
Rozhovor s…
Petrem Cíchou,
ředitelem firmy Rumpold-T, s.r.o.
Vaše firma se zabývá svozem separova-

ného odpadu ve městě. Můžete nám upřesnit 
tuto oblast vaší činnosti?

Pro město Týn nad Vltavou svážíme tříděný 
odpad pravidelně podle smlouvy s městem. 
Minimální vývozy jsou nastaveny podle smlouvy: 
dvakrát měsíčně se vyváží kontejnery na plasty 
a na papír. Jednou měsíčně se sváží sklo a tetra-
packové obaly. V některých lokalitách města jsou 
kontejnery plněny rychleji, zde musíme reagovat 
pružně. Samozřejmě reagujeme také na upo-
zornění ze strany města nebo občanů. V Týně 
nad Vltavou se třídí kvalitně, vytříděný odpad je 
poměrně čistý a zvýšilo se jeho množství. Jsou 
určitě stále ještě rezervy, je možné snížit objem 
komunálního odpadu důsledným rozlišováním 
druhů odpadu.

Vše ovlivňuje i počet kontejnerů na separo-
vaný odpad a jejich umístění. O počtu a druhu 
kontejnerů i o lokalitě, kde se budou nacházet, 
rozhoduje město. 

Zimní období je náročné zejména z hle-
diska úklidu a údržby veřejných prostranství 
i svozu odpadu. Jak je nastaven systém údrž-
by komunikací?

Veřejná prostranství jsou uklízena pomocí 
strojů – zametání a je doplněna ručním úklidem 
stanovených lokalit. Rozsah úklidu veřejných 

prostranství i zimní údržba je specifikována ve 
smlouvě s městem. Jsou zde přesně uvedeny 
konkrétní komunikace včetně nejvíce frekven-
tovaných chodníků, které mají být udržovány. 
V zimním období platí pravidlo pro prohrnování 
sněhu a posypu, které zohledňuje nejdůležitější 
a nejvíce užívané části města. Proto se postupu-
je vždy od středu města do jeho okrajů, před-
nostně jsou upravovány komunikace vedoucí 
k důležitým cílům: poliklinika, policie, hlavní trasy 
z centra, např. k sídlištím. 

Zimní údržba je velmi náročná na pracovníky, 
techniku s ohledem na podmínky a zejména prů-
jezdnost udržovaných tras. Pracovníci mají noč-
ní služby za velmi náročných pracovních pod-
mínek. Velké potíže nám dělají úzké ulice, které 
bývají často zaplněny parkujícími auty. Stává se 
nám, že některé části města vůbec nelze projet, 
ať už kvůli úzkým chodníkům, nebo zaparko-
vaným vozidlům. Pokud úsekem neprojede ani 
multikára, pak musí nastoupit ruční údržba, která 
je dostupná později a je pracnější.

Jsou nějaké změny ve vánočním svozu 
odpadu?

Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma 
Rumpold Praha, s.r.o., provozovna Tábor ve 
stejných intervalech jako během roku tj. velké 
kontejnery úterý a v pátek, malé popelové nádo-
by vždy ve středu. Nepořádek okolo kontejnerů 
na sídlištích a další odpad sváží o dnech volna 
naše firma Rumpold-T, s.r.o. ihned po Štědrém 
dnu, tj. ve svátky vánoční, stejně tak úklid cent-
ra města po Silvestru je prováděn hned na Nový 

rok - 1. ledna. Podle potřeby odvážíme během 
ledna i vánoční stromky, ty svážíme na kom-
postárnu do Jarošovic.

Do úklidu města je zapojena i pracovní 
skupina zřízená městem, jejíž mzdu hradí 
Úřad práce. Jak je organizována její činnost?

Skupina pěti pracovníků má na starost zejmé-
na úklid Hlineckého sídliště. Pravidelně jim zadá-
váme rozsah úkolů a společně s kolegy provádí-
me následně kontrolu jejich činnosti. Tato skupina 
pracuje na zkrácený pracovní úvazek s minimální 
mzdou. Jejich pracovní náplní je zejména ruční 
úklid veřejných prostranství, sběr odpadků a jsou 
zapojeni i do zimního úklidu. Podle potřeb dělají 
další práce pro město – stěhovací práce v příspěv-
kových organizacích města, pomoc při akcích 
města. Jejich zařazení do pracovního procesu má 
i sociální aspekt. Už to, že opravdu každé ráno 
jdou do práce a snaží se o zapojení do pracovní-
ho procesu, je velmi pozitivní.

Chráněné dílny Rumpoldu –T, s.r.o. zahájily 
provoz v areálu bývalých kasáren. Plánujete 
stěhování celé firmy?

Rádi bychom během dalších let vybudovali 
celé zázemí pro firmu Rumpold-T, s.r.o., součas-
né prostory jsou příliš stísněné. Zatím se podaři-
lo pro chráněné dílny v areálu bývalých kasáren 
vytvořit prostor pro recyklaci vyřazených elektro-
spotřebičů (monitory, televize, tiskárny). Rumpo-
ld Praha s.r.o zde bude v další hale zpracová-
vat vyřazená chladící zařízení, jako jsou lednice 
a mrazáky. 
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(uzávěrka čísla je v pondělí 2. ledna)

NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

V prvním povolebním roce nové-
ho zastupitelstva nás jako staros-
ta města reprezentoval Mgr. Milan 
Šnorek (ODS), jako místostarostové 
ing. Ivo Machálek (Strana svobod-
ných občanů) a František Němec 
(ČSSD). Tuto sestavu nezměnil ani 
návrh opozičních zastupitelů na 
prosincovém zastupitelstvu. Změna 
nastala v sestavě rady města, kdy 
řady radních opustil Jaroslav Bez-
palec (Věci veřejné), o sedmém čle-
novi rady se dosud vedou jednání. 
V zastupitelstvu města nastoupil po 
panu Jaroslavu Míkovi pan Rudolf 
Trecha, MUDr. Lázníčka nahradil 
pan ing. Jaroslav Brom.

Město fungovalo s příznivými 
hospodářskými výsledky. Bylo mož-
né jednorázově splatit hypotéční 
úvěr, který byl využit pro financová-
ní na výstavbu 16 bytů v bytových 
domech v ulici Malostranská dle 
smlouvy z roku 2001. Realizovala 
se řada investičních akcí podpoře-
ných z grantových prostředků nebo 
i z rozpočtu města.

Školským zařízením zcela jistě 
prospěly stavební úpravy budov, 
nová okna má MŠ Hlinecká, střešní 
krytina byla vyměněna na budově 
základní školy Malá Strana. V areá-
lu školy bylo obnoveno z grantové 
podpory Jihočeského kraje doprav-
ní hřiště. V areálu ZŠ Hlinecká bylo 
vybudováno basketbalové hřiště.

Byla také dokončena druhá 

etapa rekonstrukce ulice Pod Tratí 
i přechod pro chodce v ulici Budě-
jovické. Veřejné WC s celoročním 
provozem bylo nově vybudováno 
u městského hřbitova. Podařilo se 
rekonstruovat vytápění a vzducho-
techniku na Poliklinice, bezporucho-
vé vytápění tak snad získali i obyva-
telé DPS Sakařova. Jednoznačně 
nejpříjemnější změnou pro cyklisty 
a bruslaře bylo vybudování a ote-
vření první části Vltavské cyklostez-
ky Týn nad Vltavou – Břehy. Oby-
vatele Hlineckého sídliště potěšila 
nová výjezdová komunikace a řada 
nových parkovacích míst. 

Čtenáři určitě ocenili nově zre-
konstruované, světlé a přívětivé pro-
story Městské knihovny.

Změny nastaly i v bývalém are-
álu kasáren, kde došlo k zaháje-
ní výstavby páteřní komunikace, 
k demolici některých objektů a sou-
časně k rekonstrukcím některých 
stávajících budov. Chráněné dílny 
firmy Rumpold – T budou od prosin-
ce fungovat v upravených prosto-
rách v této lokalitě.

Vltavotýnsko má již také svo-
ji regionální značku, ta je od roku 
2011 udělována řemeslným výrob-
kům, potravinářským, zemědělským 
a přírodním produktům a dále pak 
ubytovacím a stravovacím službám, 
na základě těchto certifikátů vznikl 
také Katalog výrobků a produktů 
certifikovaných regionální značkou. 

Jaký byl rok 2011 v Týně nad Vltavou
Jednotliví výrobci se představili 
na Farmářských trzích, jejich pre-
zentace bude probíhat na náměstí 
i v době adventu.

Od 1. září mají obyvatelé města 
Týn nad Vltavou možnost se přepra-
vovat dalšími autobusovými spoji po 
městě, k dispozici je celkem 21 linek 
veřejné dopravy. Pro lepší informo-
vanost o přepravních možnostech 
město zavedlo jednotný informač-
ní systém tzv. barevných linek za 
využití současných autobusových 
zastávek po městě.

Město také posílilo informování 
občanů o tištěné Radniční noviny 
a také o facebookové stránky měs-
ta. Více aktualit a tiskových zpráv na 
internetových stránkách www.tnv.cz 
publikuje vedení města prostřednic-

tvím pracovníků infocentra.
Městská policie bude mít od 

začátku roku 2012 již čtyři strážní-
ky, bude umožněno střídání směn 
a pokrytí větších časových úseků 
například v nočních hodinách a také 
intenzivnější zajištění pořádku ve 
městě. V letošním roce na zákla-
dě Veřejnoprávních smluv zajišťo-
vala Městská policie svoji činnost 
i v obcích Všemyslice a Temelín. 
Strážníci v tomto roce získali větší 
kancelář v přízemí radnice č.p. 37.

Město Týn nad Vltavou chce při 
přípravě územního plánu oslovit širo-
kou veřejnost formou dotazníkového 
šetření. Cílem je zjistit podněty pro 
tvorbu nového územního plánu pro 
možné investiční aktivity v samotném 

redakce Měsíčníku Vltavín
tiskárna František Fiala

- dokončení na poslední straně -

- dokončení na poslední straně -



městě i v jeho jednotlivých místních částech. Důležité bude i dotazování na 
sídlištích, které pomůže odhalit nápady pro jejich budoucí revitalizaci.

Kulturní akce se ve městě v letošním roce nesly v duchu spolupráce 
města a jednotlivých spolků. Úspěšným výsledkem společného úsilí všech 
subjektů byly Městské slavnosti v historickém stylu věnované loutkáři Matě-
ji Kopeckému. Velkou návštěvností je tradičně doprovázena Muzejní noc 
i vernisáž Vltavotýnských výtvarných dvorků. Mimořádný úspěch mělo Mis-
trovství ČR v moderní magii konané ve vltavotýnské Sokolovně. Velmi pří-
jemné byly adventní akce – Zvonkový průvod, rozsvícení vánočního stromu 
na náměstí doprovázené kulturními vystoupeními a s vánočním trhem. Nád-
hernou atmosféru měla i večerní prohlídka vánočně vyzdobeného muzea.

Divadelní soubor Vltavan obdržel v letošním roce dar od Nadace ČEZ 
v hodnotě 500 tisíc Kč na rekonstrukci otáčivého hlediště. Diváci se tak 
mohou těšit na zejména nová sedadla, ale byla vyměněna také elektroinsta-
lace a je plánována oprava další dřevěné části hlediště v místě sedadel.

Sociální služby ve městě se stále rozvíjejí. Byla zahájena aktualizace 
Komunitního plánu sociálních služeb se zřetelem na všechny důležité sociál-
ní služby ve městě. Plánuje se příprava studie, která by měla doplnit informa-
ce o možném rozšíření sociálních služeb pro seniory v Týně nad Vltavou. Byl 
připraven a schválen příspěvkový program města, v rámci kterého mohou 
organizace od roku 2012 žádat podporu na projekty pomáhající znevýhod-
něným obyvatelům (dětem, seniorům, lidem s postižením, atd.). V praxi také 
začal fungovat příspěvkový program pro poskytovatele pečovatelské služby 
tak, aby byly zajištěny stejné podmínky pro poskytovatele v mikroregionu.

Domov sv. Anežky obdržel významné ocenění „Cenu kvality za posky-
tování sociálních služeb“. Jeho letošní aktivity byly početné, od realizace 
projektu rádia Radiátor přes 5. etapu projektu Na společné cestě, vytvoření 
loga pro Radniční noviny, výtvarné účasti na kalendáři ČEZ, zisk regionální 
značky na výrobky až po prosincovou výtvarnou výstavu v Městské galerii. 

Dařilo se i Farní charitě, zvyšuje se počet klientů, bylo zakoupeno nové 
vozidlo pro pečovatelskou službu. Nízkoprahové zařízení Bongo využívá 
pro práci se svými klienty větší a lépe vybavený prostor ve Společenském 
domě na Hlinkách. Občanská poradna rozšířila poradenství i v obcích 
Neznašov a Chrášťany. Začala fungovat poradenská a krizová služba Farní 
charity pro obyvatele DPS v Týně nad Vltavou.

V březnu 2011 proběhlo sčítání lidu, zveřejnění předběžných výsledků 
sčítání je plánováno na konec 4. čtvrtletí 2011, tj. v tomto časovém období 
budeme moci zjistit také podrobné informace o demografických údajích 
našeho města.

Ke dni uzávěrky Vltavínu (5. 12. 2011) mělo město Týn nad Vltavou pod-
le Evidence obyvatel MěÚ celkem 8208 obyvatel, z toho platný trvalý pobyt 
mělo 8130 obyvatel české státní příslušnosti,19 cizinců ze zemí EU a 59 
cizinců mimo země Evropské unie.

Jaký bude další vývoj dění ve městě? 
Správnou a kompletní odpověď nám dají až události roku 2012. Urči-

tě v příštím roce proběhne řada zajímavých kulturních a sportovních akcí. 
V souvislosti s výročím Sdružené obce Baráčníků Vitoraz budou Vltavotýn-
ské slavnosti zaměřeny v návaznosti na tyto oslavy včetně výstavy v Měst-
ském muzeu. Otáčivé hlediště by se mělo v létě roztočit ve svém nově 
získaném vzhledu s dalšími novými divadelními tituly.

Město by do budoucna chtělo pokračovat v zateplování budov v majetku 
města – Polikliniky, DPS Zámecká, atd. V oblasti dalších  důležitých inves-
tic by se měly opravovat chodníky a další komunikace, rekonstrukce čeká 
KD Předčice. Bude probíhat projektová příprava sportovního plaveckého 
areálu v návaznostech na rekreační infrastrukturu (parkování, doplňková 
sportoviště). Také by se měla upravit zeleň v areálu hlineckých nádrží a při-
pravit jejich revitalizace. Snad se podaří připravit projekt na úpravu vstupu 
do Městského muzea a návrh úpravy a modernizace expozic. Doufejme, 
že bude úspěšný grant na realizaci 2. etapy Vltavské cyklostezky, aby bylo 
možné uskutečnit cyklistické propojení z Českých Budějovic přes Hlubo-
kou a Purkarec do Týna nad Vltavou.

Z aktivit, které nelze projektovat, ale pouze uskutečňovat, by bylo krás-
né, pokud by město zůstávalo čisté a udržované a abychom se všichni, 
pokud je to možné, podíleli na jeho rozvoji.
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Historie firmy Rumpold-T
Firma byla založena na pod-

zim roku 1999, majetkově je v 50% 
vlastnictví města, 50% podíl má ve 
firmě Rumpold Praha, s.r.o. (tj. dva 
společníci se stejným majetkovým 
podílem).

Společnosti měla při svém 
založení 6 zaměstnanců a v roce 
2010 má kmenových 20.

V roce 2001 byla založená dceři-
ná společnost Rumpold-T – chráně-
ná dílna.

Činnost firmy
Pro město Týn nad Vltavou na 

základě smluv vykonává firma násle-
dující činnosti:

Provoz sběrného dvora
Nakládání se separovaným 

odpadem ve městě – zabezpečení, 
svoz, atd.

Údržba veřejné zeleně
Údržba veřejných prostranství
Provoz hřbitova
Svoz odpadu z chatových oblastí
Svoz odpadkových košů
Údržba veřejného osvětlení
Provoz a údržba kašny a pítek na 

Horním Brašově a u OD Bety
Provoz záchytného zařízení pro 

toulavé psy
Provoz veřejných WC
Další činnosti podle objednávky 

města nebo dle výběrových řízení, 
celkem tvoří zakázky pro město až 
polovinu z celkových aktivit firmy.

Přibližně 50% činností vykonáva-
ných firmou Rumpold-T jsou realizo-
vány pro další subjekty.

Zvonkový průvod letos již popáté
Pravidelně první adventní neděli se koná v našem městě Zvonkový prů-

vod spojený s kulturními vystoupeními a rozsvícením vánočního stromu 
i vánoční výzdoby ve městě. Akce Zvonkového průvodu navazuje na myš-
lenku Jihočeského pohádkového království uskutečnit podobné průvody 
v různých jihočeských městech, ale náš vltavotýnský je specifický a raritní 
nejen hojnou účastí veřejnosti, ale i zapojením mnoha ochotných a aktivních 
lidí. Hlavními organizátory jsou ve spolupráci s městem pracovníci Měst-
ského domu dětí a mládeže. Samozřejmě by akce neproběhla tak úspěšně 
bez pomoci dalších 
městských organi-
zací, vltavotýnských 
spolků a řady dob-
rovolníků. Ukázal 
se jako velmi užiteč-
ný nápad vydání 
Katalogu výrobků 
a produktů certifiko-
vaných regionální 
značkou, jednotliví 
výrobci byli osloveni 
k účasti na náměstí 
a úspěšně se zapo-
jili. Prvním rokem 
bylo možné využít 
nové dřevěné stán-
ky, které dokreslily 
sváteční atmosféru 
tradičního trhu na 
náměstí.  P. Marek 
Donnerstag požeh-
nal adventní věnce, 
zpěvem potěšilo 
Občanské sdružení 
Nuzický zvonek 
a krásným vánoč-
ním koncertem 
Žesťový orchestr, 
vše bylo doplněno 
k o s t ý m o v a n ý m i 
účastníky průvo-
du z baráčnického spolku Vitoraz společně s dětmi. Nejmladší účastníci 
přivolali svým zvoněním rozsvícení stromku na náměstí. Nádherný večer 
v muzeu završil příjemnou první adventní neděli. „Pokud budete chtít vidět 
obrazový záznam z této akce, podívejte se na facebook MěDDM a jeho 
webové stránky“, říká Martina Rečková, která má organizační stránku prů-
vodu na starosti. Společně s celým týmem pracovníků MěDDM připravuje 
pravidelně celou akci již od začátku října.
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Poděkování Městského muzea patří panu Pavlu Procházkovi za krásné 

zahájení muzejního večera.

Představte si, 
že jste zastupitelé nebo úředníci našeho města...

Během jednání zastupitelstva mohou občané klást jednotlivým zastu-
pitelům  otázky. Sami zastupitelé diskutují a dotazují se členů rady města  
a úředníků města.

Zde je ukázka dotazů a diskusních témat, na které museli všichni zod-
povědní činitelé odpovídat na zasedání zastupitelstva 1. 12. 2011. 

Pokuste si společně s nimi prožít situaci, při které musíte najít správnou 
odpověď a seriózně všechny problémy vyřešit.

Kdo bude radním, když je stále jedno místo v radě volné?
Jak by mělo MCKV více získávat granty?
Kinosál Sokolovny není v letních měsících klimatizován. Jak vyřešit pro-

vozování kina v horkých letních měsících?
Bude opravena cesta směrem ke sběrnému dvoru Liškárna?
Kde by měla být konána zastupitelstva při velké účasti občanů?
Kdy bude zveřejněna cena vodného a stočného a ceny za teplo pro příští 

rok?
Jak je koncipována smlouva s firmou MANE, která provozuje betonárku 

a buduje v bývalých kasárnách obytnou čtvrť?
Proč bylo z projektu Oranžový rok financováno osvětlení ve Sportovní 

hale?
Co přinese výstavba JETE obyvatelům Týna?
Je možné, aby bylo teplo dodávané do města  z JETE levnější?
Žádalo město o finanční prostředky z Nadace ČEZ? Na jaké projekty 

a v jaké finanční výši?
Proč jsou u výjezdu z Hlinek poškozeny patníky? Bude upraveno okolí 

výjezdu - dešťová strouha, osvětlení?
Bude řešeno parkování na Hlinkách? Výjezdy u domů by měly být volné...
Jaké projekty byly realizovány pro obyvatele sídliště Hlinky?
Jak je realizováno předcházení vandalismu i řešena situace nadměrného 

hluku na Hlinkách?
Bude ve městě kamerový systém?
Kontroluje někdo úklid ve městě?
Proč město po roce 2002 neobnovilo veřejné koupaliště na Malé Straně?
Jak se s takto náročnými problémy vyrovnali naši volení zástupci nebo 

úředníci města? To je možné vyhledat v zápisu ZM, který bude zveřejněn po 
jeho ověření ověřovateli zápisu na www.tnv.cz, popřípadě odpovědi na něk-
terá důležitá témata budou zveřejněny na stránkách příštích vydání Vltavínu.

jk

Rozhovor s…
Petrem Cíchou,
ředitelem firmy Rumpold-T, s.r.o.

- dokončení z první strany -

Jaký byl rok 2011 v Týně nad Vltavou
- dokončení z první strany -



Téma měsíceTéma měsíce
Tanec a taneční kurzy
na otázky k prosincovému tématu odpovídali taneční mistři 
Jana a Václav Zachovi

Jaký význam mají klasické taneční kurzy?
Taneční kurzy patří k základnímu společenskému vzdělání. Je to nejen 

příležitost se naučit tančit a pohybovat ve společnosti, je to možnost se 
dobře obléci, seznámit se se základy etikety, poznat jiné lidi a vlastně i své 
spolužáky v jiném prostředí, než je škola. V době počítačů, dlouhého seze-
ní ve škole i doma je to užitečná a přínosná forma pohybu.

