou, tedy 
předkladateli zákona o rozpočtovém určení 
daní, v rámci kterého by stát odváděl z každé 
vyrobené kWh část daně do obcí kolem produ-
centů energie z uhlí a jádra. Senátoři si pozvali 
starosty z havarijní zóny JETE, kterých by se při-
pravované plnění tohoto zákona týkalo. V zása-
dě zjišťovali názory starostů na návrh tohoto 
zákona a snažili se aktivizovat místní prostředí 
k podpoře návrhu zákona a zjišťovali atmosfé-
ru v regionu vzhledem k dostavbě. Návrh byl 
ušit na míru především Dukovansku a přepočet 
příspěvků jednotlivým obcím z mnoha důvodů 
podmínkám kolem JETE zásadně nevyhovu-
je. Důvodem je i malá angažovanost bývalého 
vedení města v přípravě návrhu zákona. Proto 
jsem se už v únoru účastnil prvního plánova-
ného projednávání v Poslanecké sněmovně. 
Zákon byl nakonec stažen z jednání. Na úrovni 
ministra financí se připravuje pracovní skupina, 
která má připravit vhodnější a všestranně přija-
telnější návrh. Proto jsem zorganizoval jedná-
ní starostů tzv. 13km havarijní zóny JETE, kde 
jsme delegovali 3 zástupce na případná jednání 
v parlamentu a v rámci pracovní skupiny minis-
tra financí.
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Ročník dvacátýprvní

cena 8,00 Kč
13. června 2011

vychází každé
druhé pondělí v měsíci

7. číslo roku 2011
vyjde v pondělí 11. července

(uzávěrka čísla je v pondělí 4. července)

NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

Zastupitelstvo města dne 19. 
5. 2011 schválilo záměr splace-
ní hypotečního úvěru vedeného 
u Hypoteční banky a.s. jednorázo-
vě v období konce platnosti úroko-
vé sazby – tj. k datu 25. 7. 2011.

Pro město nastala zajímavá 
příležitost vyřešit finanční závazky 
z minulé doby: v srpnu roku 2001 
byla uzavřena smlouva o poskyt-
nutí hypotéčního úvěru ve výši 10 
miliónů korun s Českomoravskou 
hypotéční bankou na výstavbu 
16 bytů v bytových domech v uli-
ci Malostranská (č.p. 444 až 447), 
úvěr měl být splácen do roku 2021. 
Zastupitelstvo města na svém květ-
novém zasedání dalo zelenou mož-
nosti splatit jednorázově tento úvěr 
u Hypoteční banky – k datu 25. 7. 
2011, nastává totiž podle smlouvy 
mimořádná možnost změny podmí-
nek splácení. Dostatek finančních 

prostředků na účtu města otevírá 
možnost se s úvěrem vypořádat 

a splatit ho najednou. Prostředky 
uložené na účtu vzhledem k níz-

kým úrokovým sazbám přinášejí 
jen malé výhody. Jednorázovým 
splacením závazku se sníží i míra 
zadluženosti města. Město dále ručí 
za tento úvěr pozemky a budovou 
radnice, zbavilo by se tak i tohoto 
rizikového závazku.

Zastupitelé v diskuzi projed-
nali různé varianty využití volných 
finančních prostředků města – např. 
spolufinancování grantů z Evropské 
unie, investice města. Při financová-
ní grantů je však výhodnější využít 
krátkodobý úvěr, který je vázaný pří-
mo ke konkrétnímu projektu.

„U evropských dotací musí měs-
to projekty zafinancovat předem, 
úvěr lze získat za výhodnějších pod-
mínek, neboť víme, že finanční pro-
středky získáme zpět po ukončení 
projektu z uvolněné dotace.“ uvedla 
Ing. Rambousková, vedoucí finanč-
ního odboru Městského úřadu.
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Město využilo příležitosti snížit míru svých finančních závazků

Splacením hypotečního úvěru by se město zbavilo závazku ručení 
budovou radnice a dalšími pozemky.



Grafitti a „bordel“ kolem kulturáku
O tom jak vypadá okolí kuturního domu na Hlinkách nejlépe třeba po 

víkendu se asi nemusím nijak zvlášť rozepisovat.
Slova jako peklo, hnus, Bronx, by to asi vystihla nejlépe. Proč tomu tak 

je, nechápu. Pravděpodobně někteří občané – návštěvníci nočních podni-
ků považují za super, když třeba pozvrací schody,  rozbijí láhev o zeď a tak. 
No holt má každý jiné koníčky. Jako majitele budovy nás to mrzí a neustále 
přemýšlíme jak tuto neutěšenou situaci změnit. Není to ale tak jednoduché 
jako to bylo s holuby. Ti se odstěhovali hned.

Proto jsme provedli dalších několik opatření:
1/ Všichni naši provozovatelé dostávají v současné době dodatky 

nájemních smluv s klauzulí povinnosti zabezpečit úklid a pořádek před  
svou provozovnou.

2/ Správce KD má po odchodu pracovní čety z KD za povinnost dohlížet 
na pořádek v okolí domu denně, a zakoupili jsme mu k těmto účelům 
i WAPku.

3/  Podobně jako nahoře v 1. patře, kde jsme umístili kamery kvůli tomu, 
že nám nějací rádoby bouráci neustále ničili nově postavený plot, přemýš-
líme o umístění kamer i ve vestibulu a nad schody. Záznamy s natočenými 
„herci“ by jsme rovnou předávali Policii.

4/ Z iniciativy Bonga, ano toho Bonga, na které někteří obyvatelé Hlinek 
neustále nadávají jako na doupě feťáků a grázlů / paradoxem je, že některé 
děti těchto stěžovatelů Bongo pravidelně navštěvují s tím, že se tam o ně 
více starají než doma/, tak z iniciativy tohoto Bonga vznikla další spoluprá-
ce - Bongo bude pravidelně odstraňovat grafffiti na stěnách KD, a naše 
společnost bude platit čistící prostředky. A zase bude barák trochu hezčí.

První tato akce již proběhla a to minulý víkend,  kdy zhruba dvacítka 
Bongáků graffiti čistila.

Další tyto akce budou pravidelně následovat a paní ředitelce Laschové 
a dalším pracovnicím Bonga za tuto nabídku děkuji.

Věřím, že tato naše opatření alespoň něčemu pomůžou. Bude k tomu 
ale potřeba i součinnost druhé poloviny domu patřícího Jednotě, protože 
tam jsou také provozovatelé nočních podniků, a pravděpodobně i zvýšený 
dohled státní i městské policie zejména v nočních hodinách a o víkendech 
a určitě i všímavost občanů. Bez toho všeho to tam bude stále vypadat tak 
jak vypadá. To, že současný stav trápí nejen nás, ale i např. vedení Měs-
ta, jasně ukázala schůzka, která proběhla na radnici z iniciativy starosty 
p. Šnorka v minulých dnech. Pan starosta sezval všechny provozovatele 
nočních podniků a heren z celého Týna k jednání o zajištění úklidu, pořád-
ku, apod. v okolí těchto provozoven. Všichni zúčastnění se dohodli na 
režimu a opatřeních, které povedou ke zlepšení situace. Pan starosta Šno-
rek proto také připravuje i jakousi deklaraci, či kodex, ve kterém se všichni 
provozovatelé zaváží, co vše budou dělat proto, aby se situace v hernách 
a nonstopech na území města, vyplývající z jejich provozu, zlepšila.

Ono totiž dost dobře nejde říci je to všechno proto, protože je tam herna 
či nonstop. Lidé se bavili od nepaměti, do hospod chodili, chodí a chodit 
budou. A určitě nejsou všichni chlapi co jdou na pivo apriori ti, co potom 
dělají nepořádek. Je to spíše o konkrétních jedincích, kteří mají hodnoty 
bohužel nastavené trochu jinak. A to je potom těžká práce, rozhodně ne 
pro nás. My můžeme maximálně tak zametat ty střepy.

Ještě bych se rád vrátil k výše zmíněným graffiti, které zdobí nejen kultu-
rák, a jistě se s ním setkali i jiní občané na zdech svých nemovitostí. Tak je 
to umění a nebo zničená fasáda? Díky ochotě a šikovnosti jedné z terapeu-
tek Bonga Vám k přečtení nabízím perfektně zpracované téma o tom, co že 
to to graffiti vůbec je. Článek najdete uvnitř tohoto čísla Vltavínu.

Hezké léto Vám přeje Dan Mikulička

Jednání starosty města s provozovateli 
restauračních zařízení s nepřetržitým provozem 
Dne 8. června 2011 proběhlo v kanceláři starosty města jednání s pro-

vozovateli restauračních zařízení s nepřetržitým provozem ve věci zajiš-
tění pořádku kolem objektů provozoven, především v areálu bývalého 
kulturního domu na Hlineckém sídlišti a v okolí COTON baru na náměstí 
Míru a provozovateli výherních hracích přístrojů ve věci zajištění vhodného 
režimu v souvislosti s jejich provozováním. 

Došlo k dohodě o zavedení přísnějšího režimu úklidu v okolí provozo-
ven a opatření k zabezpečení pořádku jak z hlediska úklidu, tak veřejného 
pořádku. V případě, že nebude sjednána náprava, může město přistoupit 
i k omezení provozní doby těchto zařízení.

Bude uzavřena dohoda mezi městem a provozovateli výherních hracích 
zařízení o režimu provozování. Dojde k omezení reklamy a k eliminaci dal-
ších negativních vlivů spojených s provozováním těchto zařízení. O obsahu 
této dohody budeme veřejnost informovat. 

Mgr. Milan Šnorek, starosta města

Tipy pro volný čas
Vybrané akce a aktivity 

pro tento měsíc

Přijede k nám pouť
První neděle po sv. Vítu je tra-

diční datum „Vltavotýnské poutě“. 
Kolotoče, pouťové atrakce a trh nás 
čekají o víkendu 18. - 19. 6. 

V přízemí budovy zámku bude 
v neděli 19. 6. opět výstava hos-
podářského zvířectva. Český svaz 
včelařů připravil propagační výstavu 
s ukázkou živého včelstva.

Otáčivé hlediště se poprvé 
letos roztáčí již 24. 6.

Vltavotýnské otáčivé hlediště 
bude v létě opět centrem divadelní-
ho dění v Týně nad Vltavou.

DS Vltavan uvádí hry: „Na tý 
louce zelený“, „Dva na koni, jeden 
na oslu“. Těšit se můžete i na další 
divadelní hry v provedení hostujících 
souborů: Taneční divadlo Fae, La 
Existence, Ty-Já-Tr Praha – podrob-
nosti na www.dsvltavan.cz.

Vltavotýnské výtvarné dvorky
Slavnostní vernisáží bude 25. 

6. 2011 v 16:00 v Městské galerii 
u Zlatého slunce zahájena výstava 
výtvarných děl mnoha výborných 
českých i zahraničních výtvarníků. 
V letošním roce v galerii vystavu-
je 74 výtvarných umělců volného 
a užitého umění z České republiky, 
Itálie, Kanady, Moldavska, Rumun-
ska, Ruska a Slovenska.Vltavotýn-
ské výtvarné dvorky jsou již tradičně 
vstupenkou do letní pohody a zna-
menají, že prázdniny jsou již na 
dohled…

Za výrobky Domova sv. 
Anežky na Vysoký Hrádek

Od 1. 7. do 31. 8. se již tradičně 
koná prodejní výstava výrobků chrá-
něných dílen z Domova sv. Anežky 
z Týna nad Vltavou. V Informačním 
centru jaderné elektrárny Temelín 
na Vysokém Hrádku je o letních 
prázdninách vystavena keramika, 
tkané výrobky, obrázky. V červnu se 
na zámečku prezentuje svými grafi-
kami a plastikami českobudějovický 
sochař Tomáš Proll. Součástí stálé 
expozice na Vysokém Hrádku je 
celoročně denně přístupná expozi-
ce o využití jaderné energie a fyziky.

Cyklobusy opět v provozu
Od 4. 6. jezdí až do 24. 9. vždy 

v sobotu cyklobusy „Žluté linky“ 
z Českých Budějovic přes Písek až 
na Orlík nad Vltavou a zpět, o letních 
prázdninách je přidána i nedělní lin-
ka (3. 7. – 28. 8.). Více na www.cyk-
lotrans.cz.

JK

Poznámkový blok(g)

Budoucnost 
vlakové dopravy?

Vláda na svém jednání 27. dub-
na 2011 schválila omezení dotací na 
regionální dopravu. Pokud by pře-
stalo platit memorandum o podpo-
ře železniční dopravy uzavřené loni 
vládou Jana Fischera se zástupci 
Asociací krajů, kraj by musel najít ve 
svém rozpočtu 176 milionů korun na 
provoz vlaků na regionálních tratích.

Zajímavé je, že potencionálně 
ekologická a lidová vlaková doprava 
je pro Jihočeský kraj daleko náklad-
nější než doprava autobusová. Kraj 
objednává cestu autobusem za 20 
až 25 Kč za ujetý kilometr, zatímco 
cesta vlakem jej vyjde za každý kilo-
metr na 98 Kč. 

Pro Týn nad Vltavou jsou nej-
důležitější spojení ta autobusová, 
můžeme jen litovat, že naši předci 
lepší železniční spojení např. ve 
směru na Bechyni a Tábor nevybo-
jovali. Týn mohl být důležitým želez-
ničním uzlem. Takto město leží na 
konci pro Kraj málo důležité trasy 
do Číčenic, i když pro každého jed-
notlivého vlakového cestujícího je to 
významné spojení se světem: lepší 
způsob dopravy např. do Strakonic 
nebo do Plzně nemáme. Je to jeden 
z mála spojů, kterým lze přepravo-
vat jízdní kola, má nezanedbatelný 
význam pro studenty i turisty. Celá 
trasa do Číčenic je nádherná vyhlíd-
ková jízda jihočeskou krajinou.

Možná už jezdíte jenom autem, 
ale zkuste udělat výjimku a zkuste si 
vlakové dobrodružství užít – jen tak 
pro radost.

Řepkové ohlédnutí
Jarní měsíce přinesly výraznou 

proměnu krajiny: modré nebe, 
žlutá pole, zelené stromy a tráva. 
Módní barvy letošního jara byly 
prostě výrazné. Řepkové šílenství 
postihlo většinu zemědělských 
ploch v našem okolí. Kolují zvěsti, 
že řepka vyčerpává půdu, nadýmá 
divokou zvěř. Alergici její přítomnost 
zaznamenávají na každém kroku, 
kýchají, pláčí, dusí se. S alergickou 
slzou v oku vítají její odkvět a krajem 
se pak šíří pouze nezaměnitelná 
vůně brukví. Jako energetická plo-
dina i surovina pro výrobu oleje je 
řepka zřejmě výborná. Vypadá to, 
že potraviny a jejich zemědělská 
produkce prostě z ekonomických 
důvodů „letí“ podstatně méně…

Kvetoucí Týn nad Vltavou
Město se proměňuje, dlouhodo-

bá péče o veřejnou zeleň má své 
výsledky:  na jaře nás těší rozkvetlé 
okrasné stromy a keře, v květnu se 
objeví kvetoucí šeříky, okrasné jab-
loně a jírovce, v červnu začínají napl-
no kvést  nejen na náměstí záplavy 
růží. Žijeme v krásném městě…

JK

Zachyceno fotoaparátem: 
„Hledá se majitel tohoto odpadu. Má mimořádnou možnost tyto před-
měty odvézt na sběrný dvůr v Týně nad Vltavou“



Obce Vltavotýnska – Koloděje nad Lužnicí 
Třetí výprava po obcích Vltavotýnska nás zavádí do 5 km vzdálených 

Koloděj nad Lužnicí. Když třetí, tak jsem do nich jela hned třikrát a povídala 
si s třemi lidmi. Každý z nich má trochu jiný pohled na Koloděje, každý od 
života zde očekává malinko něco jiného. 

Informací jsem získala poměrně mnoho, dlouho jsem si však lámala 
hlavu, jak je spojit v jeden celek. Možná stejně, jako jsou Koloděje rozdě-
lené Lužnicí, byly rozdělené i mé myšlenky. Navíc za poslední měsíc u mě 
proběhlo mnoho změn, které mě odváděly od psaní. K plánované změ-
ně zaměstnání se přidalo neplánované prodloužení rekonstrukce domu 
a k tomu ještě nečekaně urychlený přírůstek do rodiny. A ve finále se mi 
ještě porouchal modem a já skončila zcela off line. Proto se omlouvám 
také průvodkyním z Kolodějí, že na slíbený článek musely čekat o měsíc 
déle. Doufám také, že jsem jejich vyprávění příliš nepopletla. Za případné 
nesrovnalosti se proto předem omlouvám. 

Koloděje na mě v porovnání s Předčicemi a Nuzicemi působily zcela 
odlišně. Možná je to dáno větší velikostí, vyšším počtem obyvatel i větší 
chatovou osadou. Přímo u řeky zde najdeme i turistický kemp, který vlastní 
majitelé z Holandska. Aktuálně zde probíhá velká rekonstrukce mostu přes 
Lužnici, která Kolodějím trochu kazí vizáž, ale když vydržíme, můžeme se 
těšit na krásný nový most. Dále mají Koloděje zámek v soukromém vlast-
nictví, který bohužel není nyní přístupný veřejnosti, kousek Lužnice s mož-
ností koupání, Židovský hřbitov, Hostinec U Hanzalů, dnes opravovaný 
hotel a velmi, velmi zajímavou historii. Co Kolodějím chybí, je náves, kde 
by mohlo vzniknout přirozené místo k setkávání obyvatel, společným hrám 
dětí. I zde ale najdeme činné organizace, Osadní výbor, Sbor dobrovolných 
hasičů, myslivce a úspěšný fotbalový klub. 

Koloděje a paní Čurdová
První návštěva obce mě přivedla k vyprávění očima starší generace. 

Koloděje sice nemají vlastního kosmonauta jako Nuzice, ale zato mají paní 
Annu Čurdovou. Tato velmi milá dáma dnes žije se svou rodinou v Kolodě-
jích, kde se i před 84 lety narodila a odkud pochází i její rodina. Věřte mi, 
že nelze v pár odstavcích popsat vše, o čem mi paní Čurdová povídala, co 
vše si pamatuje z vyprávění, četby, nebo co sama prožila. Její povídání by 
bezesporu vyšlo na samostatnou knížku, navíc s přesnými daty i letopočty, 
které paní Čurdová neomylně nosí ve své hlavě. Slyšela jsem o příchodu 
Židů, kteří z důvodu morové epidemie přesídlili z Týna z části do Koloděj 
a z části do Neznašova, jak zde vystavěli nové domy, vyslechla jsem osud 
známého rodu Radoků, Matěje Kopeckého, který zde žil a umřel, o čes-
ké i německé škole, která zde fungovala, i tom, že Koloděje dříve bývaly 
městysem s 1300 obyvateli, kde nechyběla škola, tři obchody, dva řezní-
ci, dva ševci, krejčové i holiči. Slyšela jsem také o škádlení mladé chasy, 
o neveselém osudu Židovského hřbitova, který přes opakované opravy 
neodolal vandalům, či kamenné náhrobky posloužily stavbě nových domů. 
Dozvěděla jsem se, co znamená „sedí jako Žid v hrobě.“ (Pokud netušíte, 
jako já, Židé byli pochováváni zřejmě kvůli místu vsedě s tváří otočenou na 
východ slunce.) Slyšela jsem i o osudu Vratislavů, o tom, kolik lidí před 1. 
světovou válkou utíkalo do Ameriky. Vyprávěla mi o hrůzách druhé světové 
války, o zbytečných vraždách v posledních chvílích. Vyprávěla mi o svém 
muži, který dnes už nežije, o posledním fořtovi v Kolodějích. Vyprávěla mi, 
kolik zemí procestovala, ale vždy se ráda vrátila domů. S láskou mi vyprá-
věla o své dceři a její rodině. Omlouvám se, ale já prostě nedokážu popsat 
vše, co mi paní Čurdová, mimochodem nejstarší žena v Kolodějích, vyprá-
věla. Přestala jsem si i dělat poznámky a jen jí poslouchala. Poslední otázku 
jsem si však přece jen poznamenala a tak vám mohu říci, čím jsou pro paní 
Čurdovou Koloděje:  „Koloděje? To jsou taková moje duše, já sem patřím, 
narodila jsem se tu, má máma se tu narodila. Vždy, když jsem se odněkud 
vrátila, cítila jsem tu pohlazení, dobře se mi dýchalo.“ K tomu asi nejde ani 
nic dodat. Při loučení mi paní Čurdová udělala křížek na čelo a týden na to 
nám do rodiny přibyl nový člen. Náhoda?...Každopádně paní Čurdové ze 
srdce děkuji (nejen) za laskavé přijetí a zajímavé vyprávění.

Koloděje a paní Čečková
Druhou schůzku jsme si domluvila v místním hostinci U Hanzalů s paní 

Čečkovou, mladou maminkou, kterou od paní Čurdové dělí odhadem dvě 
generace. Paní Čečková je rovněž rodačkou. Na otázku, jak se žije v Kolo-
dějích, pokrčila trochu rameny: „Dobře, chybí zde ale kulturní vyžití, místo, 
kde by se lidi mohli scházet.“ Ale nic prý není tak černé, jak to vypadá. 

Z poslední dva tři roky prý sama pocítila změnu. Díky hasičům a fotbalis-
tům vzniklo na fotbalovém hřišti vyžití pro děti, začaly se zde slavit Dětské 
dny. Vítá i středověké poutě, které poslední dva roky na Kolodějském zám-
ku pořádá jeho soukromý majitel. Tato akce bezesporu patří k zajímavým 
zpestřením, nechybí zde prodejní stánky, šermířské souboje, hry pro děti. 
S jistou nadějí především mladší generace očekává výsledek rekonstruk-
ce místního hotelu. Povídá se, že by zde mohl vzniknout bowling, možná 
i bazén. 

Osadní výbor a paní Hrabánková
Jako v jiných přidružených obcích i zde vznikl pětičlenný osadní výbor. 

Paní Věra Hrabánková je jeho členkou. Prvotní cíle osadního výboru byly 
smělé. Některé z různých důvodů ztroskotaly, některé se povedly a jiné 
zůstávají prozatím v plánu. Dětské hřiště nyní vybudovat nelze, chybí obec-
ní náves či obdobný vhodný majetek. Na břehu Lužnice se za přispění 
města objevily lavičky, stejně tak město finančně pomohlo s vybudováním 
svodidel na návsi ve Vesci. Slabým místem zůstává komunikace na Březin-
ku, kde trvale žije mnoho lidí, ze strany města však stále chybí potřebné 
finance k rekonstrukci. I zde osadní výbor doufá v zlepšení komunikace ze 
strany města. Každá věc byla dosud obtížně řešitelná, na úřadě chyběly 
odpovědné kontaktní osoby pro komunikaci s osadními výbory, což pocítili 
i v jiných obcích. Nyní došlo v tomto směru ke změně, kontaktní osoby 
jsou nově určeny a tak i osadní výbor doufá v urychlení a zjednodušení 
spolupráce s městem.   

I paní Hrabánkové jsem se ptala, čím jsou pro ni Koloděje, řekla: „Na rodila 
jsem se zde, odešla jsem, ale stejně jsem se vrátila. Jsem tu doma, a i když to 
není vždy jednoduché, práci v osadním výboru jsem vzala, protože myslím, 
že to má smysl a že se v Kolodějích může mnohé zlepšit.“ 

Tak doufejme společně s místním osadním výborem, ale myslím, že 
se nemýlím, když řeknu, že toto přání bude obdobné i v ostatních při-
družených obcích. 

Závěrem všem třem průvodkyním posílám mnoho pozdravů, děkuji za 
milá přijetí a přeji brzké dokončení načatých i plánovaných rekonstrukcí. 
Osobně bych si ráda nenechala ujít letní slavnost na zámku, i když už 
bohužel musím počkat do příštího roku, v plánu mám návštěvu Židovského 
hřbitova, kdo by se chtěl přidat, klíče jsou k zapůjčení v místním hostinci 
a zvlášť v létě by mohla být krásná procházka podél Lužnice.

Snad mi prominete, když na čas svá putování po obcích Vltavotýn-
ska přeruším. Jak jsem prozradila úvodem, změn u mě proběhlo oprav-
du mnoho a já teď potřebuji volný čas věnovat své rodině a pracovní 
novému zaměstnání. Třeba mi za čas otrne a vydáme se dále, třeba do 
Netěchovic.

Eva Janatová, janatova.eva@centrum.cz

ODPADOVÝ SLOUPEK ...
aneb Co o odpadech možná nevíte

Díl 3. Třídění a využití papíru
* Z odpadů nejvíce vytřídíme papíru, v Jihočeském kraji to vloni bylo 

14,3 kg na osobu. Více než 8 600 tun starého papíru z domácností tak 
neskončilo na skládkách odpadů, ale bylo předáno ke zpětnému využití. 
Možná se to zdá na první pohled málo, ale celkově se tak podařilo zachrá-
nit minimálně 5 000 stromů, které by jinak musely být pokáceny na výrobu 
papíru, nemluvě o úsporách vody a energií. To potvrzuje, že třídění odpadů 
má smysl!

* Základní surovinou pro výrobu papíru jsou celulózová vlákna získáva-
ná složitým chemickým procesem z přírodních surovin, zejména ze dřeva. 
Platí, že čím delší vlákno, tím kvalitnější papír.

* Vhodnou alternativou je ale získávání celulózových vláken ze starého 
papíru. Tento proces je několikanásobně méně náročný na energii a je při 
něm použito jen minimum chemických látek. 

* Jak se vlastně sběrový papír v papírnách zpracovává? Nejdříve se 
rozvlákní v rozvlákňovači, který si můžete představit jako veliký mixér. V 
něm se papír „mixuje“ asi 30 minut, až vznikne vodní roztok, který obsahuje 
získaná celulózová vlákna. Tento roztok se dále upraví, zbaví se např. kovo-
vých sponek, plastových pásek a podobných nečistot a vlákna se použijí 
k výrobě papírových výrobků. Papírové vlákno může projít recyklací šest až 
sedmkrát, pak už je příliš krátké a papír z něj nelze vyrobit.

* Ze sběrového papíru se vyrábí kancelářský papír, papírové obaly, vlni-
tá lepenka, papír pro noviny a časopisy, obaly na vajíčka apod. 

* I papír, který prošel několikrát recyklací, lze dále užitečně využít – lze 
například kompostovat nebo použít na izolace či nástřiky.

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



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

Pozvánka do muzea
V neděli 19. června 2011 /vltavotýnská pouť/ od 9.00 do 

15.00 hodin se bude konat v průjezdu zámku na náměstí Míru 
již osmý ročník propagační výstavy Českého svazu chovatelů 
a Českého svazu včelařů. Chovatelé z Vltavotýnska, kteří byli 

finančně podpořeni v rámci projektu Vltavotýnský Oranžový rok 2011, zde 
budou prezentovat své chovatelské úspěchy.

V pátek 1. července v 17.00 hodin bude vernisáží zahájena výstava his-
torických psacích strojů ze soukromé sbírky Ing. Pavla Havlíka z Prahy. 

V pátek 8. července v 17.00 hodin se bude konat vernisáž výstavy Aka-
demický malíř Milan Peterka – výběr z tvorby. Výstava se uskuteční k auto-
rovým nedožitým osmdesátým narozeninám.

Muzeum je v červnu otevřeno: úterý - pátek od 9.00 do 17.00 hodin, 
v sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hodin.

Vltavotýnské podzemní chodby jsou v červnu přístupné od úterý do 
pátku ve 14.00, 15.00 a 16.00 hodin, v sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 
hodin. Těšíme se na vaše návštěvy.  

M. Opluštilová

Poděkování
Také v tomto roce se naše muzeum připojilo k celostátnímu festivalu 

Muzejní noc – letos již sedmý ročník, kterou jsme opět připravovali ve spo-
lupráci s Divadelní společností Vltavan. I přes počáteční nepříznivé počasí, 
kdy se v podvečer nad Týnem a okolím přehnalo dokonce i tornádo, se 
ve třech procházkách celkem pět set návštěvníků vypravilo za zajímavý-
mi historickými událostmi. Tentokrát naše procházky směřovaly od studny 
před muzeem kolem kostelní věže na nábřeží a pokračovaly ulicemi Pivo-
varskou, Matěje Kopeckého, Rámy a končily u ZŠ Vinařického náměstí. 
Rádi bychom poděkovali všem kdo se na přípravě této akce podíleli - všem 
účinkujícím, zvláště členům Divadelní společnosti Vltavan pod vedením G. 
Duškové, Městu Týn nad Vltavou, členům Sdružené obce Baráčníků, stráž-
níkům Městské policie, firmě Rumpold-T, ZŠ Vinařického náměstí a majite-
lům nemovitostí, u kterých se odehrávaly jednotlivé scénky z vltavotýnské 
historie. Největší dík patří našim návštěvníkům za to, že přijali naše pozvání 
k této již tradiční akci, při které se mohli pobavit a zároveň si obohatit své 
znalosti z historie města. Řada malých i velkých návštěvníků také využila 
možnosti prohlédnout si muzejní expozice a výstavy v netradiční době. Ješ-
tě jednou všem děkujeme a již se těšíme na Muzejní noc 2012.

M. Opluštilová

O čem také psal Vltavín před osmdesáti léty…
/vybrala M. Opluštilová/

Budoucnost našeho města
Přihlížíme-li k povšechnému rozvoji našich měst, pozorujeme téměř 

v každém městečku určitý rozvoj a vzestup a to hlavně po stránce prů-
myslové. A právě tato otázka přichází v úvahu v našem městečku, které 
dosud nemá průmyslových podniků takového druhu, jaký by právě mohl 
prospěti rozvoji našeho města. Zřizování průmyslových podniků nepřináší 
dobro pro každé městečko a záleží také na tom, jakou výrobou se příslušná 
továrna zabývá. Je jisté, že průmysl prospívá nemalou měrou všude a je-li 
místo bohaté průmyslem, jest i zabezpečeno národohospodářsky. Zvláště 
v dnešní době pociťují některá městečka na českém jihu citelný nedostatek 
průmyslového odvětví a právem se říká, že jižní Čechy jsou chudý a zapo-
mínaný kraj. Naše městečko je krásné; je obklopeno lesy, středem protéká 
Vltava, poloha je také krásná, avšak schází zde průmysl, či jak se lépe 
říká – život. Přáli bychom si míti v našem městečku také průmysl – takový, 
který by mohl poskytnouti trvalého zaměstnání všem lidem. Znamenalo by 
to tedy mnoho, neboť naše město by vzkvétalo – avšak jen do určité míry. 
Přišla doba racionalizace a průmysl, zvláště technický, stojí ve výši doby. 
To znamená, že desetitisíce lidí bylo vyřazeno dokonalými stroji z práce 
a ponecháno na pospas hladu a bídě. Nezaměstnanost jest dnes všude, je 
vyrobeno ohromné množství zboží, není však kupujících. Následek, to neza-
městnanosti. Průmyslové podniky budují se dále a výroba se racionalizuje 
den ode dne. Z toho vidíme jasně, že průmysl do budoucna drobnému lidu 
mnoho krásného a užitečného nepřinese. Veliká průmyslová města stávají 
se rodištěm různých chorob, stávají se pro obývání v letní době nesnesi-
telnými a lidé,  zmořeni namáhavou prací a zkaženým vzduchem, hledají 
útočiště na venkově. Obyvatelé průmyslových měst trpí nedostatkem čer-
stvého vzduchu, zato však nemají nouzi o vzduch naplněný miliony bacilů, 
o lomoz a hluk trhající nervy, o dým továrních   komínů a o zápach automo-
bilů. A nyní si představme, že by takto vyhlížela všechna naše města! Kam 
by lidé jezdili na zotavenou, když by celé kraje, kdysi okrášlené sytou zelení 
stromů, vyhlížely  jako města zamořená dýmem, prachem a hřmotem? Kde 
by se léčili tuberkulosní lidé, když již dnes jsou sanatoria přeplněna? Města 
a kraje budou bohaty průmyslem, ale za to bude přibývati chorob a úmrtí. 
Jeden anglický učenec kdysi prohlásil: „Přijde doba, kdy stroj vymstí se 
člověku!“ Ano, průmysl znamená mnoho, nikoliv však to, aby zajistil lidstvu 
nejen práci a chléb, nýbrž i zdraví a klidný život. Přijde doba, kdy malá 
a zapomínaná městečka a kraje rozkvetou nikoli průmyslem, nýbrž zdra-
vým bydlením a pohodlím.

Není tudíž planou frází, řekne-li někdo, že není důležité jen budovati prů-
mysl, ale že je tím více zapotřebí budovati zdravá zahradní města, kde by 
mohly masy chorých lidí z průmyslových měst posíliti  své chatrné zdraví. 
Nechtějme proto jen míti průmysl všude, ale snažme se také o to, připraviti 
obyvatelům velkých měst zdravé a klidné bydlení. A městečka, jakým je 
právě náš Vltavotýn, nebudou  pro svůj rozvoj potřebovati průmyslu, poně-
vadž mají vlivem svého okolí něco krásnějšího a užitečnějšího: čistý, svěží 
vzduch a klid! A taková místa budou hledána, jako jsou dnes hledána sana-
toria pro tuberkulosní.

Vltavotýnské výtvarné dvorky 2011
XVII. roèník

/malba, grafika, kresba, plastika, keramika, sklo,
fotografie, knižní vazba/

která se uskuteèní pod záštitou 
hejtmana Jihoèeského kraje Mgr. Jiøího Zimoly

v sobotu dne 25. èervna 2011 v 16 hodin
v Mìstské galerii U Zlatého slunce, nám. Míru 37, Týn nad Vltavou
telefon 604 207 826, www.tnv.cz, marie.hanusova@kultura.tnv.cz

Výstavu zahájí
Mgr. Milan Šnorek, starosta mìsta Týn nad Vltavou

K výstavì promluví
Mgr. Jiøí Zimola, hejtman Jihoèeského kraje

Zástupce ruské spoleènosti TVEL
Ing. Miloš Štìpanovský, øeditel Jaderné elektrárny Temelín

Mgr. Jana Mráèková, øeditelka MCKV
Marie Hanušová, galeristka

V rámci slavnostní vernisáže 
zahraje vynikající jazzový interpret Štìpán Markoviè

Od 18 hodin se koná na námìstí koncert, na kterém vystoupí
SAX TET Štìpána Markovièe se sólisty,

od 19.30 hodin vystoupí František Uhlíø Team v obsazení:
František Uhlíø (kontrabas), Adam Tvrdý (kytara),

Jaromír Helešic (drums) a americký zpìvák Andrew Lee Davison

Prodejní výstava je otevøena
dennì 10 - 17 hodin a potrvá do 30. srpna 2011

Hlavní sponzor výstavy je ruská spoleènost TVEL Corporation
Generální partner Mìstské galerie U Zlatého slunce je Skupina ÈEZ

Komunitní plánování sociálních 
služeb na Vltavotýnsku

Minulý rok MAS Vltava, o.s. podávala žádost o dotaci na projekt 
„Komunitní plánování sociálních služeb na Vltavotýnsku“ do Evropské-
ho sociálního fondu, a ta byla schválena k finanční podpoře.

Projekt je zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních 
služeb na území ORP Týn n/Vlt. Cílem projektu je podpora místního partner-
ství na Vltavotýnsku a vypracování aktuálního komunitního plánu sociálních 
služeb. Projekt navazuje na úspěšnou akci z roku 2006. Při realizaci pro-
jektu bude využita metoda komunitního plánování. Po celou dobu budou 
vzájemně spolupracovat cílové skupiny, kterými jsou uživatelé, zadavatelé 
a poskytovatelé soc. služeb. Do procesu mohou být zapojeny nejen orgány 
veřejné správy, poskytovatelé ale i široká veřejnost. Ti všichni se budou 
podílet na zpracování Komunitního plánu sociálních služeb v pracovních 
skupinách. Těchto pracovních skupin se může účastnit každý zájemce bez 
omezení. V Týně n/Vlt. bude vytvořeno kontaktní místo pro práci s cílovými 
skupinami. Během realizace projektu budou vypracovány potřebné analý-
zy (socio-demografická analýza, analýza aktuální sociální situace, analýza 
sociálních služeb, analýza potřeb uživatelů) včetně specifické studie mož-
ností rozvoje rezidenčních služeb, která vyplynula z hodnocení součas-
ného Plánu rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2007 - 2010. Řídící 
skupina i pracovní skupiny se budou scházet na pravidelných jednáních. 
Po provedení analýz zformulují vizi a navrhnou priority plánu. Po vytvoře-
ní SWOT analýz navrhnou opatření a vypracují podrobné návrhy aktivit, 
které povedou k zefektivnění systému sociálních služeb na Vltavotýnsku. 
Vypracovaný plán bude předložen k veřejnému projednání a k projednání 
v orgánech obcí. Sdružení měst a obcí Vltava jako partner bude na projektu 
úzce spolupracovat a zapojí se do všech aktivit.

Hlavním výstupem z procesu plánování bude aktualizovaný komu-
nitní plán sociálních služeb, který pomůže vytvořit podmínky pro rozvoj 
a udržitelnost služeb, které budou reagovat na skutečné potřeby občanů 
z ORP Týn nad Vltavou. Dalším výstupem bude přehled poskytovatelů soci-
álních služeb, který podpoří informovanost občanů o dostupných sociál-
ních službách.

Realizace projektu bude probíhat na území správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Týn nad

Vltavou. Tento správní obvod zahrnuje obce: Bečice, Čenkov u Bechy-
ně, Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, 
Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice a Žimutice.



      

13.+14. 6. 

19:30

Lidice eské drama

    Karel Roden ve snímku, který je ambiciózním dramatem se zam ením na kruté osobní 
p íb hy oby ejných lidí. 

127 minut 

15. 6. 

18:30

Kung Fu  Panda 2  3D animovaný film

Nejlín jší tvor pod sluncem chlupatý pandí chlapík Po, p ekonal sám sebe a zachránil 
rodné údolí p ed zlosynem. A ekl si o druhé pokra ování.

90 minut, film má eský dabing

16. 6.

19:30

X Men: První t ída sci-fi

Dva mladí muži, kte í zatím jen zkoumali své "zvláštní" schopnosti a pracovali na 
zastavení nejv tších hrozeb pro lidstvo. Bývali to p átelé, ale potom se z nich stali 
nep átelé na život a na smrt.

110 minut, film má eské titulky

20.+22.+23. 6

19:30

V pe in  3D eský  muzikál

Magický sv t dobrých i zlých sn , který se ukrývá p ímo v našich pe inách, ožije v 
muzikálové pohádce F. A. Brabce ve formátu 3D. Na malebném nám stí stojí proti sob
dva domy. V jednom se nachází istírna pe í, v druhém má kabinet paní Hilda –
vyklada ka sn . Mezi nimi vládne nep átelství na život a na smrt.

103 minut 

24. 6.

19:30

Kazatel 3D ak ní sci-fi

Poslední p ežívající upí i byli p emíst ni do izolovaných rezervací, zatímco lidstvo žije 
v opevn ných m stech, kterým vládne církev. Kazatelé, trénovaní jako nemilosrdní 
zabijáci v upírských válkách, nyní vykonávají pod adnou práci a žijí tém  od íznuti od 
okolního sv ta. Jsou ozna eni viditelným tetováním a jejich sousedé se jich straní. Když se 
ke Kazateli donese zpráva o upí ím útoku a únosu osmnáctileté dívky z odlehlé základny, 
požádá vládnoucí monsignory o povolení vydat se na pomoc unesené dívce.

87 minut, film má eské titulky

29. 6.

19:30

Princ a Pru as  komedie

Komedie o dvou princích. Arogantní a lenivý princ, žije ve stínu bratra. Ale když je jeho 
snoubenka unesena zlým arod jem a tak se oba brat i vydávají na odvážnou misi. 
Spole n  musí porazit hr zostrašné kreatury a p ekonat mnoho p ekážek.

102 minut, film má eské titulky

30. 6.

18:30

Pan Popper a jeho tu áci komedie

Život obchodníka nabere obrátky poté, co zd dí šest tu ák . Jakmile upraví sv j byt na 
lední íši, z jeho podnikání se díky tu ák m stává peklo. Avšak vše zlé je k n emu 
dobré. Film na motivy stejnojmenné knihy pro d ti z roku 1938.

film má eský dabing

4. 7.

19:30

Karcoolka 2  3D animovaná komedie

Bylo, nebylo, ale klidn  mohlo být… Pro  se po ád držet knížek? Karcoolka je dnes 
slušná puber a ka, není to žádná sle inka. Babi ka už dávno nesedí doma a neplete 
epice. Jen si ob as ujede na po ádném pe ení. No a vlk? Žijeme p eci v civilizované 

dob . Záchrana Jení ka a Ma enky, kte í byli uneseni za záhadných okolností, nebude 
snadná. Cool mise za íná…

XXX minut, film má eský dabing

6. 7. 

19:30

ertvova nev sta eská pohádka

Repríza nové pohádky režiséra Zde ka Trošky. V adaptaci pohádky Boženy N mcové ale 
ertova nev sta ukáže, že s erty skute n  nejsou žerty. To vše ve výpravné podívané 

sršící humorem, triky a hv zdami v hlavních rolích.

101 minut 

7. 7.

19:30

Transformers 3  3D animovaný film

      Mimozemští roboti, maskovaní za pozemská auta, tentokrát ve 3-D kabátku. V 
originále nese t etí díl Transformers podtitul „Temná strana M síce“. Práv  tady p ed 
lety posádka první americké m sí ní expedice Apollo 11 objevila mimozemské vesmírné 
plavidlo a moud e si to nechala pro sebe, respektive pro tajné služby. Podle Autobot , 
kte í už dvakrát dokázali ochránit Pozemš any p ed ni ivou invazí jejich zlých 
konkurent  Deceptikon , to ale byla zásadní chyba. 

XXXX minut, film má eský dabing

11. 7.

19:30

Pa ba v Bangkoku  komedie

Ve filmu „Pa ba jedou ty i kamarádi do exotického Thajska na svatbu jednoho z nich. 
Jenže ne všechno se vždy d je tak, jak se naplánuje. Co se stane v Bangkoku  si 
nedokážete ani p edstavit.

27. 6.

19:30

Tv j snoubenec, m j milenec romantický film

    Na oslav  svých t icátých narozenin se Rachel White za íná trápit pocitem, že jí život 
zatím nevychází podle jejích p edstav. Má sice skv lou práci v prestižní právní kancelá i, 
to jí ale ke št stí nesta í. Ráno probudí vedle svého spolužáka z univerzity… a snoubence 
Darcy. Nedokážou vysv tlit, jak mohli nechat vše zajít tak daleko, a snaží se na spole n
strávenou noc zapomenout. 

113 minut, film má eské titulky 95 minut, film má eské titulky



Pes za to nemůže!
 

V polovině května nás překvapil projev vandalismu, s nímž jsem se 
dosud nesetkali. V nábřežním parku na pravém břehu Vltavy jsme na dvou 
různých místech nalezli stromy (jírovec maďal a javor červený), z jejichž 
kmene byla buďto úplně nebo z velké části oloupaná kůra a na odkrytém 
povrchu dřeva bylo patrné mnohačetné poškození ostrým předmětem. Po 
bližším prozkoumání jsme došli k závěru, že oba stromy poškodil svými 
zuby pes.

Při prohlídce většího stromu (jírovce maďalu) jsme nalezli stejná poško-
zení i na nejnižších větvích v koruně ve výšce asi 170 cm, navíc zde došlo 
i k odlomení částí těchto větví. Celkový rozsah poškození je takový, že 
nedává tomuto stromu šanci na přežití. Do doby poškození se jednalo 
o zcela zdravý, pravidelně rostlý a po všech stránkách kvalitní strom. 

Javor červený, jehož poškození dává určité šance na záchranu, je sou-
částí stromořadí v části parku mezi starým a novým mostem. Případná 
náhrada stromem menšího vzrůstu naruší současný vzhled stromořadí, při 
použití vzrostlého stromu se podstatně zvýší náklady.

Vyhodnocená škoda se pohybuje v řádech desítek tisíc korun, ovšem 
bez zohlednění nákladů na odstranění poškozených stromů a odpovídající 
náhradní výsadbu. Podle našeho názoru byla naplněna skutková podstata 
trestného činu poškozování cizí věci a z tohoto důvodu jsme podali Policii 
ČR trestní oznámení na neznámého pachatele.

S poškozením parkových dřevin v důsledku tohoto podivného „výcviku“ 
psů jsme se v našem městě setkali poprvé. Vzhledem k výši škody i způ-
sobu provedení bychom do budoucna chtěli předcházet podobným udá-
lostem. Rada města proto přijala usnesení, na jehož základě bude vypsána 
finanční odměna za případné informace, které by vedly k dopadení pacha-
tele poškození stromů v nábřežním parku. 

Ing. Ivan Palma
Vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Týn nad Vltavou

Občanský informační občasník
Také se vám někdy pletou pojmy typu státní správa, samospráva? 

Nejste si jisti s tím, co všechno rozhoduje samospráva města? V této 
rubrice se budeme věnovat častým dotazům na podobná témata.

Základní pojmy z oblasti veřejné správy vysvětluje Zákon o obcích 
č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná správa zahrnuje státní správu, samosprávu a ostatní veřejnou 
správu.

Územní samospráva - při výkonu veřejných úkolů mají města a obce 
veřejnou moc. Stát zcela předal některé své pravomoci jinému subjektu – 
územní samosprávě, aby je vykonávala místo něj. Ústava České republiky 
v čl. 8 zaručuje obcím právo na samosprávu, tj. právo na výkon samostatné 
působnosti obce.

Samostatnou působností se rozumí právo obce spravovat své záležitos-
ti v zájmu obce a občanů samostatně, obec se tak řídí pouze zákony a jiný-
mi právními předpisy.

Kompetence samosprávy
Obec podle zákona v samostatné působnosti pečuje o vytváření pod-

mínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, 
např. potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy, informací, výcho-
vy a vzdělávání, ochrany veřejného pořádku, aj. Obec v samostatné působ-
nosti vydává obecně závazné vyhlášky, např. o místních poplatcích, o čis-
totě a veřejném pořádku, o volném pohybu psů, o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Co nepatří do kompetencí samosprávy
Samospráva města nesmí zasahovat do výkonu státní správy (např. sta-

vební řízení, povolování kácení, rozhodování o dopravním značení atd. ), 
zde je jedinou normou zákon a jiné právní předpisy. 