Taneční lekce jsou v Evropě a ve světě unikátní. Pouze v naší republi-
ce a na Slovensku se mládež před „uvedením do společnosti“ učí tímto 
organizovaným způsobem tančit. V omezené míře existují taneční hodiny 
v Rakousku a Německu, probíhají v rámci školní výuky v tělocvičnách.

Jsme velice rádi, že Městský dům kultury Sokolovna uspořádal tyto 
taneční kurzy a my v nich můžeme učit. Tanec je náš velký koníček, rádi 
předáme vše, co umíme ostatním milovníkům tohoto druhu pohybu 

Co obsahují jednotlivé taneční lekce?
Základem je výuka tance, ale důležitou součástí je i vytvoření určitých 

návyků: správnému držení těla, umět se oblékat pro různé příležitosti, 
komunikaci s partnerem, partnerkou, umět požádat o tanec, atd.

Součástí jedné z lekcí jsou základy stolování. Nemyslíme si, že by se 
někdo neuměl najíst, nebo použít příbor. Většinou jsme zvyklí na klasické 
stolování, ale s rautem mnoho z nás nepřijde do styku. Máme vždy připra-
venu bohatou a nápaditou tabuli. Musíme velmi ocenit restauraci v Soko-
lovně, jsou velmi šikovní, jídlo je chutné a krásně upravené. Právě tento 
druh stolování je pro výuku náročný, protože se jídlo konzumuje ve stoje. 
Je také nutné udržovat konverzaci s ostatními. Učíme se, jak si vzít jen 
přiměřené porce, jak používat překládací příbor, jak který druh pokrmů jíst. 
Vždy jsme rádi, když se účastníci kurzu ptají, vyjadřují tím zájem, učí se 
komunikačním dovednostem. Naše zkušenosti ukazují, že i mnozí dospělí 
by takovou lekci stolování mnohdy potřebovali. 

Mají taneční kurzy své místo i v současné době, lze využít ve spo-
lečnosti i jiné tance, než je například valčík a polka?

V dospělosti má člověk řadu příležitostí jak se zapojit do společenského 
života, reprezentovat sám sebe. Řada lidí se stane úspěšnými osobnostmi 
ve své kariéře, jako např. manažeři nebo ředitelé firem se potřebují účastnit 
plesů a firemních akcí, kde je nutné umět tančit. V soukromém životě jsou 
další události jako svatby, oslavy, setkání s přáteli na plesech, je potřeba si 
zatančit s rodinnými příslušníky, vyzvat maminku, babičku k tanci. Mnoho 
lidí má partnera, který rád tančí, a z lásky k němu se pak tanci více věnují. 
V každém případě je to zdravý způsob pohybu, který posiluje srdeční čin-
nost a snad i partnerské vztahy.

Přichází doba, kdy se vrací opět klasické tance, tančí se nejen polka 
a valčík, ale i tango, jive, waltz, ča-ča. Lidé již nechtějí pouze přešlapovat 
„na kroužku“. V tanečních kurzech hrajeme populární hudbu, absolventi se 
naučí najít si jednotlivé rytmy, poznat je a jsou pak schopni i na ně tančit. 
S radostí se pak baví, užívají si i jiné tance, než na diskotékách.

Co je pro vás základem výuky tance?
Snažíme se, aby účastníci kurzu zvládli kroky všech vyučovaných tanců 

a pochopili jejich charakter. Velmi důležité je, aby měli z tance radost. Jako 
jedni z mála učíme v základních kurzech otáčku vpravo a vlevo do waltzu. 
Učíme standardní a latinskoamerické tance, country i moderní tance, ale 
třeba i čardáš, rokenrol nebo kankán. Podporujeme tradiční výuku, jsme 
ještě „stará škola“, dbáme na správné společenské oblékání účastníků kur-
zů. Jsme rádi, když dámy mají vhodnou obuv na podpatku, pánové oblek 
s košilí s dlouhými rukávy, vázankou nebo motýlkem. Neměly by chybět 
černé ponožky a kvalitní šněrovací boty.

Na závěrečné lekci dámy předávají partnerovi vyšívaný kapesníček 
s monogramem a pánové květinu jako poděkování za společně strávené 
večery. 

Může se naučit tančit každý?
Tančit může více či méně každý, důležité je, aby chtěl, měl zájem, měl 

rád hudbu. Učitel musí vědět, jak srozumitelně vysvětlovat, názorně uka-
zovat, předvídat obtížné části jednotlivých kroků, učit správný postoj, moti-
vovat k prožívání tance. Snažíme se naše žáky chápat, mít k nim pozitivní 
vztah, těší nás jejich úsměvy, když se jim daří. 

V Týně nad Vltavou jste rozšířili výuku i o taneční kurzy pro dospělé. 
Jak probíhají tyto kurzy, pro koho jsou určeny?

Kurzy jsou určeny pro všechny, kdo si chtějí zpříjemnit večer něčím 
jiným, než televizí, něco se naučit a hlavně chtějí být spolu. Taneční lekce 
nejsou omezeny žádným věkem.

Velmi mile nás překvapil velký zájem. V současné době proběhla již tře-
tí série tanečních pro dospělé. Začali jsme v roce 2010 na podzim, část 
absolventů s námi pokračovala i v zimním návazném kurzu. 

Od září jsme měli další kurz tanečních pro dospělé, jehož se účastnilo 
více než třicet párů. Máme část stabilních párů, které využívají možnosti 
si příjemně zatančit, oživit si některé kroky a naučit se také něco nového. 
Přišly však i páry, které z nějakého důvodu nikdy netančily a chtěly by se 
to naučit. Vyučujeme základní kroky jednotlivých tanců, ale i něco navíc. 
Cílem je, aby to, co se frekventanti naučí, mohli kdykoliv při tanci využít, 
aby je to bavilo, aby se naučili správně se pohybovat a dobře při tanci vypa-
dat. Jde o to strávit příjemný večer ve společnosti přátel nebo známých. 
Snažíme se vybrat příjemnou a srozumitelnou hudbu. Zajímavé je, že se na 
parketu scházejí lidé různého věku, zaměstnání, pracovních pozic. Přesto 
se vytváří nádherná atmosféra, kdy všichni stejně prožívají radost z pohybu 
a mohou zapomenout na denní starosti. A my vlastně ožíváme s nimi.

Určitě by bylo možné zorganizovat i taneční večery, pro všechny, kteří 
si chtějí zatančit, kde by se mohly střídat různé druhy rytmů a tanců. Napří-
klad jednou za dva měsíce nebo podle zájmu. Tento druh zábavy je užiteč-
ný pro udržování kondice a je to i prevence stárnutí. 

Od 6. ledna 2012 bude pokračovat další kurz. Zveme tedy i ty, kteří se 
zatím ještě neodvážili mezi nás přijít.

Jaká máte přání do budoucna?
Víme, že Týňáci rádi tančí, a proto bychom byli rádi, aby naši žáci zužit-

kovali to, co se v tanečních lekcích naučili, tančili s nadšením a ukázali, že 
umí něco víc, než ostatní.

Budeme šťastni, pokud bude stále dost zájemců o to naše tancování, 
neboť i nám tanec pomáhá k udržování kondice, jsme rádi mezi lidmi. 

Závěrem bychom rádi poděkovali Městskému domu kultury Sokolovna 
a všem jeho zaměstnancům za dobrou spolupráci a precizní přípravu sálu.

Do nového roku 2012 přejeme všem obyvatelům Týna hodně zdraví, 
pevné nervy a někdy při tanci na shledanou.

„Význam jaderných elektráren 
jako levných, čistých a stabilních 
zdrojů elektřiny dál vzrůstá“, říká 
o situaci v evropské energetice ředi-
tel Jaderné elektrárny Temelín Ště-
panovský. Energetici se teď inten-
zivně připravují na nejbližší měsíce, 
kdy v přenosových sítích bude chy-
bět elektřina z odstavených němec-
kých bloků a zároveň rapidně klesá 
výkon fotovoltaických elektráren. 

Česko, ale i další evropské 
země v listopadu opakovaně trá-
pil smog, už vám, jako řediteli 
temelínské elektrárny, dal někdo 
najevo svůj dík za to, že k němu 
nepřispíváte?

Přímo ne, to bychom chtěli příliš, 
ale nepřímo podporu cítím. Projevu-
je se třeba v průzkumech veřejného 
mínění v našem okolí. Přes sedmde-
sát procent lidí z našeho okolí je pře-
svědčeno, že Temelín je bezpečný. 
A dvě třetiny místních jednoznačně 
podporují dostavbu. Tady cítím, že 
lidé oceňují všechny výhody, které 
jim naše elektrárna přináší. 

Ty výsledky jsou hodně pře-
svědčivé. Byl to jediný průzkum, 
nebo jde o trend? 

Jde rozhodně o trend. Citoval 
jsem letošní průzkum společnos-
ti STEM, ale nedávno zveřejnila 
výsledky dvouletého nezávislého 
výzkumu veřejného mínění i spo-
lečnost Factum a ta čísla jsou velmi 
podobná. Paní Dana Drábová, před-
sedkyně SÚJB, ty výsledky interpre-
tuje tak, že Češi v sobě stále nesou 
základy technického vzdělání, že 
jsou schopni porozumět systému 
výroby elektřiny a spočítat si, jaké 
zdroje jsou pro tuto zemi vhodné 
a výhodné. A že Češi rozumí pojmu 

energetická bezpečnost a samo-
statnost. A pokud tomu tak je, tak 
jsem na to hrdý.  

Hovoříte o energetické bez-
pečnosti. Jak se to ale dotýká 
konkrétně Vás - tedy  Temelína? 

Docela zásadně. My jsme ti, kteří 
tvoří základ soustavy. Odborně říká-
me, že zajišťujeme tzv. base load, 
tedy základní zatížení. To je ta elektři-
na, kterou má každý stále v zásuvce, 
ať je léto, zima, sucho, noc, den nebo 
třeba padají trakaře. Kromě toho, že 
její dodávky musí být stabilní, měly 
by taky být co možná nejlevnější 
a nejčistší. A my děláme všechno pro 
to, abychom ji dodali maximum. 

Buďme tedy konkrétní, co pro 
to můžete udělat v jaderné elekt-
rárně, která by měla běžet praktic-
ky pořád?

Pořád běžet nemůžeme, jednou 
za rok musíme vyměnit část paliva 
a provést velmi důkladné kontro-
ly, ale tohle všechno plánujeme do 
doby, kdy za nás existuje náhrada. 
Ale z těch konkrétních opatření – roz-
hodli jsme se třeba ještě v létě odsta-
vit na několik dnů druhý blok a utěs-
nit drobnou netěsnost v generátoru. 
Nebylo to nutné, pravděpodobně by 
to počkalo do dlouhodobě plánova-

né odstávky, my jsme ale nechtěli 
riskovat zastavení výroby v zimě.

Blíží se konec roku, už máte 
plány na ten příští?

Chceme zvládnout odstávky 
spojené s výměnou paliva a kontro-
lami. Pokud se nám to podaří, věřím 
že příští rok vyrobíme 15 miliard 
kWh elektřiny. A rozhodně chceme 
být dál dobrým sousedem lidem 
v našem okolí. Takže budeme pokra-
čovat v podpoře společných projek-
tů jak v Týně, tak i v dalších obcích 
se kterými dlouhodobě spolupracu-
jeme. A co se týká nejbližších plánů 
– těším se na kapra, klid a rodinu. 
A totéž chci popřát všem čtenářům 
Vltavínu. Klidné Vánoce a šťastný 
a úspěšný rok 2012!

Ing. Miloš Štěpanovský (54 let) 
je absolventem strojní fakulty ČVUT. 
V energetické společnosti ČEZ pra-
cuje od roku 1982. Začínal v Jader-
né elektrárně Dukovany mimo jiné 
jako operátor, vedoucí bloku, dis-
pečer či náměstek údržby zařízení. 
Od ledna 2004 byl ředitelem sekce 
Výroba elektrárny Dukovany, v roce 
2005 přešel na pozici ředitele sek-
ce Správa jaderných elektráren. Od 
prosince 2007 je ředitelem Jaderné 
elektrárny Temelín.

Význam jaderných elektráren dál poroste



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

Vánoce v muzeu
Prožít si Vánoce v muzeu máte možnost od 18. listopadu do 6. ledna 

během výstavy s podtitulem „Od adventu do Tří králů“. Zavane k vám vůně 
starých časů, popis vánočních zvyků, ukázky tradičních ozdob, betlémů, 
perníčků, atd. Určitě se zajděte podívat i na výstavu „Vánoce v hedvábí“, 
která je také instalována v druhém patře Městského muzea.

16. prosince se v Městském muzeu uskuteční od 17.00 hod. Vánoční 
koncert žáků a pedagogů ZUŠ Komzákova. V prosinci je pro návštěvníky 
Městské muzeum otevřeno kromě pracovních dnů také každou neděli od 
14.00 do 16.00 hod.

Městská galerie nabízí „Zimní maličkosti“ z Domova sv. Anežky
Benefiční prodejní výstava obrazů Výtvarné dílny Domova sv. Anežky, 

o.p.s. „Zimní maličkosti“ je umístěna do útulných prostor Městské galerie U 
Zlatého slunce. Výstava potrvá do 8. ledna 2012.

Regionální výrobci se i před Vánoci představí na trzích
Farmářské centrum pořádá 18. prosince opět farmářské trhy, kterých se 

účastní místní výrobci. Ochutnejte výborné vltavotýnské speciality, kupte si 
krásné dárky vyrobené v našem regionu.

Vánoční a silvestrovské akce na Sokolovně
Vánoční koncerty Dashy a Kamila Střihavky nebo i Silvestr Na Soko-

lovně přinesou příjemnou náladu a zajímavý způsob trávení prosincových 
večerů. O Silvestru hraje v Sokolovně Corso music band a je připraven 
lákavý doprovodný program.

Jak na Štědrý den a Nový rok…
Se Štědrým dnem byla vždy spojena nadílka. Již v dávných dobách 

se lidé obdarovávali, v tento den  se projevovala „štědrost“. Podle lidové 
víry to byl nejvhodnější den pro předpovídání budoucnosti. Tuto budouc-
nost bylo možné určitými rituály vidět nebo i ovlivnit – umýt se pro zdraví 
ve studni či v potoku, pouštět svíčky v ořechových skořápkách na vodu, 
rozkrajovat jablka, lít olovo. Drobky z večeře se házely do ohně, aby neško-
dil, dávaly se kvůli hojnosti hospodářským zvířatům a také zakopávaly pod 
stromy do sadu. 

Říká se, že to, co bude člověk dělat první den v roce, ho pak čeká po 
celý rok. Proto se měly udržovat dobré vztahy, mít v kapse peníze a nic 
neodnášet z domácnosti, aby během roku žádná věc nechyběla.

Přeji vám, ať si vytváříte během Štědrého dne svými skutky plnými lásky 
jen krásnou budoucnost, a aby váš dobře strávený Nový rok zajistil hezké 
dny celý další rok. jk

...Poznámkový blok(g)

Dotazník zjišťuje zájem o odlehčovací služby 
v Týně nad Vltavou

Řešíte způsob péče o svého nesoběstačného rodinného příslušníka 
a využili byste možnosti krátkodobé péče o něj v dostupném zařízení pro 
seniory? Pokud ano, máte možnost podělit se s námi v dotazníku o Vaše 
potřeby a zkušenosti, které rádi zohledníme v právě připravované studii 
rozvoje rezidenčních služeb v Týně nad Vltavou.

Cílem odlehčovací (respitní) péče je pomoci rodinným pečovatelům 
– umožnit jim, aby si od náročné a mnohdy dlouhodobé péče o své blízké 
odpočinuli, mohli si vyřídit osobní záležitosti, odjet na rehabilitační pobyt 
či dovolenou a načerpat tak nové síly k dalšímu pečování, nebo například 
opravit či bezbariérově upravit byt. Osoba se sníženou soběstačností je 
v této době přechodně ubytována v zařízení, které poskytuje tuto sociální 
službu, kde je jí poskytována potřebná individuální péče. 

V případě vašeho zájmu můžete vyplnit dotazník uvedený na webu 
města www.tnv.cz nebo na www.cpkp.cz. Také je možné s vámi udělat 
krátký rozhovor, kontaktujte prosím pana Mgr. Tomáše Chovance, tel: 
777 793 723, email: tomas.chovanec@cpkp.cz, který vám poskytne více 
informací. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte pracovníkům kanceláře 
MAS Vltava, o.s.,Jiráskova 84 (u náměstí  Míru) v Týně nad Vltavou, nebo 
zašlete na email tomas.chovanec@cpkp.cz.

jk

Fotografická hádanka
Znáte místo, které je na fotografii?
Odpověď najdete na stránkách Vltavínu…

ODPADOVÝ SLOUPEK ...
aneb Co o odpadech možná nevíte

Díl 7. Bioodpady
* Bioodpady tvoří více než 30 % komunálního odpadu. Ročně je tak v Jihočes-

kém kraji na skládky odvezeno téměř 41 000 tun odpadu, který by šlo relativně 
jednoduše recyklovat.

* Tento odpad lze relativně snadno zkompostovat a přeměnit jej tak na hnojivo. 
Proto nás předpisy směřují ke třídění a využití bioodpadu – ulehčí se tak skládkám 
a mimo jiné se i sníží produkce skleníkových plynů, tj. metanu a CO2. Podle legis-
lativy musí být množství bioodpadů ukládaných na skládky sníženo do roku 2020 
o 65 % oproti stavu z roku 1995.

* Nejjednodušším způsobem zpracování bioodpadu zůstává alespoň u domác-
ností v rodinných domcích kompostování přímo na vlastní zahradě na otevřeném 
kompostišti, kde kompost uzraje za přibližně 1 až 2 roky, nebo pomocí kompostéru, 
ve kterém kompost vznikne již během tří měsíců.

* Některá města a obce již tuto problematiku řeší pomocí komunálních kom-
postáren. V těchto řízených zařízeních je kompostování mnohem rychlejší než na 
zahradě, kompost zde vznikne už na několik týdnů. V kompostárnách jsou zpraco-
vávány především bioodpady z údržby obecní zeleně a ze zahrádek.

* Starosti má také většina provozovatelů kuchyní, jídelen a restaurací. Ti již nes-
mí z veterinárních důvodů dávat zbytky jídel na zkrmování hospodářským zvířatům 
a musí tyto odpady předávat specializovaným firmám. V budoucnu bude problém 
mokrých bioodpadů řešen hlavně prostřednictvím bioplynových stanic, což jsou 
průmyslová zařízení, ve kterých dochází k rozložení organických látek na stabili-
zovanou hmotu a plyn metan, který se jímá a využívá v kogeneračních jednotkách 
k výrobě tepla a elektřiny.

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

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

Co se chystá – silvestrovské zprávy. Poněvadž se zjistilo, že v ulici za Huso-
vou kaplí bují podzemní vodní prameny, bylo rozhodnuto, že veškeré příští 
stavby domů mohou se prováděti jen na dubových kůlech, aby tím byla zajiš-
těna bezpečnost občanstva. Aby mohla býti frekvence usnadněna, budou do 
této ulice dány dvě lodice k převážení. Tyto vodní stavby vyžádají si značných 
finančních nákladů, počítá se však s tím, že naše město bude míti alespoň kus 
Benátek a časté návštěvy hostí nebudou vzácností. Bude to krásné, až v jar-
ních a letních měsících ve vodní čtvrti objeví se na vodě světoznámé benátské 
lodice, ověnčené lampiony, v jejichž matném ozáření budou pukati zamilo-
vaná srdéčka. Tím se ovšem stane, že příští benátské noci budou pořádány 
výhradně ve vodní čtvrti. Čistý výnos věnován bude - aby rybáři nebyli ošizeni 
– pro zakoupení další násady štik, línů a kaprů. V nejbližších dnech bude 
vypsán konkurs na dva řádné převozníky. – Tak vida, občané týnští budou míti 
Benátky doma a nebudou musiti jezdit do Itálie!

Před nedávnou dobou bylo naše historické město pobouřeno zprávou, 
že se vyskytla v našem městě nějaká společnost, která chce našim počest-
ným občanům urvat noc. Připravila si již celé vydání časopisu a s nadpi-
sem – Noc patří nám – chtěla nic netušící občany překvapit. Ale bdělým 
zákrokem našeho reportéra bylo toto zmařeno. Rozvášněný dav vrhnul se 
na redakci a musel se celý náklad vzíti zpátky, jinak byly obavy, že dům 
redakce bude srovnán s Novou ulicí. Redaktor chodil nějaký čas na návště-
vu k lékaři a každému říkal, že si chodí pro příspěvky. Může se tedy mluviti 
o velikém štěstí, neb co by si bylo obyvatelstvo počalo bez těch nocí! Proto 
prohlašuji jménem celého města, že noc patří bez rozdílu každému občanu 
a že si ji nedáme nikým vyrvat, to bysme se, sakra, na to podívali! Kalendárium vltavotýnských osobností

Prosinec 2011
13. 12. 1981 zemřel vltavotýnský rodák Václav Koleš (* 

1920).  Po studiích na Obchodní akademii v Českých Budě-
jovicích působil v Praze a Brně, v roce 1945 se vrátil do rod-

ného města a působil zde jako pedagog. Věnoval se amatérskému divadlu, 
vyráběl kulisy a dekorace pro loutková představení. Je autorem publikace 
70 let loutkového divadla v Týně nad Vltavou z roku 1980.

Martina Sudová

Vánoční zpívání
Ve čtvrtek 15. 12. 2011 v 10 hod. proběhne tradiční vystoupení dětí z MŠ 

Hlinecká u vánočního stromečku na náměstí v Týně nad Vltavou.
Zveme tímto všechny na zajímavý program, který si děti spolu se svými 

učitelkami připravily. Přijďte nadýchat vánoční atmosféru a strávit příjemné 
dopoledne.