Státní správa je část veřejné správy, která je vykonávána prostřednic-
tvím státních orgánů. Orgány státní správy jsou především ministerstva 
a jiné ústřední orgány státní správy, spadají sem také města a obce při 
výkonu přenesené působnosti. Města a obce tak vykonávají pro stát něk-
teré úkoly místo něj.

Přenesená působnost - výkon státní správy znamená, že stát přenesl 
na základě zákona některé pravomoci na města a obce – vykonávají své 
povinnosti co nejblíže občanům. Příkladem může být zhotovování občan-
ských průkazů, cestovních dokladů, rozhodování o stavebním povolení či 
vedení matriky. Rozsah přenesené působnosti je vždy určen zákony. Na 
výkon státní správy obce dostávají příspěvek na přenesenou působnost. 
V přenesené působnosti obec vydává nařízení obce, vydává správní roz-
hodnutí, přitom se řídí zákony a jinými právními předpisy, usneseními vlády, 
směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními příslušných orgánů 
veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.

Město
Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány 

města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.
Město spravuje své záležitosti samostatně, tzn. má samostatnou působ-

nost. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasaho-
vat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. 

Starosta zastupuje město navenek. Starostu a místostarostu (místosta-
rosty) volí do funkcí zastupitelstvo města z řad svých členů.

Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu města, vykonává 
tento orgán jako svou přenesenou působnost. V případě Týna nad Vltavou 
je vykonávána v rozsahu obecního (městského) úřadu s rozšířenou působ-
ností tímto úřadem. 

Město Týn nad Vltavou je obec s rozšířenou působností.
Správní obvod obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou: Bečice, 

Čenkov u Bechyně, Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč, Hartmanice, Horní 
Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn nad Vltavou, 
Všemyslice, Žimutice.

Městský úřad 
Městský úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník 

městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. 
V čele městského úřadu je starosta.

Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu 
tajemníka městského úřadu.

Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu 
odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci města zařazení do 
městského úřadu.

Městský úřad v oblasti samostatné působnosti (samosprávy) plní úkoly, 
které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce a pomáhá výborům 
a komisím v jejich činnosti, vykonává také přenesenou působnost (výkon 
státní správy) podle zákona s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiné-
ho orgánu obce.

Více informací najdete v zákoně č.128/2000 Sb., na internetu je dostup-
ný např. na http://portal.gov.cz. JK

VLTAVOTÝNŠTÍ RYBÁŘI
ŠKOLENÍ ADEPTŮ SPORTOVNÍHO RYBÁŘSTVÍ se koná 

v sobotu 9. července 2011 v 09.00 hodin v Zámecké restauraci 
pana Bezpalce. Zájemci o sportovní rybaření a členství v týn-
ské místní organizaci ČRS se mohou přihlásit ve výdejnách 

povolenek v prodejnách rybářských potřeb u paní Olgy Koberové v Orlické 
ulici na Malé Straně a u pana Františka Macháčka na náměstí Míru.

Přihlásit se můžete také rovnou před zahájením školení. Po seznámení 
se základy rybolovu, rybářským řádem a platnými předpisy odpoví účastní-
ci v písemném testu na stanovené otázky a po zaplacení vstupního příspěv-
ku a členské známky se stanou členy rybářské organizace.

(hej)

Jízda zručnosti
V sobotu 21. května 2011 se v Týně nad Vltavou uskutečnila 13. rokem 

soutěž Oranžového roku - Jízda zručnosti. Soutěžících se přihlásilo 20, 
z toho 5 žen a 15 mužů. Soutěž měla 7 disciplín. Někomu se dařilo, někomu 
o trochu méně. Ale i tak si všichni zasoutěžili. Soutěžil i můj taťka, skončil 
na 9. místě. Bylo i malé občerstvení, aby si soutěžící odpočinuli a načerpali 
energii. Také tam nechyběla mezisoutěž - chůze na chůdách. Zúčastnili se 
děti i dospělí.

Super strávené odpoledne díky panu předsedovi AMK Vladimíru Královi.
Markéta Šímová, 11 let

13. ročník „Jízdy zručnosti automobilů“
V sobotu 21. května 2011 uspořádal Automotoklub ZO VLTAVA na par-

kovišti firmy JIS již 13. ročník Jízdy zručnosti osobních automobilů. Tato 
automobilová soutěž opět proběhla v rámci „Oranžového roku“ za velmi 
pěkného počasí. Soutěže se letos zúčastnilo celkem 20 řidičů. Prezentace 
zájemců o sportovní klání proběhla od 12.30 do 13.00 hod. Mezi soutěžící-
mi bylo i 5 žen, které si bez obav vyzkoušely své řidičské schopnosti před 
zraky přihlížejících diváků. Soutěže se jako každoročně zúčastnili i zástupci 
z Českých Budějovic. Trať obsahovala již tradiční prvky (slalom, zajíždění 
do garáže, převážení předmětu, zastavení v přesně vymezeném prostoru...) 
a všichni soutěžící se s ní mohli seznámit ve zkušební jízdě. Potom násle-
dovala dvě měřená kola a lepší čas byl započítán do výsledného pořadí. 
V letošním roce se opět potvrdilo, že neplatí pravidlo: „Čím silnější auto, 
tím větší naděje na úspěch“. Dokazují to i výsledky jízd, kdy Josef Zunt 
z Týna nad Vltavou se Škodou 120 jako jediný zdolal trať v čase pod minu-
tu a obsadil první místo s časem 56,31 vteřiny. Dobře zvládli trať soutěže 
i další v pořadí, kdy Miloslav Čáp s vozem Toyota Corolla obsadil 2. místo 
s časem 1:03,34 minuty a Vladimír Roupec s vozem Nissan Micra získal 3. 
místo s časem 1:05,53 minuty. V kategorii žen obsadila 1. místo Marcela 
Jarošová, která zvládla trať s vozem Ford Focus za 1:29,05 minuty, druhé 
místo s vozem Volvo patří s časem 1:31,00 minuty Dáše Mikuláškové a na 
třetím místě se umístila Jitka Králová s vozem Opel Zafira, časem 1:35,97 
minuty. V přestávce mezi soutěžními jízdami proběhla mezisoutěž, do které 
se přihlásila většina přítomných soutěžících a jejich potomků. Chůze na 
chůdách prověřila fyzickou zdatnost všech účastníků a první tři soutěžící, 
jak z kategorie dětí tak i dospělých, byli odměněni cenami. Hodnotné ceny 
vítězům Jízdy zručnosti osob-
ních automobilů předal předse-
da Automotoklubu p. Vladimír 
Král, který všem soutěžícím 
poděkoval za účast a zároveň 
je pozval na příští ročník této 
zajímavé soutěže. Poděkování 
patří rovněž panu Václavu Hod-
nému za propůjčení parkoviště 
fi. JIS k uskutečnění soutěže.

Členové Automotoklubu 
děkují sponzorům, kteří věno-
vali pěkné ceny do soutěže 
a finanční podporou umožnili 
konání této dnes již tradiční 
a oblíbené soutěže: AUTO-
MOTO Beránek, Autoopravna 
Slepička, Autoopravna ZEKA, ČOKO Mikšátko, ELBH Luňáček, Drogerie 
Chlumecká, Jaderná elektrárna Temelín, JIS Hodný, Papírnictví Slepička, 
RUFA Pučéglová, SHEEL, STK Novotný, Velkoobchod Jednota Týn nad 
Vltavou a VOX Tábor. 

Král Vladimír, předseda AMK



Ze spolkové činnosti
Činnost našeho spolku byla bohatá i v měsíci květnu 2011, kdy 

byla zaměřena na plnění úkolů vyplývajících ze schváleného plánu 
činnosti na rok 2011. 

Po jednání výboru spolku dne 1. 5. 2011, o kterém jsme informovali v minu-
lém čísle Vltavínu, následovaly plánované akce. 

Dne 8. 5. 2011 se delegace našeho spolku účastnila pietní akce u příležitos-
ti 66. výročí osvobození naší vlasti. Akci jsme ve spolupráci s Městem Týn nad 
Vltavou a ostatními spolky organizovali i my. Pietní akce proběhla důstojně, po 
položení věnců k památníku padlých na Malé Straně pronesl starosta města 
p. Mgr. Šnorek krátký projev. Poté byla akce ukončena. 

Dne 14. 5. 2011 se konala kulturně – společenská akce – zájezd do Letec-
kého muzea v Praze – Kbelích a posléze návštěva zámku Jemniště u Benešova 
(vyhodnocení akce na jiném místě). 

Dne 5. 6. 2011 proběhlo další jednání výboru spolku. Jednání zahájil a řídil 
předseda spolku bratr Vladimír Brom. V úvodu jsme uctili minutou ticha památ-
ku zemřelých členů našeho spolku – bratrů Josefa Bárty a Josefa Hrušky. Zápis 
z minulého jednání přednesl jednatel spolku bratr Lubomír Pavlíček. Následo-
val další bod, příjetí nového člena spolku. Na základě vlastní žádosti byl jedno-
myslně přijat do našich řad bratr Václav Polida z Týna nad Vltavou. Poté jsme 
provedli vyhodnocení kulturně společenské akce – zájezdu 14. 5. 2011. Pro-
jednali jsme přípravu a provedení kulturně společenské akce v měsíci červnu 
2011, účast našeho spolku na slavnostech města v červenci 2011. 

Jednání kulturní komise proběhne ve středu dne 29. 6. 2011 od 17.15 hodin 
v Pohostinství Pavláčka, jednání výboru proběhne v měsíci září 2011, v neděli 
dne 4. 9. 2011 od 10.00 hodin na Baráčnické rychtě. 

Významná životní výročí členů spolku:
Bratři – Josef Petřík, 17. 6. 2011 – 65 let, Jaroslav Brom – 24. 6. 2011 – 65 

let. Byly určeny delegace k předání gratulací a dárků. Všem přejeme do dalších 
let života hodně zdraví a spokojenosti. 

Přehled nejbližších akcí spolku, na které jsou zváni i občané našeho města 
a nečlenové spolku:

Sobota 25. 6. 2011 – 6. ročník Setkání s českou písničkou, část letní (viz 
pozvánka na jiném místě)

Neděle 21. 8. 2011 - zájezd parníkem z Týna nad Vltavou na Orlík a zpět 
(vstupenky výherců z rybářského plesu zůstávají v platnosti)

Sobota 24. 9. 2011 – 6. ročník Setkání s českou písničkou, část podzimní 
v Předčicích. 

Jménem výboru spolku přeji všem občanům příjemné prožití prázdnin 
a dovolených a těšíme se na setkání s Vámi na našich akcích. 

Pozvánky jsou zveřejněny i na webových stránkách www. tnv. cz/ Spolky 
a sdružení. 

LP

Veteráni Spolek bývalých vojáků v Týně nad Vltavou si Vás, členy spolku, 
rodinné příslušníky  a občany města, dovoluje pozvat na kulturní společen-
skou akci v rámci Vltavotýnského oranžového roku 2011 pod patronací Jader-
né elektrárny Temelín, generálního partnera Vltavotýnského oranžového roku 
k uvítání léta a k posezení při hudbě, nazvanou

6. ročník Setkání s českou písničkou – část letní
Kdy: Sobota 25. června 2011, Kde: Restaurace Zámecká, Zámecké nádvoří, 

V kolik: Od 16.00 hodin
Program: 1) Zahájení – předseda spolku, 2) Vystoupení DH Ševětínka pod 

vedením kapelníka p. Veselého v pořadu o české písničce, 3) Volná zábava 
s DH Ševětínka, 4) Závěr – dle zájmu (předpokládaný kolem 24.00 hodin)

Příspěvek účastníků: 50,- Kč
Různé: 1) Občerstvení (nápoje, jídlo, sladkosti apod.) zajištěno kolekti-

vem Restaurace Zámecká pod vedením p. Bezpalce Jaroslava.
Přijďte všichni a přiveďte své známé a rodinné příslušníky, členové spolkový 

odznak na akci s sebou.
      Vladimír Brom, předseda spolku

Vyhodnocení kulturně-společenské akce 
„Za krásami středních Čech“

Na základě Plánu kulturní činnosti spolku proběhla v sobotu dne 14. 5. 2011 
kulturně – společenská akce – zájezd za krásami středních Čech. Akce se konala 
v rámci Vltavotýnského oranžového roku 2011 pod patronací Jaderné elektrárny 
Akce se zúčastnilo celkem 37 občanů, z toho bylo18 členů našeho spolku. Akce 
byla zahájena tradičně na parkovišti pod kostelem. Po provedení společného 
fota jsme nastoupili do autobusu a vyrazili směr Praha. Kolem 10.00 hodin jsme 
dorazili na místo 1. zastavení – Praha – Kbely. Zde jsme navštívili Vojenské letec-
ké muzeum, do kterého je vstup zdarma. Prohlídku jsme zahájili s průvodcem, 
který nás seznámil s historií vzniku tohoto muzea a s jednotlivými expozicemi. 
Po půlhodinovém vstupu jsme se rozešli po celém areálu. A bylo co obdivo-
vat. Prohlédli jsme si jednotlivé expozice po jednotlivých vývojových obdobích. 
Vystavená letecká technika obsáhla v podstatě období od 1. světové války až po 
současnost. Součástí výstavy byla i letadla několika členských států NATO. Po 
podrobné prohlídce jsme se občerstvili, nasedli do autobusu a jeli na další místo, 
a sice na zámek Jemniště u Benešova. Zde jsme již byli očekáváni. Absolvovali 
jsme cca hodinovou prohlídku zámeckých prostor s výkladem. Výklad byl velmi 
jasný, podrobný, srozumitelný. Po skončení prohlídky zámku jsme si prohlédli 
velmi rozsáhlou zámeckou zahradu. Součástí této zahrady byli zvířecí koutek, 
kde jsou chovány lamy a osel. Tam si přijdou na své zejména děti. Celý areál, 
uvnitř zámku i vně zámku, je velmi udržovaný, nádherný, včetně zámecké zahra-
dy. V akci jsme viděli i současného majitele zámku. Stojí za to se do obou těchto 
lokalit vypravit na rodinný výlet, nejsou nijak časově ani fyzicky náročné. Po skon-
čení prohlídky zámku Jemniště jsme opět udělali společné foto a vydali jsme se 
na cestu k domovu. Cestou jsme se zastavili v Miličíně v restauraci Česká Sibiř, 
kde jsme se občerstvili. Domů jsme dorazili spokojeni kolem 18.30 hodin. 

Co se týká ohlasů účastníků zájezdu, tak byli spokojeni. Ti, co se nezú-
častnili, tak mohou jenom litovat toho, že přišli o pěkný kulturní zážitek. Děku-
jeme firmě Stibus za zabezpečení autobusu, řidiči autobusu bratru p. Josefu 
Děkanovi za ochotu a bezpečnou, kvalitní a trpělivou jízdu, všem účastníkům 
zájezdu za aktivní přístup, dochvilnost, respektování pokynů vedoucího zájez-
du a slušné chování během celé akce. 

LP

GRAFFITI
Graffiti je v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru 

technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání.
Pokud mluvíme o graffiti, můžeme rozlišovat dva základní typy lidí, kteří graffiti vytvářejí.
Ti první jsou mezi obyvateli velmi neoblíbení. Jedná se o ty, kteří „zdobí“ domy pou-

hou laikovi nic neříkající „čmáranicí“. Většinou má symbolizovat podpis samotného wri-
tera, tedy v jejich slangu člověka, který grafity vytvoří. Takovéto podpisy se nazývají tagy 
a jsou malovány převážně začínajícími sprejery.

Druhý typ sprejerů již není veřejností tak odsuzován. Tito lidé vědí, že ničení domů 
sprejováním na jejich omítky je zcela zbytečné. Jejich díla můžeme vidět pouze na měs-
tem určených místech, v některých případech však i na vagonech metra nebo tramvají. 
Graffiti od těchto writerů mají mnohem větší rozměry, jsou propracovanější a zachycují 
buď nějaký konkrétní motiv či nápis, nebo pouhé ornamenty inspirované fantazií autora. 
Města v poslední době umožňují tomuto druhému typu sprejerů malovat na některé ze 
stěn podchodů či mostů. Chtějí tak jednak zničit šeď tohoto místa, ale také vyhovět 
lidem, pro které je graffiti stylem života.

Něco z historie
V pravěku lze považovat za výtvarnou práci ve veřejném prostoru jeskynní malby. 

V dějinách starověku bylo graffiti používáno v Římě a také Egyptě. V té době to bylo 
především vyrývání různých nápisů na omítky. Jednalo se především o nadávky nebo o 
projevení lásky svému protějšku. Graffiti v dnešní podobě, ale vychází z historie Spoje-
ných států amerických.

Legenda o vzniku současného graffiti odkazuje do New Yorku, kde na konci šedesá-
tých let jistý Demetrius řeckého původu přezdívaný TAKI zaregistroval nápis JULIO 204, 
který byl odvozen od přezdívky a ulice bydliště autora (204. ulice v New Yorku). Tento 
vtip si Demetrius, pěší doručovatel pošty, osvojil a stal se autorem podpisů TAKI 183 na 
nesčetných plochách. O jeho intenzivní činnosti reportovali v roce 1971 New York Times 
a tím se stal vzorem pro své následovníky pro tvorbu podpisů (tagů).

Následný rozvoj stylu graffiti do podoby dnešní nastal v 70. letech. Další inovátor byl 
SUPER KOOL 223, který vytvořil první barevný piece za pomoci improvizované výměny 
trysek na plechovku spreje. Autor FLINT 707 v roce 1973 vytvořil první wholecar na 
vagónu metra a použil 3D stylizace. Fenomén graffiti si tak začali osvojovat, jak mladí 
lidé z černošských ghet, tak také absolventi uměnovědných disciplín, později si našla 
cestu do galerií. 

Graffiti v ČR
Po revoluci v roce 1989 se pomalu začali objevovat graffiti i u nás. V té době se ale 

ještě nejednalo o grafity spojené s hip hopem. Graffiti podle oficiálních zdrojů vzniklo až v 
roce 1993. Popularizaci v Česku umožnil od roku 1994 hudební časopis Poplife rubrikou 
Graffiti Art, později časopis o skateboardingu a snowboarding Board. Tím se výrazně 
zvýšil počet autorů a mohou tak vznikat četné skupiny (anglicky crew). Vznikají však 
třenice (ideové i fyzické) mezi nováčky a starší generací: ideové o obsah díla (výtvarné 
umění versus syrové podpisové graffiti) a fyzické konfrontace (okrádání o spreje a potyč-
ky o teritoria). Subkultura si také vydává magazíny o aktuálním dění.

Po roce 2000 se počet autorů zvyšuje natolik, že osobní kontakty figurují jen uvnitř 
jedné generace aktivních autorů, nikoliv však už mezi nimi. Vznikají první legální plochy 
a systematicky organizované potírání děl případně i přistižených autorů. Díky dostupné 
technice natáčí autoři videa z akcí, využívají internet, kde vytváří vlastní archivy děl. 

V roce 2006 vznikla česká kniha In graffiti we trust, která sice vyšla v regulérním 
nakladatelství, je ale určena především směrem dovnitř subkultury. Po roce 2007 narůstá 
obliba služeb fotoblogů, jako možnosti prezentovat svoje výsledky.

Vandalství, zákon a legální plochy
Většinou populace je však graffiti vnímáno jako vandalství a je možné ho postiho-

vat na základě trestního zákona České republiky. Ten umožňoval autora nelegální graffiti 
obvinit za přestupek až trestný čin podle výše škody § 257 „poškozování cizí věci“; od 
novely zákona roku 2001 již vždy přímo podle § 257b za trestný čin, čímž se odlišuje 
tvrdším výchozím postihem od jiného vandalství. V roce 2009 přechází tato právní úpra-
va do nového trestního zákoníku (Zákon č. 40/2009 Sb, platnost od 1.1.2010) pod § 228 
odst.2, s ohledem na ustanovení odst. 3 a 4. Podle toho hrozí každému takovému spreje-
rovi trest odnětí svobody do 1 roku, v případě dalších uvedených okolností až na 6 let.

Autoři děl považují možné tresty uložené soudem za nutné riziko a dopadení policií 
jako motivaci k vyšší opatrnosti. To pak posiluje jejich postavení v subkultuře. Díky tomu 
je policie a stereotypní představitelé společnosti také předmětem jejich vzkazů a hrátek, 
nebo také přímo cílem (policejní služebny).

Autoři graffiti etický problém cizího majetku nevnímají, nebo si připouštějí respekt 
k soukromému majetku, ale skutečnost, že veřejný prostor je vyhrazený těm, kdo si ho 
legálně koupí (např. reklama), je pro ně nezvaná a nelegitimní. Přes prvotní snahu půso-
bit ilegálně, vyvíjí zástupci společnosti i subkultury snahu vyčlenit legální plochy, kde je 
možno se realizovat. Tyto plochy jsou pak užívány zpravidla jako tréninkové, kde místní 
autoři píšou pod jinými pseudonymy.

Další možnou metodou obrany proti graffiti je jeho moderování; navázání spolupráce 
subkultury s vnějším světem, objednání autorů graffiti na výmalbu vybraných ploch, 
avšak s regulovaným obsahem. Dále vyčlenění míst pro jakoukoliv tvorbu (Praha, Zlín, 
Havířov, Moravská Třebová, Třebíč, Vsetín, Brno). Také radnice městských částí si někdy 
objednávají za cenu barev úpravu veřejných míst nahrazující nebo předcházející nelegál-
ní tvorbě, zpravidla se jedná o podchody pro pěší, roli prostředníka zastává občanská 
společnost. Neobvyklá není ani objednávka úpravy fasády prodejny soukromé firmy či 
rodinného domu.

Z trestního zákoníku
§ 228
Poškození cizí věci
(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím 

majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, záka-
zem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše 
barvou nebo jinou látkou.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka 

pro výkon jejich povinnosti,
b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, pří-

slušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je 
skutečně nebo domněle bez vyznání,

c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, 
nebo

d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li 

činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkou.
MD



Stavění máje a Čarodějná cesta v Předčicích
30. duben je po celé roky znám stavěním máje a následným pálením 

čarodějnic. Nejinak je tomu i u nás v Předčicích.
Vše začalo o čtrnáct dnů dříve. Chlapi a kluci ze vsi vyrazili do lesa pro 

májku a dřevo na oheň. Při kácení došlo ke zlomení špičky, ale jinak pro-
běhlo vše bez vážnější újmy. Májka byla dopravena do vsi, dřevo nařezáno 
a naštípáno. 

V pátek před čarodějnicemi začala příprava návsi vysečením. Kamarádi 
přivezli své sekačky, přinesli křoviňáky, v pohotovosti byl i traktor s vozem. 
Sečení mohlo začít. Náves byla během dvou hodin  krásně posečená. 
Vyhloubena byla i jáma na májku.

Přípravy pokračovaly i druhý den dopoledne. Děti vystrojily čarodějnici 
v životní velikosti.

Odpoledne se sešli malí i velcí, zkrátka všichni, kteří o tuto událost 
nechtěli přijít. Probíhalo zdobení máje, příprava zázemí a občerstvení. Oko-
lo páté hodiny se zvedala máj. Trpělivost, ale i nervozita, aby vše dobře 
dopadlo, byla patrná z tváří všech mužských. Někteří přihlížející viděli tuto 
podívanou poprvé. O to byl radostnější okamžik, když máj stála, zem okolo 
byla pěkně udusaná a májka bezpečně upevněná. 

Poté děti odnesly čarodku pod ves na hromadu z ořezaných větví. Zde 
pak čekala na svůj úděl. Mezitím se náves zaplnila dalšími návštěvníky, kteří 
šli s dětmi pod ves zapálit onu zmiňovanou čarodku. K velké radosti dětí 
a menší dospělých následovalo zapalování košťat a jejich házení. Zatím 
část tatínků, strýčků a hokejových příznivců odešla do místní hospody sle-
dovat zápas Česko – Lotyšsko. 

Než se sešli zase všichni na návsi u malého ohýnku, byla připravena pro 
děti „Čarodějná cesta“. Malí i odrostlejší dokazovali svou odvahu projitím 
za tmy ne zcela známou trasou. Navíc měli úkol posbírat cestou indicie. 
Žádné dítko se potmě neztratilo, a tak všech dvacet účastníků obdrželo na 
konci cesty sladkou odměnu a malý čarodějný průkaz.

Na návsi probíhala v tuto dobu družná debata u opékání buřtíků a pití 
zlatavého moku. Jen výkřiky z nedaleké hospody nasvědčovaly o stavu 
hokejového zápasu. 

Před půlnocí odcházeli rodiče s dětmi, ostatní jedinci poctivě hlídali máj. 
Někteří do brzkých ranních hodin. 

V neděli dopoledne se sešli chlapi znovu. Opeklo se, dojedlo a dopilo 
co zbylo. Společnými silami byl sbalen stan, uklizena náves a ohrabáno 
ohniště pod vsí.

Další čarodějná dobrodružství nás čekají za rok, ale aby to čekání neby-
lo tak dlouhé, v květnu si Předčice společně posedí s Osadním výborem 
a poslední květnovou sobotu oslaví Den dětí.

Jana Novotná

Den dětí v Nuzicích

V sobotu 4. června 2011 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Nuzice 
u kulturního domu v obci oslavu dne dětí. Pro děti byli nachystány soutěže 
o sladkosti, drobné dárky a nafukovací hrad, který byl neustále dětmi zapl-
něn. Velký úspěch měla ukázka čerpání vody, jenž se zároveň stala víta-
ným osvěžením v parném dni. Příjemné odpoledne jsme všichni zakončili 
opékáním špekáčků a děti si vyprávěli zážitky z prožitého dne. Poděkování 
patří SDH Nuzice a Jaderné elektrárně Temelín společnosti ČEZ,a.s. gene-
rálnímu partnerovi Vltavotýnského oranžového roku, v jehož rámci se tato 
akce uskutečnila.

Poděkování za projížďku na koni
Děti s maminkami z mateřského centra Sluníčko se ve středu 4. května sešly 

a vydaly se na stopovanou. Děti poctivě hledaly psaníčka a plnily připravené 
úkoly a přitom se moc bavily. Za splněné úkoly dostávaly všechny děti odměny, 
avšak největší odměnou pro děti bylo, že se mohly projet na koni. I když jsme 
se při soutěžích zdrželi a dorazili jsme ke koním později, než jsme se domluvili, 
pan Křivanec s manželkou velmi trpělivě a mile přistupovali k dětem, a tak si 
většina dětí užila poprvé v životě pocit sedět na koni. Ode všech zúčastněných 
patří manželům Křivancovým velký dík za projížďku na koni. Pourová Katka

Štěně je doma, a co dál...
Pokud je doma „dobojováno“ a štěně prostě 

bude, tak se nyní budeme věnovat okamžikům, 
kdy štěňátko poprvé očichá váš práh a označku-
je si záchytné body. 

Záměrně nepíši, zda se do domácnosti při-
batolí „urozené“ psí baby s průkazem původu 
a řádně otitulovanými rodiči, nebo prostě ště-
ňátko, které mělo to štěstí, že jste si jej vybrali 
v útulku či vám jej dal někdo darem. Také zde 
nebudu rozebírat plemeno /u těch urozených/. 
Prostě máme doma štěně a je třeba si ujasnit, jak 
bude v budoucnu fungovat naše soužití. 

Předně musíme mít jasno, kde bude pejsek 
bydlet. Zda doma, či venku v kotci. Pokud doma, 
tak by měl být připraven pelíšek, miska na jíd-
lo, miska na vodu, nezbytný obojek a vodítko. 
Samozřejmě spoustu hraček, je to přece baby. 

Někteří zodpovědní majitelé zůstávají první 
dny se štěnětem doma, vezmou si dovolenou 
a tráví s pejskem první dny v novém prostředí. 
Pokud bude pejsek doma, tak je nutné mu vyčle-
nit jeho místečko, kde má již zmíněný pelíšek, 
misky, hračky. 

Musí mít svoje teritorium, kde si lehne, když si 
zrovna nechce hrát, když chce odpočívat. Pokud 
bude venku, je nutné vzít v úvahu, že je nutné mít 
dobrý kotec /zateplený/, musí mít možnost se 
ukrýt před deštěm, větrem, sluncem, průvanem. 

Sebedůmyslnější hračka, krásný kotec či nád-
herný pelíšek doma však nenahradí teplé lidské 
slovo, pohlazení, nebo prostě přítomnost páníčka 
či paničky. Štěně chce být neustále s vámi, což je 
samozřejmě problém, protože musíme do práce, 
děti do školy. Takže pokud to bude jen trochu 
možné, je třeba si pejska všímat, hrát si s ním, 

dávat mu na jevo, že on je ten jediný a stále při-
pravený vám dávat všechnu lásku světa. 

Po příchodu do nového prostředí není moc 
dobré, aby se seběhla celá rodina a střídavě se 
o malého tvorečka přetahovali. Štěně je vydě-
šené už z nového prostředí, utahané z cesty do 
nového domova. Takže je nejlepší jít na kutě, na 
seznámení bude další den času dost. Zejména 
dětem je třeba vysvětlit, že štěně je živý tvor, kte-
rý vnímá pocit únavy, hladu, rozmrzelosti apod. 
Každý den třeba nebude ten pravý pro divoké 
hry. Nechávat malé děti samotné se psy, je tres-
tuhodné. Kolika nehodám či neštěstím by se dalo 
předejít, kdyby majitelé psů a rodiče dětí respek-
tovali toto zásadní pravidlo. Ublížit dokáže i malé 
plemeno, záleží na situaci a okolnostech. 

Další věc je výchova, umět „nosit“ obojek, 
zvyknout si na vodítko. Vědět co se smí, musí, 
nesmí. Základy socializace. U loveckých plemen 
příprava na zkoušky, apod. Dále je 
nutné přihlásit štěně na MěÚ, zaplatit 
poplatek ze psa /roční/. 

Aby toto vše štěně zvládlo, musí být 
zdravé, silné, dobře živené. O správné 
výživě zase až příště, neboť je to velmi 
obsáhlé téma. Také připravujeme sezná-
mení s plemeny dle skupin FCI. / to platí 
pro pejsky s průkazem původu /. 

Informace na závěr. VYČENICHÁ-
NO: Jak na klíšťata. Mimo klasických 
preparátů je další možností použít pří-
rodní éterické oleje. Každý den nebo 
před procházkou by se měla psovi 
vmasírovat jediná kapka oleje za ušní 
boltec, protože právě tam jsou uloženy 
lymfatické uzliny. Jakmile je kapka vma-

sírována do kůže, jsou účijnné látky rozvedeny 
lymfatickým systémem po celém těle a kůže 
začne pozvolna vylučovat typický, pro klíšťata 
opět nepřijatelný pach. Nebo můžete olejíček 
naředit a postříkat jím tělo psa. Nejvíce se v boji 
proti klíšťatům osvědčuje levandulový a čajovní-
kový éterický olejíček. /zdroj: časopis Psí kusy č. 
5/2011, text. Š. Drábková. 

Za Sportovní klub Pejskaři , o. s. Týn nad 
Vltavou napsala Dana Lukášková

Lukaskova. dana@seznam. cz, 
tel. 607 932 341, Chovatelská stanice kanár-

ských dog REINA IZABEl, www. reina-izabel. cz. 

Dovolujeme si Vás všechny pozvat na IV. 
Vltavotýnskou voříškiádu, která se koná dne 
10. 7. 2011 /neděle/, místo: zámecký park. 
Bližší informace na našem kluvobém webu: 
http://skp. webnode. cz.

IV. VLTAVOTÝNSKÁ VO ÍŠKIÁDA
ned le 10. ervence 2011 od 10,00 hod

Místo: na h išti u h bitova v Týn  nad Vltavou 
Vstupné: 50,- K , d ti zdarma 

Program:  1) výstava vo íšk  - sout ž psí krásy (pejsci bez PP, ím v tší vo íšek, tím lépe )
  2) psí maškarní (soulad masky pání ka a psa) 
  3) sout že – rychlejší vít zí (slalom, b h mezi ty kami – pes + pání ek) 

Zájemci, kte í cht jí p ijít s pejskem s PP, se mohou ú astnit kategorií „maškarní“ a „sout ží“.

NOV !!! Handling (= p edvedení pejska; junior a adult handling)        exhibice pro diváky 
        Nezapomenout si doma o kovací pr kaz!!!
        Háravé fene ky nechte, prosím, doma. 

OS Ko ky B – www.kockycb.estranky.cz
OS Cibela – www.cibela.cz

Díky ochot  po adatel  manžel  Lukáškových se na 
této akci p edstaví ob anské sdružení Ko ky B a
ob anské sdružení Cibela. T šíme se na všechny, 
kte í se p ijdou podívat, vybrat si ko i ku nebo 
pejska a podpo it innost t chto sdružení. 

Zájemci o ú ast se mohou hlásit  
na tel. 607 932 341 nebo e-mailem:
lukaskova.dana@seznam.cz  
do 30. 06. 2011. Lze i na míst
konání akce.

Pozvání na poutní mši svatou
V neděli dne 19. 6. 2011 slavíme 

v Týně nad Vltavou pouť  sv. Víta. 
Všechny Vás srdečně zvu na účast 
při sloužení slavnostní mše svaté 
v kostele sv. Jakuba od 9.30 hodin. 
Zvláště zvu k účasti zástupce všech 
týnských spolků, s prapory a ve 
spolkovém oblečení.

Váš P. Marek Donnerstag

Hovory s farářem

Vážení čtenáři, zvu Vás na hovo-
ry s farářem třetí středu v měsíci dne 
15. června 2011 po mši svaté na faře 
v 18.45 hod. Bude to naše poslední 
setkání před prázdninami.

Těší se na Vás 
P. Marek Donnerstag



Zájezd do Anglie
Studijní zájezdy do zemí západní Evropy se už staly na naší škole téměř 

tradicí, a tak i letos jsme se vypravili za poznáním a novými zážitky, tento-
krát do Velké Británie. Program byl velmi pestrý a zajímavý – kromě Lon-
dýna a jeho hlavních pamětihodností slavné místo Stonehenge, nádher-
né městečko Salisbury s gotickou katedrálou, přímořský Hastings a jeho 
pašerácké jeskyně a vodní hrad Bodiam Castle. Obrovským zážitkem pro 
všechny bylo ubytování a stravování přímo v anglických rodinách. Cesto-
vali jsme podmořským Eurotunelem, svezli se na London Eye, pluli lodí po 
Temži a neztratili se v londýnském metru. Pěšky jsme prošli nejznámějšími 
místy v Londýně, viděli výměnu stráží u Buckinghamského paláce, navštívili 
Akvárium a muzea, obdivovali anglické parky a vyzkoušeli si nakupování za 
libry. Všichni zvládli náročný program bez problémů a mnozí litovali, že si 
pobyt v Anglii nemůžeme ještě o pár dnů prodloužit. A. Studenovská

Žáci našeho gymnázia složili 
jadernou maturitu

Vybraní žáci několika jihočeských středních škol, kteří se 
zajímají o jadernou energetiku, fyziku a technické obory, se 

zúčastnili 4. ročníku „Jaderné maturity“. Naše gymnázium úspěšně repre-
zentovali žáci septimy - Roman Janovský, Jitka Luňáčková, Zdeněk Šonka, 
Jakub Špatný a Herbert „Harry“ Waage.

Jaderná maturita se uskutečnila ve dnech 11. – 13. května 2011 v are-
álu Jaderné elektrárny Temelín. Během 3 dnů absolvovali studenti řadu 
přednášek a besed, vedených odborníky z elektrárny, prohlédli si objekt JE 
a navštívili informační centrum, strojovnu, havarijní řídící středisko i simulá-
tor blokové dozorny.

Tečkou za seminářem na temelínské elektrárně byl závěrečný test. 
V konkurenci dalších studentů dosáhli naši studenti výborných výsledků. 
Ve vědomostní soutěži všichni obstáli a Herbert Waage dokonce zvítězil 
v kategorii „Kreativita“. Absolventi Jaderné maturity také využili nabídku 
ČEZu a zapsali se na psychologické testy, které zkoumají způsobilost člo-
věka pro práci v jaderné elektrárně. Cílem stáže nebylo jen středoškoláky 
seznámit s provozem jaderné elektrárny, ale do budoucna navázat se stu-
denty, kteří mají opravdový zájem, spolupráci.

Mgr. Ivana Hošková

Mladé zdravotnice a hasičky dokázaly, že umějí!
Nejprve se mi zdálo, že zdravotnický kroužek je jen zástěrka pro dob-

rovolné trávení poledních přestávek ve škole a nějaká soutěž je jenom den 
mimo školu. Ale stejně mě zvědavost přemohla a já jsem se spolu s další-
mi děvčaty přihlásila do zdravotnického kroužku. Abychom předvedly své 
znalosti a dovednosti, přihlásila nás paní učitelka Mašterová do okresního 
kola zdravotnické a hasičské soutěže.

I přes počáteční obtíže se paní učitelce povedlo poskládat jak družstvo 
mladých zdravotnic, tak mladých hasiček. Snad žádná z nás v životě nic 
neuhasila, nedejbože zachránila, ale na soutěž jsme 18. 5. 2011 vyjížděly 
hrdě a s úmyslem neprohrát.

Na důstojném zahájení soutěže nám vysvětlili pravidla hry a přednesli 
přísahu o fair play. V samotné zdravotnické části soutěže nám na každém 
stanovišti předvedli nějakou situaci ze života a my jsme měly navrhnout 
řešení. Na závěr ještě trochu obvazování a přepravy zraněných a zdravově-
da byla za námi. Pravda, možná by naše péče pár lidí zabila, ale úmrtnost 
by snad nebyla větší než 50%.

Poté následovala hasičská část. Zde bylo stanovišť méně, ale o to byla 
soutěž obtížnější. Nikdy by nás nenapadlo, že bychom dokázaly uvázat pět 
různých uzlů, obléci člověka při úniku plynu, sbalit evakuační zavazadlo, 
ba dokonce uhasit všechny možné druhy požárů. Také jsme si vyzkoušely 
střílení džberovkou na čas. Škoda, že se tato disciplína nebodovala, jelikož 
my jsme v ní byly vážně machři.

Toho dne byla asi zvláštní konstalace hvězd, jelikož naše mladé nezku-
šené zdravotnice (Eva Tetenková, Veronika Čechová, Ludmila Koberová, 
Kateřina Chrástková, Aneta Škrnová a Markéta Kolářová) obsadily solid-
ní 6. místo. Ještě větší překvapení bylo, že mladé nadějné hasičky (Linda 
Bartíková, Hanka Janečková, Marie Kantorová, Eva Koubková a Ludmila 
Koberová) obsadily více než skvělé 2. místo. Tím pádem jsme zpět domů 
odjížděly s krásnými cenami a ještě lepším pocitem, že jsme to my, holky 
z Tejna celkem obstojně zvládly. (Taky si musíme samy pogratulovat, máme 
být přece na co hrdé!)

Ludmila Koberová, tercie

Děkuji děvčatům za vzornou reprezentaci školy v okresním kole zdravot-
nické soutěže Hlídek mladých zdravotníků a hasičské soutěže „Dokaž, že 
umíš!“, ve které se umístila na pěkném 2. místě. Doufám, že získané doved-
nosti a návyky nezapomenou a v případě potřeby si hned vzpomenou, co 
se naučila během volných hodin a přestávek na oběd.

Ing. Ilona Mašterová

Golfový turnaj v Mstěticích
Středočeské Mstětice hostily 10. května 5. ročník PB - Středoškolské-

ho poháru, ve kterém své síly poměřilo 28 tříčlenných družstev středních 
škol z celé ČR i Slovenska. Po bojovném výkonu a v konkurenci golfových 
národních reprezentantů a reprezentantek skončilo družstvo našeho gym-
názia ve složení Marie Luňáčková, Johana Luňáčková a Františka Luňáčko-
vá na velmi pěkném 13. místě. Gratulujeme.

Mgr. Ivana Hošková

Cykloturistický kurz sportovních tříd
Ve dnech 27. - 30. 5. 2011 strávili žáci sportovních tříd 6.B a 7.B ze Základní 

školy Týn nad Vltavou, Malá Strana na letním soustředění na horských kolech. 
Ubytováni byli v Penzionu Pod pralesem v obci Zátoň, která leží v nádherné 
lokalitě Šumavy, jen několik kilometrů od Národní přírodní památky Boubínský 
prales. Ačkoliv první den pobytu nám počasí příliš nepřálo, tak v dalších dnech 
už bylo počasí ideální. Během čtyřdenního pobytu na Šumavě naši cyklisté 
najeli celkem 212 km.

Trasy:
Den 1. – Zátoň - Horní Vltavice - Polka - Borová Lada - Nové Hutě a zpět. 
První den jsme na kola vyrazili až po příjezdu na chatu a ubytování, ale 

i přes kratší dobu ujeli naši žáci 45 km!
Den 2. - Zátoň - Horní Vltavice - Polka - Knížecí Pláně - Bučina - Prameny 

Vltavy - Kvilda - Vydří Most - Zlatá Studna - Zhůří - Horská Kvilda - Kvilda - Boro-
vá Lada - Polka - Horní Vltavice - Zátoň.

Tentokrát za celý den urazili 72 km!
Den 3. - Zátoň - Židovskou cestou na Soumarský most - Dobrá - Černý Kříž 

- přes Srnčí vrch na Plešné jezero - a zpět na Stožec - Dobrá - Lenora - Zátoň.
Třetí den byl kratší kilometráží, ale náročnější profilem a převýšením - cyk-

listé úspěšně zdolali 59 km!
Den 4. – Zátoň - Boubínský prales - Na Pile - Buk - Kratušín - Záblatí - přes 

Petrovický kopec na Libínské sedlo.
Poslední etapa byla kratší, po ní následoval odjezd autobusem domů - 

36 km!
Mgr. Robert Soukup

Další velký úspěch členky včelařského 
kroužku EVY TETENKOVÉ

V minulém čísle tohoto měsíčníku jsem informoval čte-
nářskou veřejnost o velkém úspěchu členky včelařského 
kroužku při Gymnáziu v Týně nad Vltavou Evy Tetenkové. 
Eva je studentkou kvarty a zúčastnila se ve dnech 27. - 29. 

května 2011 celostátní soutěže Zlatá včela v Nasavrkách u Chrudimi.
Soutěže se zúčastnilo 36 nejlepších členů kroužků mladých včela-

řů (vítězů oblastních kol) z celé České republiky. Soutěž byla opět velice 
náročná. Prvenství si vybojovala Veronika Šebková z Dubence a získala 
v této soutěži 101 bodů. Eva se v této silné konkurenci umístila na 4. - 5. 
místě, kde společně s Jiřinou Velickou z Mikulovic u Znojma ziskaly shod-
ných 94 bodů a tak se situace opět zopakovala jako v předminulém roce. 
Eva se stala první náhradnicí pro mezinárodní soutěž kroužků ZLATÁ VČE-
LA, která se uskuteční v Rakousku. Pro informaci uvádím, že poslední sou-
těžící obdržel od poroty 47 bodů.

Děkuji Evě za vzornou reprezentaci Gymnázia v Týně nad Vltavou, za 
úspěšnou prezentaci kroužku Mladých včelařů („Včelaříků“), ale i za to, že 
se stále více mluví o malém městečku na jihu naší republiky, kde vyrůstají 
schopní mladí lidé.

Mgr. Miroslav Jaroš, vedoucí včelařského kroužku

Okresní kolo hasičského dvojboje dětí
Krásné letní počasí nám dopřálo v klidu uspořádat 29. května odpoled-

ne, hasičský dvojboj dětí. Letos se konal druhý ročník této soutěže zařazené 
do okresního kola, která je součástí celoroční hasičské soutěže ,,Plamen“. 
Na soutěž se sjelo 11 družstev mladších žáků a 14 družstev starších. Dvoj-
boj obsahoval štafetový člunkový běh a hasičský útok – stříkání vody na ter-
če. Po sečtení bodů za obě soutěže se na prvním místě v kategorii mladších 
umístilo družstvo z Chrášťan, druzí hasiči z Lišova a třetí družstvo z Křeno-
vic. V kategorii starších se na prvním místě umístilo družstvo z Roudného, 
na druhém místě hasiči z Chrášťan a třetí hasiči ZOO. Všem se soutěž veli-
ce líbila i pro zpestření, které zajistil MDDM  v Týně, který souběžně s naší 
soutěží pořádal dětský den v přilehlém parku a zahradě MDDM pro všech-
ny děti, které měly si chuť něco zahrát a vyhrát. Slavnostního předávání cen 
se zúčastnil i zástupce města Týna nad Vltavou, pan místostarosta Ing. Ivo 
Machálek, který předal medaile zástupcům všech vítězných družstev. Na 
závěr chceme vzdát touto cestou dík sponzorům, kteří nám umožnili tuto 
soutěž uskutečnit a všem, kteří tuto soutěž připravovali.

ČEZ generální partner Oranžového roku, Kovostroj Bohemia, s.r.o., 
Vakos – Vzduchotechnika s.r.o., Daňhel AGRO a.s., Wienerberger, 
RICHMONT-CZ.a.s., Jihočeská strojírenská s.r.o., ZOO veta, Cykloservis V. 
Otčenášek, Velkosklad Jednota

OB



Finální rok projektu EU na ZŠ Malá Strana
Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana úspěšně vstupuje do finále 

v plnění cílů projektu Nové modulové výukové a inovativní programy – zvý-
šení kvality ve vzdělávání, na který získala prostřednictvím Krajského úřadu 
Jihočeského kraje finanční podporu ve výši 4 204 360,75 Kč.