Odbor hospodářské správy a školství
MÚ Týn nad Vltavou



Týnfest opět v Týně!
17. 12. 2011 se bude konat 1. ročník zimní verze Týnfestu. Vystoupí 

dvě místní kapely: Rentgen a Turandot, dále protivínský Krypton a nej-
větší hvězdou bude skupina Satisfucktion.

Začátek 19:30 hod., vstupné lidových 99 Kč.
Pořádá o.s.Activ – www.sdruzeniactiv.wz.cz

Slunečný den pro Memoriál Jana Maška
Krásné slunečné sobotní odpoledne den 24. září pomohlo Týnským dob-

rovolným hasičům uskutečnit tradiční soutěž v útoku historických stříkač-
kách. Celkem 19 družstev se utkalo o putovní pohár Jana Maška. V kategorii 
muži na 3 místě se umístil sbor z Nuzic na druhém místě družstvo Olešní-
ka  perfektní první místo v kategorii muži získal sbor Koloděj nad Lužnicí. 
V kategorii žen třetí místo patřilo ženám z Chrášťan, druhé místo SDH Dražíč 
a první místo patřilo ženám z Týnského sboru. Po klasické soutěži několik 
sborů předvedlo své historické stříkačky, pro které mnohdy sto let není pře-
kážka a stále jsou v perfektním funkčním stavu. Dobrou kamarádskou náladu 
zajišťovala hudba od DJ Káji a pohoštění, které zajistili hasiči z Týna, opětov-
ně ubezpečili ostatní, že příští rok se mohou znovu těšit na pokračování této 
soutěže. Poděkování patří každému, kdo pomohl s pořádáním této soutěže.  
Generálním partnerem soutěže - Jaderná elektrárna Temelín. OB

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE V NUZICÍCH
V sobotu 3. 12. 2011 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Nuzice Miku-

lášské odpoledne pro děti. Ve svátečně vyzdobeném sále hrála po celé 
odpoledne hudba, děti tancovaly, zasoutěžily si a společně se naučily bás-
ničku pro mikuláše a čerty. Při zabouchání na dveře a cinkotu řetězů děti 
zpozorněly a očekávaly příchod čertů s mikulášem a andělem. Děti před-
nesly básničku nebo zazpívaly písničku a dostaly od anděla balíček s nadíl-

kou. Zatancovaly si s čer-
ty, pověděly naučenou 
básničku a dál se věnovaly 
tanci a soutěži. Celé odpo-
ledne se vydařilo, za což 
patří poděkování dětem, 
jejich rodičům a doprovo-
du, divadelní společnosti 
Vltavan, městu Týn nad 
Vltavou, společnosti ČEZ 
generálnímu partnerovi 
Vltavotýnského oranžo-
vého roku a pořadatelům 
akce SDH Nuzice.

Z.B.

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

Zahájení 6. ledna 2012 od 20:00 hodin 

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

LEDEN – B EZEN 2012 
8 lekcí – od 20:00 hodin 

8. lekce – „Záv re ný ples“ 

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

Cena kurzovného 1.200,- K  /osoba 
POKLADNA MDK Sokolovna: PO-PÁ: 16.00-18.00 hodin

tel.: 385 101 061 



Vás a Vaše přátele co nejsrdečněji zve na 226. výstavu

Zimní maličkosti
benefiční prodejní výstava obrazů 

Výtvarné dílny Domova sv. Anežky, o.p.s.
Otevírací doba v prosinci:

úterý – pátek 13 - 16 hodin, sobota 9 - 11 hodin, neděle 14 - 16 hodin 
na Štědrý den 24. 12. – zavřeno, 25. - 26. 12. otevřeno 14 - 16 hodin

30. - 31.12. – zavřeno, 1. 1. 2012 – otevřeno 14 - 16 hodin
/mimo uvedené hodiny po dohodě na telefonním čísle 604 207 826/

Vstup je bezbariérový a vstupné je dobrovolné 
Těšíme se na Vaši návštěvu 

Výstava potrvá do 8. ledna 2012
www.tnv.cz, marie.hanusova@kultura.tnv.cz, telefon 604 207 826

Vystavující autoři: 
Robert Valenza, Tomáš Jára, Hana Ťupová, Martina Bártová, Jitka 
Konrádová, Marcela Brezinová, František Bandy, Vít Zákostelecký.

Příprava výstavy byla podpořena z programu 
Oranžový rok společnosti ČEZ, a.s.

Více informací o možnosti benefiční koupě obrazů a katalog vystavených 
obrazů najdete na stránkách  www.anezka-tyn.cz.

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

Pozvánka do muzea

Městské muzeum v Týně nad Vltavou vás co nejsrdečněji 
zve na dvě probíhající výstavy s vánoční tématikou: Vánoce 
v hedvábí a Od adventu do Tří králů. Výstava Vánoce v hed-
vábí je prodejní výstavou ručně malovaných hedvábných 

šátků a ručně vyráběných šperků, můžete se zde inspirovat či zakoupit 
originální dárek pod stromeček. Obě výstavy trvají do 6. ledna.

V pátek 16. prosince vás zveme do muzea na Vánoční koncert žáků 
a pedagogů ZUŠ Karla Komzáka v Týně nad Vltavou. Koncert začíná 
v 17.00 hod. Přijďte se k nám svátečně naladit.

Martina Sudová

Přání k Vánocům a do nového roku 2012
Kolektiv Městského muzea Týn nad Vltavou děkuje všem svým návštěv-
níkům i příznivcům za podporu v roce 2011. Přejeme vám příjemné 
prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku 2012.

Zaměstnanci muzea

Ze spolkové činnosti
Činnost našeho spolku probíhala dle plánu i v měsíci listopadu 

a počátkem měsíce prosince 2011. 
Dne 23. 11. 2011 proběhlo jednání kulturní komise, na kterém jsme 

připravili materiály pro jednání výboru spolku. 
Dne 4. 12. 2011 proběhlo další jednání výboru spolku. Jednání zahájil a řídil 

předseda spolku bratr Vladimír Brom. V úvodu jsme minutou ticha uctili památku 
zemřelého člena spolku Miroslava Růžičky. Zápis z minulého jednání výboru před-
nesl jednatel spolku bratr Lubomír Pavlíček. V další části jsme projednali a schválili 
podkladové materiály pro jednání Valné hromady spolku, mimo jiné i návrh Plánu 
kulturní činnosti spolku na rok 2012. Dále jsme vydali úkoly k přípravě a provedení 
tradičního slavnostního posezení z hudbou na rozloučení se starým rokem a k při-
vítání roku nového v restauraci Zlatá loď (viz pozvánka na jiném místě). Projednali 
jsme a schválili harmonogram přípravy Valné hromady spolku v lednu 2012. 

Dále vyzýváme ty účastníky rybářského plesu - výherce vstupenek na plavbu 
parníkem (celkem 4), aby se přihlásili nejpozději do konce roku 2011 u předsedy 
nebo jednatele našeho spolku. Po předložení výhry bude těmto účastníkům vypla-
cena finanční kompenzace za to, že byla plavba parníkem v tomto roce zrušena. 
Prozatím se přihlásili dva výherci. Poslední šance je do 31. 12. 2011. 

Jednání kulturní komise proběhne ve středu dne 21. 12. 2011 od 17.15 hodin 
v Pohostinství Pavláčka, jednání výboru proběhne v měsíci lednu 2012 a to v neděli 
dne 8. 1. 2012 od 10.00 hodin na Baráčnické rychtě. 

Významná životní výročí členů spolku :
Bratři – Jaroslav Kolář, 1. 1. 2012 – 50 let, Jan Skok, 7. 12. 2011 – 50 let. Byly 

určeny delegace spolku k předání blahopřání a dárkových balíčků. Všem přejeme do 
dalších let života hodně zdraví a spokojenosti. Za spolek přeji všem občanům vše nej-
lepšího do roku 2012 a těším se na setkání na akcích našeho spolku i v roce 2012. 

LP

Veteráni Spolek bývalých vojáků v Týně nad Vltavou
Výbor spolku si Vás, členy spolku, rodinné příslušníky a občany města, 

dovoluje pozvat na kulturní společenskou akci k ukončení starého roku 
2011 a přivítání nového roku 2012, nazvanou

Posezení s hudbou a tancem
Kdy: čtvrtek 29. 12. 2011
Kde: Restaurace a vinárna Zlatá loď v Týně nad Vltavou
V kolik: Od 17.00 hodin
Program: 1) Zahájení – předseda spolku, 2) Volná zábava a posezení 

s hudbou 3) Závěr (předpokládaný kolem 24.00 hodin)
Vstupné: Dobrovolně povinné, na místě do klobouku
K tanci a poslechu hrají spolkoví harmonikáři a dirigent..
Občerstvení, nápoje alkoholické i nealkoholické zabezpečuje personál 

restaurace a vinárny Zlatá loď v Týně nad Vltavou.
Vladimír Brom, Předseda spolku

Těšíme se na vás
Za několik dní přivítáme nový rok, rok 2012. Pro některé děti je to rok, kdy 

začnou plnit školní povinnou docházku. I v letošním roce nabízíme budoucím 
prvňáčkům a jejich rodičům nejen prohlídku školy, ale i Vyučování nanečisto. 
Rodiče mohou se svými dětmi během dopoledne v pondělí 6. února 2012 
navštívit kteroukoli 1. nebo 2. třídu při běžném vyučovacím procesu. Děti uvi-
dí, jak to ve škole chodí, co je od září čeká. Zahrají si na opravdové školáky, 
zapojí se do vyučování. Je pro ně připravena i učebna s interaktivní tabulí, na 
které paní učitelka společně s dětmi dokáže dělat zázraky. 

Udělejte si čas a přijďte si zahrát na prváčky. Na všechny se těšíme.
učitelky 1. a 2. tříd ZŠ Hlinecká

M stské kino pro Vás p ipravilo na Št drý den mimo ádnou projekci! Plníme p ání rodi ,
aby m li více asu na p ípravu št drého ve era.

Zabavíme Vaše d ti!

12. 12. pond lí

18:30

Spy Kids 4: Stroj asu dobrodružná komedie

3-D PROJEKCE Slavná dvojice malých superšpion , se vrací s novým dobrodružstvím ve tvrtém pokra ování 
filmové série. Nep jde jim tentokrát o nic menšího, než je záchrana stroje asu. Poda í se jim spolu se svojí 
nevlastní matkou, tajnou agentkou Marissou, zastavit šíleného padoucha p ed ovládnutím sv ta? Zcela 
ojedin lým prvkem Spy Kids je zapojení tvrtého rozm ru – v n . B hem filmu budou mít diváci díky 
speciální aromakart  možnost na n kolika místech snímku zapojit do výsledného prožitku i sv j ich – film se 
tak posouvá do zcela nové smyslové dimenze.
89 minut, eský dabing

14. 12. st eda

18:30

Žraloci na s(o)uši animovaná komedie

2-D PROJEKCE Animovaný film Žraloci na s(o)uši vypráví o dvou žralo ích bratrech – malém Pupovi a 
velkém Juliovi. Poté, co pytláci ukradnou z jejich útesu žralo í vají ka do gurmánských restaurací, rozhodne 
se malý Pup st j co st j zjednat nápravu a pln odhodlání se vydá na souš, do lidského sv ta, kam nikdy 
p edtím žralo í ploutev nevkro ila. Julius se však za ne o osud svého malého brášky na pevnin  obávat – a 
ve speciálním robotickém obleku, který kdysi spole n  sestrojili, se vydá na souš zachránit Pupa. A když už 
jednou vyleze na b eh, nenechá si rozhodn  ujít p íležitost zjistit, jak vlastn  chutná opravdové 
suchozemské ku e – divoká žralo í jízda za íná!
92 minut, eský dabing

15. 12. tvrtek

19:30

Mission Impossible: Ghost Protocol dobrodružný film

2-D PROJEKCE Tom Cruise v hlavní roli. Není to jen další mise. IMF je uzav ena, kv li podez ení, že byla 
zapojena v bombovém útoku na Kreml. Je iniciován Ghost Protocol a Ethan Hunt se svým novým týmem 
musí o istit jméno organizace. Bez pomoci, kontakt  a podpory. Nikdy jste nevid li drsn jší a intenzivn jší 
misi než je tahle.
eské titulky                                                                                                         

19. 12. pond lí

19:30

Hrana i eský film

2-D PROJEKCE Temný thriller se odehrává v eské sou asnosti, kterou pokrývá dokonalá pavu ina 
vzájemn  propojených kšeft  a kšeftík . Mnohem jemn jší a nenápadn jší, než byla ta v é e Mrázk  a 
Krej í . Samoz ejmý systém vratek, resp. skrytých provizí, automaticky funguje na všech úrovních. Kdo 
v n m nejede, je mimo hru. ím v tší hra, tím ost ejší jízda. Je to balanc na hran  útesu. Dá se na ní udržet? 
Jak dlouho ješt ? A kdo to všechno vlastn ídí? Filmové drama se rozehraje kolem jedné velké zakázky, 
z níž m ly podle zab hnutých pravidel putovat vratky na zab hnutá vyšší místa. Jeden z hrá  se ovšem 
rozhodne pro sólový postup, na ež se prudce rozto í koloto  sledova ek, kompromitujících materiál ,
tajných nahrávek, mediálních intrik, výhr žek, vydírání a zabíjení. Systém se zadrhne a hrozí kolaps. 
Protihrá i volí krajní ešení. Thriller HRANA I je sice filmovou fikcí, avšak nápadn  blízkou dnešní realit .
Kontroverzní krvavý záv r lze tedy brát také pouze v rovin  filmového p íb hu, ale - kdoví...?
96 minut, nep ístupný do 15-ti let                                                                                                          

21. 12. st eda

19:30

Š astný nový rok romantická komedie 

2-D PROJEKCE  Volné pokra ování filmu NA SV. VALENTÝNA (2010) sleduje proplétající se osudy n kolika lidí 
v New Yorku b hem silvestrovského ve era. Robert de Niro zatrpkle umírá v nemocnici, Michelle Pfeiffer eší
nedodržená novoro ní p edsevzetí a Ashton Kutcher Silvestr jednoduše nenávidí.
eské titulky

24.
sobota

14:00

Velká váno ní jízda  animovaný film 

3-D PROJEKCE Rodinná komedie ve formátu 3D animovaná po íta ovou grafikou s náz--vem Velká váno ní 
jízda, kone n  odhaluje neuv itelnou odpov  na dosud nezodpo--v zenou otázku každého dít te: „Jak to, 
že Ježíšek stihne nad lit všechny ty dárky za je--dinou noc?“ Odpov : Santova rozveselující super high-tech 
operace ukrytá pod Sever--ním pólem. Ale v jádru filmu je p íb h oko en ný váno ní klasikou - rodina ve 
stádiu ko--mické nefunk nosti a podivný hrdina Artur s naléhavým posláním, které musí být do--kon eno
p ed tím, než p ijde váno ní úsvit. 
98 minut, eský dabing

 5. 1. tvrtek

18:30

Alvin a Chipmunkové 3 animovaný film 

2-D PROJEKCE Tentokrát si naši sta í známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní lo , kterou svým 
dovád ním b hem chvíle obrátí naruby. Chimpunkové a Chipettky páchají na parníku, který se stal do asn
jejich hracím h išt m, jednu lumpárnu za druhou a zpest ují tak prázdniny nejen sob , ale i všem ostatním 
pasažér m. Veškerá legrace ale kon í ve chvíli, kdy ztroskotají na opušt ném ostrov , ze kterého, jak se zdá, 
není úniku. Brzy se ale ukáže, že ostrov není tak opušt ný, jak to na první pohled vypadalo. Alvin a jeho 
p átelé potkávají nového kamaráda, se kterým se vydávají na dobrodružné putování po ostrov , na jehož 
konci je eká velké p ekvapení.
87 minut, eský dabing

10. 1. úterý

18:30

Tintinova dobrodružství fantazie 

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



Kytarista Štěpán Rak zahraje na Špejcharu
Ve středu 14. prosince zažije Špejchar klub v Čihovicích hudební svátek. 

Přijede kytarový virtuos Štěpán Rak. V roce 2000 byl Štěpán Rak jmeno-
ván historicky prvním vysokoškolským profesorem kytary České republiky. 
Titul mu udělil prezident Václav Havel. Štěpán Rak je osobností, která si 
své posluchače podmaní intenzitou prožitku, interpretačním mistrovstvím 
a absolutním splynutím interpreta a skladatele v jedné osobě, s duší hud-
by. Ve stylovém komorním prostředí klubu Špejchar navíc půjde o zcela 
bezprostřední kontakt s publikem. Koncert začíná v 19:30. Vstupenky za 
120 Kč budou k dostání na místě. 

Epy de Mye pokřtila v divadle novou desku
Kapela Epy de Mye v sobotu 3. prosince pokřtila v Zámeckém divadle 

v Týně nad Vltavou své druhé album s názvem MASO! Komponovaný večer 
začal až cimrmanovsky laděnou úvodní přednáškou vysokoškolského pro-
fesora Miroslava Procházky. Místo požadované prezentace o roli masy 
v dějinách však „omylem“ připravil pojednání o významu masa v dějinných 
souvislostech a diváci se dobře bavili. Přednáška vyvrcholila aktem samot-
ného křtu nové desky MASO! Role se měl ujmout člověk z masy, konkrétně 
divák, který najde pod svým sedadlem přilepené CD. Náhoda (nebo snad 
manipulace davem?) tomu chtěla, že jej objevil zpěvák Ivan Hlas a stal se 
tak se slovy „MASO, ať jsi k sežrání“ kmotrem nového CD Epy de Mye. 
Poté předvedl se svým triem téměř hodinový koncert se strhujícími výkony 
kytaristy Norbiho Kovácse a Olina Nejezchleby a hity jako Na kolena nebo 
Jednou mi fotr povídá. Poté už nastoupila na pódium slavící Epy de Mye 
a ve svém bloku představila většinu písní z nové desky i s hostujícím bube-
níkem Tomášem Pialou. Došlo i na starší hity z první desky Stopy nezmizí 
a publikum si muzikanty třikrát vytleskalo zpět. Kapela pak ještě prodávala 
a podepisovala nová CD. „Organizace křtu byla náročná, ale diváci nám 
to vše vynahradili, byli skvělí,“ shodli se muzikanti, kteří s novou deskou 
zamíří do konce roku ještě do Jihlavy, Kolína a Telče. 

Mediální výchova v praxi
Již popáté se žáci vyššího stupně Gymnázia Týn nad Vltavou 

zapojili do projektu Studenti čtou a píší noviny, který organizuje 
MF Dnes. Cílem projektu je naučit studenty pracovat s novina-
mi jako se zdrojem informací a poskytnout studentům prostor 

pro konfrontaci vlastních názorů na stránkách největšího českého deníku. 
Projekt je realizován vždy 2x během školního roku, kdy jsou výtisky Mladé 
fronty Dnes po dobu 6 týdnů zdarma doručovány do školy, aby žáci při 
výuce s novinami pracovali, vyhledávali informace nebo debatovali o aktu-
álních tématech… Redakce také postupně zadává 3 témata, na která mají 
studenti napsat svůj názor. Nejlepší práce jsou publikovány v MF Dnes na 
straně věnované tomuto projektu, v regionálních přílohách MF Dnes a na 
webových stránkách www.idnes.cz.

Do letošního podzimního kola, které probíhalo od 3.10. do 11.11., se 
zapojilo 26 080 studentů z celé České republiky a do redakce bylo ze střed-
ních škol zasláno 11982 článků, z nichž se mohlo zveřejnit jen malé pro-
cento. Redaktoři vybírali zejména texty, ve kterých se objevil svěží nápad 
či originální přístup. Ve svých příspěvcích se pisatelé vyjadřovali k těmto 3 
aktuálním tématům:

1. Střet kultur, tolerance 
2. Škola – inspirace nebo instituce? 
3. Zlepšováky a příroda 
Redakci MF Dnes zaujal i příspěvek Martina Mlezivy z kvinty našeho 

gymnázia a v celostátním vydání MF Dnes byl 20.10. jeho článek s názvem 
„Nezavrhujte šprty ani kreativní žáky. Ať se rozvíjejí spolu“ zveřejněn. Autor 
textu získal od redakce knižní cenu. Další příspěvky našich studentů do 
MF Dnes si můžete přečíst na blogu s adresou http://jihocesky.blog.idnes.
cz/r/53929/Tyn-nad-Vltavou.html 

Mgr. Ivana Hošková

Přednáška o prevenci zubního kazu
V poslední době se hodně hovoří o nutnosti prevence v péči o vlastní 

zdraví. Předlistopadové generace si jistě dobře pamatují na návštěvy zub-
ního lékaře během školního vyučování. Pacienti MUDr. Petra Tomana jsou 
zvyklí na jeho preventivní program od 90. let. V září tohoto roku nastoupil 
praxi jeho syn MDDr. Petr Toman. Vzhledem k tomu, že mladý Petr Toman 
je stejně jako jeho otec absolvent týnského gymnázia, přivítal jsem nabídku 
uspořádat na naší škole přednášku na téma: Prevence zubního kazu. 

V úterý 29. 11. 2011 MDDr. Petr Toman se svou zdravotní sestrou Janou 
Osadčí uspořádali tři hodinové přednášky pro žáky primy, sekundy a tercie. 
Ukázalo se, že Petr podědil didaktické schopnosti po svém otci. Spolu se 
svou kolegyní si všechny prezentace velmi pečlivě připravili. Na teoretickou 
část navazovala praktická ukázka správné péče o chrup a pozornost žáků 
vyzkoušeli i zábavnou soutěží o ceny.

Jsem osobně velmi rád, že Petr i slečna Jana věnovali ještě jednu vyu-
čovací hodinu studentům oktávy a septimy, jimž sdělovali své zkušenosti 
ze studia Lékařské fakulty v Brně a Zdravotně sociální fakulty v Českých 
Budějovicích. Věřím, že i díky tomu bude pokračovat trend, kdy z naší školy 
každoročně odchází několik maturantů studovat lékařské obory.