V prvním kvartálu tohoto roku se již téměř podařilo naplnit počet nově 
vytvořených inovativních programů, do jejichž tvorby se zapojili všichni 
pedagogičtí pracovníci školy. Jejich motivací k tvorbě bylo určitě nezbyt-
né a pro projekt vybudované zázemí obsahující do výuky plně nasaze-

nou novou multimediální učebnu a vybavená odborná pracoviště. Větši-
na pedagogů při výuce plně využívá výstupy projektu zahrnující vybavení 
včetně nově vytvořených programů, což má bezpochyby velmi pozitivní 
vliv na úroveň dosahovaného vzdělání na ZŠ Malá Strana. Naše škola se 
snaží neustále vybavení doplňovat a modernizovat dle potřeb výuky, aby 
držela krok s rychlým vývojem techniky. Celého technického i programové-
ho portfolia je využíváno nejen prvním a druhým stupněm, ale i vyučujícími 
tříd speciálních, kteří je pravidelně zařazují do výuky. Hotové výukové mate-
riály jsou též dány k ověření a použití pedagogům gymnázia a na webové 
stránky školy. 

Mgr. Miroslav Vašica, Mgr. Marcela Kubátová
manažeři projektu

Atletické soustředění v Soběslavi
Ve dnech 6. - 8. května se 20 žáků naší školy na Malé Straně zúčastni-

lo atletického soustředění v krásném sportovním areálu města Soběslav. 
Nevyužívali jsme pouze atletického oválu s tartanovým povrchem a dal-
ších lehkoatletických stanovišť, ale využili jsme též další sportoviště jako 
hřiště s umělou trávou, kurt na plážový volejbal, basketbalovou halu nebo 
házenkářské hřiště s umělým povrchem, takže sportovní vyžití bylo oprav-
du bohaté. Toto soustředění zároveň posloužilo jako příprava na atletické 
závody: „Pohár rozhlasu“.

Stříbrné medaile pro ZŠ Malá Strana
V polovině května se již tradičně konaly v Českých Budějovicích škol-

ské atletické závody družstev – Pohár Rozhlasu. Základní školu Týn nad 
Vltavou, Malá Strana opět reprezentovala družstva ve všech čtyřech kate-
goriích. Nejprve v úterý 17. 5. soutěžili proti dalším přihlášeným školám 
z celého okresu mladší žáci, tedy chlapci a dívky ze šestých a sedmých 
tříd. Obě družstva si vedla velmi dobře kdy chlapci obsadili šesté mís-
to a dívky se umístily na medailových příčkách. V konkurenci osmnácti 
škol z českobudějovického okresu získaly ve složení: Hovorková Anna, 
Bauerová Denisa, Trejtnarová Sandra, Dvořáková Marie, Hasilová Lenka, 
Příhodová Denisa, Paulusová Markéta, Jůdlová Eliška, Kovaříková Alice 
a Fáberová Anna stříbrné medaile. Ve čtvrtek následovala soutěž osmých 
a devátých tříd. Zde je nutno podotknout, že žáci devátých tříd měli v tom-
to termínu školní výlet do Terezína a tak naši školu reprezentovali téměř 
pouze žáci osmých tříd.  I přesto dívky obsadily dobré deváté místo a hoši 
se umístili na desáté příčce. Za skvělé výkony a příkladnou reprezentaci 
naší školy děkujeme!

Okresní kolo ve vybíjené
Dne 2. a 3. 5. 2011 se v Českých Budějovicích odehrálo okresní kolo 

Preventan Cupu ve vybíjené. Soutěž se pořádá ve dvou kategoriích a to 
dívek a smíšených družstev žáků 4. - 5. tříd. Ze základní školy Malá Strana 
se zúčastnila obě družstva a v turnaji byla úspěšná. Obě se umístila na 
krásném 2. místě.

Školní turnaj v malé kopané
Na středu 11. 5. 2011 připravila ZŠ Malá Strana ve spolupráci s SK Mla-

dých Nadějí, pro starší žáky škol z Týna nad Vltavou a blízkého okolí v rám-
ci Oranžového roku turnaj v malé kopané. Naše škola ve složení: Adzima 
Jakub, Šálený Miroslav, Marcin Patrik, Dolanský Martin, Filo Vít, Maruška 
David, Mrkvička Ladislav a Burian David obsadila druhé místo. V utkání se 
Základní školou Hlinecká podlehli v poměru 1:4, a ZŠ Hluboká následně 
porazili 5:1.

Pořadí: 1. ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká
  2. ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana
  3. ZŠ Hluboká nad Vltavou

Školní turnaj ve florbalu
V sobotu 21. 5. 2011 připravila ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana ve 

spolupráci s SK Mladých Nadějí v rámci Oranžového roku 2011, pro 
žáky škol z Týna nad Vltavou a okolí, turnaj ve florbale „O pohár starosty 
města“. V kategorii žáků 6. - 7. tříd se ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Stra-
na po výsledcích 3:4 se ZŠ Hluboká a 3:3 s vltavotýnským gymnáziem 
umístila na stříbrné příčce. V kategorii starších žáků si naše škola po 
vítězství ve finále nad ZŠ Hluboká v poměru 5:4 zajistila první místo. 
Blahopřejeme.

Mgr. Robert Soukup

Zásah hasičů na Hlinkách
Ne, nebojte se, nic vážného se nestalo, to jen v úterý, 10. května, přijeli 

týnští hasiči pod vedením svého velitele, p. Lida, na Náměstí mládeže na 
Hlinkách, za dětmi z mateřské školky.

Už tam na ně netrpělivě čekalo 45 dětí ze třídy Opiček a Delfínů a těšily 
se, co je všechno čeká.

Hasiči přijeli 2 auty v plné výzbroji, hlavní slovo si vzal p. Bouška a velmi 
srozumitelně a kamarádsky dětem vše vysvětloval a ukazoval. Děti si mohly 
i samy vyzkoušet různé obleky, helmy, dokonce i lehátko, na kterém se 
převážejí zraněné osoby.

Největším zážitkem ale stejně, podle očekávání, bylo samotné „hašení 
požáru“. Děti mohly samy držet proudnice a s pomocí hasičů stříkat vodu.
To byla nádhera!

Pomalu se kolem nás shromáždily i ostatní maminky s dětmi, které šly 
zrovna okolo a přišly se také podívat. Děti se mohly zároveň i vyptávat na 
vše, co je napadlo a co by je ještě zajímalo a vždy se jim dostalo takové 
odpovědi, která pro ně byla srozumitelná a jasná.

S hasiči jsme se rozloučili společnými fotkami u aut a patří jim všem 
ještě jedno velké díky za jejich ochotu, vstřícnost a trpělivost.

3. a 2. třída MŠ, Hlinky



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

Marihuana
V minulém Vltavínu jsme si mohli přečíst noticku o tom, že policie na diskotéce 

v KD Hlinky zadržela nějakého mladíka, který tam prodával marihuanu.
Ani já nejsem příznivcem toho, aby jakékoliv drogy bylo možno jen tak volně 

rozdávat či prodávat mezi nezletilou mládež. Na druhé straně asi všichni velmi 
dobře víme, že zakazované zboží je právě to nejlákavější. Většina z nás v době 
puberty chtěla zjistit, proč kde jaký dospělák kouří a my nesmíme. A s alkoholem to 
bylo totéž. Ne všichni jsme se ale stali tabákovými feťáky či alkoholiky. Marihuana 
se „za nás“ neužívala. Proč? Protože nebyla zakázaná. Stát, reprezentovaný námi 
zvolenými politiky, ve své neskonalé blbosti je prostě ochoten udělat cokoliv, jen 
aby co nejvíce mladých lidí přivedl ke kde jakému svinstvu. A přitom se ve své 
nepředstavitelně stupidní nadutosti a pocitu vlastní neomylnosti kolem sebe ohání 
proklamacemi o tom, jak nás chrání. Jaká ta ochrana tedy ve skutečnosti je?

Kdo z nás naposledy slyšel o tom, že nějaký trafikant přišel o licenci prodávat 
tabákové výrobky, protože prodal cigarety nezletilému?

Kdo z nás naposledy slyšel o tom, že nějaký provozovatel hospody přišel 
o licenci prodávat alkoholické nápoje, protože jej prodal nezletilému?

Já jsem nikdy o takovém případě neslyšel.
Náš stát prostřednictvím svých politiků a úředníků velmi důrazně hovoří o tom, 

jak nebezpečné pro mladý organismus je kouření a pití alkoholu. Tentýž stát se ale 
velmi úzkostlivě stará také o to, aby byznys s těmito komoditami co nejvíce vzkvé-
tal. Spousta přátel našich politiků má totiž v tomto kšeftu spousty peněz a spousty 
peněz na tom taky vydělává. 

Ostatně nemusíme hovořit jenom o cigaretách a alkoholu. Kolik politického žvaně-
ní podloženého názory odborníků jsme již vyslechli o tom, jak škodlivé a nebezpečné 
je propadnutí hracím automatům. Jsou nám předkládány příklady zničených rodin, 
přepadání bank či pošt, aby bylo co narvat do automatů a příklady sebevražd těch, 
kteří to již neunesou a jako jediné východisko již vidí pouze útěk do nenávratna.

Slyšeli jsme ale někdy také o tom, že by stát prostě tyto herny zavřel a zakázal? 
Já ne.

Tento stát si v loňském roce nechal zahraničními odborníky zpracovat studii 
o stupni nebezpečnosti jednotlivých drog pokud se jedná o jejich návykovost 
a negativních vlivů na lidský organismus. Ovšem výsledky této studie jsou před 
námi pečlivě tajeny. Je to celkem pochopitelné. Z této studie totiž jasně vyplývá, že 
alkohol je nepoměrně nebezpečnější než marihuana.

Další věcí, která z práce odborníků v této oblasti vyplývá je to, že léčebné účinky 
konopí jsou neoddiskutovatelné a velmi výrazné. Zvláště pak v oblasti Roztroušené 
sklerózy, Parkinsonovi nemoci, rakoviny atp. 

Proč o tomto píši.
Moje dcera, které je 44 let má roztroušenou sklerózu. První příznaky se u ní obje-

vili ve čtyřiadvaceti letech, kdy jen sem tam zakopla na rovné cestě nebo jí nenadále 
vypadla sklenice z ruky. Tehdy se tomu ještě smála. Ve 28 letech jí tato nemoc byla 
diagnostikována a nastoupily cytostatika a kortikoidy. Postupně přestala chodit, na 
tři měsíce oslepla, přestaly se jí pohybovat střeva, dostavily se  nepředstavitelné 
křeče a celková ztuhlost. Dnes je na invalidním křesle, musel jí být voperován vývod 
z močového měchýře a bez pomoci druhých se neobejde prakticky v ničem.

Když asi před třemi lety dosáhly její střevní potíže takového stupně, že musela 
být prakticky co dva týdny převážena rychlou záchrannou službou do nemocnice, 
tak jí tehdy její nová doktorka navrhla, aby vyzkoušela marihuanu. Během dvou 
dnů, po vykouření celkem tří marihuanových cigaret, tzv. jointů,  ustoupila její celko-
vá ztuhlost a křeče v břiše se zmenšily. Na radu své lékařky si drcenou marihuanu 
začala přidávat do každého jídla a marihuanové cigarety kouří v momentě, kdy se jí 
vrací křeče a ztuhlost.  Dávky cytostatik a kortikoidů bylo možno podstatně snížit.

Krvavé proleženiny, která pak měla na svém těle a které se několik měsíců lékaři 
marně snažili vyléčit povolenými léky, jí amatérsky vyrobené konopné mýdlo vylé-
čilo během jediného týdne.

Marihuana není zázračný lék na všechno. A na příklad roztroušenou sklerózu 
nevyléčí. To zatím nedokáže žádný lék. Jenže ona velmi podstatně snižuje utrpení, 
které tato, a nejen tato, nemoc přináší.  Vloni v listopadu jsem si vyslechl přednáš-
ku pana profesora Lumíra Hanuše z hebronské univerzity v Izraeli, který je jedním 
z největších světových odborníků ve výzkumu účinků marihuany. Mimo jiné nám 
tam popsal, jak se k tomuto problému přistupuje právě v Izraeli.  Je tam zavedeno 
toto: Pokud někdo trpí nemocí, na kterou je marihuana indikována jako léčebný 
prostředek, pak zcela zdarma dostává od státu Izrael 50 gramů těch nejšpičkověj-
ších druhů sušené marihuany, která je pěstována pod dozorem státu v naprosto 
specifických podmínkách. Pokud pacientova choroba není zavedena v seznamu 
těchto vytipovaných chorob, ale pacient doloží posudkem minimálně dvou renomo-
vaných pracovišť (obyčejně universit nebo špičkových odborníků) že na jeho cho-
robu marihuana pomáhá, pak je tato jeho nemoc ve velmi krátké době do tohoto 
seznamu přidána a tento pacient opět může každý měsíc si přijít pro svých 50 g.

Obdobná situace je v některých státech USA a i jinde ve světě.
U nás je dnes možné na speciální recept získat lék SATIVEX, který je vyrobený 

z marihuany. Je to spray, který se aplikuje pod jazyk. Jeho cena v loňském roce byla 
23.000.- Kč a pojišťovna na něj nepřispívala ani korunu. Tato dávka za 23.000.- Kč pak 
pacientovi, který je na tom asi tak, jako moje dcera, vydrží asi  jeden měsíc. K tomuto 
mám jen jedinou otázku – který invalidní důchodce si něco takového může dovolit? 

Přitom tento lék Sativex není nic jiného než alkoholový výluh samiččích květů 
konopí setého, zvaného marihuana. V amatérských podmínkách si jej dokáži vyro-
bit taky a nebude mne to stát víc, jak 150 Kč. Jenže já si za těch 150 Kč vyrobím toho 
léku dost ne na měsíc, ale na jeden rok.

Na začátku letošního roku jsme zažili situaci, kdy bývalý manžel mé dcery jí 
veškerou zásobu sušeného konopí spálil. Během jediného týdne se dcera stala 
naprosto nepohyblivá a křeče a zácpy se vrátily v nepředstavitelné míře. Abych ji 
dostal ráno z postele, tak jsem jí musel s velkou pomocí manželky doslova zlomit 
nohy v kolenou a pak v pase. Plakali jsme u toho všichni tři. Dcera bolestí a my 
vzteky a bezmocí. Tento stav trval deset dnů. Pak se u našich dveří objevili přátelé 
mojí dcery a přinesli jí tři láhve od okurek plné výborného konopí. Za dva dny bylo 
po problémech.

V očích politiků tohoto státu je moje dcera feťák a já jsem u nich drogový dealer. 
Ani moje dcera ani já se tak necítíme. Já jsem ale, po těchto zkušenostech, pře-
svědčen, že náš parlament a naše vláda jsou zamořeny politickým svinstvem.

Tento svůj článek jsem nenapsal proto, abych obhajoval volné prodávání mari-
huany na diskotékách či pouličními dealery. Jestliže ale tento stát nechává na 
dospělých lidech, aby se sami rozhodli, jestli si koupí karton cigaret, zajdou si do 
restaurace na skleničku vína či jestli si v obchodě koupí pětilitrovou láhev vodky, 
proč totéž nemůže platit i u léčivé byliny, zvané marihuana. 

Zdeněk Majzlík, Týn nad Vltavou, Zdenek.Majzlik@email.cz

Přečetla jsem si článek o pejscích. Psa nemám a nikdy mít nebudu. 
Známí psa mají a já jim ho přeji. Souhlasím, že je to příjemný koníček, sou-
hlasím, že mít psa není jenom zábava, ale jsou to určité (určitě) povinnosti. 
A ty se musí dodržovat!

A teď – mám vnoučka. Pejska se bojí. Jezdím na kole, psi na mě při 
jízdě skákají. Všude na trávě jsou psí výkaly. Hlavně na Hlineckém sídlišti u 
lesa. To je ráj pro psy. Proč? Ano je pravda, že jsou pejskaři, kteří po nich 
uklízejí. Opravdu bych byla ráda, a ne jenom já, dejte si …. téma. Uklízet 
si po svém miláčkovi, vodit si ho na vodítku. Děti se bojí a nesnáším – „On 
mu nic neudělá, on si chce jenom hrát“. Kdo se chce věnovat psovi, musí 
mít určitá pravidla. A ne abychom o tom stále jenom diskutovali. Naše děti 
chtějí bezpečně chodit po městě, aniž, když potkáme psa, já se omlouvala, 
že se vnouček bojí. A abych jej stále upozorňovala „Tam nechoď, jsou tam 
po psech výkaly“. A proto budu stále nemilosrdná k pejskařům, kteří se 
neumějí chovat.

Anna Valtrová

Na splavnění Vltavy peníze z EU nakonec nebudou. 
Zachráníme alespoň železný most?

Již to bude pomalu dva roky, co týnské zastupitelstvo odhlasovalo, že 
kvůli splavnění Vltavy se přesune železný most jinam a na jeho místě se 
vybuduje nový betonový most. V oněch dnech se však zároveň objevily 
i první zmínky o tom, že se na tuto variantu stejně finanční prostředky nena-
jdou. Tehdy to však bylo pouze v rovině spekulací. Dnes již můžeme tvrdit, 
že se tyto spekulace staly jistotou. 

V květnu se totiž na ministerstvu dopravy z Bruselu dozvěděli velmi 
nepříjemnou věc. Evropská komise investici do splavnění Vltavy z Budě-
jovic do Týna neproplatí! Alespoň tak o tom informoval server aktuálně.cz. 
Vezmeme-li v úvahu, že na 2,5 miliardovou investici měla ČR dostat příspě-
vek 1,5 miliardy Kč a ve finále nedostane ani „kačku“, tak se asi některým 
zodpovědným úředníkům v těchto dnech nebude lehce spát. I vzhledem 
k tomu, že splavnění Vltavy, se spolu se zdvihacím mostem u Kolína, který 
se asi nikdy zvedat nebude, stalo hlavní záminkou, proč bylo pozastaveno 
čerpání evropských dotací v části operačního programu Doprava. Splavně-
ní Vltavy je zároveň největší stavbou, kterou Brusel neproplatí. To vskutku 
není závidění hodný prim. Slavnostní otevření desetikilometrového úseku 
Vltavy z Č. Budějovic na Hlubokou, které proběhlo 11. června, tak bylo 
spíše smuteční hostinou. 

Proč nám vlastně Brusel finance neposkytne? Hlavním důvodem jsou 
nejisté miliardové investice do dvou výše zmíněných projektů. Těžko se prý 
dá totiž předpovědět, jaký užitek mohou mít výletní plavby po Vltavě. Dal-
ším důvodem je možná i skepse a nezájem veřejnosti o vyhlídkové plavby. 
Dle serveru aktuálně.cz Ředitelství vodních cest testovalo zájem veřejnosti 
loni v srpnu kdy během výstavy Země živitelka nabízelo vyhlídkovou jíz-
du po Vltavě třicetimístným motorovým člunem. Stokorunový poplatek za 
sedmikilometrovou vyjížďku kolem sídliště Vltava do stanice České Vrbné 
zájemce odradil a po skončení „Živitelky“ se s vyjížďkami přestalo. A já se 
ptám: Proč si tyto otázky někdo nepoložil před realizací projektu, než se 
začaly investovat zmíněné miliardy korun? Myslím si, že už před lety bylo 
jasné, že projekt splavňování Vltavy je nesmysl. 

Tím netvrdím, že investovat do naší národní řeky je bláznovství, ale měli 
bychom si ujasnit priority. Zrovna před pár dny jsem se zúčastnil semináře 
v Kovářově, kde se sešli představitelé obcí Středního Povltaví a odborníci 
z různých sfér rozvoje venkova. Jedním z hlavních témat diskuse byl nárůst 
množství řas v Orlické přehradě a s tím související úpadek cestovního ruchu 
a vůbec celé ekonomiky ve zdejším regionu, nebo neustálé zanášení pře-
hrady nahromaděnými sedimenty. To jsou dle mého názoru „horká vltavská 
témata“, o kterých bychom se měli bavit. 

A co bude s tím naším „nešťastným“ železným mostem? Ředitelství 
vodních cest ČR na to má celkem jasný názor. Zúžím to na řeč čísel. Stá-
vající odsouhlasená varianta s přesunem železného mostu a vybudováním 
nového betonového je vyčíslena na 217 mil. Kč bez DPH (135 mil. Kč na 
nový most a 82 mil. Kč na přesunutí železného mostu). Stavební náklady 
na úpravu mostu v Týně však dle ekonomického hodnocení vyžadují max. 
120 mil. Kč bez DPH, reálný rámec nákladů je dokonce spatřován někde 
okolo 90 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k výši investičních nákladů oné pře-
de dvěma lety vybrané varianty tedy Ředitelství vodních cest ČR rozhodlo 
o vyřazení zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou z investiční-
ho záměru „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice – Týn 
nad Vltavou“. A vzhledem k výši alokovaných prostředků pro rozvoj rekre-
ační plavby na horní Vltavě není v nejbližších 10 letech realizace varianty 
požadované zastupitelstvem dle usnesení č. 85/09 možná. Jako budoucí 
optimální řešení považuje Ředitelství vodních cest ČR zdvižení stávajícího 
mostu vč. nezbytné sanace jeho současné poškozené konstrukce. Nákla-
dy jsou odhadovány na 70 mil. Kč bez DPH. Takže shrnuto podtrženo: nový 
most nám nikdo nezaplatí a budeme rádi, že nám někdo přispěje na rekon-
strukci železného mostu.

Karty jsou tedy rozdány celkem jasně. Tím však nemyslím, že uzrál čas 
dát si na nějaký ten rok pauzu a pak se tomu začít znovu věnovat (a snad 
bláhově čekat, že bude líp a nějaký ten peníz nám na ten betonový most 
odněkud kápne). Stav konstrukce železného mostu je špatný a vyžaduje 
odbornou a pokud možno co nejrychlejší pomoc. Tudíž apeluji na zastu-
pitele našeho města, aby od tohoto problému, pod tíhou výše uvedených 
informací, neodvrátili tvář, a věnovali svůj čas a úsilí záchraně jedné z mála 
památek, kterými se může naše město pyšnit. Reálně se totiž může brzy 
stát, že místo plánovaných třech mostů, budeme mít v Týně jen jeden...

Karel Hladeček, Železný most o.s.



Poděkování
Děkuji tímto pí Bezlerové, Podhorové, radě města, realitní kanceláři 

vedené pí. Frýdovou za umístění v pečovatelském domě. 
Bílá Marie 

Děkujeme pí. Dvořákové, Občanskému sdružení a všem, kteří přípravili 
pořad ke dni matek na Sokolovně 4. 5. 2011. Všem se pořad velice líbil.

Bílá Marie, Šipošová, Průdková, Šestáková

8. setkání seniorů 
nazvané - Májové 

Vážení čtenáři, dne 4. května 2011 se uskutečnilo pod záštitou hejtmana 
Jihočeského kraje a jaderné elektrárny Temelín – ČEZ již 8. setkání domo-
vů seniorů, které pořádalo Občanské sdružení Týna z Týna nad Vltavou. 
Tohoto setkání se zúčastnili senioři ze Zlivi, Dřítně, Týna nad Vltavou a okolí, 
Svaz tělesně postižených z Tábora. Akce se uskutečnila v sále Sokolovny 
–Týn nad Vltavou. Pro všechny zúčastněné byl připraven bohatý program. 
Z dalekého Kočína až ze Slovenska vystoupil folklórní soubor, který po 
zásluze sklidil veliký úspěch. Úspěch sklidili i herci z Jihočeského divadla 
pan Dvořák a L. Krčková, kteří nejen recitovali básně ze sbírky „Tulák“ od E. 
Dvořákové, ale vyprávěli i humorné příběhy ze života. V programu vystou-
pili i učitelé Bc. Jana Plaňanská a Ing. Zdenek Brada ze Střední odborné 
školy a Středního odborného učiliště Hněvkovice. K tanci i poslechu hrála 
kapela F- Bend pod vedením P. Brendla. 