Mgr. Jiří Šálený, učitel biologie a chemie

Stát a právo aneb policisté ve škole
Problematika drog, porušování zákona, přestupky mladistvých, jejich 

následné sankce. Tento výčet slovních spojení byl základními tématy hodi-
ny výchova k občanství na Základní škole Malá Strana v Týně nad Vltavou. 
Netradičně však v roli učitele nebyli vyučující, nýbrž příslušníci týnské poli-
cie – pan Pavel Dupal a pan Jan Rachač, kteří s ochotou odpovídali na 
otázky žáků devátého ročníku. 

Díky ochotě jmenovaných policistů měli žáci možnost hlouběji pronik-
nout do struktury policejní profese, informovat se na kriminalitu v našem 
okolí a zároveň diskutovat o tématech, jež jsou aktuální a zcela korespon-
dují s listopadovým obsahem učiva – Stát a právo. 

Policistům - Pavlu Dupalovi a Janu Rachačovi - patří velké díky.
Žáci 9. A a vyučující: Romana Balounová a Mgr. Vilma Tomanová

Začali jsme stříbrem
Okresní kolo přespolního běhu žákyň 8. a 9. tříd přineslo naší škole stří-

brnou medaili. Úkolem závodnic bylo uběhnout 3 kilometry v co nejlepším 
čase. Do soutěže družstev se započítávají výsledky čtyř nejlépe umístěných 
závodnic družstva. Pořadí se sčítá. Je tedy důležité, aby ve škole nebyla jen 
jedna vynikající běžkyně, ale aby byla děvčata ve svých výkonech vyrovna-
ná. Za naši školu závodila Lucie Dvořáková (10. místo), Adina Dvořáková (11. 
místo), Markéta Baštářová (14. místo) a Vanesa Herejková (16. místo). Pořadí 
Lucie Trnkové a Míši Šedivé se do soutěže družstev nezapočítávalo. Přesto 
běžely výborně. Všechny závodnice i jejich náhradnice Míša Koklarová a Pet-
ra Novotná si zaslouží velkou pochvalu. Všichni jsme jim drželi pěsti.

Michaela Michálková, žákyně 8. A ZŠ Hlinecká

O psech a lidech - o pejskařích a ostatních .....
Vážení přátelé, původně tento článek měl být o něčem úplně jiném. O tom, jak 

se připravujeme na další výstavní sezonu r. 2012, na WORLD DOG SHOW SAL-
ZBURG r. 2012, shrnutí výsledků uplynulé sezony a shrnutí plánů na celý rok 2012.

Ale ... je tu opět to ale. Vše je jinak, toto téma bych raději věnovala mezilidským 
vztahům, které, právě v době předvánoční jsou tak trochu „in“. Je pravda, že před 
vánočními svátky si lidé přejí vše nej,nej,nej, každý trochu zjihne, pomine nějaké ty 
malé křivdy, a jde gratulovat. Vždyť když jsou ty vánoce, jsme přece lidi.... Já osob-
ně tento čas moc ráda nemám. Před vánoci se každý chce nějak udělat „hezkým“, 
jde přát „vše nejlepší“, a po novém roce je vše při starém. Zapomeneme na to, že 
před vánoci jsme si tak nějak blízcí, „co jsme si, to jsme si“, a ve všedních dnech 
nového roku „si jdem zase po krku“. 

Platí to v oblasti pracovní, i jiné - tím myslím i tu oblast zájmovou. 
My, milovníci kynologie a všeho, co s ní souvisí, neustále bojujeme s lidskou 

netolerantností a v poslední době i hloupostí. 
Všichni víme, že se nadávno otevřela nová cyklostezka pro milovníky kol, bruslí, 

pro pěší. A zde je „jádro pudla“. Hodně „pejskařů“ si neuvědomuje, že nemůže ven-
čit pejska /“ on vůbec, ale vůbec nic nedělá „ / bez vodítka na frekventované cyklos-
tezce. Jeden případ za všechny: statný dobrman se proháněl po cyklostezce, čichal 
si ke kolařům, k turistům úplně bezstrestně, majitelka se vesele proháněla na on-
linech o cca kilometr dál. Se slovy: „ale on nic, ale vůbec nic nedělá“ se prosvištěla 
okolo šokovaných „oslintaných“ cyklistů, kteří museli sesednout z kola, jelikož jim 
hrozilo „přátelské“ objetí dobrmana. Je to jeden případ za všechny. Lidé si neuvě-
domují, že jejich pejsek sice neublíží, ale může způsobit nehodu, pád z kola, apod. 
Hrozí úraz, a na vině je nezodpovědný majitel pejska, protože jej neměl na vodítku. 
Pro tyto případy je vhodné mít uzavřenu pojistku - každá pojištovna ráda poradí, ale 
nejlepší je těmto nehodám předcházet. Doporučuji řádně pročíst obecní vyhlášku, 
kam mohu s pejskem bez vodítka - tzv. „na volno“, a kde musí být na vodítku. 
Upřímně řečeno, venčení pejska u kola dle mého není to pravé „ořechové.“  Jelikož 
máme více pejsků, vozíme je za město na louky, kde mají volnost, výběh, přirozený 
pohyb. Trochu jsem se přepočítala, jelikož se na mne v lese vyřítila čtyřkolka, za ní 
„šílený „ jezdec na motorce. Byla jsem ráda, že jsem pochytala psy a včas jsme 
všichni uskočili. A to jsem byla v lese na lesní cestě, v druhém případě na louce. 

Vše je o tolerantnosti. Respektujme cyklisty, bruslaře, chodce, pejskaře. Vyhne-
me se tím nepříjemným incidentům. Respektujme se navzájemem. Dejme si tento 
dárek k novému roku 2012.

Krásné svátky, krásný a úspěšný nový rok 2012 Vám všem přeje:
Sportovní klub Pejskaři, o.s. Týn nad Vltavou, CHS DOGO CANARIO - REINA 

IZABEL
www.reina-izabel.cz, http://skp.webnode.cz, Dana a Jaroslav Lukáškovi, 
Týn nad VLtavou, e-mail: Lukaskova.dana@seznam.cz, tel. 607 932 341 

Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou 
ve spolupráci s Farním úřadem římskokatolické církve v Týně nad Vltavou 

za podpory Jihočeského kraje Vás zvou 

na slavnostní adventní benefiční koncert
do kostela sv. Jakuba v Týně nad Vltavou

v neděli 18. 12. 2011 v 16.00 hod
15.30 hod. tradiční troubení z věže kostela 

a zpívání rorátů pod věží  Chrámový sbor pod vedením 
Mgr. Blanky Souchové

16.00 hod. koncert v kostele

Hrají a zpívají  
Irena Lenzová – zpěv, Miroslav Smyčka – zpěv

RNDr. Ladislav Tříska - doprovod
„Adventní zpěvy“

Dechový kvintet z Temelína pod vedením p. Košnáře

Po skončení koncertu se bude v kostele konat krátká bohoslužba, 
při které skauti předají  farnosti betlémské světlo. 
Toto světlo si můžete přenést do své domácnosti.

Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou ve spolupráci s Farním 
úřadem římskokatolické církve v Týně nad Vltavou a všichni dobrovolní 

hudebníci a zpěváci za podpory Jihočeského kraje Vás zvou na

Českou mši vánoční „Hej mistře“
Jana Jakuba Ryby

na Štědrý den večer klasická půlnoční ve 24.00 hod.
a na její koncertním provedení

v pondělí dne 26. 12. 2011 v 16.00 hod.
v kostele sv. Jakuba Týn nad Vltavou



Žáci ze ZŠ Hlinecká na exkurzi ve Stanici 
„Pomoc přírodě“ 

Kdy se konala? začátkem   listopadu
Kdo se jí zúčastnil? žáci ze 4. a 5. tříd
Kolik nás bylo? 73 (dívek 37 a chlapců ??  …..  spočítej si sám!)
Doprava? pěšky
Téma exkurze? léčivé byliny
Co nám exkurze přinesla? Seznámení s různými léčivými bylinami, 

viděli jsme je na obrázcích, ale i ve skutečnosti, mohli jsme si na ně sáhnout 
a přivonět k nim a dokonce je i ochutnat. Paní Barbora říkala různé zajíma-
vosti o bylinách, připravila pro děti zajímavé poznávací soutěže a hádan-
ky. 

Jak hodnotily exkurzi paní učitelky? Skvělé propojení teorie s praxí. A jak 
exkurzi hodnotili žáci? Posuďte sami z následujících příspěvků. 

Stanice Pomoc přírodě se nachází nedaleko  Semence. Paní Bára, která 
nás stanicí provázela, nás seznamovala s bylinkami, ptala se nás, jestlipak 
víme, jaká bylinka se dává třeba pod polštář (mateřídouška), jaká se použí-
vá na bolest v krku (šalvěj), jaká má svěží a mentolovou šťávu (máta), jaká 
léčivá bylina se dává do čaje (heřmánek)? Líbilo se mi, že jsme si mohli 
k bylince přivonět, ochutnat ji a utrhnout si ji. Na stanici jsme dělali různé 
soutěže. Bylinky byly označené cedulemi a my jsme měli poznat, které jsou 
popletené. Pak jsme se rozdělili do skupin a plnili úkoly, třeba, jak na nás 
působil řepík a nebo jakou má máta chuť, na co se používá jahodník. Nako-
nec nám paní Bára uvařila čaj, my jsme si do něj dali různé byliny a všichni 
jsme si hodně pochutnávali. Exkurzi jsme si všichni moc užili. 

Matěj Lhotecký, 4. B

Jsem strašně ráda, že jsem mohla navštívit Stanici „Pomoc přírodě“, 
byl to pro mě nezapomenutelný zážitek. Zvlášť, když jsme se zahřáli vyni-
kajícím bylinkovým čajem, který jsme si sami udělali. Stačilo jen natrhat 
různé byliny a najednou jsme vykouzlili zdravý a chutný čaj. Také jsme plnili 
zajímavé úkoly, při kterých jsme se naučili poznávat byliny a dozvěděli jsme 
se, jak se využívají. Přitom jsme si užili i zábavu, protože jsme soutěžili. Teď 
už vím, že přírodu nemáme ničit, ale naopak o ni pečovat. Těším se na jaro, 
protože se zase  půjdeme učit  do Stanice „Pomoc přírodě“ a už teď jsem 
překvapená, co nového zažiju a dozvím se.  

Míša Staňková, 5. A
žáci 4. a 5. tříd

INOVATIVNÍ AKTIVITY NA PODPORU VZDĚLÁVA-
CÍHO PROGRAMU „ ŠKOLA PRO VŠECHNY“

1. března 2011 zahájila ZŠ Hlinecká v rámci globálního projektu Zvyšování 
kvality vzdělávání v Jihočeském kraji práce na plnění aktivit grantového pro-
gramu, jehož rozpočet je 2 130 822 Kč.

Projekt vychází z dlouhodobě mapovaných 
problémů při dokončování kurikulární reformy. 
Jednotlivé aktivity se týkají kariérové poradenství, 
vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na 
environmentální oblast, zkvalitňování podmínek 
pro výuku technických předmětů a zlepšování 
podmínek pro využívání ICT. Cílovou skupinu tvoří 
žáci naší školy. V rámci tohoto projektu pořádáme 
aktivity, které mají pomoci žákům ujasnit si vlast-
ní kariérové cíle a zvýšit jejich profesní orientaci. 
K tomu jim pomáhá jak testování předpokladů pro 
další vzdělávání, tak řada exkurzí a doprovodných 
akcí. Vedeme žáky k tomu, aby svou současnou, 
ale budoucí činností přispívali k udržitelnému roz-
voji přírody. Rozběhla se celoroční soutěž, pro-
bíhají práce na přeměně školního pozemku na 
mumifikační pracoviště, jednotliví vyučující vytvá-
řejí pracovní sešity pro žáky. Snažíme se podporovat zájem žáků o technické obory, 
spolupracujeme se SOU a SOŠ v Hněvkovicích, kde v současné době probíhají 
stáže žáků ve výuce i v praktickém vyučování. V rámci projektu jsme vybudovali 
multimediální učebnu. Třikrát týdně mají naši žáci volný přístup k počítačům a pod 
vedením pedagoga mají možnost procvičovat probranou látku a upevňovat své 
dovednosti pomocí výukových programů, vyhledávají informace pro své referáty. 
Pro malé děti, které ještě informatiku jako samostatný předmět nemají, jsme zavedli 
kroužek informatiky. 

Polovina prací na projektu je za námi. Jednotlivé aktivity stále probíhají. 

ZŠ Hlinecká – nový partner Evropského centra 
jazykových zkoušek

Od prosince 2011 je naše škola partnerským pracovištěm českobudě-
jovického Evropského centra jazykových zkoušek. Zajišťujeme pro žáky 
přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky. Po vykonání zkoušky získají 
žáci diplom z Cambridge. Příprava je v rámci školy zdarma. A co jsou to 
zkoušky YLE?

Cambridgeské zkoušky pro děti ve věku 7 – 12 let. Jsou to stupně vedou-
cí ke hlavní skupině zkoušek. Jejich stupně Startes, Movers a Flyers jasně 
říkají, že jsou koncipovány od výuky začátečníků až po ty, kteří už dokážou 
v cizím jazyce slušně komunikovat. Začínají výukou jednoduchých slov 
a pojmů, přecházejí k vyvinuté, složitější jazykové struktuře. Jednotlivé čás-
ti jsou zaměřeny na praktické jazykové dovednosti, děti jsou podporovány 
v aktivní komunikaci. Získávají praxi, roste jejich sebejistota. Všechny děti, 
které budou skládat zkoušku YLE, obdrží certifikát. Během příštího roku 
bude zahájena i příprava starších žáků, kterým se nabízí možnost absolvo-
vat vyšší úroveň zkoušek Cambridge. Jejich úspěšným vykonáním zvyšují 
studenti své šance na budoucí pracovní uplatnění doma i v zahraničí.

Dokončovací práce projektu EU na ZŠ Malá Strana
Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana úspěšně naplnila cíle pro-

jektu Nové modulové výukové a inovativní programy – zvýšení kvality 
ve vzdělávání, na který získala prostřednictvím Krajského úřadu Jihočes-
kého kraje finanční podporu ve výši 4 204 360,75 Kč.

V posledním kvartálu tohoto roku se již podařilo naplnit počet nově vytvo-
řených inovativních programů, do jejichž tvorby se zapojili všichni pedago-
gičtí pracovníci školy a tím dosáhnout stanovených cílů projektu. Veškeré 
zařízení nezbytné pro bezproblémový chod projektu včetně multimediální 
učebny je nadále plně zapojeno do výuky a je motivací pro všechny peda-
gogické pracovníky k tvorbě dalších i inovaci stávajících výukových progra-
mů. Jsme si jisti, že využívání těchto nových softwarových i hardwarových 
prostředků při výuce má pozitivní vliv na úroveň vzdělanosti žáků ve všech 
oblastech. Naše škola se snaží neustále vybavení doplňovat a modernizo-
vat dle potřeb výuky, aby držela krok s rychlým vývojem techniky.

Proto naše škola využila možnosti čerpat další prostředky a nyní pracuje 
na novém projektu z grantu EU peníze školám, který již v tomto školním 
roce realizuje. V tomto projektu jsme získali 2 211 189,- a za tyto prostředky 
vybavíme novou jazykovou učebnu a další odborná pracoviště. Mimo jiné 
jsme podali další projektovou žádost nesoucí název „Škola pro život“, která 
je ve stádiu hodnocení. Investice finančních prostředků do vzdělávání je 
určitě jednou z nejlepších variant rozvoje současné společnosti. Veřejnost 
bychom také rádi upozornili na novou webovou adresu školních stránek 
www.zstynms.cz.

Mgr. Miroslav Vašica, Mgr. Marcela Kubátová, manažeři projektu

ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana vybudovala 
„Oranžovou“ fyzikální učebnu

Škola na ní získala příspěvek od Nadace ČEZ ve výši 198 
979 Kč! Její slavnostní otevření proběhne dne 13. 12. 2011 za 
účasti představitelů Nadace ČEZ a Města.

Hlavním účelem projektu bylo vybudovat moderní inter-
aktivní pracoviště pro výuku fyziky a díky tomu ji zefektivnit. 

Použitím nových experimentálních forem a zavedením interaktivních prv-
ků učinit výuku pro žáky zajímavější a přitažlivější a motivovat je tím pro 
budoucí studium přírodních věd. Naše škola již využívá nových inovativních 
modulových programů přímo ve výuce, ale k plnému zefektivnění výuky 
schází možnost teoretické věci implementovat přímo před žáky do praxe. 
Schválení tohoto projektu má bez pochyby za důsledek nemalé zkvalitnění 
výuky a vzbuzení zájmu žáků o fyziku. 

Naše nová učebna obsahuje: nové pracoviště – demonstrační katedru 
učitele s plynule regulovatelným zdrojem elektrického napětí, doplněným 
o multimediální modul, vizualizér s notebookem, sadu PASCO - Fyzika - 
standardní sada se senzory PS2931, která obsahuje 11 základních senzorů 
umožňujících provést až 37 experimentů, sadu PIERON - kompletní optická 
sada s laserovými zdroji.

Naše ZŠ tímto Nadaci ČEZ za její prostředky děkuje.
učitelé fyziky

1. kolo „EKOSOUTĚŽE“ proběhlo na ZŠ Hlinecká 
Pro žáky z  1. stupně na naší škole je v letošním roce připravena soutěž 

pod názvem „EKOSOUTĚŽ“. Této soutěže se zúčastní žáci z 1. až 5. tříd, 
soutěží družstva, ale i celé třídní kolektivy. Tato soutěž je čtyřkolová a my 
už máme první kolo soutěže za sebou. Třídní družstva už plnila vědomostní 
kvíz a výtvarnou část, celé kolektivy tříd pak soutěžily ve sběru použitých 
baterií a mobilů a také ve vytvoření tzv. „třídního ekokoutku“. Za plnění 
zadaných úkolů přidělí porota příslušné počty bodů, s výsledky budou vždy 
a včas žáci seznámeni prostřednictvím nástěnky ve své třídě. Připomínám, 
že se jedná o čtyřkolovou soutěž, takže se budou sčítat body za všechna 
kola soutěže. Druhé kolo EKOSOUTĚŽE se připravuje a proběhne už v pro-
sinci. A jaká je odměna pro celkového vítěze? Jeden den strávený mimo 
školu. A to přece za to stojí!!!

Z. Hájková

Den otevřených dveří
Městská knihovna v Týně nad Vltavou 

zve na Den otevřených dveří, který se koná v sobotu

17. prosince 2011 od 9.00 do 12.00 hodin.
1) Možnost vidět zrekonstruované dospělé oddělení
2) Možnost zaregistrovat se zdarma
3) Možnost zakoupení knih, jako vánoční dárek se slevou 10% (válečné 

romány, historické romány, romance, fantasy, upíří horory)
Srdečně zveme!

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt: Nové modulové výukové a inovativní programy – zvýšení kvality ve vzdělávání
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a státním rozpočtem České republiky.



Po Gastrofestu úspěch i na Vzdělání
Již 17. ročník největší přehlídky středního odborného a učňovského školství 

v České republice Vzdělání a řemeslo se konal ve dnech 23. - 25. listopadu na 
českobudějovickém výstavišti. Hlavním cílem výstavy bylo oslovit žáky posledních 
ročníků základních škol a jejich rodiče a nabídnout jim atraktivní formou co největší 
množství informací, potřebných při rozhodování o budoucí profesi nebo studiu. Na 
přehlídce se představilo více než osmdesát škol a učilišť z celé republiky, návštěv-
níci si mohli prohlédnout také expozice zahraničních škol, informovat se na studijní 
programy v zahraničí, poradit se s pedagogy či zhlédnout dovednosti studentů, 
přihlášených do celostátních soutěží, jakými byly např. Celostátní soutěž v kresbě 
podle modelu, Celostátní soutěž v modelování podle modelu, Mistrovství republiky 
mladých kadeřníků a kosmetiček HARMONIE 2011, Truhlář roku 2011, Mistrovství 
republiky AR JUNIOR, Celostátní soutěž v kovářských dovednostech, Celostátní 
soutěž v oboru informatiky - Návrh a tvorba webových stránek, Celostátní soutěž 
v oboru gastronomie - Slavnostní tabule 2011 na téma Vánoce a další.

Přestože z letošního ročníku výstavy Vzdělání a řemeslo odjížděla Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště Hněvkovice bez diplomu, podle návštěv-
nosti patřila její expozice k těm nejzdařilejším. Škola, která zde v loňském roce 
vybojovala v soutěži O nejlepší prezentaci školy cenné zlato, zaplnila téměř celý 
pavilon H a i tentokrát měla co nabídnout.

Před vchodem do pavilonu ukovali budoucí kováři zájemcům podkovičku pro 
štěstí, drobný peníz či vánoční zvoneček. V samotném pavilonu připravovali sladké i 
pikantní dobroty hněvkovičtí cukráři a kuchaři, poličky a svícny vyráběli nedaleko od 
nich truhláři, slavnostní kytice a vánoční věnečky zase usměvavé zahradnice.

Před maketami budovy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště 
Hněvkovice a nejkrásnějšího a nejnavštěvovanějšího jihočeského zámku Hluboká 
nad Vltavou vystupovali po celé tři dny žáci školy s bohatým kulturním programem, 
jímž si už v minulých letech získali přízeň nadšených diváků. Písničky, taneční 
vystoupení a scénky ocenili jak žáci základních škol, tak jejich rodiče a všichni náv-
štěvníci hněvkovické expozice.

Žáci školy se také účastnili několika výše zmiňovaných celostátních soutěží. 
Stejně jako v minulých letech škola pořádala Celostátní soutěž v kovářských doved-
nostech, své zástupce z řad učňů měla i v soutěži Truhlář roku 2011 a v pavilonu F 4 
návštěvníci obdivovali slavnostní vánoční tabuli, kterou připravili žáci oboru kuchař 
- číšník v rámci Celostátní soutěže v oboru gastronomie - Slavnostní tabule 2011. 
Nevyhrála, ale všichni, kdo ji zhlédli, se shodli na tom, že právě takhle by měla 
vypadat ta jejich - štědrovečerní.