I oni byli obdařeni zaslouženým potleskem. Tuto akci již tradičně dopro-
vázela výstava. Tentokrát zde vystavovali: pí Eva Křištálová - obrázky malo-
vané zvláštní technikou a pan farář Pavel Lazárek, který vystavoval nád-
herné fotografie z výšek při svém létání. Kvůli této výstavě pro seniory vážil 
cestu až z Moravy a za to mu i pí Křišťálové patří veliký dík. Nejsme skuteč-
ně zvyklí na to, že se kvůli seniorům někdo takto obětuje. Děkujeme. 

Nikdy by se tato akce nemohla uskutečnit bez sponzorů. Poděkování 
patří Jaderné elektrárně Temelín, starostům Týn nad Vltavou – Mgr. Milan 
Šnorek, Temelín - Petr Macháček, díky němu u nás soubor ze Slovenska 
vystoupil, Dříteň – Josef Kudrle, Zliv – Ing. Jan Koudelka, Ing. Karel Chalupa 
– ředitel firmy LEDAX, Zahrada Hluboká nad Vltavou, Firma Daňhel Agro a. 
s. Týn ad Vltavou, Ing. Jiří Kobera Týn nad Vltavou, Firma Siezis, spol. s. r. o. 
Dvůr Králové, Z - Trade s. r. o Broumov, Mikrona holding. s. r. o Týn nad Vlta-
vou, Jan Kakaščik provádění staveb, projektová a ing. činnost Týn nad Vlta-
vou, Jihotrans - pan Hrdlička, Beránek Miloslav Auto-Moto Týn nad Vltavou, 

Tonička
Tonička je lípa. Veliká lípa, která roste na břehu řeky, a když kvete, má 

vonnou korunu plnou bzučících včel. „Tuhle lípu měla moc ráda moje 
babička“, povídala mi jedna paní, když jsme šli údolím k řece.. „Byla to 
mlynářka a milovala tenhle kraj, kde její předci žili a mlynařili už dvě stě let. 
Jednou se měla přistavovat část mlýna a stavitel rozhodl, že lípa musí pryč. 
Ale babička si postavila hlavu. Ne a ne! Všichni babičku přesvědčovali, že 
lípa musí ustoupit přestavbě mlýna, a tak se babička rozhodla, že tedy lípu 
přesadí. Už si vybrala i místo. Její bratr byl slavný pražský zahradník. Když 
se o tom dozvěděl, vysmál se své sestře. Kdo kdy slyšel, aby se taková 
velká lípa přesazovala. Stárek s mládkem museli lípu vykopat a přenést do 
předem vykopané hluboké jámy. Babička chodila pravidelně lípu zalévat. 
Byla malé postavy a tak konve, které každý den vlekla byly pro ni velmi 
těžké. Ale přes veškerou péči babičky, lípa svěsila listy a začala žloutnout. 
Ale babička nosila další a další konve a lípu zalévala. Moje maminka, vzpo-
mínala, že se své mamince (pro mne babičce) nikdy nesmála a malým 
kropáčkem chodila lípu také zalévat. Ale sousedi nevěřili, že lípa ještě ožije 
a babičce se smáli. „Jen je nech, ať se smějí“ říkávala babička, já vím své.“ 
Dny míjely a lípa byla bez života. O to více se sousedi usmívali zbytečné 
námaze babičky, která neúnavně vlekla den co den plné konve vody, aby 
dala vodu „živou vodu“ té, která provázela životem mnoho jejích pokolení 
a provázela i její život. A pak se to stalo. Jednoho dne, když babička opět 
přišla k lípě, uviděla zelený lístek. Od toho dne se lípa začala probouzet. 
Stala se z ní veliká, košatá lípa. Za války mlýn vyhořel a co z něj zbylo, lidé 
rozebrali. Zůstala jen ta lípa, která přežila babičku, mojí maminku a vím, 
že přežije i mě. Ta lípa dostala název po té, která jí zachránila život a sice 
Tonička. Lípa žije, a pak prý je nesmysl snažit se zachránit to, o čem se tvr-
dí, že se to zachránit nedá. Jsou lidé, kteří nemají vysokoškolské vzdělání, 
mají jen svou moudrost, kterou čerpali ze staletých zkušeností vlastního 
rodu, kterou načerpali ze současného života, který žijí. Jsou to lidé, kteří 
věří ve svou pravdu a také podle této pravdy žijí. Oni jsou pilířem a oporou 
pro naši víru, že naděje  ruku v ruce s láskou dokáží změnit to, kde naše 
lidské síly selhávají.

(převyprávěno a upraveno Andělské vteřiny)
Člověk ve svém životě je spoután  různými věcmi, bez kterých si život 

nedovede vůbec představit. Zvláště, když to „něco“ je pouto rodové. A je 
jedno, zda je to věc, strom, dům, nebo nějaké šperky, které sice nemají 
žádnou finanční hodnotu, ale pro toho dotyčného to má nedozírnou cenu. 
Je to právě to „něco“, k čemu máme silný citový vztah a co nás vrací do 
neopakovatelné doby štěstí a pohody. A pak, ta síla tohoto pouta nám 
pomáhá žít. To je velmi důležité. Bolest a problém nastává v okamžiku, kdy 
nám to „naše pouto““ chce někdo vzít, neboť pro ostatní nezúčastněné to 
nemá žádný význam ani hodnotu. Je nám vyčítáno, že stárneme a tedy 
jsme dětinští. To jednoznačně odmítám. Ta určitá „věc“ není pouhou věcí, 
jsou to silné, nezapomenutelné vzpomínky, je to kus našeho života. Sem 
patří bezesporu i prohry, ale i výhry. Je to život sám. Kdo nezažil, nepocho-
pí! Je dobře, že se lidé nechtějí vzdát „něčeho“, o čem jsou přesvědčeni, 
že mohou ještě něco zachránit, uvést zpět do života. Jak se  lidově říká 
„oprášit zašlou slávu.“ A nenechte se odradit tím, že se vám lidé smějí, že 
vám nevěří a myslí si, že je to rozmar stáří. 

Víte, jen ten člověk, který má před sebou vizi, co chce ještě udělat, má 
tedy určité plány, ten žije. Je to určitá hnací síla, která nás nenechá vydech-
nout, ale pomáhá uskutečňovat naše sny, pomáhá tvořit. Jsou věci mezi 
nebem a zemí, které si neumíme vysvětlit a přesto určité věci víme. Jako ta 
babička, které nevadilo, že se jí smějí, když se snažila přivést k životu svůj 
zamilovaný strom, neboť ona věděla své. Věděla, že jednoho dne její lípa 
bude opět žít. Ona to prostě věděla. A tak je to i v životě. Některé věci víme. 
A když se nám dokonce podaří určité věci uvést v život, i když to stojí hodně 
úsilí, bude vaše námaha slavit nejen úspěchy, ale bude mít i dlouhé trvání. 
A v tom je úspěch našeho konání. Nedovolte, aby vám někdo chtěl vzít 
rodinné pouto, byť se někomu může zdát zbytečné a malicherné.

Eva Dvořáková

Desáté výročí založení 
Občanského sdružení Rybka

Vážení čtenáři, dne 16. 6. 2011 se koná od 9.00 do 15.00 hod. 
v Azylovém domě Rybka Husinec „Den otevřených dveří“ 
k příležitosti 10. výročí založení tohoto sdružení, který Ad pro-
vozuje. Kdo by měl zájem vidět, jak se žije v Azylovém domě 
pro rodiny s dětmi, jediného zařízení tohoto druhu v ČR jste 
všichni  srdečně zváni.

Eva Dvořáková
předsedkyně Občanského sdružení Rybka 

a ředitelka Azylového domu Rybka Husinec

Sportovní odpoledne s pohádkou
V sobotu 21. 5. odpoledne pořádalo o.s. Activ ve spolupráci s KSP 

MANTA ETE akci s názvem „Sportovní odpoledne s pohádkou“.
Na hřišti u základní školy Hlinecká soutěžily děti předškolního i školního 

věku v různých sportovních disciplínách. Hřiště se tak proměnilo v malou 
olympiádu spíše hravých než soutěživých závodníků.

Největší atrakcí bylo bludiště o rozměrech 8x8m, kterým se s chu-
tí nechali desorientovat i dospělí. U jinak spíše dohlížejících rodičů mělo 
úspěch i miniaturní bludiště, ve kterém bylo úkolem pomocí naklánění rohů 
dostat kuličku na konec spletité trasy.

Po ukončení her na hřišti následovalo loutkové představení. Přesto, že 
trvalo asi 40 minut, což je pro většinu malých dětí dlouhá doba, dokázali 
si členové „Divadélka Máma a táta“ udržet pozornost dětí od začátku až 
do konce. A nejen udržet pozornost. Děti se často sami aktivně účastnily 
děje.

Věříme, že se sobotní odpoledne všem návštěvníkům líbilo a že se 
s vámi všemi setkáme zase za rok.

Velké poděkování patří těm, kteří se zhostili pomoci na stanovištích. 
V horku na přímém slunci to rozhodně nebylo jednoduché. Velmi si vážíme 
každé pomoci a je skvělé, že nacházíme stále další a další ochotné lidi pro 
naše akce. Mockrát děkujeme.

Další akcí, na kterou srdečně zveme děti i jejich rodiče, bude 10. září již 
4. ročník Pohádkového lesa. Konat se bude opět v lese na Semenci.

Za o.s. Activ, Filip Valtr a Markéta Karešová 

Karel Calta ZOOVETA. Dále děkuji panu starostovi Mgr. M. Šnorkovi, který 
přispěl za svoji osobu na naši akci. Velké, skutečně velké poděkování patří 
místostarostovi Ing. I. Machálkovi, který ze svého platu přispěl na tuto akci 
skutečně značnou částkou peněz. Poděkování patří i Střední odborné ško-
le a Střednímu odbornému učilišti Hněvkovice za velmi chutné občerstvení. 
Děkuji ředitelce Sokolovny pí Mráčkové a jejím zaměstnancům za přípravu 
sálu, zaměstnancům pohostinství Sokolovny, kteří se rychle a vzorně starali 
o naše seniory. Děkuji moderátorům, kteří vtipně a bravurně celým odpo-
lednem provázeli. Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli. Toto setkání 
mělo obrovský ohlas. Což dokazuje účast 220 seniorů. 

Eva Dvořáková, předsedkyně Občanského sdružení Týna

Stále nevyřešený problém 
na Hlineckém sídlišti

Mnohokrát se již diskutovalo o neuklizených prostorách před restau-
račními zařízeními s nepřetržitým provozem na sídlišti Hlinky v Týně nad 
Vltavou, kdy v ranních hodinách je jejich stav tristní: zvratky, zápach po 
moči, rozbité lahve, špína všeho druhu, nehledě na rušení nočního klidu 
pokřikujícími opilci. V poslední době i rozbité výlohy obchodů.

Tato situace je pro obyvatele Hlinek nadále neúnosná a je ji nutno urych-
leně řešit a vyřešit. 

Úklid by měli zajišťovat majitelé budov, k nimž tyto prostory přináleží, tj. 
majitel bývalého kulturního domu a SD Jednota České Budějovice. Jestliže 
se tak neděje, mělo by Město Týn nad Vltavou přizvat k jednání o nápravě 
stavu výše uvedené majitele a požadovat, aby byl úklid denně zajištěn již 
v ranních hodinách.

V případě, že se odpovědní majitelé k tomuto problému nepostaví vstříc-
ně a nezajistí nápravu nevyhovujícího stavu, navrhujeme přistoupit k tomu, 
že Rada města předloží Zastupitelstvu města vyhlášku upravující provozní 
dobu restauračních zařízení. V této vyhlášce se časově vymezí noční obdo-
bí, ve kterém se nebudou smět provozovat restaurační zařízení na území 
Týna nad Vltavou.

Takovou vyhlášku mají např. v Kaplici a ve Vodňanech, kde mají dokon-
ce její platnost potvrzenou Ústavním soudem.

MO ČSSD Týn nad Vltavou



2. závod Českého poháru kanoistů
Letošní závodní sezóna kanoistů se rozjela již na plné obrátky. Po prv-

ním závodě, kterým bylo mistrovství České republiky na dlouhých tratích 
se jel druhý závod, tentokrát na Sedlčanské přehradě. Na programu byly 
tratě 200, 500 a 3000 m. Naši závodníci opět dokázali, že v mládežnických 
kategoriích patří k těm nejlepším. Celkem vybojovali dvanáct medailí, dvě 
zlaté, šest stříbrných a dvě bronzové medaile. Nejúspěšnější byla žačka 
Luňáčková Kateřina, ta získala dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou 
medaili. Její sestra mezi juniorkami přispěla do rodinné sbírky jednou zla-
tou, jednou stříbrnou a jednou bronzovou medailí. Ve výborných výkonech 
v prvním závodě pokračoval Martin Fiala. V kategorii C1 žáků vybojoval tři 
stříbrné medaile. Navíc přidal společně s Václavem Staňkem zlato v kate-
gorii C2. Výborný výkon podal mezi juniory Tomáš Plaňanský. Společně 
s Janem Liškou obsadili druhé místo v kategorii K2 na 200 m. 

Kromě zisku medailí jsme měli 28 zastoupení ve finálových jízdách. 
Postarali se o to Mára Petr, Kobera Jakub, Simon Karel, Šonka Václav, 
Študlarová Kristýna, Staněk Václav, Koberová Ludmila, Burian Michal, 
Ponec Miloslav, Dušan Trčka, Kobera Jiří, Dvořáková Marie, Dvořák Jan 
a Novotná Nela. 

S velkým potěšením jsme sledovali návrat našich nejmenších benjamín-
ků do startovního pole. Mezi nejmladšími se poprvé na start postavili Fajnor 
Filip, Rohlena Petr, Burianová Aneta, Šestáková Anna. Statečně bojovali 
ne jen se svými soupeři, ale především s náročnými tratěmi. Jejich starší 
kamarádi mezi benjamínky již byli vidět v boji o dobrá umístění. Malý Maty-
áš byl v kategorii benjamínků C čtvrtý na 500m, stejně tak Jan Levinský. 
Koberová Magdalena byla na 500m pátá, na 2000 m sedmá. V kategorii B 
byl Nováček Vojtěch šestý, v kategorii B Dolejší Jan sedmý. 

J. Kobera

Basketbalová sezona v Týně létem nekončí
Basketbal, krásný sport, který se v České republice, zdá se, probouzí 

k velkému návratu zašlé slávy. Česká ženská reprezentace se pyšní titu-
lem vicemistryň světa, který navíc vybojovala na domácím šampionátu, 
na klubové scéně mužského basketbalu o sobě v Evropě dává výrazně 
vědět Nymburk, streetball  - pouliční varianta basketbalu se i díky České 
republice rozrůstá v masovou záležitost a aspiruje na jeden z ukázkových 
sportů na olympijských hrách, čeští mladíci se prosazují ve špičkových 
klubech nejen 
v Evropě, ale 
díky Janu Vese-
lému bude mít 
pravděpodob-
ně ČR po del-
ší době opět 
z a s t o u p e n í 
i v nejlepší sou-
těži světa, ame-
rické NBA. 

V š e c h n y 
tyhle úspěchy 
ale nepřicházejí 
sami od sebe, 
nýbrž za nimi 
stojí mnohaletá 
práce a dřina jak 
samotných hrá-
čů, tak i trenérů, 
různých organi-
začních pracov-
níků a přede-
vším všelijakých 
nadšenců, kteří 
b a s k e t b a l e m 
žijí a obětují mu 
většinu svého 
volného času 
a energie. Asi 
ne jvý razně j š í 
složkou a zákla-
dem toho všeho 
je práce s mlá-
deží, která je postavena především na zprostředkování radosti ze hry. Mno-
ho menších klubů po celé republice vychovává ve svých řadách nadějné 
talenty, kteří se dříve či později prosazují na vrcholové úrovni, ale kromě 
toho nabízí dětem i dospělým také zábavu a příležitost sportovat. Do této 
mozaiky přispívá po mnoho let i Basketbalový klub Týn nad Vltavou, jehož 
středem prošlo již několik generací hráčů a hráček.

V uplynulém soutěžním ročníku reprezentovala naše město družstva 
mužů, žen a juniorů U18. V příští sezoně by mohl přibýt ještě tým starších 
žákyň, který svou roční nesoutěžní přípravu zakončí prázdninovým sou-
středěním v Klatovech. Vltavotýnský klub se každoročně otevírá zájemcům 
o basketbal z řad široké veřejnosti a nabízí i divácky atraktivní podívanou. 
Letos v květnu proběhlo ve vltavotýnské sportovní hale Mistrovství ČR v bas-
ketbalu starších minižáků, přičemž takovouto celorepublikovou akci pořá-
dal klub již po třetí. Pro všechny basketbalové nadšence je také připraven 
11. ročník tradičního venkovního turnaje Vltavotýnský streetball. Srdečně 
Vás touto cestou zveme na sobotu 18. června před sportovní halu v Týně, 
kde bude od 9.00 hod. akce probíhat. Zápis do turnaje začíná v 8.30 hod. 
v těchto kategoriích: 10 – 13, 14 -17, 18 – x let. Připraveny jsou věcné ceny 
a každý účastník navíc dostane jako pozornost tričko s logem Vltavotýn-
ského streetballu. Turnaj je pořádán v rámci Vltavotýnského Oranžového 
roku.

Více informací o jednotlivých družstvech, trénincích, utkáních a vůbec 
basketbalovém dění v našem městě se dozvíte na www.baskettyn.cz.

BK Týn nad Vltavou

Podniková liga ve stolním tenisu XII. ročník
Překvapivý vítěz INTOP

V měsících duben a květen pořádal oddíl stolního tenisu SKST Týn nad 
Vltavou již 12. ročník podnikové ligy ve stolním tenisu neregistrovaných 
hráčů. Letošního ročníku se zúčastnilo deset družstev. Hrálo se jednoko-
lově každý s každým. Celou soutěž odehrálo 46 hráčů z toho 30 hráčů 
odehrálo více jak 50 % zápasů.

Mezi favority při neúčasti trojnásobného vítěze družstva Stavebniny 
Betonpres patřily družstva obec Žimutice, SP Budka a Bevotex. Nakonec 
všechny překvapilo družstvo INTOP, které po porážce v prvním kole posí-
lilo a došlo si pro první místo. O pořadí mezi prvními třemi rozhodla vzá-
jemná tabulka. Vítězné družstvo odehrálo podnikovou ligu ve složení Ivan 
Ruprecht (24 zápasů – 23 vítězství /1 prohra, Václav Hornát (21 – 20 /1), 
Miroslav Mikolášek (21 – 15/6), Slavomír Plojhar (9 – 5/4).

 V boji o nejlepšího hráče šel nekompromisně za svým cílem Jiří Plaňan-
ský 24 zápasů bez prohry z družstva Bevotex, na druhém místě skončil Ivan 
Ruprecht z družstva INTOP a na třetím Václav Hornát INTOP. 

Závěrečné vyhodnocení za účasti všech družstev a většiny hráčů pro-
běhlo v restauraci Sportovní hala. Věcné ceny a poháry dostaly, jak je již 
zvykem všechna zúčastněná družstva. Doufáme, že byli všichni spokojeni 
a minimálně ve stejném počtu se zúčastní příštího 13. ročníku.

Medailisté z 2. závodu českého poháru v Sedlčanech.

Na závěr bych chtěl poděkovat pořadatelům a hlavně sponzorům 12. 
ročníku podnikové ligy. Hlavním sponzorem byl Generální partner - Jader-
ná elektrárna Temelín, dále město Týn nad Vltavou, VAKKOS vzduchotech-
nika Týn nad Vltavou, papírnictví Slepička Jan, INTOP Týn nad Vltavou, K-
Building Č. Budějovice, Extrudo Bečice a SJ Electronic – Stanislav Jaroš. 
Děkujeme.

KONEČNÁ TABULKA
Utká-

ní
Vítěz-
ství

Remí-
za

Pro-
hra

Zápa-
sy Sety Body

1. INTOP 9 7 1 1 70 : 20 218:79 24
2. BEVOTEX TÝN 9 7 1 1 65 : 25 213:91 24
3. SP BUDKA 9 7 1 1 71 : 19 221:84 24
4. OBEC ŽIMUTICE 9 6 1 2 68 : 21 221:86 22
5. ETE ,,B“ 9 5 0 4 39 : 51 134:171 19
6. URSÍNY - OPTIK 9 3 1 5 27 : 63 125:162 16
7. SJ ELECTRONIC 9 3 0 6 38 : 52 133:189 15
8. SDH HOSTY 9 3 0 6 30 : 60 111:197 15
9. SDH ZVĚRKOVICE 9 1 1 7 19 : 71 84:218 12

10. AD ŠVAMBERK 9 0 0 9 16 : 74 58:231 9

Josef Skalák



Úvod golfové sezo-
ny vyšel mladým hrá-
čům golfového klubu 
skvěle. 

V 1. kole Národ-
ní golfové tour mládeže na hřišti 
pod Karlštejnem (v mládežnických 
kategoriích nejvyšší soutěží) se 
blýskli výbornými výkony. O turnaj 
byl mimořádný zájem, celkově se 
představilo 180 hráčů ve věkovém 
rozmezí 7-16 let. V kategorii starších 
žákyň se na 16. pozici umístila Fran-
tiška Luňáčková, v kadetkách startu-
jí Johana Luňáčková a o rok starší 
Marie Luňáčková. Johana obsadila 
velmi dobrou 8. pozici a Marie potvr-
dila roli favoritky vítězstvím. V kate-
gorii kadetů obsadil Miroslav Novot-
ný 31. místo. 

Marie potěšila oko golfových 
odborníků i laiků. Zahrála „hole in 
one“. Míček poslala z odpaliště pří-
mo do jamky. Na jamce číslo 16 ve 
finálovém kole ve vzdálenosti sto 

deset metrů vzala do ruky osmičku 
železo a klidným švihem poslala 
míček do jamky. Málokdy se povede 
zahrát jamku na jednu ránu. Úspěch 
to je dvojnásobný zejména proto, že 
se jednalo o turnaj velké důležitosti. 

V následujícím týdnu sezona 
pokračovala 1. kolem České ama-
térské tour, na kterou se nominuje 
48 nejlepších hráček z ČR včetně 
dospělých. Z Týna se mezi elitní 
sestavu probojovaly Marie a Joha-
na. 

Hendikep splnila ve třinácti 
letech i Františka, ale na nejlepší 48 
to ještě nestačilo. Hrálo se na hřiš-
ti v Kunětické Hoře. Marie skončila 
po 3 kolech na výborném 14. místě, 
Johana obsadila 39. pozici. 