Dnes už na jejím adventním věnci hoří dvě svíčky a vedle, v cukrářské dílně, 
voní první vánoční cukroví. Stejně jako vonělo všem, kdo 3. prosince zavítal na vlta-
votýnské náměstí Míru ochutnat medové perníčky hněvkovických cukrářek nebo si 
koupit drobnou pozornost od budoucích truhlářů, kovářů nebo zahradníků.

Mgr. Miloš Smetana

SOŠ a SOU Hněvkovice na 15. ročníku Gastrofestu
Již 15. ročník mezinárodního gastronomického festivalu Gastrofest se uskuteč-

nil na českobudějovickém Výstavišti ve dnech 10. - 12. listopadu. V rámci festivalu 
proběhlo národní kolo prestižní kuchařské soutěže Bocuse d´Or, prezentace čes-
kých a moravských vinařů Gastrovinum, zápis do České knihy rekordů - třímetrový 
model čerchovské rozhledny z pravých chodských koláčů, soutěž o nejlepší cukrář-
ský výrobek Budějovické mlsání nebo setkání zástupců zemí Visegrádské skupiny 
spojené s ukázkami jejich národních kuchyní.

Pořadateli setkání 
Visegrádská gastro-
nomie - učíme se vařit 
společně byli Interna-
tional Visegrad Fund 
a Střední odborná 
škola Hněvkovice, 
která zde v loňském 
roce získala za svou 
prezentaci krásné třetí 
místo. A protože k čes-
kému vepřovému patří 
stejně jako k maďar-
skému guláši nebo 
slovenským haluškám 
sklenice dobrého piva 
a protože k Českým Budějovicím patří neodmyslitelně Budvar, začala neformální 
schůzka zástupců Česka, Maďarska, Polska a Slovenska prohlídkou českobudějo-
vického pivovaru a slavnostní večeří.

Pak už se ale po celé tři dny jen vařilo a ochutnávalo a podle vůně, linoucí 
se z pódia SOŠ a SOU Hněvkovice, kde celá akce probíhala, jste mohli na první 
„počich“ poznat, zda se právě připravují škubánky s mákem, buchtičky se šodó, 
jihočeský bramborák, polský bigos - tradiční polské jídlo ze zelí a masa či maďarský 
perkelt. Uvařit speciality svých přátel se zde kromě hněvkovických kuchařů učili 
žáci Střední odborné školy Horný Smokovec, Soukromé hotelové školy v Zakopa-
ném a kuchaři z české pivnice U Ferdinanda v Budapešti. Ti poslední zmiňovaní 
nám s úsměvem prozradili, že v Maďarsku se vaří přes dvě stě šedesát gulášů, 
takže pokud si nejste jistí, zda do guláše patří majoránka nebo česnek, určitě tím 
nic nezkazíte, protože do některého z nich se zcela určitě dává!

Soutěž o nejlepší cukrářský výrobek Budějovické mlsání pořádala Střední škola 
obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská České Budě-
jovice. SOŠ a SOU Hněvkovice měla své soutěžící v obou disciplínách - Budějovický 
svatební dort a Budějovické svatební cukroví. Kateřina Zuntová se umístila se svým 
svatebním dortem na pátém místě, Helena Fleischmanová na místě sedmém, Josef 
Prokop získal za svatební cukroví šesté místo a Petra Vostřezová si za své zákusky 
odvezla zlato! Po druhém místě v soutěži o nejlepší belgickou a jihočeskou pralinku 
na Dnech Belgie je to další významný úspěch hněvkovických cukrářek.

O mimořádný úspěch celé prezentace se ale nezasloužili pouze kuchaři a cuk-
ráři, ale i ostatní žáci školy. V doprovodném programu představovaly mažoretky 
na hněvkovickém orloji všechny vyučované obory, poté se na vedlejším pódiu roz-
běhlo bohaté kulturní pásmo sestavené z písniček, scének a tanečních vystoupe-
ní, jež si pro návštěvníky letošního Gastrofestu rovněž připravili žáci SOŠ a SOU 
Hněvkovice.

Mgr. Miloš Smetana

Žáci základní školy v dílnách odborného učiliště
30. listopadu jsme v rámci OPVK 1.1 odjeli na stáž do SOŠ a SOU Hněv-

kovice. Ve škole nás přivítali pan ředitel Ing. Jiří Plaňanský, paní zástupkyně 
Mgr. Renata Pechoušková a vedoucí odborného výcviku Ing. Jan Liška. 
Seznámili nás se všemi obory, které se vyučují na zdejší škole, a provedli 
nás po celém areálu. Po prohlídce jsme se rozdělili na tři skupiny – kovo, 
dřevo, kuchařství. Vyzkoušeli jsme si práci v jednotlivých dílnách. Někteří 
z nás vyráběli kovovou misku ke svícnu. při tom jsme si procvičili řezání, 
pilování i ohýbání kovu. Další v truhlářské dílně vyráběli krabičku a úhelník. 
Skupina vaření, ve které byl i jeden chlapec, ve cvičné kuchyňce smažila 
palačinky a plnila je džemem. Na závěr naší stáže jsme ve školní jídelně 
dostali občerstvení. Sdělovali jsme si zážitky, byli jsme plni dojmů. Naše 
stáž byla bezvadná, moc se nám líbila. Děkujeme vyučujícím SOŠ a SOU 
Hněvkovice za milé přijetí.

žáci 8. a 9. tříd ZŠ a ST, ZŠ Hlinecká

Dobrá věc se podařila
Základní organizace ČSV a kroužek mladých včelařů 

Gymnázia v Týně nad Vltavou uzavřely se společenskou 
organizací - Obcí Baráčníků Vitoraz Týn nad Vltavou, velice 
prospěšnou dohodu o spolupráci. Chtěl bych čtenáře sezná-
mit s tím, jak je tato dohoda naplňována a jak probíhá.

   V jarních měsících jsme uspořádali velice zdařilou výstavu na Baráč-
nické rychtě. Předváděli jsme některé pomůcky včelařů, návštěvníci mohli 
porovnat historický dřevěný medomet s moderním medometem z nereza-
vějící oceli, mohli ochutnat i jednotlivé druhy medu. Výstava byla doplněna 
kvalitními přednáškami, kde byli zájemci informování o významu včel a vče-
laření pro udržení rovnováhy v přírodě a o významu včelích produktů pro 
zdraví člověka. Kladem je i ta skutečnost, že se na přednáškách podíleli 
i jednotliví členové kroužku.

28. a 29. listopadu 2011 se členové kroužku mladých včelařů velice 
aktivně zapojili při organizování a vlastním průběhu předvánoční výstavy, 
na které Baráčníci předváděli lidové zvyky, ukazovali zájemcům krásné kro-
je. Náš kroužek prováděl ukázku odlévání svíček a různých plastik z pra-
vého včelího vosku. Všichni návštěvníci velice kladně hodnotili zručnost, 
píli a vytrvalost všech členů kroužku. Celou předvánoční atmosféru ještě 
umocňovala linoucí se vůně zpracovávaného včelího vosku.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům kroužku za vzornou 
reprezentaci gymnázia a ZŠ Hlinecká. Mnozí občané „lámou hůl“ nad mla-
dou generací. Vždyť vždy platilo, platí a bude platit rčení „... jaké podmínky 
mladým připravíme, jak se budeme chovat a jakým příkladem jim budeme, 
taková bude naše budoucnost.“

Děkuji rovněž JETE a MěÚ v Týně nad Vltavou za jejich podporu, bez 
které by naše práce nebyla možná. 

V samém  závěru bych chtěl pozvat další zájemce o včelaření. Přijď-
te mezi nás. Scházíme se každý pátek od 15.30 hodin v klubovně na 
Zámećkém nádvoří. Těšíme se na vás.

Všem občanům našeho města přeji za všechny členy kroužku pevné 
zdraví, štěstí a spokojenost. Prožité vánoční svátky v klidu a míru.

Mgr. Miroslav Jaroš
vedoucí kroužku mladých včelařů

Milí Baráčníci, díky …
28. - 29. listopadu přijaly naše čtyři 

třídy starších dětí pozvání od Baráční-
ků na „Vánoční výstavu“ na Rychtě. 
Počasí nám přálo, a tak nám cesta 
pěkně utíkala.

Na Rychtě nás čekalo milé přijetí 
od všech přítomných, hlavně od rych-
tářky, paní Fialové. Pak už děti jen 
napjatě poslouchaly, vše si bedlivě 
prohlížely, aby jim nic neuteklo. 

Z různých zvyků měly děti možnost vidět zdobení vánočních perníčků, 
výrobu ozdob, adventní věnce a stromečky. K tomu všemu si děti pochut-
návaly na teplém voňavém čaji a výborných perníčkách.

Jako poděkování jsme s dětmi zazpívaly několik vánočních písní a při-
pravily se na zpáteční cestu do školky. 

Tímto děkujeme všem Baráčníkům za vytvoření krásné vánoční atmo-
sféry, za pohodu, která je v tomto čase velmi důležitá a zároveň bychom 
vám všem rády popřály vánoční svátky plné radosti, klidu a dobrých lidí 
a v nadcházejícím roce pevné zdraví a hodně sil.

Kolektiv MŠ Hlinecká

Půjdem spolu do betléma, …
V pátek, 2. prosince, se děti ze 3. třídy MŠ Hlinecká vypravily na dalekou 

cestu do města. Navštívily krásnou vánoční výstavu v muzeu, kde patří vel-
ký dík pí Bromové za milé a vlídné přijetí, a tak se dětem moc hezky zpívalo 
u ozdobeného stromečku a vyprávěly své zážitky a čas rychle utíkal. Ještě 
však stihly navštivit výstavu loutek a pí učitelka jim zahrála krátkou pohád-
ku, to bylo něco!

Pak se už děti rozloučily a šly se podívat na betlém ke stromu na náměs-
tí. Vyprávěly si o Ježíškovi, o všem, co je zajímá nebo o tom, co samy 
zažily. Při zpáteční cestě jsme však ještě využily velké ochoty a vstřícnosti 
pí Hanušové z Městské galerie a shlédly jsme krásné vánoční výtvory i tam. 
A dokonce jsme mohly opět zazpívat několik vánočních písniček, tentokrát 
i s doprovodem klavíru. Byl to pro nás všechny velký zážitek a patří všem 
velký dík. Proto bychom vám rády popřály ŠŤASTNÉ  A  VESELĚ …

3. třída MŠ Hlinecká OPIČKY



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

Vyjádření k vystoupení VV z koalice
Koaliční spolupráce se stranou Věci Veřejné, ale především s p. Jaroslavem Bezpalcem 

byla od počátku problematická. Prioritou vedení strany byly konkrétní personální změny na 
úřadě a v příspěvkových organizacích města. Jejich požadavky byly z mého hlediska i ze 
strany koalice nesystémové a mně osobně zaváněly vyřizováním osobních účtů. 

Snahou VV bylo prosadit některé nesystémové personální změny už do koaličního pro-
gramu, což se jim nepodařilo, ale tuto skutečnost nebyli ochotni respektovat. Pan Bezpalec se 
choval opozičně od samého počátku volebního období. Na jednáních zastupitelstva to vypadalo, 
jak trefně poznamenal jeden opoziční zastupitel, že mu zakazujeme na Radě města mluvit. Vytr-
valý tlak pana Bezpalce v podobě osobně zabarvených interpelací a mnohdy až nevybíravých 
osobních manipulací a žalovatelných útoků, které nebyly nijak koaličně předdiskutovány, byl pro 
celou koalici a pro mne osobně velkým problémem. Tento problém koalice řešila na několika 
schůzkách domluvami (respektovali jsme koaličního partnera a neřešili jsme problémy veřejně). 
Dne 10. 10. 2011 jsem odeslal panu Bezpalcovi a představitelům koalice e-mail, z něhož cituji: 
„Již několikrát jsme na Vás apelovali, abyste v případě nespokojenosti s řešením problémů 
vyvolal za Vaši stranu jednání koalice a nebo je otevíral na radě. S tímto postupem jste jako 
strana souhlasily. Je na Vás, abyste si vyargumentoval svůj návrh řešení a prosadil jeho přijetí. 
Zároveň Vás žádám, abyste na jednání zastupitelstva nevznášel dotazy a neotvíral problémy, 
které se dotýkají pouze Vašich soukromých záležitostí a soukromých sporů, neboť právě tento 
postup, podle mého názoru, vrhá stín na celou koalici.“ Na 2. 11. pak byla svolána koaliční 
schůzka na níž se opět měla řešit (tentokrát již zásadně) opakovaná nekoaliční vystoupení pana 
Bezpalce. Ten přišel před vlastním jednáním s prohlášením klubu VV o vystoupení z koalice. 

Vrcholem nemožnosti další spolupráce v koalici byla pro mne reakce pana Bezpalce při 
mediálně zkreslené kauze kolem odstávky tepla v Domu s pečovatelskou službou Sakařova, 
kdy místo toho, aby se postavil k problému čelem a přijal spoluzodpovědnost jako plnohod-
notný člen rady, situace využil k nepravdivým a zkreslujícím výrokům a k osobním útokům 
a politickým proklamacím. V kauze Dsps jsem nepodával lživé informace a považuji toto 
tvrzení za žalovatelné.

Výklady kolem kauzy Valné hromady Vltavotýnské realitní s.r.o. svědčí o zásadní nezna-
losti nebo úmyslném matení veřejnosti. Vliv na řešení konkrétních problémů má starosta 
silou jednoho hlasu ve valné hromadě, tedy jeho vliv a zodpovědnost jsou stejné jako jaké-
hokoliv radního. Statutárním, řídícím orgánem za město je jednatel. Valná hromada byla 
svolána jednatelem řádně a proběhla v naprostém souladu se zákonem. Její průběh je objek-
tivně zapsán a podepsán šesti radními. Legitimitu nám potvrdila i konzultace s pracovníky 
ministerstva vnitra. 

Odchod VV z koalice je spojen s podáváním nepravdivých a zavádějících informací. 
Koordinace s podobnými kroky opozice jednoznačně ukazuje na plánovaný útok na rozbití 
koalice v Týně nad Vltavou. Tento scénář se ovšem nenaplnil, naopak došlo ke stmelení 
a nastolení atmosféry větší důvěry. Za odchodem VV z řad koalice vidím bohužel více důvo-
dy účelové než programové. 

Každý občan města má samozřejmě možnost přesvědčit se o naplňování koaličního 
programu sám, je veřejně přístupný na internetových stránkách města v hlavní nabídce pod 
položkou „Samospráva“.     Mgr. Milan Šnorek

Umění komunikace
Poustevníci to měli jednoduché. Zalezli někam do jeskyně daleko od lidí a žili z toho, co 

si kde našli. Meditovali a žvýkali kořínky. Bylo to jejich rozhodnutí a tak jim to asi vyhovo-
valo. Nejdůležitější pro ně bylo, že je nikdo nevyrušoval, s nikým se nemuseli domlouvat 
a tak s nikým nebyli ani v konfliktu. Tento způsob života ale již není pro nikoho z nás. Já 
alespoň o žádném poustevníkovi v okolí nevím. A protože nežijeme osaměle v jeskyni, tak 
nám nezbývá nic jiného, než neustále se učit umění komunikace s „těmi okolo“. Ti okolo, to 
jsou členové naší rodiny, lidé z okolních bytů či domů, obyvatelé okolních vesnic, měst atd. 
Takže pokud potřebuji vrtat do panelu, ale soused mne požádá, abych to nedělal, protože je 
po noční a potřebuje se vyspat, tak mu vyhovím a domluvíme se na jiné hodině. Vyhovím 
mu nejen proto, že si o sobě myslím, že jsem civilizovaný člověk,  ale také proto, že jednou 
třeba zase já budu potřebovat po svém sousedovi, aby on vyhověl mně.

Pojedu-li na dovolenou s přáteli, nemohu prosazovat jen svou představu o té dovolené, 
ale musím respektovat i představy svých přátel. Prostě se musíme na všem nejdříve domlu-
vit a pak teprve na dovolenou vyrazit. A je samozřejmé, že to, na čem jsme se domluvili, 
musíme pak všichni respektovat.

Totéž je i v politice. 
Jestliže jsem členem nějakého politického uskupení, které ve volbách nedostalo dosta-

tek hlasů na to, aby mohlo vládnout samo, mám dvě možnosti. Buď odejít do opozice nebo 
si najít partnery s podobnými názory a programem jako mám já a jít s nimi do koalice.

Je ale samozřejmé, že v takovém případě musím počítat s tím, že ne vše co chci já, chtějí 
také ti druzí. Aby tedy v budoucnu nedocházelo k třenicím, uzavírá se tak zvaná koaliční smlou-
va. Na základě této koaliční smlouvy je pak všem jasné, kdo co může prosazovat a co již ne. 

V našem městě po posledních volbách vznikla koalice několika stran, které se spolu 
domluvili na společném spravování našeho města a sepsali o tom koaliční smlouvu.

Já se poměrně dost o dění v našem městě zajímám. A tak jsem zaregistroval i nějaké ty 
půtky, které se při jednání a hlasování v Radě a v Zastupitelstvu děly. A přiznám se, že jsem 
byl někdy dost udivený tím, když koaliční strana při těchto jednáních vystupovala spíše jako 
strana opoziční. Byla to ale strana nová a tak jsem si říkal, že zatím ještě ne moc dobře její 
členové ovládají umění komunikace a že se to časem změní. Ten můj odhad byl ale hodně 
špatný. 

Před pár dny jsem se náhle dověděl, že Véčkaři z koalice vystupují. Honem jsem pátral 
v paměti, kdy se  stalo co tak hrozného, že bylo nutné učinit tak zásadní krok, ale na nic jsem 
si nemohl vzpomenout.  Zběžně jsem prošel i zápisy ze zasedání vedení města a také jsem 
nic nenašel. Pak vyšel Vltavín a tam jsem se z vyjádření pana Bezpalce dověděl, že:

- Koalice neplní Koaliční prohlášení (opakováno několikrát). 
- Nebyly učiněny na MěÚ změny u vedoucích úředníků. 
- Stav radnice se nachází v marasmu a někteří úředníci mají větší moc, než má sama 

rada města. 
- Nebyla vytvořena spolupráce pro dobrý a harmonický rozvoj města.
- Starosta lhal v kauze odstávky tepla a teplé vody v DsPS.
- Svolání a průběh Vltavotýnské realitní společnosti byl v rozporu s ustanoveními 

Obchodního zákoníku.
Ve společném prohlášení zastupitelů za SPVT, VV a KSČM se pak znovu natvrdo říká, že 

vedení města porušuje zákony.
Musím se přiznat, že mám z tohoto všeho poněkud smíšené pocity. 
Nejmenší problém vidím v prohlášeních o porušování zákonů. Povinností každého obča-

na tohoto státu je nahlásit porušování zákonů Policii ČR nebo na prokuraturu. Jestliže tedy 
zastupitelé SPVT, VV a KSČM o porušování zákonů věděli, tak to určitě patřičně nahlásili 
a věc budou výše zmíněné orgány vyšetřovat. 

Jestliže to ale nenahlásili, tak se může jednat jen o dvě věci. Buďto tito pánové sami 
porušili svou nečinností zákon a měli by být tedy taktéž potrestáni nebo si vše jen cucají 
z palce, aby mohli pošpinit politické rivaly.

Pokud se jedná o dodávku tepla a teplé vody do Domova s pečovatelskou službou, je 
zcela zřejmé, že zde došlo k pochybení v komunikaci. V tomto domově bydlí staří a nemocní 
lidé, kteří určitě mohli být vystrašeni ze zvěstí o technických problémech, které zde nastaly. 
Asi tam skutečně měl někdo zajít a vše jim osobně vysvětlit. Ale vůbec to přece nemusel být 
přímo starosta či místostarosta. On by bohatě stačil i někdo z vedení tohoto domova.

Zajímavé ovšem je, že již nikdo při těch dramatických výtkách neříká, že celá rekonstruk-
ce byla provedena nejen včas podle plánu, ale dokonce v předstihu. A dělat tedy z tohoto tak 
obrovský problém, že se dokonce naznačuje, že by starosta měl starostování nechat, se mi 
zdá, opatrně řečeno, přihlouplé.

Všechny ostatní uvedené důvody, proč VV odešly z koalice jsou naprosto nekonkrétní 
a spíše mi také připomínají pomluvy. 

Jestliže víte o úřednících, kteří by měli být vyměněni, tak je jmenujte a vyjmenujte také 
důvody, proč si to myslíte. Konkrétní důvody. Ne „jedna paní povídala“

Jestliže tvrdíte, že na MěÚ je marasmus, tak opět konkretizujte v čem je a sdělte nám své 
představy nápravy tohoto „marasmu“.

Jestliže některý úředník má vyšší moc, než má Rada města, tak jej jmenujte a opět 
vyjmenujte důvody, které vás k těmto závěrům vedou. Protože jaksi se mi nezdá, že by 
členové rady nechali ze sebe dělat blbce kterýmkoliv úředníkem. 

A rád bych se ještě obrátil i na pana starostu Šnorka.
Pane starosto.  Jestliže z jedné strany je slyšet tak masivní, třebas i jen nekonkrétní výtky 

Bilancování v čase adventu
Adventní svátky jsou slavnost očekávání narození Ježíše Krista a zároveň obdobím kdy se 

lidé ohlížejí za sebe a bilancují s klidem v duši uplynulý rok. A jaký byl tento rok z pohledu jedné 
ze stran vltavotýnské koalice, Strany Svobodných občanů? Za rok od voleb v říjnu 2010 se 
mnohé podařilo a přes všechno politické hašteření koalice z pohledu investičních akcí města 
šlape jako dobře promazaný hodinový stroj, tedy tiše a přesně. Málo se mluví o tom že bylo 
realizováno 25 investičních akcí, byly čerpány granty a dotace a především hospodaření města 
se vyznačuje zdravým rozpočtem a to dokonce do té míry, že se podařilo předčasně splatit 
nevýhodný úvěr, který koalice zdědila po předchozím vedení radnice. Jako obyvatel Hlineckého 
sídliště musím vidět že i na tomto sídlišti se věci posouvají k lepšímu, máme nový obchvat 
a parkoviště, nové streetbalové hřiště v areálu základní školy, nový páteřní rozvod teplé vody 
pro západní část sídliště, nová okna v celém objektu mateřské školy. Za všemi těmito akcemi 
je spousta práce a především mnohamilionové částky. Ale i v jiných částech města se staví 
a buduje, probíhá obnova ulic, je již zkolaudovaná první etapa cyklostezky, staví se nová komu-
nikace v průmyslové zóně atd.. 

Ve fázi projekční přípravy je výstavba nového bazénu kde je město již vlastníkem pozem-
ků, fakulta architektury ČVUT přijala zakázku na zpracování studie revitalizace Hlineckého 
sídliště, připravuje se druhá etapa výstavby cyklostezky a atd.. Z tohoto pohledu lze říci, že 
současné vedení radnice je dělný tým, který méně mluví a více pracuje. 

Zároveň je však nutné vnímat i věci, které nejsou takto pozitivní i když na každoden-
ní život občana v podstatě vliv nemají. Je to politická nestabilita, která vznikla především 
opuštěním kolice stranou Věci veřejné. Je třeba říci, že tento krok strany VV je krokem zcela 
legitimním, ono v takto široké koalici se shoda hledá velmi těžko. Dalším destruktivním 
momentem jsou mocenské ambice dnes již zrušené Unie svobody představované panem 
Mgr. Hájkem který na koaličních jednáních nekompromisně požadoval další místo v Radě 
města a později dokonce post místostarosty. 

Toto pojetí politiky, kdy se politika stává spíše technologií moci, jak službou občanům, je 
skutečným nebezpečím pro možnost v klidu realizovat akce ve prospěch občanů města. 

Prvkem politické nestability je také vše negující a nekonstruktivní opozice, kdy KSČM je 
spíše tou umírněnější, méně radikální částí opozice. Přes tato politická úskalí je však možno 
říci, že situace není tak tragická, vždyť již při vzniku demokracie v starořeckých městských stá-
tech zvaných „Polis“ se lidé scházeli na náměstích a často bouřlivě debatovali o záležitostech 
obce. Toto prostě k demokracii na rozdíl o totalitních systémů patří. 

Jedno moudré arabské přísloví říká „Psi štěkají a karavana jde dál“. Přeji všem vše dobré 
nejen v následujícím roce a hlavně sluncem prozářenou duši v čase adventních svátků. 

Pavel Boček, člen republikového výboru strany Svobodných občanů

Rok poté... koalice v Týně sedmičlenná
Občanská demokratická strana byla jednou z několika stran, které šly do minulých komu-

nálních voleb s heslem změna, ve svém volebním programu. Voliči rozdali karty k řízení města 
deseti stranám. V tu chvíli jsme věděli, že nás čeká velice složitá situace, pokud budeme chtít 
mít nějaký vliv na další vývoj města.

Poté, co zkrachoval účelový slepenec, kterého jsme se odmítli účastnit, jsme cítili, že 
máme morální povinnost pokusit se sestavit koalici, která se bude snažit prosazovat postupné 
systémové změny veřejné správy ve městě. Byla sestavena široká koalice osmi stran. Koalič-
ními stranami se staly jak strany, které dosud radnici řídily, tak ty, které měly v programu změ-
ny. Rozložení v koalici mělo zaručit, že tyto změny je možno provést  v rozumných mantinelech 
a v rámci slušnosti. Podepsali jsme kompromisní koaliční program, sestavili radu města, zvolili 
místostarosty a starostu. Jenže kolik bylo koaličních partnerů, tolik bylo názorů na vládnutí ve 
městě. Očekával jsem, že hlavním problémem bude dohoda na rychlosti a hloubce změn ve 

městě. Brzy jsme zjistili, že hlavní problém nás čeká někde jinde. Náš koaliční partner Věci 
veřejné se svým předsedou panem Bezpalcem se od počátku chovali jako opozice. Místo toho, 
aby předkládali do rady města konstruktivní návrhy na změny, své připomínky bez jakéhokoliv 
řešení většinou uplatňovali až na veřejném zastupitelstvu nebo formou populistických článků 
ve Vltavínu. Přitom měli svého zástupce, pana Bezpalce v radě města, který měl pravomoc, 
tato řešení na zasedání rady navrhovat. Této možnosti ale v zásadních věcech nevyužíval.

V minulém čísle  Vltavínu kritizoval pan Bezpalec ODS a starostu, že  jsou odpovědni 
za „marasmus na naší radnici“. Pod „změnami na radnici“ si pan Bezpalec ale představoval  
nesystémové vyhazování úředníků podle toho, jak mu kdo v minulosti nevyhověl dle jeho před-
stav, nebo od kterého úředníka v minulosti obdržel nějaký postih za svá protiprávní jednání. 
Takovéto „změny“- čistky,  v duchu vyřizování si osobních účtů odmítla ODS provádět. V jedné 
věci byl však pan Bezpalec velice pracovitý a důsledný. V prosazování vlastních zájmů pro-
střednictvím své funkce radního. Stihl si „zařídit“ skoro všechno. Na veřejnosti se populisticky 
oháněl neplněním koaličního programu, ale ve skutečnosti ho koaliční program zajímal jenom 
v rozsahu jeho soukromých aktivit. 

Pan Bezpalec si budování koaliční spolupráce a důvěry vysvětloval velice svérázně. Od 
samého počátku svého působení v koalici vedl souběžná jednání s opozicí, v rozporu s pode-
psanou koaliční smlouvou se neustále  snažil dávat dohromady jinou podobu koalice, což mu 
bylo často vytýkáno. Několikrát byl na koaličním jednání upozorněn, že jakékoliv jeho připo-
mínky a podněty je možné řešit nejdříve na setkání koalice a v radě města a že je nepřípustné 
se s tím rovnou zviditelňovat na zastupitelstvu anebo to medializovat bez předchozího projed-
nání v koalici. Nikdy se výtkami neřídil a choval se doslova jako opoziční politik.

Z těchto důvodů se v listopadu koaliční partneři dohodli, že navrhnou na koaličním jednání 
panu Bezpalcovi a VV odchod z koalice. Pan Bezpalec nás však o hodinu předběhl a oznámil 
odchod  VV z koalice sám. I tak věříme, že tento krok zastupitelů Věcí veřejných povede k uklid-
nění  atmosféry v koalici. 

Marek Lubomír, předseda MS ODS v Týně, člen oblastní rady ODS

- pokračování na další straně -



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

Kvítečkov nebo Kocourkov?
Uplynul už více než rok od komunálních voleb 2010. Na následujících řádkách se 

zamýšlím nad stávající situací na radnici a městském úřadě.
Před komunálními volbami v roce 2010 se výrazně aktivizovalo veřejné mínění, na týn-

ské poměry až nebývale. Osobně jsem byl také nespokojen s prací radnice (nezodpovědné 
zadlužování, nehospodárná okázalost, arogance, pohrdání občany, netransparentní rozho-
dování, nereálné sliby).

Jelikož jsem se o politiku a věci veřejné vždy zajímal, oslovila mě nabídka p. Bezpalce, 
abych kandidoval za VV. Proč zrovna VV? Na kandidátce byli lidé, kteří nepracovali na vyš-
ších postech v úřadech města, ani ve společnostech s majetkovou účastí města, ani nepat-
řili mezi vyvolenou místní podnikatelskou elitu, jak tomu bylo u jiných politických stran. Měl 
jsem tak záruku, že jejich názory nebudou nikým ovlivňovány a rozhodování nebude vedeno 
žádnými postraními úmysly. Dalším faktorem byly články p. Bezpalce, které pravidelně uve-
řejňoval ve Vltavínu pod názvem „Všichni jsme si rovni, jenom někteří jsou rovnější“, kde se 
nebál otevřeně jmenovat nešvary, které město trápí a co vše by bylo třeba zlepšit a změnit. 
Samozřejmě byl za otevřenost patřičně „odměněn“ ze strany radnice různými kontrolami.

 Spolu s VV se proti stávajícímu uspořádání výrazně vymezily i další politické strany. 
Především ODS, TOP 09, SPVT, SSO. Občané odvolili, výsledky byly známy a pomyslel jsem 
si: „Bude těžké při tolika politických subjektech v zastupitelstvu vytvořit skutečně fungující 
koalici, ale je třeba se o to aspoň pokusit.“ ODS a SPVT se vymezily proti sobě (-obě chtěly 
post starosty). Utvořila se široká koalice, jejíž součástí se staly též US-DEU a KDU-ČSL, 
dvě strany přímo odpovědné za práci radnice a hospodaření města v období 2002-2010. 
V období, které bylo ze strany ODS, VV, SPVT a dalších podrobeno kritice.

 Při tomto složení koalice jsem očekával problémy. Jelikož však výkonným orgánem 
obce je Rada města (má 7 členů), nemyslel jsem si, že by mohlo dojít k nějakým výraz-
ným komplikacím při prosazování změn. Zvláště když strany prosazující ve svých volebních 
programech změnu měly v Radě města většinu – ODS 2 členy, SSO, VV, ČSSD po jednom 
členovi. Podmínky pro prosazení změn a zlepšení práce městského úřadu, které strany ve 
svých programech deklarovaly, byly vytvořeny.

Věřil jsem a očekával od ODS, která tak prahla po postu starosty, že má jasnou vizi, jak 
změny uskutečňovat.

Jak hluboce jsem se mýlil!!!
Starosta žádnou vizi, ani koncepci, jak změny uskutečnit, nemá! Rád pouze o vizích a 

koncepcích mluví. Ale kecy a vize ještě žádnou změnu nikdy neudělaly. Tady je třeba konat, 
pane starosto! Udělat konkrétní kroky! Ne si dělat studie, analýzy a koncepce, jak máte ve 
zvyku.

Pane starosto, připomenu Vám, jak pod názvem „Proč nevolit strany současné koalice 
vedení města?“ ODS komentovala situaci v Týně před volbami 2010.

Cituji, „Sundejme si růžové brýle pana starosty. Město Týn nad Vltavou se potýká 
s řadou problémů, nežijeme v idylickém Kvítečkově, jak by se někdy mohlo čtenářům titul-
ních stránek Vltavínu zdát. Zdejší komunální politici si tak zvykli na vzájemnou spolupráci, že 
dospívají k překvapivé shodě i v rozporuplných problémech (kauza Starého mostu). Zvykli 
si, že jim do vládnutí nikdo nemluví a pokud se o to někdo pokusí, je označován za škůdce. 
Běžnou praxí se stalo využívání politiky k podnikatelským záměrům vyvolených, na druhé 
straně přehlížení potřeb ostatních. Neexistuje zde osobní ani kolektivní zodpovědnost za 
učiněná rozhodnutí (viz Sokolovna). Příspěvkové organizace s účastí města nejsou nuceny 
k transparentnímu a podrobnému vykazování hospodaření, což brání veřejnosti v jejich kon-
trole a svádí k různým dohadům. Naštěstí žijeme v demokracii, jejímž základním principem 
je možnost změny. Skutečnost, že se před volbami na týnské poměry nebývale aktivizovalo 
veřejné mínění a vyrojilo se velké množství politických uskupení, nesouvisí většinou se sna-
hou dostat se k „přetékajícím korytům“ (spíše řádně zadluženým), jak se snaží naznačit pan 
starosta, ale s potřebou změnit způsob řízení města a řešit problémy, kterými se stávající 
zastupitelstvo nezabývá vůbec nebo jen nedostatečně.“

Já se Vás proto ptám. Jaké změny jste udělal, aby město fungovalo lépe? Kolik změn na 
místech ředitelů ve společnostech s majetkovou účastí města jste provedl? Kolik vedoucích 
jednotlivých odborů na MÚ pro svá pochybení muselo odejít? Co jste konkrétně udělal, aby 
se změnil způsob řízení města?

Odpověď je až triviálně jednoduchá. Neudělal jste NIC, ale vůbec, vůbec NIC!
Všichni ředitelé společností s majetkovou účastí města (Vltavotýnská teplárenská, RUM-

POLD-T, Vltavotýnská realitní) zůstali stejní. Tajemník a všichni vedoucí klíčových odborů 
(Odbor Hospodářské správy a školství, odbor Regionálního rozvoje (stavební úřad) na MÚ 
zůstali stejní.

Vy si skutečně myslíte, že tito výše zmínění úředníci, kteří v úřadě sedí už spoustu let, 
najednou po Vašem zvolení otočí o 180 stupňů a změní svůj přístup k práci, jen proto, že je 
starostou p. Šnorek?

To snad nemyslíte vážně?! To jste tak naivní?!
Když jste žádnou změnu neprovedl do 2 měsíců od voleb, absolutně nevěřím, že se něco 

podstatného změní na chodu úřadu pod Vaším vedením. Příležitost jste měl, trestuhodně jste 
ji promarnil. Bohužel.

Prostřednictvím našich zastupitelů p. Bezpalce a p. Šáleného VV na koaličních schůz-
kách několikrát jasně deklarovaly, jaké změny je třeba udělat. Konkrétně změny na vedoucích 
postech ve Vltavotýnské realitní, společ. RUMPOLD-T, změna na postu tajemníka MÚ, odbo-
ru Hospodářské správy a školství, odboru Regionálního rozvoje. Zastupitelé VV předkládali 
i konkrétní pochybení těchto úředníků. Na žádný z těchto našich podnětů nebylo ze strany 
koaličních partnerů reflektováno. Místo toho aby ODS a ostatní členové koalice splnili to, co 
před volbami slibovali a podpořili VV, tak naopak VV byly označovány za ty „křiklouny“, co 
chtějí něco měnit.

Tomuto postoji tzv. „nové“ ODS opravdu, ale opravdu nerozumím.
Před volbami můžeme číst „Volte novou ODS“, „ODS nabízí změnu“. V komentáři „Proč 

nevolit strany současné koalice vedení města?“ vašeho volebního programu naprosto přes-
ně vystihnete náladu obyvatel a potřebu změn v Týně. A po volbách se k žádným změnám 
nehlásíte?

Já to označuji za výborný marketingový tah ze strany ODS. Zřejmě jste si před volbami 
řekli, „lidi jsou naštvaný, napíšeme a slíbíme jim, co chtějí slyšet, oni nám na to skočí, dají 
nám hlasy, budeme mít zase po delší době starostu z ODS. Pak těm lidem poděkujeme za 
důvěru, tiše se jim jen vysmějeme, jak nám skočili na ty naše předvolební kecy a pak se na 
nějaké změny „vybodneme.“

Veškerá Vaše nečinnost a nerozhodnost tomuto scénáři nasvědčují. Jinak si nedovedu 
Váš současný postoj vysvětlit, neboť jste na jakékoli změny rezignoval, a nadále se snažíte 
věřejnosti namluvit, jak město pod Vaším vedením vzkvétá, a přitom spolupracujete s těmi, 
které jste tak vehementně jako strana (ODS) kritizovali

Naštěstí VV tento spolek říkající si koalice už opustily. Jsme odpovědni svým voličům, 
kteří volali po změnách a dali nám důvěru, abychom se o změny pokusili. Když jsme však 
z postojů ostatních koaličních stran cítili, že ani po roce od voleb není žádná vůle jakékoli 
změny uskutečnit, z koalice jsme vystoupili. Pochopili jsme, že nyní neprosadíme vůbec nic, 
ačkoli proto byly v radě města podmínky vytvořeny, jak už jsem se v článku zmínil.

Nejspokojenější může být asi KDU-ČSL. Už před volbami její členové tvrdili, že pracují dob-
ře :) Stav je zakonzervovaný, všechna „korýtka“ zachována, nějaká změna v nedohlednu..

Na druhou stranu asi po Vás, pane starosto, nemohu chtít v tuto chvíli víc. Za ten rok 
jste mě svým (ne)konáním přesvědčil, že na řízení města nestačíte. Je obrovský rozdíl učit 
ve třídě 30 dospívajících než řídit město s 8 500 obyvateli.

Úplně mě šokovalo na zasedáních zastupitelstva, že neznáte ani základní věc, a to zákon 
128/2000 Sb. o obecním zřízení. 

Zákon jste porušil v § 69 odst. 3, jak potvrdil i dozorčí orgán Ministerstva vnitra. § 69 
odst. 3 totiž říká, že „Zastupitel skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova 
„slibuji“. Člen zastupitelstva obce potvrdí složení slibu svým podpisem.“

Vždyť Vy ani nevíte, že zastupitel skládá svůj slib na zastupitelstvu a ne na Radě města, 
jak tomu bylo u p. Broma. Touto svou nekompetentností ohrožujete chod města. Všechna 
hlasování p. Broma, která do řádného slibu na zastupitelstvu učinil, mohou být zpochybněna 
a anulována. Pokud někdo toto Vaše pochybení u soudu napadne, s velkou pravděpodob-
ností bude úspěšný.

Dále porušujete zákon 128/2000 Sb. o obecním zřízení § 99 odst. 3 týkajícího se počtu 
členů Rady města.

Pokud jste na zasedání zastupitelstva 3.11. 2011 odvolali z Rady města p. Bezpalce a 
nikoho jste místo něho do rady nezvolili, došlo k porušení výše uvedeného paragrafu. Cituji 
jeho znění, „Počet členů rady obce je LICHÝ a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů.“

Z této citace jednoznačně vyplývá, že počet členů Rady města nemůže být 6, jak je tomu 
nyní. Jestli se nemýlím, šestka je stále ještě sudé číslo..

Dal jsem si tu práci a pročetl zákon 128/2000 Sb o obecním zřízení celý. V žádném para-
grafu tohoto zákona není stanovena výjimka, že dočasně může být počet členů rady města 
sudý, jak jste se nás o tom snažil 1.12. 2011 na zastupitelstvu přesvědčit. Nikde, opakuji 
nikde není o nějaké dočasné výjimce zmínka. To vám opravdu nevěřím. Sami tvůrci tohoto 
zákona určitě nepředpokládali, že by někdo tak bezprecedentním způsobem toto ustanovení 
zákona porušoval. Ale v Týně je možné asi opravdu všechno..

Zářným příkladem, jak koalice „skvěle“ funguje a spolupracuje je fakt, že ani za čtyři týd-
ny po odvolání p. Bezpalce z rady, se koalice nebyla schopna dohodnout, kdo Radu města 
doplní, aby byl počet jejích členů opět lichý..

To je amatérismus nejvyššího kalibru!!! Starosta nezná elementární ustanovení zákona o 
obecním zřízení. To mi hlava opravdu nebere..

Se svým bilancováním za uplynulý rok už budu končit. Ztratil jsem veškeré iluze, že by 
se pod vedením starosty Šnorka, oproti období 2002-2010, něco výrazně změnilo. Sundal 
jsem si růžové brýle pana starosty Šnorka a zjistil, že opravdu nežijeme v idylickém Kvíteč-
kově, jak by se ze stránek Radničních listů a Vltavínu mohlo zdát.

Na závěr bych chtěl panu místostarostovi Machálkovi poděkovat za jeho práci. Snaží 
se dělat maximum ve všech oblastech, za které je zodpovědný, což je při jeho pracovním 
vytížení obdivuhodné. Bohužel je však ve svém úsilí osamocený..

Jiří Šplíchal

A marast trvá
Na posledním zasedání zastupitelstva města, které se konalo 3.12. 2011 se naši 

spoluobčané, kteří si našli čas a zúčastnili se tohoto jednání, mohli přesvědčit o tom 
v jakém stavu se nachází vedení naší radnice a jakým způsobem rozhodují lidé zodpo-
vědní za chod našeho města.

Pan druhý místostarosta Němec nás opět přesvědčil o tom jak zvládá svoji pozici 
a jak je ochoten komunikovat s občany našeho města o jejich problémech a o věcech, 
které jsou přímo v jeho kompetencích. To, že pan druhý místostarosta ztrácí paměť, urči-
té otázky bere jako útok na svoji osobu a nebude na ně odpovídat, na jiné dotazy odpoví 
na něco jiného než na co byl tázán, nebo na běžné pracovní otázky zastupitelů je ochoten 
odpovědět pouze písemně do třiceti dnů, tak s tímto jsme se již setkali. Pan Němec ale 
na posledním zastupitelstvu předvedl něco nového, pravděpodobně ze slovního reper-
toáru pánů Paroubka či Sládka. Na pracovní otázku jednoho ze zastupitelů odpověděl 
arogantním německým „Jawohl“. Poté co se jej jiný zastupitel zeptal jestli mu to může 
vysvětlit, tak odpověď zněla: jsem přece Němec, tak odpovídám německy. Kdyby pan  
druhý místostarosta Němec odpovídal na dotazy v zastupitelstvu alespoň německy bylo 
by to dobré, mi už by jsme si to nějak přeložili. Mě ale spíše připadá, že k jeho jménu  
se spíše hodí přívlastek „němej“, protože většinu zastupitelstva na to vypadá a to i při 
dotazech, které se týkají jeho resortů, za které je zodpovědný.   