Amatérská tour pokračovala 2. 
kolem v jihočeském Mnichu. Zde 
se zrodilo obrovské překvapení, 
když po prvním dnu byla Marie na 
1. místě, druhý den klesla na 4. mís-
to, ale třetí den výborným výkonem 

vybojovala celkové třetí místo. Je 
to obrovský úspěch, skončila před 
většinou reprezentantek. Před Marií 

byly pouze dvě nejlepší české golfi-
stky Vlčková a Vavrušková. Johana 
obsadila výborné 36. místo. 

Nejmladší členka sesterského 
tria z golfového klubu Františka se 
zúčastnila kvalitně obsazeného tur-
naje v Mladé Boleslavi. Ve flightu 
hrála s naší nejlepší profesionální 
golfiskou Klárou Spilkovou. Pro 
Františku to byla velká čest, že moh-
la sbírat zkušenosti po boku golfist-
ky, která se jako nejmladší v historii 
probojovala na evropskou profesio-
nální tour. 

Díky poctivé přípravě a násled-
ným výborným výsledkům je týnské 
golfisty velký zájem pro soutěže 
družstev. Marie a Johana si zahrají 
Extraligu žen za družstvo Slavko-
va, které má velké ambice, a chce 
bojovat o celkové vítězství. Zároveň 
budou usilovat o vítězství na MR 
družstev dívek do 18 let a smíšených 
družstvech do 16 let opět za družstva 
Slavkova. Miroslav Novotný si svými 
výkony vybojoval místo v družstvu 
chlapců do 18 let a družstvu do 16 
let také ve Slavkově. 

Žáci sportovní třídy ZŠ Malá 
Strana vyhráli Vltavotýnskou míli

Na svátek dětí ožila Vltava mezi oběma týn-
skými mosty dětmi na lodičkách. Pro žáky týn-
ských škol připravuje Kanoistický klub Jiskra Týn 
nad Vltavou již tradiční Vltavotýnskou míli. V 8. 
ročníku změřili síly žáci 4., 5. a 6. tříd ZŠ Malá 
Strana a ZŠ Hlinecká a primy týnského gymná-
zia. Odhodlané závodníky, kteří poctivě trénovali 
v průběhu května při úterních trénincích kanois-
tického klubu, přišli povzbudit jak spolužáci, uči-
telé, tak i řada rodičů. 

Na čtyřčlenné posádky čekala tradiční trať 
s dvěma záludnými obrátkami, kde nebyla nouze 
o dramatické souboje loď na loď, pádlo na pád-
lo. Letošního ročníku se zúčastnilo 15 posádek. 
Šest ze ZŠ Hlinecká, osm ze ZŠ Malá Strana jed-
na posádka z týnského gymnázia. 

Závodníci byli rozděleni do tří rozjížděk podle 
ročníků. První dvě posádky z každého ročníku 
postupovaly do hlavního závodu. Krásný putov-
ní pohár zatím získali vždy žáci ZŠ Malá Strana, 
takže všichni netrpělivě čekali, jak dopadne letoš-
ní měření sil a jestli se pohár bude konečně stě-
hovat na jinou školu.

Jako první vyrazilo na trať 5 posádek ze 4. tříd. 
Způsobem start-cíl vyhrála tento závod posádka 
4.A z Hlinek před 4.A z Malé Strany a před svý-
mi spolužáky z 4.B. V druhém závodě změřili síly 
žáci 5. tříd. V tomto dramatickém závodě zvítězi-
la posádka 5.A z Hlinek před a 5.B a 5.A z Malé 
Strany. Největší favorité pro boj o putovní pohár 
se hledají vždy v závodě šestých tříd. V předcho-
zích ročnících pouze jednou získali pohár žáci 5. 
třídy. Na trať vyrazilo 6 posádek. Ihned po star-
tu se ujala vedení posádka sportovní třídy 6. B 
z Malé Strany. Stylem start-cíl si tak dojela pro 
vítězství před posádkami 6.B z Hlinek a žáky pri-
my týnského gymnázia.

Krásným vyvrcholením vodáckých závodů 

bylo finále o putovní pohár. Předcházející závody 
ukázaly, že finálový závod může přinést drama-
tické okamžiky a že nic není předem rozhodnuto. 
Za mohutného povzbuzování spolužáků vyrazilo 
na trať 6 posádek. Ihned po startu šla do vedení 
posádka sportovní třídy 6.B ZŠ na Malé Straně. 
Velice skvělý start předvedla dívčí posádka 4. 
A z Malé Strany. Děvčata dlouhou dobu jela na 
pěkném druhém místě a až po obrátce pod sta-
rým mostem děvčatům postupně docházely síly 
a propadly se postupně na 4. místo. S velkým 
náskokem zvítězila posádka sportovní třídy 6.B 
z Malé Strany, na druhém místě dojela posádka 
5.A z Hlinek a pomyslnou bronzovou medaili si 
na Vltavě vybojovali žáci 4.A z Hlinek.

Stalo se již tradicí, že v na závěr dopoledního 
programu změří své síly s vítězi poháru posádky 
týnských učitelů. Stejně tomu bylo i letos. Pro-
ti 6.B nastoupily dvě posádky, které tvořily paní 
učitelky ze ZŠ Hlinecká a posádka ZŠ Malá Stra-
na. Tuto trojici doplnily dvě posádky pořadatelů. 
Kanoisté uhájili svoji čest a obsadili prvá dvě 
místa. Poprvé v historii Vltavotýnské míle však byl 
vítěz poháru poražen posádkou pedagogického 
sboru. Na třetím místě dojela posádka paní uči-
telek ze ZŠ na Malé Straně a na 6.B tak zbylo 
pouze 4. místo. Cenou pro vítěze tohoto závodu 
pak byla koupel v jarních vodách Vltavy.

Při slavnostních fanfárách byly vyhlášeny vždy 
tři nejlepší posádky z každé kategorie. Vítěz-
né posádky si odnesly sladkou odměnu a řadu 
pěkných cen, které věnovali Kanoistický klub 
Jiskra Týn nad Vltavou, Papírnictví pana Slepičky, 
Hračkářství paní Trnkové, ČSOB, Atelier Kobera, 
ELBH, s.r.o. Generální sponzorem celé akce byl 
ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Temelín. 

Vltavotýnská míle přinesla nejen příjemnou 
oslavu Mezinárodního dne dětí, ale také umož-
nila děvčatům a chlapcům vyzkoušet si zruč-
nost při ovládání pramiček. Mnohé z dětí poprvé 
pádlovaly a byl to pro ně velký zážitek. Účast na 
závodech berou děti vážně, což dosvědčova-

la vysoká návštěva tréninků, které pro závodní 
posádky pořádal každé květnové úterý kanoistic-
ký klub. Každého tréninku se zúčastnilo kilem 30 
dětí a většina tříd hledala na trénincích optimální 
složení posádek. 

Poděkování patří také všem pořadatelům, kteří 
pomohli zajistit jak vlastní závod, tak i jednotlivé tré-
ninky a vedení týnských škol za pochopení a spo-
lupráci. Společnými silami se povedlo dětem při-
pravit hezký zážitek a to stojí jistě za trochu úsilí.

Výsledky jednotlivých závodů:
4. třídy:
1. místo: 4.A Hlinecká – J. Dolejší, P. Šimánek, 

J. Koklar, P. Němec
2. místo: 4.A Malá Strana - M. Kobercová, T. 

Bočková, K. Dokulilová, M. Halouzková
3. místo: 4.B Malá Strana – V. Nováček, O. 

Kolář, Š. Zavadil, V. Krůček
5. třídy:
1. místo: 5. A Hlinecká – M. Schmeller, M. Bří-

za, T. Trnka, V. Havlíček
2. místo: 5. B Malá Strana – Š. Houzarová, F. 

Švehla, M. Šímová, Procházka
3. místo: 5. A Malá Strana – O. Lukášek, L. 

Jeřábek, L. Svojtka, Z. Fialová
6. třídy: 
1. místo: 6.B Malá Strana – T. Puš, T. Příhoda, 

J. Novák, V. Šnorek 
2. místo: 6.B Hlinecká– J. Liška, A. Novotný, J. 

Mlsek, J. Mráček
3. místo: Prima Gymnázium – E. Stehlíková, K. 

Stehlíková, V. Písaříková, A. Strouhalová

Finálový závod o putovní pohár:
1. místo: 6.B Malá Strana – T. Puš, T. Příhoda, 

J. Novák, V. Šnorek
2. místo: 5.A Hlinky – M. Schmeller, M. Bříza, 

T. Trnka, V. Havlíček
3. místo: 4.A Hlinky – J. Dolejší, P. Šimánek, J. 

Koklar, P. Němec
František Kobera, kanoistický klub

Marie Luňáčková při hole in one.

Vltavotýnský 
čtvrtmaraton podruhé

Sportovní extáze, kulturní nirvána a gastronomic-
ký ráj, to vše zarámováno vybranou vltavotýnskou 
společností a korunováno báječným počasím – toť 
stručný a věcný výčet toho, co na vás čeká 20. srpna 
u Sportovní haly. A k tomu navíc, jako bonus, este-
ticky vyladěná startovací čísla a nadšený potlesk 
diváků. 

Po anomálním úspěchu loňského prvního roční-
ku by nepokračování v tak slibně začaté tradici bylo 
chybou, již sportovní fanoušci a vltavotýnští patrioti 
neodpouštějí. 

Jistě i vy jste si odbyli svátky Vánoční, pro-
kousali se Velikonocemi a po všem tom napjatém 
očekávání a těšení se, střihání metru a netrpělivém 
otáčení kalendáře už víte, že je to opět tady… po 
onom nekonečně rozvleklém roce, který jakoby 
nebral konce a každý den si zopakoval třikrát, se 
VLTAVOTÝNSKÝ ČTVRTMARATON znovu přiblížil 
nadohled! 

I přesto, že loňský ročník mají všichni v živé 
paměti, na fotografiích a videích a záznamy závodu 
jsou určitě pokladem každé domácnosti, pojďme si 
zopakovat, jak to vloni probíhalo, pobíhalo, ubíha-
lo, zkrátka jak běhali všichni, kdo běhat mohli…  

V dětských kategoriích nezklamal nikdo, cílovou 
páskou proběhla velká spousta Usainů Boltů všech 
věkových skupin. Nikdo se nezpronevěřil olympij-
ským ideálům – všichni chtěli vyhrát, bez ohledu 
na to, zda se účastní :-).  Ale bez legrace, ti malí 
sportovci si užili pěkné dopoledne, jejich nadšení 
pro běh a vůbec sport bylo evidentní a jistě se se 
všemi setkáme na trati i při druhém ročníku. 

V běhu dospělých dostal celý závod mezinárod-
ní rozměr. Proběhl souboj mezi Španělskem a Čes-
kem, který nakonec skončil vítězstvím návštěvníka 
z Pyrenejského poloostrova.  Ale dlužno dodat, 
že všech dvaadevadesát českých maratonců bylo 
Španělovi velkou konkurencí. Všichni závodníci 
vynikali skvělou kondicí, trať nedělala problémy 
snad nikomu a rovněž nejsou zprávy o nikom, kdo 
by se nedostavil do cíle, tedy dá se oprávněně 
předpokládat, že všichni přežili.  

A to celé bylo výborně organizačně zajištěno, 
samozřejmě též díky ochotné spolupráci sponzorů, 
kteří se ochotně a štědře zapojí i do ročníku dru-
hého. 

Letos se akce uskuteční u Sportovní haly, přes-
né vytyčení trasy je prozatím tajné, ale nejpozději 
v okamžiku odstartování vám to tajemství odhalí-
me. Celý závod bude opět rozdělen na část dět-
skou a část dospělých závodníků, kulturní program 
– nezbytná součást – je zajištěn a rovněž i občer-
stvení.  Velký dík si právem zaslouží ti, bez nich by 
organizace byla zbytečně složitá, ceny nepřimě-
řené velikosti vítězství a vůbec celý závod o něco 
chudší – město Týn nad Vltavou, firma ČEZ a mno-
ho dalších. 

A proto přijďte – vy všichni, kteří už jste u toho 
byli, i vy, kteří byste u toho být chtěli. Místo na stup-
ních vítězů vám nezaručíme, ale skvěle strávený 
den, prima náladu a zážitek na celý život ano. 

(Vy, jimž výše uvedené informace nestačí 
a toužíte po detailech, usedněte k internetu a do 
vyhledávače zadejte - www.kleinovi.wz.cz) 

Skvělý začátek sezony pro týnské golfisty, 
Marie Luňáčková zahrála „hole in one“
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Pouť
Už bude 

jenom pouť 
a potom nasta-
nou prázdniny..... 

to si asi říká kdekterý rodič i školák. 
Pouť je vždy něčím zajímavá a je 
to přinejmenším zpestření běžné-
ho života každého města i vesnice. 
Možná málokdo přemýšlí o pravé 
podstatě poutí, poutních putová-
ní a snad ještě méně o patronech 
kostelů a svatých, ke kterým se 
vlastně putuje. Snad máme alespoň 
matnou představu o tom, že u nás 
je pouť „na Víta“. A možná (hlavně 
díky mediálním přestřelkám) si to 
mnozí z nás spojí s Prahou, kde 
je vlastně také „svatý Vít“ – tedy 
katedrála, o kterou se vedou vskut-
ku nedůstojné spory. Sám Svatý Vít 
je jedním z patronů českých zemí. 
Zemřel jako mučedník na počátku 

4. století asi jako dvanáctiletý, když 
se ani po krutých mučeních nevzdal 
křesťanské víry. Možná díky mladist-
vému věku patří mezi nejuctívanější 
svaté a jeho ostatky jsou uloženy 
v desítkách kostelů. Ale zpět k pou-
tím. Dříve – ale i dnes – se oprav-
du na poutě putuje. Pěší poutě se 
konají dokonce i do vzdálených míst 
v zahraničí. Pouť totiž znamená také 
něco obětovat – námahu, útrapy 
cesty atd., abychom pak spočinuli 
v klidnu poutního kostela a poklo-
nili se onomu patronovi, za kterým 
jsme putovali. To jsou mi ale para-
doxy. No, ty útrapy leckde přetrvá-
vají – nájezdy na naše peněženky 
a smutné nebo naopak divoké oči 
našich dětí, které by chtěly všechno 
koupit a vyzkoušet všechny atrak-
ce, jsou opravdu někdy namáhavé. 
Jen ten cíl a to spočinutí v tichosti 
chrámu nebo kapličky se nám jak-

si vytratilo. Ale křesťanské kořeny 
Evropy už jsou takové. Bez kostelů 
zasvěcených svatým a mučední-
kům, či kapliček a svatyň postave-
ných na místě zázraků či na podě-
kování, by poutě opravdu nebyly. 
Je to prastará tradice degradovaná 
sekulárním způsobem života (jako 
mnoho jiného). Až půjdete letos „na 
pouť“, zkuste si alespoň na chvilku 
vzpomenout na svoje babičky a pra-
babičky, které byly ochotny nechat 
hospodářství na chvíli čeledi a vydat 
se do míst i desítky kilometrů vzdá-
lených jenom proto, aby vykonaly 
opravdovou pouť. Až půjdete letos 
na pouť, zkuste alespoň nakouknout 
do kostela – třeba jen přes mříže 
– a poslechněte si to ticho.

Možná se vám potom bude zdát 
okolní ruch opravdu banální.

MK

Milé tetičky, 
milí sousedé!

S měsícem červnem nám odchá-
zí první polovina letošního roku. Na 
sousedském sedění, které proběh-
lo druhou květnovou neděli a bylo 
spojeno s oslavou svátku Dne 
matek (v rámci Oranžového roku), 
jsme zhodnotili naši činnost za I. 
pololetí a poděkovali všem činným 
tetičkám a sousedům za jejich práci 
pro naši baráčnickou obec. Oslava 
svátku matek byla letos uspořádána 
společně s vltavotýnskou organizací 
ČČK, která v Týně nad Vltavou končí 
svou činnost. Popřáli jsme tetičce 
Vlastě Helmové k 94. narozeninám. 
Děkujeme všem účinkujícím za 
jejich vystoupení – Petrušce Šulco-
vé za ukázku ze cvičení mažoretek, 
pištínským tetičkám za předvede-
ný kankán a břišní tance a kapele 
Podskalačka za dobrou náladu, 
kterou na rychtě vytvořila. 12. květ-
na jsme na pozvání pana faráře 
P. Marka Donnerstaga ThD. navštívili 
naučnou stezku Borkovických blat, 
prohlédli jsme si malý ale velice 
hezký kostelík v Zálší /zde jsme se 
zúčastnili májové pobožnosti a za 
doprovodu p. Netíka na varhany 
jsme si zazpívali mariánské písně/ 
a zbytek odpoledne jsme strávili se 
soběslavskými baráčníky a folklor-
ním souborem JITRA ze Soběslavi 
v hezkém kulturním domě v Zálší, 
kde byla velice příjemná a ochotná 
obsluha. V pátek 3. června jsme 
na pozvání p. Duškové z Div. spo-
lečnosti Vltavan spoluúčinkovali 
v programu muzejní noci, kde jsme 
zajistili obsazení dvou stanovišť. 
Děkujeme velice p. Fomínové z uli-
ce Na Rámech za ochotu a zázemí, 
které nám nezištně nabídla ve svém 
domě. Děkujeme muzikantům p. 
Velkovi a p. Košnerovi za zahrání 
zdarma. Je vidět, že dobří lidé ještě 
žijí. 4. června oslavila ZŠ Malá Stra-
na v Týně nad Vltavou 60. výročí své 
existence. V programu, který osla-
vu doprovázel, vystoupila i děvčata 
z našeho tanečního amatérského 
kroužku Česká beseda. Bohužel, 
z 10 děvčat, která s námi začínala 
na začátku roku, dokončilo kroužek 
pouze 6 z nich. Děti bohužel nemají 
vztah k folkloru a někteří spolužá-

Baráčníci z Týna n. Vlt. blahopřejí 
tetičkám a sousedovi

13. 6. Filip Jaroslav, 80 let
19. 6. Grünerová Bohumila, 91 let
29. 6. Moravcová Dana, 55 let

Pevné zdraví, štěstí na každém 
kroku, ze života radost mít, myšlen-
ky jen pozitivní, smíchem, vtipem 
nešetřit. Plnou náruč radosti, k tomu 
žádné starosti.

Přeje konšelstvo

Prosba a pomoc s určením fotografií
Prosíme tímto čtenáře Vltavínu o pomoc při určení míst, která zachycují 

dvě následující fotografie. Jedna pochází ze soukromé sbírky, druhou máme 
ve sbírkách našeho muzea. Evidentně se jedná o stejný den a stejnou akci, 
při bližším pohledu na fotografii je patrné, že jsou zachyceny stejné osoby. 
U sbírkové fotografie víme, že byla do městského muzea získána v roce 
1942 a je na ní nápis: „Parní válec tří okresů“. Jedná se o krásný dobový 
dokument, je vidět, jak byli majitelé tohoto stroje pyšní na moderní vynález.  
S největší pravděpodobností šlo o stavbu nebo úpravu komunikace. Pokud 
by se vám podařilo určit místo, kde byly fotografie pořízeny (může se jednat 
o Týn nad Vltavou i okolní vesnice), dejte nám prosím zprávu do redakce 
Vltavínu nebo do městského muzea. Děkujeme.

Martina Sudová

ci se jim i smějí, že tancují lidové 
tanečky a tak uvažujeme o tom, že 
v příštím školním roce kroužek pro 
nezájem dětí již nebude obnoven. 
Je nám to líto ale, bohužel, naše 
snaha nenachází u dětí odezvu /pře-
stože kroužek je zdarma, děti mají 
možnost vystupovat na veřejnosti 
a půjčujeme jim zdarma i obleče-
ní/. Pokud by se našel dostateč-
ný počet dětí ochotných tancovat 
anebo nějaká šikovná maminka, 
která by se chtěla angažovat v té-
to záležitosti, rádi vypomůžem jak 
oblečením tak i zapůjčením materi-
álu pro výcvik tanečků – instruktážní 
DVD i CD. Děkujeme paní ředitelce 
Meškánové ze ZŠ Malá Strana za 
ochotu a její velice vstřícný přístup 
k nám a děkujeme všem rodičům 
těch děvčat, která kroužek s námi 
dokončila, za jejich ochotu a trpěli-
vost, se kterou doprovázeli děti na 
vystoupení a velice si jejich postoje 
vážíme. Znovu upozorňujeme /nejen 
naše členy/ na možnost vystupovat 
v komparzu v krojích v červenci 
a srpnu na otáčivém hledišti ve hře 
„Na tý louce zelený“ – bližší infor-
mace podá tetička rychtářka Fialová 
nebo syndička Svobodová. Tetičky 
a sousedé, podpořte prosíme slav-
nostní pouťovou mši v neděli dne 
19. června v 9.30 hod. svou účastí 
ve svérázu anebo v krojích! V krojích 
a svérázu se zúčastníme i letošních 
Vltavotýnských slavností a podrob-
nější informace o našem účinkování 
při této události přineseme v čer-
vencovém Vltavínu. Jménem celého 
konšelstva a tetičky rychtářky Jaro-
slavy Fialové vám všem přejeme pří-
jemné prožití letních měsíců a hlav-
ně, mějte dobrou náladu!

Jaroslava Svobodová



Kdo nebo co byl mezulán?
Slovo „mezulán“ dnes známe spíše jako nadávku nebo má pro nás při-

nejmenším hanlivý význam. Pokud však nahlédneme do vltavotýnské his-
torie, můžeme se s tímto výrazem setkat. Nevím proč, ale vždycky jsem se 
domnívala, že mezulán nějak souvisí se včelařstvím nebo že se snad jedná 
o čmeláka. Byla jsem však velmi daleko od skutečnosti. Pokud nahléd-
neme do historie našeho města, setkáme se se slovem mezulán v listině 
arcibiskupa Ferdinanda hraběte Khünburga z roku 1717, jíž potvrzoval arti-
kule vltavotýnského tkalcovského cechu. V jednom z článků se píše: „… 
barchan, mezulány… z vlněné a lněné příze kdož by uměl, může každý 
dělati obci ke cti a sobě k užitku, avšak ale odjinud nic takového k dalšímu 
handli ku překážce soukeníkům, ani kupovati ani vyhandlovati nemá, pod 
ztracením všeho.“ Pojďme si tento nepříliš srozumitelný výrok přeložit do 
dnešní češtiny. Arcibiskup jím povoluje tkalcům vyrábět na území města 
jejich tovar, nikdo jim však nesmí konkurovat prodejem a nákupem tkal-
covských výrobků odjinud. Zmíněný mezulán bylo tvrdé a silné plátno ze 
lnu a konopí, jinak se jí také říkalo barchet neboli barchan, i když barchan 
bylo ještě více specializované označení bavlněné látky na lněné osnově. 
Tkadlec, který zanášel bavlněný nebo konopný útek do lněné osnovy býval 
nazýván mezuláník. Tudíž můžeme říci, že z historického hlediska jsme měli 
v Týně nad Vltavou zcela určitě několik mezulánů.