Shodou okolností hned druhý den po zastupitelstvu  4.12. 2011 cca v 10.00 hod. jsem 
potřeboval ověřit podpis na smlouvě a tudíž jsem navštívil kancelář matriky v domě č.p. 37, 
kde je rovněž sekretariát starosty města. Na ověřování podpisů jsem nebyl sám a tak jsem 
čekal frontu na chodbě, společně s dalšími občany. Aniž bychom o to jakkoliv usilovali stali 
jsme se posluchači zajímavého slovního vystoupení. Ze sekretariátu starosty města se linul 
poměrně hlasitý monolog  druhého místostarosty Němce, ve kterém líčil své postřehy ze 
zastupitelstva města. To, že poměrně jadrně počastoval moji osobu a osobu zastupitele 
Kožnara mě celkem nepřekvapilo. Co ale mě a rovněž další přítomné překvapilo, bylo jeho 
slovní urážení některých občanů, kteří se zúčastnili zastupitelstva města. Padla jména těch-
to občanů, zde je ale zmiňovat nebudu.  Dle názoru místostarosty Němce některé již dávno 
měla klepnout pepka, někteří otravují se svými přitroublými dotazy, někteří jsou naočkovaní 
opozičními zastupiteli a jiní tam jenom lezou ze zvědavosti.

Pane Němče, kde se ve vás bere tato arogance, zpupnost a absolutní nedostatek poko-
ry?  Nebo jste snad člověk více tváří, který když se domnívá, že je mezi svými, tak se k ostat-
ním občanům může vyjadřovat jako hulvát.  Myslel  jsem si, že ve vašem věku máte dostatek 
životních zkušeností, rozumu a zodpovědnosti pro výkon funkce místostarosty města, když 
jste tak dlouho a vehementně o toto místo usiloval. Pravděpodobně jsem se mýlil. 

V tuto chvíli nám, co jsme stáli na chodbě, místostarosta Němec nepřipadal jako 
„němej“ ze zastupitelstva, naopak bylo ho slyšet zřetelně po celé chodbě před sekreta-
riátem starosty města. 

Tak a tento člověk je pravá, nebo levá ruka starosty města? Inu, jaký pán takový krám. 
Jaroslav Bezpalec

na práci MěÚ či dokonce přímo na některé konkrétní úředníky a z druhé strany, tedy z vedení 
města, na to není žádná reakce, tak to zcela logicky vyvolává dojem, že „na tom šprochu 
je asi pravdy trochu“. Zrovna tak odchod z koalice jednoho z koaličních partnerů je velmi 
závažná věc a vrhá stín pochyb na všechny ostatní její členy.

Nemyslíte, že by bylo vhodné, abyste se Vy a také předsedové ostatních koaličních 
stran, k tomuto všemu co nejdříve a podrobně vyjádřili? A skutečně si nemyslím, že by sta-
čilo vyjádření jen Vás, jako starosty. V koalici vedení našeho města je více stran. Představite-
lé všech těchto stran před volbami prezentovali, že chtějí pracovat na rozvoji našeho města, 
ve prospěch všech jeho obyvatel a voliči si nevolili své zástupce do vedení města proto, aby 
tam jednotlivě ukazovali své svaly, ale aby město, s péčí odpovědného hospodáře, řídili.

Já myslím, pánové radní, že k těm obviněním byste se měli vyjádřit všichni. Víte, pro 
nás, voliče, je to velmi důležité. My se podle toho budeme rozhodovat, jestli se dá s Vámi 
jít dál i po příštích volbách.

Zdeněk Majzlík, Týn nad Vltavou

- dokončení z minulé strany -



Šachy
V soutěžích družstev, které jsou téměř v polovině soutěžní sezóny se 

našim družstvům  vzhledem k dosavadnímu umístění celkem daří. Družstvo 
2. divize se po pěti kolech drží na druhém místě průběžné tabulky. Tro-
chu šťastné výhry v Prachaticích, kde tým zvítězil 19. listopadu 5,5:2,5 
bodům a dne 3. prosince v domácím prostředí s QCC Českými Budějo-
vicemi 4,5:3,5 bodům nás posunuly na druhé postupové místo v soutěži. 
Přes určité problémy s postavením nejsilnější základní sestavy ve všech 
dosavadních utkáních je umístění našeho „A“ týmu úspěchem. Zatím se 
totiž nepodařilo základní (nejsilnější) sestavu osmi hráčů k některému utká-
ní postavit. Problémy má kapitán družstva s pracovními směnami někte-
rých hráčů a dalšími sportovními aktivitami dalších hráčů. V letošním roce 
čeká družstvo ještě jedno kolo se silným Spartakem Kaplice a v lednu pak 
vedoucí tým soutěže ČZ Strakonice a třetí tým v tabulce Sokol Tábor. V sou-
těži si vedou nejlépe Zd. Straka a kapitán týmu L. Král, kteří oba získali 
v pěti kolech po čtyřech bodech (tj. zisk 80 %). 

Družstvo 3. divize odehrálo zatím čtyři kola a i když ve 3. kole prohrálo 
vysoko v Sezimově Ústí a ve 4. kole pouze remizovalo s Bechyní, drží se 
zatím na čtvrtém místě průběžné tabulky. Ani v této soutěži se nedaří kapi-
tánovi postavit pět hráčů základní sestavy. Zatím v každém kole hráli z této 
nejsilnější sestavy vždy pouze dva hráči. V letošním roce sehraje tým ještě 
utkání se Šachklubem Tábor „C“, které je páté v tabulce. V měsíci lednu 
pak sehrají utkání s prvním a druhým družstvem tabulky Sokolem Tábor 
a Silonkou Sezimovo Ústí. 

Vedení šachového klubu přeje všem hráčům do roku 2012 pevné zdraví 
a co nejvíc sportovních úspěchů nejen na šachových polích. Spokojenost 
a pevné zdraví přejeme rovněž našim sponzorům, rodičům dětí a mládeže 
a všem příznivcům šachu.  

Za ŠK J. Soldát 

JUDO
Mladší žáci přivezli z posledního letošního přeboru 

české republiky dvě bronzové medaile. Do Litoměřic 12. 
listopadu  brzy ráno odjelo pět mladších žáků a dvě mladší 
žákyně, kteří si během roku na pěti kvalifikačních turnajích Čes-

kého poháru vybojovali nominaci. Jan Černý, Jan Marcin, Jiří Fuka, Matěj 
Chvojsík, Patrik Šimánek, Lucie Hrehová a Veronika Písaříková společně 
předvedli velmi bojovné a technické judo. Výsledky: 3. místo Jan Fuka (-50 
kg) a Patrik Šimánek (-38 kg), 5. místo Veronika Písaříková (-48 kg) a 7. 
místo Lucie Hrehová (-52 kg). Jan Černý, Jan Marcin i Matěj Chvojsík před-
vedli s  o rok staršími soupeři vyrovnané zápasy a jsou velkým příslibem 
pro příští rok.

V letošním roce jsme vybojovali na  MČR velmi cenné medaile v hlavně 
v juniorských kategoriích. Přehled výsledku na MČR 2011.

1. místo Jan Fáber Mistr ČR v kat. juniorů +100 kg
2. místo Dominik Řeháček kat. juniori -66 kg
3. místo  Dominik Řeháček kat. muži -66 kg
3. místo  Markéta Paulusová kat. st. žákyně + 63 kg
3. místo Patrik Šimánek kat. ml. žáci -38 kg
3. místo  Jan Fuka kat. ml. žáci -50 kg
5. místo Veronika Písaříková kat. ml. žákyně -48 kg
5. místo David Mára kat. veteráni M3 -73 kg
7. místo  Lucie Hrehová kat. ml. žákyně -52 kg
7. místo Jiří Pitzmos kat. veteráni M2 -100 kg

VLTAVOTÝNŠTÍ RYBÁŘI
PODĚKOVÁNÍ výboru MO ČRS patří, v tomto předvánoč-

ním čase, všem poctivým rybářům, kteří svou prací přispěli 
k zajištění stanovených úkolů naší organizace. Poděkování 
patří zejména patronům rybníků za kvalitní výsledky při odcho-

vu násadových ryb, všem brigádníkům, kteří pomohli při  údržbě a rekon-
strukcích obhospodařovaných rybníků. Stejné díky patří členům rybářské 
stráže za plnění nelehké služby, členům komise pro zarybnění, lovícím 
četám i organizátorům sportovních a kulturních akcí. 

Výbor děkuje i všem naším podporovatelům a sponzorům. Mimořádný 
dík patří i Jaderné elektrárně Temelín – skupině ČEZ ,  generálnímu partne-
ru Oranžového roku, s jejíž podporou mohou týnské spolky, tedy i vltavo-
týnští rybáři, uskutečnit řadu akcí pro své spoluobčany. 

Všem našim občanům přejeme v nastávajícím roku 2012 aby v jejich 
rodinách vládl klid a mír, tolerance a vzájemné pochopení. Aby zdraví a lás-
ka vedly jejich kroky k opravdovému štěstí. Petrův zdar jejich konání.

BRIGÁDY NA ÚPRAVÁCH LOŽIŠŤ RYBNÍKŮ Býšov, Koloděje I. a II. . 
sádek pod koupalištěm a koupaliště budou organizovány každou sobotu 
od měsíce ledna. Zájemci, kteří si chtějí odpracovat stanovenou  povin-
nost se mohou hlásit u pánů Zemana mob. 722 351 200 a Švehly mob. 
603 155 393.

(hej)

Roky plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdcích trvá a nedá zapomenout. Vždyť u Vás 
vždycky, maminko, tatínku, nejhezčí chvilky byly, Váš dům byl pro nás vždycky klidem, dobrem 
a nás všechny oázou a Vy jste jen pro nás žli. Ve Vašich dobrých srdcích vždy tolik lásky mateřské 
bylo, proč jen se tak náhle, proč se zastavili?

Odešli jste tiše, bez rozloučení, za Vaše milující srdce mateřské a otcovské na světě náhrady 
není. Vaše místa osiřela u našich stolů už nikdy více nebudeme sedávat pospolu. Jen vzpomínky 
krásné nám zůstaly na ty roky prožité s Vámi šťastné.

Dne 24. prosince 2011 vzpomeneme 6. výročí úmrtí naší maminky, babičky, prababičky, paní 
Marie Fürstové ze Křtěnova č. 32.

Dne 21. prosince 2011, vzpomeneme 26. výročí tragického úmrtí jejího manžela, našeho 
tatínka, dědečka, pradědečka, pana Jana Fürsta ze Křtěnova č. 32.

S úctou a láskou stále vzpomínají dcery Zdena, Jana, synové Jan, Jaroslav s rodinami, vnou-
čaty a pravnoučaty.

Odpověď 
k fotografické hádance

Fotografie zachycuje 
exponáty z vánoční výstavy 

Městského muzea.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou jménem chatařů Hněvkovice – Levý Břeh, poděkovat mís-

tostarostovi Městského úřadu v Týně nad Vltavou panu Ing. Machálkovi. Pozorně vyslech naše 
problémy s příjezdovou pobřežní cestou a na místě se přesvědčil o nutnosti opravy. 

Podpořil opravu této cesty svépomocí chatařů osobním darem ve výši 3 000 Kč. Tak si 
představujeme chování veřejného činitele a politika.

Výbor chatařů Hněvkovice – Levý Břeh

Hovory s farářem
Vážení a milí čtenáři, srdečně Vás 

zvu na sváteční hovory s farářem, 
třetí středu v měsíci, 21. 12. 2011 po 
mši svaté v 17.45 hodin na faře.
Na setkání se těší Váš P. Marek Donnerstag

Veselé Vánoce
Motosantové

si Vás dovolují pozvat na 
V. ročník k projížďce na motor-
kách. Bude se vyjíždět 24. 12. 
ve 14.00 z parkoviště u Lidlu. 
Svou okružní jízdu městem 
zakončí okolo 15.00 hodiny 

na náměstí, kde na Vás bude 
čekat sladká odměna.

Těšíme se na Vás



Doležalová, Hájíček vítězi sedmiboje 2011
První prosincovou sobotu uspořádal SQUASH klub Týn jubilejní 10. ČEZ 

Vltavotýnský sedmiboj mixů. Krásný putovní pohár pro vítěze si odnesl pár 
Bára Doležalová, Jirka Hájíček. Na druhém místě skončili obhájci prvenství 
z roku 2010 Vendulka Fajtlová, Václav Brom. Třetí místo obsadila dvojice 
Denisa Martykánová, Pavel Ťápal. Akce byla opět zařazena do sportovního 
programu 6. Vltavotýnského Oranžového roku s hlavním partnerem Jader-
nou elektrárnou Temelín.

Patnáct párů, které se sjely do týnské sportovní haly, muselo mezi 9 a 17 
hodinou absolvovat sedm rozdílných disciplín. Na pořadu tak byl fotbal, soft 
tenis, squash, golf, frisbee, basketbal a florbal. Letos se sedmiboje zúčast-
nilo devět „juniorských párů“. Pro zařazení do této kategorie museli splnit 
kritérium součtu věku do 55 let. „Tyto mladé páry začínají sedmiboji vlád-
nout. Vždyť vítězná dvojice Bára s Jirkou mají součet věku 44 roků a také 
třetí pár Denisa s Pavlem 48 roků. Je vidět, že v některých disciplínách již 
zkušenost nepomůže a je potřeba i rvavé mládí a rychlost,“ říká předse-
da SQUASH klubu Týn Václav Brom. Ten kromě pořadatelské úlohy dobře 
zvládá i aktivní účast. Vždyť loni s Vendulkou Fajtlovou vyhráli a také letos to 
do frisbee vypadalo velmi nadějně. Bohužel poslední místo v přehazování 
létajícího talíře a ztráta 28 bodů na Doležalovou a Hájíčka již ve florbale, 
a to i přes vítězství v této disciplíně, dotáhnout nešlo. Vítězný pár získal 227 
bodů a obhájci nabrali ztrátu 13 bodů a skončili druzí. „Bára s Jirkou podali 
super vyrovnaný výkon ve všech sedmi disciplínách a zaslouženě vyhráli,“ 
uznává kvalitu vítězů Brom.

Na závěr byli oceněni i vítězové jednotlivých disciplín. Florbal a squash 
vyhrála Fajtlová s Bromem, frisbee Doležalová a Hájíček. Ve fotbalovém 
slalomu Hanka Bromová, Zdeněk Hrdina. „Zdeněk ukázal, že je skvělý 
fotbalista a Hanka také běžela výborně. Při svém debutu na sedmiboji si 
tato dvojice odnesla výborné šesté místo. Pokud zlepší výkony ve squashi 
a soft tenise, tak mohou být v budoucnu černým koněm sedmiboje,“ tvrdí 
Brom. Golf vyhrála golfová dvojice Jana Páleníková, Jirka Pešl, soft tenis 
Lenka a Marek Svitákovi a konečně basketbal Aneta Koželuhová s Tomá-
šem Kamasem.

„Jubilejní 10. ČEZ Vltavotýnský sedmiboj mixů patřil k těm pohodovým. 
V Týně se sjela parta lidí, kteří si chtějí předvánoční čas zpestřit sportem 
a užít si pohybu. Jsem s jeho průběhem opravdu spokojen,“ usmívá se 
Václav Brom.

-pn- 

ČEZ OPEN dominoval Roman Hlaváč 
Předposledním turnajem squa-

shového roku 2011 byl listopadový 
13. ČEZ OPEN Týn nad Vltavou. 
Hrál se poslední sobotu v listopadu 
a tentokrát měl mezinárodní účast. 
„Do Týna si přijel zahrát Angličan 
Philip Grant, který v 90. letech pat-
řil společně s Jardou Pouzarem k 
průkopníkům tohoto sportu tady na 
jihu Čech. Philips ukázal, že je stále 
skvělým hráčem. Ve finále sice 1:2 
prohrál s již čtyři roky neporaženým 
Romanem Hlaváčem, ale viděli jsme 
skvělý zápas,“ říká předseda SQIUA-
SH klubu Týn Václav Brom. 

Také tento turnaj byl součástí 
sportovního programu 6. Vltavotýn-
ský Oranžový rok s hlavním partne-
rem Jadernou elektrárnou Temelín. 
„Bez podpory města a elektrárny 
Temelín by bylo velmi složité tyto 
turnaje pro veřejnost pořádat. V pro-
gramu pro rok 2011 nám nyní chy-
bí sehrát poslední tradiční Vánoční 
turnaj, který hrajeme 17. prosince 
od 10 hodin. Věřím, že se tentokrát 
sejdeme v dobrém počtu a týden 
před Vánoci si užijeme pěkného 
squashe,“ zve předseda týnských 
squashistů hráče a hráčky.

V sobotu 19. 11. se ve sportovní 
hale v Týně nad Vltavou konal tra-
diční podzimní volejbalový turnaj 
smíšených šestek. Zúčastnilo se 10 
družstev, která byla rozdělena do 
dvou skupin. V každé skupině se pak 
hrálo systémem ,,každý s každým“ 
na 2 hrané sety do 20 bodů. První 2 
týmy z každé skupiny poté postou-
pily do finálových bojů, ostatní hrály 
o konečné umístění. O překvapení 
turnaje se postaralo domácí družstvo 
Hvězdičky, které se po těžkých zápa-
sech v základní skupině probojovalo 
až do finále. Ve finálovém zápase se 
Týňáci utkali s Böhmovci z Českých 
Budějovic a dlouhou dobu s favo-
ritem turnaje drželi krok. Ve třetím 
rozhodujícím setu se však projevily 
větší zkušenosti na straně hostují-
cího týmu, který nepřipustil žádné 
komplikace a bez jediné prohry 
vyhrál celý turnaj. Třetí místo vybo-
jovalo bechyňské družstvo Wasabi, 
které jednoznačně přehrálo táborské 
Píchánky. Na závěr byly těm nejlep-
ším předány ceny a proběhlo závě-
rečné vyhodnocení. 

Vltavotýnské turnaje pořádané 
Jiskrou v rámci Oranžového roku si 

postupně díky příjemné atmosféře 
a kvalitnímu zázemí, které poskytuje 
týnská sportovní hala, získaly mezi 
volejbalovou veřejností dobré jmé-
no, o čemž svědčí i účast několika 
hráčů z nejvyšších soutěží. Navíc 
k nám letos poprvé zavítala družstva 
nejen z Jihočeského kraje (z Nym-
burka, Plzně či Poličky). Doufáme, 
že se nám podaří nastavenou laťku 
příští rok udržet a že bude v našem 
městě opět k vidění kvalitní volejbal.

Konečné umístění:
1. Böhmovci
2. Hvězdičky
3. Wasabi
4. Píchánci
5. Bředňáci
6. Veselí
7. Syslové
8. Marná snaha
9.- 10. Bechyně, Bosch

Děkujeme všem sponzorům tur-
naje:

JE Temelín, I & C Energo a.s., 
Cukrářství Radka Třísková

TJ Jiskra Týn nad Vltavou

Turnaj v nohejbalu o putovní pohár 
starosty Týna nad Vltavou

Výsledky kategorie „neregistrovaní“ a „amatéři“ byly uvedeny v minu-
lém Vltavínu. 12. listopadu pokračoval turnaj kategorií „profi“. Do Týna 
se sjela elita českého nohejbalu. Představila se řada juniorských a seni-
orských mistrů světa, část reprezentace České republiky a hráči nejlepších 
družstev letošního ročníku nohejbalové extraligy. Po celodeních bojích bylo 
toto pořadí :

1. Karlovy Vary 2. Čelákovice 3. Benešov 4. Modřice
17. listopaau byl turnaj zakončen kategorií „příchozí“. Turnaje se zúčast-

nily družstva  z Týna nad Vltavou a okolních obcí. Pořadí bylo následující :
1. Rumpold 2. Vodňany 3. Art Cafe Bar 4. Mladíci
Turnaje měly hladký průběh a jednotlivá družstva si odnesla pěkné ceny, 

za což patří velký dík celé řadě sponzorů.
Ve dnech 26. a 27. 11. proběhlo 17. GALA MISTROVSTVÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY starších žáků v naší sportovní hale.
V turnaji trojic bylo pořadí: 
1. Čakovice 2. Semily 3. Prostějov 4. Chabařovice
Týnští kluci obsadili 5 až 8 místo, když je ve čtvrfinále vyřadil pozdější 

vítěz Čakovice.
V turnaji dvojic bylo pořadí: 
1. Čakovice 2. Stratov 3. Prostějov 4. Chabařovice
Týnští kluci byli vyřazeni v osmifinále.

Miroslav Mikolášek

Vánoční turnaje ve stolním tenisu
SKST Týn nad Vltavou – sportovní klub stolního tenisu pořádá 25. 12. 2011 

od 8.30 hod ve Sportovní hale již 35. ročník tohoto tradičního turnaje jehož se 
zúčastní přední hráči kraje a hráči působící v zahraničních soutěžích.

O den později 26. 12. 2011 od 15.00 hod. se koná turnaj pro neregis-
trované hráče.

27. 12. 2010 od 16.00 hod pro děti – mladší, starší žactvo.
Srdečně zvou členové oddílu stolního tenisu
SKST Týn nad Vltavou děkuje sponzorům oddílu:
GENERÁLNÍMU PARTNEROVI VLTAVOTÝNSKÉHO ORANŽOVÉHO 

ROKU JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN - skupina ČEZ, městu Týn nad 
Vltavou a firmám - VAKKOS vzduchotechnika s.r.o., Fides Populi s.r.o. 
a Papírnictví Slepička.

Josef Skalák

Vítězové 10. ČEZ Vltavotýnského sedmiboje mixů – Bára Doležalová, 
Jirka Hájíček. Spolu již sedmiboj vyhráli v roce 2009 a Bára má ještě 
jedno vítězství po boku Marka Svitáka z roku 2005.

Finalisté listopadového 13. ČEZ 
OPEN Týn. Zleva nejlepší součas-
ný hráč Týna nad Vltavou Roman 
Hlaváč a jeho finálový soupeř Ang-
ličan Philip Grant.