Martina Sudová

Nejstarší dějiny 
Vltavotýnska

K vytvoření následujících řádků 
mě přivedl můj kamarád Slávek, 
který mi před nedávnem ukazoval 
hliněné střepy, které se svým synem 
nasbíral na polích nedaleko Nezna-
šova. Čím je pro nás takový oby-
čejný střep? Ale stačí si představit, 
že v hliněné nádobě, z níž střepy 
pocházejí, si neznámý člověk přib-
ližně před třemi tisíci let vařil, řekně-
me – polévku. Nález pak najednou 
získává zcela jinou hodnotu. Jak to 
vůbec na území dnešního Vltavotýn-
ska vypadalo před několika tisícile-
tími? A jak to bylo přímo na území 
našeho města? O historii Týna nad 
Vltavou existuje množství dokladů, 
od období středověku pak můžeme 
vcelku přesně sledovat vývoj města 
díky písemným materiálům. Víme, 
že první osada, z níž posléze vznikla 
městská aglomerace, se nacházela 
přibližně v místech dnešního Vina-
řického náměstí již od počátku 11. 
století. Co bylo ale dříve? Žili na úze-
mí dnešního města ještě před touto 
dobou nějací usedlíci?

Starší dějiny nám samozřejmě 
písemné doklady neposkytují, ale 
můžeme je poznávat díky archeo-
logickým nálezům. Z období paleo-
litu a mezolitu (750 000 – 5000 let 
př. n. l.), tedy starší a střední doby 
kamenné, nemáme z území Vlta-
votýnska stopy po žádném osídle-
ní. Nejstarším známým dokladem 
osídlení je pravěká osada u Žimutic, 
pocházející z období neolitu, mlad-
ší doby kamenné, tedy přibližně 
5000 – 4000 let př. n. l. Nález této 
osady v roce 1971 znamenal pře-
vratnou změnu, neboť až do té doby 
převládal názor, že v mladší době 
kamenné nebylo území jižních Čech 
trvale osídleno. U Žimutic však byly 
objeveny pozůstatky několika kůlo-

vých chat, jasně dokladující osídlení 
trvalejšího charakteru. Další nález 
z tohoto období pak pochází z okolí 
obce Chrášťany, jedná se o kamen-
ný provrtaný mlat a pěstní klín, nale-
zený nedaleko Koloměřic, u Bohu-
nic pak byl proveden ojedinělý nález 
- kamenná sekerka. Jedno ze sídlišť 
tohoto období se pravděpodobně 
také nacházelo na Kořenské skále 
naproti Neznašovu. 

Mnohem četnější doklady osíd-
lení pak pocházejí z doby bronzové 
2000 – 700 let př. n. l., kterou dále 
členíme na starší dobu bronzovou 
(2000 – 1500 let př. n. l.), střední 
dobu bronzovou (1500 – 1200 př. n. 
l.) a mladší a pozdní (1200 – 700 př. 
n. l.) Ve starší době bronzové přišli 
do jižních Čech lidé únětické kul-
tury a zanechali po sobě množství 
stop. Jednou z nich jsou například 
pozůstatky po těžbě tuhy mezi Hos-
ty a Kolodějemi nad Lužnicí, docho-
valy se i střepy tuhovaných nádob. 
V tomto období již můžeme nalézt 
i sídelní doklady přímo na území 
města Týna nad Vltavou. Nedaleko 
objektu fary například odhalil arche-
ologický průzkum střepy nádob 
z konce starší doby bronzové (přib-
ližně 1 600 př. n. l.). Nejvíce patrným 
pozůstatkem starší a střední doby 
bronzové jsou pak četná mohylová 
pohřebiště, do nichž lidé pochová-
vali své zemřelé. Vltavotýnsko je na 
mohyly skutečně „bohaté“. Najde-
me je například v lese mezi obcemi 
Pašovice a Hosty, v lese Semenci 
u Týna nad Vltavou, na hranici Bohu-
nického lesa před Zálužím, u sla-
větického lomu, na vrchu Chlumu 
u Chrášťan, u bohunické hájovny, 
nedaleko bývalého Podhájí, mezi 
Radonicemi a Drahotěšicemi a na 
mnoha dalších místech. Například 
nedaleko Křtěnova bylo před výstav-
bou JE Temelín odhaleno neobvyk-
le rozsáhlé pohřebiště (mohylník) 

s čtyřmi stovkami mohyl. Mohyly 
byly obvykle vybaveny milodary 
(keramika, šperky, zbraně, nástroje 
apod.), jsou proto bohatým zdrojem 
informací. Zvláště unikátní byl nález 
několika bronzových sekeromlatů 
u Křtěnova v roce 1884 (jsou i ve 
Vídni a v Národním muzeu v Praze), 
podle nichž se tyto dodnes naléza-
né artefakty nazývají „sekeromlaty 
křtěnovského typu“, a jsou v arche-
ologii pojmem (sekeromlat můžete 
vidět ve vltavotýnském muzeu nebo 
aktuálně na výstavě Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích). 
Časté jsou také nálezy bronzových 
depotů – hřiven, tedy bronzových 
polotovarů ve tvaru „podkovy“. Zná-
mé jsou depoty například ze Vše-
myslic, Jaroslavic a nejnověji z blíz-
kosti Purkarce. Výjimečná je osada 
z tohoto období, která se nacházela 
přímo na soutoku Vltavy a Lužnice. 
Zdejší nálezy dokládají bohatou 
zemědělskou i řemeslnou činnost, 
rybářství, kovolitectví a především 
obchod. Nalezla se zde keramika 
pocházející až ze slovensko-maďar-

ského prostoru, která dokladuje 
čilý obchod. Naproti této osadě, 
v déltě Bohunického potoka se pak 
nachází hradiště U sv. Anny, které 
pravděpodobně s osadou na sou-
toku a obchodem rovněž souviselo, 
zřejmě zastávalo strážní a obrannou 
funkci. Ze známých nálezů tohoto 
období můžeme jmenovat napří-
klad bronzový náramek z Jaroslavic 
nebo z Týna nad Vltavou, bronzový 
prsten z Týna nad Vltavou, bronzový 
meč z mohyly u Týna nad Vltavou, 
břitvu z Hostů apod. 

 V době železné 700 let př. n. l. 
– 0 pomalu ustupuje pohřbívání pod 
mohylami, v průběhu mladší doby 
železné (laténské) od r. 450 př. n. l. 
je v jižních Čechách doložen příchod 
Keltů. Přímo z Týna nad Vltavou na 
ně máme památku – keramiku s hře-
benovým vzorem. V tomto období 
vzniklo hradiště nedaleko Nuzic, při 
ústí potoka Židova strouha do Luž-
nice. Další podobné hradiště bylo 
založeno nedaleko Litoradlic nad 
řekou Vltavou. Kolem přelomu leto-
počtu Keltové postupně mizí a jsou 
nahrazeni Germány. Z Vltavotýnska 
nemáme germánské kmeny dosud 
doloženy žádným nálezem.

Pak následuje v dějinách Vltavo-
týnska (a téměř celých jižních Čech) 
téměř sedm století dlouhá „meze-
ra“, z období od r. 0 až do 7. století 
totiž doposud chybí jakékoli dokla-
dy po osídlení našeho regionu. Dal-
ší památky máme až ze 7. století, 
z doby hradištní, kdy přicházejí na 
naše území Slované. Často osidlují 
původní starší hradiště, jako je tomu 
například v případě Nuzic nebo Lito-
radlic. Slované navíc obnovili zvyk 
pohřbívání do mohyl. Z tohoto obdo-
bí máme například v muzeu uloženu 
nádobu nalezenou u Čihovic, lahvo-
vitou nádobku z Týna nad Vltavou 
nebo střepy nádob z Hartmanic.

Martina Sudová

Vltavotýnská Hladová zeď
To, že máme v Týně nad Vltavou Podskalí a Malou Stranu, čímž se 

podobáme Praze, je všeobecné známá skutečnost. Podařilo se mi ale 
objevit ještě jednu analogii s naším hlavním městem, máme totiž v Týně 
nad Vltavou také Hladovou zeď, i když poněkud méně slavnou a hlavně 
historicky současnější, než je ta pražská. Pražská Hladová zeď na Petříně 
vznikla v letech 1360 – 1362 na popud krále Karla IV., který díky ní zesílil 
opevnění Pražského hradu a Malé Strany. V průběhu hladomoru v roce 
1361 našla na stavbě této zdi obživu nezaměstnaná pražská chudina, 
proto zeď získala svůj název Hladová nebo také Chlebová, neboť výdělek 
za práci na stavbě zachránil mnohého dělníka před smrtí hladem. Král 
Karel IV. se díky ní dostal i do pověstí, které říkají, že zeď byla stavěna prá-
vě proto, aby dala práci a nakrmila pražskou chudinu, strádající hladem. 
Bohuslav Balbín zapsal: „Císař nazýval dělníky na stavbě zaměstnané 
svou vřele milovanou rodinou. Každodenně k lidu na Petříně pracující-
mu sám docházel. Oblékna pak haleny dělnické sám, Karel při stavbě 
pracoval po několik hodin denně.“ Tuto informaci však musíme odkázat 
skutečně do kategorie pověstí, hlavním účelem stavby zdi byla skutečně 
fortifikace málo chráněných částí Prahy. 

„Naše“ vltavotýnská Hladová zeď získala svůj název z podobných důvo-
dů. Dodnes se dochovala a určitě ji znáte – stojí na severovýchodním okraji 
Vinařického náměstí a „podpírá“ městskou čtvrť Rámy. Vznikla v době hos-
podářské krize, v roce 1931, a v kronice o ní najdeme následující zápis: 
„V rámci nouzových prací při nezaměstnanosti za letošní zimy bylo podnik-

nout též rozšíření cesty od východní zdi školní budovy pod Rámy, aby bylo 
docíleno pohodlnějšího přístupu na tržiště za pivovarem. Rozšíření cesty 
bylo docíleno odkopáním části svahu, který byl osázen akáty a různými 
křovinami. Pak bylo nutno vystavěti vysokou opěrní zeď při celém svahu 
Rámů, lidově Hladovou zeď zvanou, která si vyžádala velmi značného 
nákladu.“

Na snímcích vidíte hladovou zeď v dnešní podobě, na historickém sním-
ku pak je vidět četa dělníků při dláždění cesty na Vinařického náměstí, prav-
děpodobně právě ve zmíněné době.

Martina Sudová

Sekeromlaty křtěnovského typu.
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PROGRAM 
ČERVEN 2011

BARIÉROVÝ DEN 8. 6. 9 - 11:30 
MěDDM a hřiště

Akce pro školy. Děti si vyzkouší 
na ,,vlastní kůži“ kolik překážek musí 
překonávat lidé s různým handica-
pem např na vozíčku, nevidomí… 

ZÁVODY NA KOLEČKOVÝCH 
BRUSLÍCH 

15. 6. 15:00 - 17:00 nám. Mlá-
deže ,,u panny“ na Hlinkách

Pro volně příchozí děti.

POBYTOVÁ AKCE CAMP PAŘÍŽ 
16. - 19. 6. 15:00 - 17:00 Suchdol 
nad Lužnicí

Prodloužený víkend pro rodi-
če s dětmi na kolech pod stany na 
téma středověká dobrodružství.

VÝSTAVA v MěDDM 
Foto z činností a akcí MěDDM 

v MěDDM

PŘIPRAVUJEME:
VLTAVOTÝNSKÉ ORANŽOVÉ 

LÉTO 30. 7. 14:00 - 15:00 Náměstí 
Míru

Prezentace zájmových útvarů 
v rámci programu ,,Oranžové léto“

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

Různé:
VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
V sobotu 21. 5. 2011 se konal pod 

záštitou MěDDM v tělocvičně ZŠ Hli-
necká ryze komorní volejbalový turnaj 
pro tříčlenná družstva s věkovou hra-
nicí 13 let. Hráči vytvořili 2 družstva 
po 3 hráčích a jedno  čtyřčlenné. 

Nutno podotknout, že jsme kroužek 
rodících se volejbalistů, tudíž herní 
pravidla byla přizpůsobena výkon-
nosti jednotlivých hráčů. V určitých 
okamžicích šlo již o ukázkovou hru 
volejbalu na tři. Výsledkem byly 
krásná tři medailová místa oceněná 
věcnými cenami, diplomy, medaile-
mi a mlskem. Děkujeme sponzorům 
Autoservis Novotný s.r.o., ČSOB a.s.. 
Loučíme se s heslem: „Sportu zdar 
a volejbalu obzvlášť“. 

Volejbalisté MěDDM

VYSTOUPENÍ POD ŠIRÝM 
NEBEM:

 Úterý 26. 5. 2011 provázelo krás-
né počasí. MěDDM měl naplánova-
né vystoupení pod širým nebem na 
terase před ZŠ Vinařického a nepří-
zeň počasí by akci mohla ohrozit. 
Pro mnohé děti bylo toto vystou-
pení prvním na veřejnosti, takže 
v zákulisí panoval strach i nervozita. 
Samozřejmě zbytečně – Mažoret-
ky, Aerobik 1 a 2, Tancování kluků 
a holek, Lidové tance, Gymnastika, 
Disco unlimited, Orientální tance 
a děti z mateřské školky Dewettero-
va se předvedli v plné parádě. Vše 
se povedlo, strach opadl a děti se 
mohly v klidu těšit na další vystou-
pení na Akademii MěDDM. 

 Pavla Fraňková 

BAMBIRIÁDA 2011:
 V pátek 27. 5. se vypravil auto-

bus dětí z tanečních oborů MěDDM 
na Bambiriádu (přehlídku činnosti 
volnočasových organizací pracu-
jících s dětmi) do Českých Budě-
jovic. Celý den nepřetržitě pršelo 
a k povinné výbavě na cestu nesmě-
la chybět pláštěnka nebo deštník. 
Možná právě proto se déšť na pár 
hodin umoudřil a nechal děti projít 
si v klidu zábavná stanoviště, kte-
rá byla na Bambiriádě připravena. 
Hlavní cíl - pódiové vystoupení Aero-

biku, Maji 1, Maji 2, Tancování kluků 
a holek, Lidových tanců, Gymnasti-
ky a Orientálních tanců sklidilo velký 
potlesk i od mnohých rodičů, kteří 
se na své děti přijeli podívat. 

Pavla Fraňková

DÍVÁNKY 2011
Letošní Dívánky byly ve zname-

ní deště, a tak z původního plánu 
malovat dva dny na náměstí a na 
dvorečku u galerie sešlo. Akce se 
uskutečnila pouze v pátek. Dopoled-
ne v MěDDM malovali žáci z devá-
tých tříd ZŠ Malá Strana. Čtyřicet 
mladých dívek a chlapců bylo roz-
děleno do tří ateliérů. V prvním ateli-
éru malovali temperou pod vedením 
pracovnic vltavotýnského BON-
GA Jitky Dopitové, Jany Přibáňo-
vé a Evy Boříkové, která všechny 
zaujala technikou stírání barev. Ve 
druhém ateliéru malovali suchými 
křídami a ve třetím akrylem. Odpo-
ledne, když přestalo pršet, jsme se 
s výtvarnou dílnou přesunuli ke kos-
telu. V MěDDM zůstali pouze chlapci 
a děvčata, kteří na zeď tvořili grafitti. 
Počasí nám umožnilo malovat do půl 
šesté, takže si přítomní „malí i vel-
cí umělci“ docela užili. Plánovaný 
koncert byl již připraven, ale hudeb-
ním skupinám se jenom kvůli dešti 
nechtělo balit aparaturu. Postavili si 
pergoly a po skončení mše v kos-
tele asi v 18:30  začali hrát pro tři-
cítku svých věrných příznivců. Na 
pódiu se vystřídaly místní hudební 
kapely Black Rush, Monotonic Ste-
reotype a Siks. A HRÁLY SKVĚLE! 
Omlouváme se všem, kteří si naplá-
novali malování na sobotu. Technic-
ky nebylo možné akci zajistit, vše-
chen materiál nám zmokl. Tento den 
nahradíme začátkem září.   Děkuje-
me za pochopení.

Chceme poděkovat všem 
pomocníkům při přípravě a vlastní 
realizaci Dívánek 2011

Akce se konala za finanční pod-
pory Jihočeského kraje a je zařaze-
ná do Vltavotýnského oranžového 
roku 2011. Generálním partnerem  
Vltavotýnského oranžového roku je 
Jaderná elektrárna Temelín.   

 Miroslav Petřík

DEN DĚTÍ „U NÁS NA FARMĚ“
Velkou radost udělá počasí, když 

se v pravý čas umoudří. Tak se stalo 
i v neděli 29. května 2011. Na ten-
to den byla připravena oslava pro 
všechny děti k jejich svátku ve sty-
lu U nás na farmě. Na 170 dětí se 
sešlo v parku u MěDDM vyzkouše-
lo si různé aktivity, které na mnoha 
farmách probíhají a prohlédlo si i ži-
vá zvířata, která nám přivezla paní 
Rayová s rodinou a paní Šindelá-
řová. Nakonec všechny děti čekala 
sladká odměna a velká pochvala. 
Děkujeme všem, kteří se na přípravě 
a realizaci této akci podílel, zvláště 
pak panu Nerudovi s občerstvením 

a paní Renatě Trnkové, která s námi 
již pátým rokem při přípravě této 
akce úzce spolupracuje. 

Akce je zařazená do Vltavotýn-
ského oranžového roku 2011. Gene-
rálním partnerem  Vltavotýnského 
oranžového roku je Jaderná elekt-
rárna Temelín. 

Martina Rečková

AKADEMIE MěDDM
Den 31. 5. 2011 byl dnem Akade-

mie MěDDM. Příprava hudby, scény 
a chystání kulis probíhalo naprosto 
skvěle za velké pomoci zaměst-
nanců MKC, hlavně pak pana Pavla 
Jedličky (kterému tímto děkujeme!). 
Před čtvrtou hodinou odpolední 
se zcela naplnilo hlediště diváky 
a „Vesmírná“ Akademie začala. 
Představily se všechny taneční 
obory, které měly premiéru před ZŠ 
Vinařického (Mažoretky, Aerobik, 
Gymnastika, Maja 1 i 2, Disko….), 
přidala se módní přehlídka děvčat 
z Vyššího šití a pohádka Divadelního 
kroužku. Výborné koláčky na ochut-
návku napekly děti z kroužku Vaře-
ní, Raketoví modeláři zapůjčili rakety 
na výzdobu pódia – prostě, zapojil 
se kdo mohl. Celoroční práce dětí 
a jejich vedoucích byla pochválena 
velkým potleskem a úsměvem na 
tvářích diváků. Tak zase za rok… 

Pavla Fraňková

VŠEZNÁLEK U VČELAŘŮ
Na středu 1. 6. 2011 připravil 

MěDDM pro děti ze ZO Všeználek, 
který pracuje v Neznašově, výlet do 
Týna spojený s návštěvou včelařské-
ho kroužku, který vede pan Jaroš. 
Děti se dozvěděly mnoho zajímavé-
ho o včelách a včelaření a mohly si 
vyzkoušet i značkování matek. Bylo 
to velmi příjemné odpoledne. Moc 
děkujeme panu Jarošovi, který dětem 
o všem krásně vyprávěl a život včel 
jim tak mnohem více přiblížil.

 Martina Rečková

HLEDÁME NOVÉ VEDOUCÍ 
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO 
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012.

 Rádi bychom do svého kolekti-
vu pozvali nové vedoucí zájmových 
oborů. Neustále chceme rozšiřo-
vat nabídku oborů pro děti a mlá-
dež. Je-li váš koníček zaměřen na 
technické, estetické, společenské, 
přírodovědné a jiné oblasti a chtěli 
byste pracovat s dětmi, přijďte do 
MěDDM. Profesionální pracovníci 
MěDDM vám rádi pomohou.

Zájemci pro vedení zájmových 
kroužků ve školním roce 2011/2012 
se mohou hlásit do 29. 8. 2011 
u ředitele MěDDM Miroslava Petříka, 
email petrik@ddmtyn.cz .

Přejeme všem dětem pohodo-
vé prázdniny plné krásných zážit-
ků a těšíme se v září na opětné 
shledání.

Pracovníci MěDDM

Historická nabídka hotelu Zlatá loď
Ve sbírkách našeho muzea se dochoval zajímavý dobový dokument 

– jídelní lístek Hotelu U Zlaté lodi. Bohužel není datovaný, ale můžeme jej 
podle jména tehdejšího provozovatele Františka Holase datovat do předvá-
lečného období, hoteliér Holas zde působil od roku 1936. Možná se vám, 
stejně jako mně, vybaví při čtení tehdejšího menu známý film Tři vejce do 
skla. Co byste si tedy mohli téměř před sto lety objednat, kdybyste navštívili 
tehdejší Hotel Plaňanský – U Zlaté lodi? Některá jídla se od dnešního menu 
příliš neliší, jiná byste dnes ale hledali na jídelníčku marně nebo jen ve spe-
cializovaných restauracích. Jak byste se například tvářili v nabídce polé-
vek na polévku bílou nebo hnědou (další specifikace v jídelníčku nejsou, 
zřejmě se jedná o oblíbenou vepřovou polévku)? Další dvě: bouillon (tedy 
bujón) a dršťkovou známe i dnes. Z nabídky studených jídel vyberme opět 
obvyklé, jako jsou: šunka v aspiku, švédská mísa pro 2 osoby, jemný nářez, 
domácí uzené, obložený chléb, pražská šunka, ruská vejce, vlašský salát, 
salám uherský, pražský salám, šunkový salám, domácí tlačenka, domácí 
huspenina; k méně obvyklým pak můžeme přiřadit: sardelové máslo nebo 
2 olejovky s cibulí. Kompotů nabízel hotel 5 druhů, pro dnešní dobu obvyk-
lé: švestkový, třešňový či smíšený, ale mohli jste si dát například i ringlový 
nebo brusinkový. Ze salátů opět obvyklé menu: hlávkový, okurkový, bram-
borový, červená řepa nebo fazolový, k dnes již málo dostupným jídlům pak 
náležely nakládané hříbky. Z ryb nabízel hotel: candáta s máslem nebo 
smaženého kapra, ale i takové pochoutky jako štiku s máslem nebo úhoře 
v rosolu. Ve studených předkrmech jste mohli najít: sýry, např. Ementál, 
Rocquefort, Liptavský nebo Schwarzenberský; dále jsme u zmíněných vajec 
do skla, mohli jste si dát i vejce míchaná, vařená či ztracená. Z příloh byla 
nabízena rýže, brambory nebo knedlíky (nespecifikované, předpokládám, 
že houskové) a dále nápoje. Pivaře jistě bude zajímat, co se tehdy U Zlaté 
lodi čepovalo – byl to Prazdroj nebo Protivínské pivo. Z teplých nápojů byl 
obvyklý grog, ovšem psáno tehdejší češtinou grogg, svařené víno, káva, 
čaj, čaj s rumem a méně obvyklé teplé nápoje jako bílá káva se šlehač-
kou nebo „kalíšek jemného teplého likéru“. V moučnících jste mohli najít 
palačinky, trhanec a několik druhů omelet – slaných i sladkých. Více nám 
bohužel jídelní lístek neprozrazuje – chybí další „hlavní“ jídla, jako omáčky 
a masa – je na ně vyhrazen prostor uprostřed jídelního lístku – bohužel 
prázdný. Vyjmenované pokrmy tedy patřily ke stálé nabídce a ostatní jídla 
se aktuálně měnila. I když je tedy lístek nekompletní, je pro nás zajímavým 
dobovým dokumentem, nad nímž se sbíhají sliny.

Martina Sudová

U Vinařického školy nám fotografoval Daniel Jiráček.