Vltavotýnský volejbalový turnaj 
přilákal i extraligové hráče
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Betlémské světlo
Jedna pověst vypráví o křižácké 

výpravě, která měla za úkol osvobodit 
Betlém a Jeruzalém. Ke křižákům se prý 
dalo najmout i několik mládenců z Floren-

cie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije 
a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčné-
ho světla, které hoří v Betlémské bazilice. Málokdo mu tehdy 
věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před bra-
nami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, 
v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané 
poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do vál-
ky proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na 
svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho 
v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj 
slib. Tolik praví pověst. S myšlenkou světla přivezeného přímo 
z Betléma se ztotožnili i pracovníci rakouského rozhlasu v Lin-
ci, když v roce 1986 organizovali sbírku pro zrakově postižené 
děti.  Od té doby se začalo vozit světlo z Betléma pravidelně 
každý rok. Díky skautským organizacím se rozšířilo do dalších 
zemí, a to nejen evropských. K nám se Betlémské světlo dosta-
lo hned po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou čes-
kých skautů žijících v exilu k nám poprvé připutovalo v prosinci 
1989. Tehdy je přivezli až pod sochu sv. Václava v Praze. V roce 
1990 se s myšlenkou Betlémského světla seznámili brněnští 
skauti na vídeňském jamboree – mezinárodním setkání skautů 
a skautek z celého světa – a již na podzim téhož roku začali 
připravovat akci, která měla za cíl rozvést světlo po celé naší 
republice. Nosnou myšlenkou bylo a stále je ukázat, že o Váno-
cích nejde ani tak o dárky a cukroví, ale o to, prožít Vánoce 
v klidu a pohodě s těmi, které máme rádi. Že mnoho radosti 

lze udělat i bez peněz a přispět tak k neopakovatelné atmo-
sféře Vánoc. I letos se skauti v sobotu 10. 12. 2011 vydávají 
z Brna do Vídně převzít Betlémské světlo. Následující sobotu, 
17. 12. 2011, jej budou ve spolupráci s ostatními skauty roz-
vážet po celé naší vlasti. Po technické stránce je rozvoz velmi 
pečlivě organizován a to zejména vlaky. Betlémské světlo jako 
obraz poselství vánoc zazáří letos již po pětadvacáté. Zapáli-
la je jedenáctiletá školačka a ministrantka z hornorakouského 
Munderfingu v pondělí 21. listopadu v jeskyni narození Ježíše 
v Betlémě.  Tomáš kardinál Špidlík ve svém úvodním slově 
k Betlémskému světlu připomíná: „Pravé světlo světa je Kristus. 
Ten je první a poslední a smysl všeho, co žije, a celého vesmíru. 
Slunce, měsíc, hvězdy a všechna ostatní světla jsou jenom jeho 
odleskem, symbolem.

Musejí se tedy všechna zanést k Betlému, abychom pocho-
pili jejich smysl. V dnešní technické společnosti jsou tu skauti, 
aby vodili lidi od strojů a umělého blahobytu nazpět ke kráse 
přírody. Ukazují jim, že jsou slunce, měsíc a hvězdy neskonale 
půvabnější než žárovky a neonová divadelní osvětlení. Svět, 
který vyšel z rukou Stvořitele, je krásný. Chceme-li však dob-
ře pochopit jeho smysl, musíme všechna jeho světla v duchu 
nosit do Betléma. Pak pochopíme i to, co na konci všeho stvo-
ření konstatoval Bůh: „Viděl jsem, že je to dobré“. Chceme-li, 
aby byl svět opravdu dobrý, musíme být dobrými i my sami. 
Proto tak rádi stavíme betlémy na místech, kde žijeme, a zpí-
váme z plna hrdla: „Nesem vám noviny z betlémské krajiny…
Radujme se, veselme se!“(z úvodního slova k Betlémskému 
světlu). Motto letošního Betlémského světla zní: „Lid, který cho-
dí v temnotách, uvidí velké světlo…“ (Iz 9, 1). I u nás přivítáme 
Betlémské světlo a z rukou našich skautů si je budeme moci 
odnést do svých domovů už v neděli 18. 12.

MK

Milé tetičky, milí sousedé!
Martinské posvícení na naší rychtě 

konané 12. listopadu 2011 bylo díky 
dobré přípravě a dobré propagaci velice 
úspěšné. Kromě našich sousedů a teti-
ček nás navštívili členové spolku Vete-
ránů - Spolku bývalých vojáků, vedeni 
bratrem Miroslavem Bromem, členové 
Sboru dobrovolných hasičů vedeni 
svým starostou Pavlem Valentou a cestu 
k nám si našli i další vltavotýnští občané, 
z čehož máme velkou radost. Tradičně 
k nám jezdí tetičky z Pištína, které vždy 
přijedou s nějakým novým vystoupením 
a na rychtě to pořádně rozjedou, což 
se líbí i muzikantům, kteří oceňují jejich 
sborový pěvecký výkon. Muzika Podska-
lačka udělala výbornou náladu o čemž 
svědčí i to, že své vystoupení muse-
la ještě o 1 hodinu prodloužit. Znovu 
děkujeme všem, jak našim členům, tak 
i ostatním účastníkům za to, jak srdečné 
prostředí na rychtě vytvořili a děkujeme 
i všem našim sponzorům, kteří nás pod-
pořili a jejichž seznam byl zveřejněn na 
rychtě. Sousedé a tetičky z Písku, kteří 
nás také pravidelně na posvícení navště-
vují nemohli tentokráte přijet, protože ten 
den odpoledne měli výroční valné zase-
dání /naše delegace se ho také zúčast-
nila/ a večer měli povinnosti soukromého 
rázu. Listopad byl vůbec ve znamení 
ježdění na valná zasedání. 19. 11. jsme 
byli na slavnostním zasedání ke 115. 
výročí založení Veleobce sdružených 
obcí Baráčníků v Praze v Baráčnické 
rychtě a 27. 11. jsme byli v Soběslavi. 4. 
12. byla vypravena delegace do Kamen-
ného Újezda ale bohužel nikam neod-
jela, protože nám nepřijel řidič s autem. 
26. 11. už jsme se museli do Prachatic 
omluvit, jelikož ten den jsme připravovali 
na rychtě vánoční výstavu, o které přiná-
šíme zvláštní příspěvek. O první adventní 
neděli, která letos připadla na 27. 11, 
jsme se tradičně připojili u vánočního 
stromu v Orlické ulici ke Zvonkovému 
průvodu, který vedl náš ponocný Jan 
Bílý. Po rozsvícení vánočního stromu 
na náměstí jsme se ještě zašli podívat 
do muzea, kde na nás dýchla vánoční 
atmosféra a kde jsme se potěšili dvěma 
krásnými výstavami. Do muzea proudily 
davy lidí a mnozí návštěvníci ocenili dob-

rý nápad otevřít muzeum v tuto dobu. 
Leckteří týnští návštěvníci přiznali, že 
muzeum nenavštívili již několik let, neboť 
jim na to v běhu denních starostí nezbývá 
čas a síla.

Milé tetičky a sousedé, máme před 
sebou ještě celý měsíc prosinec a tak 
bilancování celoroční činnosti necháme 
na měsíc leden. Ale již dopředu můžeme 
říci, že díky Bohu a tomu pevnému jádru 
sousedů a tetiček /převážně seniorské-
ho věku/ jsme měli po celý rok neustále 
co dělat, že nesedíme s rukama v klíně 
a nenaříkáme nad tím, jak je ten svět 
špatný, ale snažíme se naopak sami si 
ho udělat lepší a využít účelně ty fyzic-
ké i psychické síly, které nám ještě zby-
ly. Práce nás baví a když se nám něco 
povede a ostatní to ocení, máme z toho 
velkou radost a tak vám všem do dalšího 
roku, kdy oslavíme již 85. výročí založení 
naší Sdružené obce Baráčníků Vitoraz 
v Týně nad Vltavou přejeme hodně zdraví 
a hlavně hodně té radosti z dobře vyko-
nané baráčnické práce! 

Jaroslava Svobodová, syndička 
OD POSVÍCENÍ 
K PŘÁSTKÁM 

V duchu posvícení a přástek se pře-
vážně nesla celá naše výstava, kterou 
jsme připravili pro veřejnost na naší rych-
tě. Výstava tentokráte nebyla čistě vánoč-
ní, směřovala více k počátku adventu, kdy 
na vesnicích začínaly po skončení polních 
prací přástky a draní peří. Návštěvníky 
přivítala vyzdobená rychta. Na čelní stě-
ně v sále byla nainstalována ukázka části 
staročeské světnice - na stěně kříž a obra-
zy Ježíše Krista a Panny Marie a pod tím 
dřevěná lavice a stůl. U stolu se dralo peří 
a vyšívalo, vedle se tkalo na kolovrátku 
a světnici doplňovaly figuríny v tradičních 
krojích - sedlák v doudlebském kroji, sel-
ka v chodském kroji, dítě v baráčničkém 
kroji a z druhé strany stolu byly další 
dvě figuríny, představující mladá děv-
čata u posvícnské muziky v kyjovském 
a piešťanském kroji. Toto vše doplňovala 
dřevěná holubička, symbolizující Ducha 
svatého, která visívala v mnoha domác-
nostech jako ochrana nad dětskou koléb-
kou. Holubičku nám zapůjčil p. Drhovský. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout tradiční 
posvícenské pečivo - hnětýnky, které roz-

dávala děvčata na posvícenské zábavě 
a martinské rohlíky, které dostávala cha-
sa na sv. Martina od hospodyně. Vánoční 
kout byl vyzdoben krásnými perníčky od 
p. Janečkové a staročeským papíro-
vým Alšovým betlémem po naší zesnulé 
tetičce rychtářce Berglerové. Na stolech 
byla výstava doplněna přírodní výzdo-
bou a adventními věnci. Dětem ze školek 
a škol jsme výstavu přiblížili vyprávěním 
o tom, co bylo posvícení, přástky a draní 
peří. Mohly si zkusit drát peří s tetičkou 
Tůmovou, vyšívat na bubínku také s dru-
hou tetičkou Tůmovou, na kolovrátku 
pilně předla paní Strubinská a výstavu 
nám jako každoročně oživili žáci ze SOU 
Hněvkovice - děvčata z oboru zahradník 
- krajinář připravovala krásné vánoční 
vazby a cukrářky z téhož učiliště tvořily 
zvířátka z marcipánu a zdobily perníčky. 
Děti si samozřejmě mohly tvořit s nimi 
a odnášely si i vlastnoručně nazdobené 
perníčky. V letošním roce poprvé s námi 
jak při velikonoční tak i při této vánoční 
výstavě spolupracovali také žáci z krouž-
ku mladých včelařů při vltavotýnském 
gymnaziu pod vedením pana Mgr. Jaroše. 
Ti si připravili pro návštěvníky ukázku lití 
svíček z včelího vosku a některé děti si 
hrdě odnášely svíčičky nejrůznějších tva-
rů. Navázali jsme i kontakt s p. Palukovou, 
která dělá výrobky z proutí a pedigu a pro 
nedostatek času využila alespoň pondělní 
dopoledne k ukázce pletení z proutí. Paní 
Nováková nám letos na výstavu darovala 
ještě vlastnoručně ušitého anděla a tak 
se nad hlavami náštěvníků vznášela celá 
její slavná trojice. Tato trojice navštěvuje 
domácnosti s malými dětmi v předve-

čer sv. Mikuláše - čert, Mikuláš a anděl. 
Omlouvám se našim tetičkám, kterým 
zde již děkujeme dohromady a nejmenu-
jeme je jednotlivě - mohla bych někoho 
opomenout a to by bylo mrzuté. Takže 
tetičky a sousede - vám všem, kteří jste se 
podíleli na zajištění náročného průběhu 
velmi zdařílé výstavy velké díky, vám všem 
ostatním, kteří jste zde byli jmenováni patří 
také veliké poděkování a těm, kteří nám 
přispěli sponzorskými dary a pohoštěním 
pro děti /Jednota velkoobchod/ děkujeme 
též. Vy všichni jste se zasloužili o hezkou 
atmosféru na naší rychtě a rozdali jste 
radost dětem, kterých za dva dny přišlo 
na rychtu na 570 /kromě toho ještě paní 
učitelky a 2 páni učitelé a ostatní návštěv-
níci/ což je v dosavadní šestileté tradici 
pořádání výstavy rekord.

Jaroslava Svobodová, syndička 
Jaroslava Fialová, rychtářka

VÁNOČNÍ PEČENÍ 
S PETREM STUPKOU
28. 11. od 17.00 hod. měla probíhat 

na naší rychtě beseda se známým mis-
trem kuchařského řemesla panem Pet-
rem Stupkou. Bohužel, pan Stupka se 
musel v tento den a v tuto hodinu zúčast-
nit jiné tradiční akce v Č. Budějovicích 
což přehlédl, účast na naší akci potvrdil 
a když tento omyl zjistil, nebylo již mož-
né akci v Týně rušit, protože propagace 
běžela na plné obrátky. Přesto zajistil 
zčásti náhradní program /přednášku 
p. PhDr. Mackové z Jihočeského muzea 
v Č. Budějovicích o tradičním vánočním 
pečivu/ a sám se též do Týna nad Vlta-
vou ještě osobně dostavil, přítomným 
se omluvil a s přítomnými besedoval 
a odpovídal na jejich dotazy. Přijměte 
prosíme ještě touto formou jeho i naši 
omluvu a věříme, že až pan Stupka příště 
zavítá do Týna, vše nám vynahradí. Děku-
jeme za pochopení.

Tato akce byla uskutečněna v rámci 
Vltavotýnského oranžového roku 2011 
a byla náhradní akcí za neuskutečněné 
setkání spolků, které mělo probíhat na 
naší rychtě dne 28. 11. 2011. Děkujeme 
JETE Temelín ze skupiny ČEZ za finanční 
podporu, která je naší baráčnické obci 
v rámci Vltavotýnského oranžového roku 
prostřednictvím Města Týn n. Vlt. již něko-
lik let poskytována a díky níž můžeme 
uskutečňovat naše akce, které děláme 
pro veřejnost.

Konšelstvo Sdružené obce Baráč-
níků Vitoraz v Týně nad Vltavou děkuje 
redakci Vltavínu za prostor, který dává na 
stránkách tohoto měsíčníku naší Obci. 
Můžeme tímto způsobem informovat 
o dění v Obci nejen veřejnost, ale i ty 
sousedy a tetičky, kteří se ze zdravot-
ních důvodů nemohou zúčastňovat naší 
činnosti a přesto projevují o naši práci 
zájem. Přejeme redakci Vltavínu a všem 
zaměstnancům tiskárny Vltavín krásné 
Vánoce a úspěšný rok 2012!

Baráčníci z Týna nad Vltavou 
blahopřejí tetičce Šůnové Růženě, 
17. 12. 93 let

Do dalších let štěstí, pohodu, 
spokojenost, pevného zdraví stá-
le dost, starostí málo, radostí více, 
krásných zážitků na tisíce. Žádné 
vrásky, žádné splíny jen krásné 
na rozeniny  

přeje konšelstvo



O známé koledě, 
biskupovi a Jistebnic-

kém kancionálu
Příznivcům středověké hudby a těm, 

kteří znají hudební skupinu Spirituál kvintet, 
jistě bude známa píseň More festi querimus. 
V podání Spirituál kvintetu pokračovala její 
latinská část českým textem: „Kdo svou duši 
spravuje tam, kde korbel cinká, ten svou milou 
miluje až když už Pánbůh spinká.“ V tomto 
případě se však nejedná o překlad původního 
latinského textu, ale autorovu tvůrčí licenci. 
Originální text totiž obsahuje zcela jinou téma-
tiku. Zpívá se zde: „Přišli jsme na čest zpieva-
jíc ku pánu šlechetnému, jeho se daru radujíc 
vedle biskupa ctného. Račiž ny obdařiti, tobě 
na čest zpieváme, chcem tvú štědrost chváliti, 
neb k tobě lásku máme. Štědrost chválíc i tvú 
čest prosíme daru tvého, rač nám dáti peněz 
šest podle biskupa ctného.“

Píseň je původně středověká koleda, jejíž 
nejstarší záznam pochází z Jistebnického kan-
cionálu. Jistebnický kancionál je datován do 
první třetiny 15. století, do období kolem roku 
1420, tedy počátku husitského hnutí. Název 
získal podle nedalekého městečka – Jisteb-
nice, kde jej roku 1872 nalezl na půdě zdejší 
fary tehdejší gymnazista, později vážený dok-
tor práv a mecenáš umění Leopold Katz. Než 
přejdeme k samotné koledě, zastavme se na 
chvíli u tohoto vzácného kancionálu, jedná 
se totiž o rukopisnou památku nevyčíslitelné 
hodnoty, která je opředena množstvím tajem-
ství a falešných informací. Jednou z nich je 
například to, že se jedná o soubor písní inter-
pretovaných v jihočeské Jistebnici a jejím oko-
lí. Není tomu tak. Kancionál zachycuje české 
písně a český překlad původních latinských 
textů a zpěvů. V podstatě se jedná o naprosto 
unikátní překladatelský projekt, jehož autora 
bohužel neznáme. Obsahuje písně duchov-
ní, válečné i časové – dokumentující dobové 

události. Dodnes se nepodařilo objasnit, jak 
se kancionál ocitl právě v Jistebnici, historici 
se domnívají, že místem jeho vzniku mohla 
být Praha. Díky němu však každopádně nevel-
ké městečko v jižních Čechách získalo pro 
budoucnost nesmrtelnost. 

Název kancionál pochází z latinského 
slova cantio – píseň. Je to tedy soubor písní 
(dnes bychom řekli zpěvník), které měly sloužit 
jak pro soukromé modlitby, tak pro veřejné 
bohoslužby. V našem evropském prostředí 
jsou kancionály známé od středověku, tehdy 
se ovšem jednalo o ojedinělé artefakty, větší 
rozvoj přineslo až 16. století. V Čechách je nej-
starším kancionálem právě zmíněný Jistebnic-
ký kancionál, na nějž pak navazovaly zpěvníky 
tzv. literátských bratrstev. Literátská bratrstva 
byla sdružení kostelních zpěváků z řad měšťa-
nů. V Týně nad Vltavou existovalo literátské 
bratrstvo již před rokem 1645, dochoval se 
nám vzácný rukopisný iluminovaný kancio-
nál, který si bratrstvo nechalo vyrobit v roce 
1648. Dnes je součástí sbírky Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích. Přímo ve 
sbírkách městského muzea pak máme vzácný 
rukopisný adventní zpěvník z roku 1647, který 
byl později cenzurován a podepsán páterem 
Koniášem (veřejnost již měla možnost setkat 
se s tímto kancionálem na několika muzejních 
výstavách) a také několik tištěných kancionálů 
z 18. století.

Pojďme ale zpět k naší koledě More fes-
ti querimus. Znal ji již nám dosud neznámý 
pisatel Jistebnického kancionálu v roce 1420 
a známe ji i my, ve století jedenadvacátém. Tato 
píseň tedy přečkala šest století (!) a dodnes 
se objevuje na repertoáru mnoha hudebních 
těles. Jde o tzv. „žákovskou“ koledu, která byla 
součástí oblíbených adventních a vánočních 
zábav. Již ve 14. století se naši předkové uměli 
ve vánočním období královsky bavit. Na Miku-
láše, o Štědrém dnu (často již po štědrovečer-
ní večeři) a obvykle i v další dny přicházely na 
řadu lidové zábavy se zpěvy a tanci, holdování 

alkoholu a dokonce i hra v kostky, jak zazna-
menali s kritikou doboví mravokárci. Mezi tyto 
kratochvíle náležela neodmyslitelně i koleda, 
někdy hanlivě označovaná jako „podomní 
žebrota“. Už z první poloviny 14. století existu-
jí záznamy o tom, že se těchto koled účastnilo 
duchovenstvo (zde byla pochopitelně koleda 
spjata s náboženskou tématikou), ale i členo-
vé tzv. nízkých a nečestných profesí jako kati, 
biřici nebo prostitutky, dále chudí, nemocní, 
žebráci, potulní mniši, a především pak žáci 
a studenti. Pro ně byla koleda oblíbenou krato-
chvílí, která jim navíc přinášela možnost trochu 
si ke svému velmi chudému živobytí přilepšit. 
Kromě peněz byly tradiční koledou potraviny 
a sezónní ovoce – chléb, med, polévky, kaše, 
kroupy, mouka, vejce, jablka apod. Od dob 
Karla IV. dokonce bylo povinností obdarovávat 
vánoční koledou vysoké církevní hodnostáře, 
stejná pravidla pak platila i na úrovni šlechty. 
I u nás, v Týně nad Vltavou, máme záznamy 
o tom, že o Vánocích páni konšelé odváděli 
koledu vrchnosti na vltavotýnský hrad. 

Obzvláště Svatomikulášská koleda byla 
spojena s lidovou veselicí, tanci, zpěvem 
a průvody masek, z nichž se dodnes dochova-
la alespoň tradiční obchůzka Mikuláše s čerty 
a anděly. Oblíbenou figurou maškarního prů-
vodu býval nejčastěji právě „biskup“, figurína 
převlečená do kněžského roucha, kterou nosili 
do průvodu, nebo dokonce vozili na koních, 
žáci farních škol. A odtud už je zřejmé, jak se 
„biskup“ ocitl v žákovské koledě a proč žáci 
zpívali výše uvedený text o ctném biskupu. 

Kolední texty o biskupovi dokonce v 17. 
století svedly dobové historiky k tomu, že se 
je snažili spojit s osobou některého konkrét-
ního duchovního – biskupa. Protože v dalších 
žákovských koledách se zpívalo například 
o tom, že „biskup sedí v malém domku“, 
dostala se do úzkého výběru postava rozpo-
ruplného arcibiskupa Konráda z Vechty, která 
úzce souvisí i s historií Týna nad Vltavou. Prá-
vě tento arcibiskup, o němž jsme se zmiňovali 

i v minulém čísle Vltavínu, se totiž přihlásil ke 
Čtyřem pražským artikulím a vzdal se církevní-
ho majetku ve prospěch světské moci. Týn nad 
Vltavou se tak na téměř dvě staletí ocitl v rukou 
drobné šlechty. Myšlenka spojit biskupa 
z koledních textů právě se sedmým pražským 
arcibiskupem Konrádem z Vechty měla své 
logické opodstatnění. Například historik Tomáš 
Pěšina z Čechorodu už v druhé polovině 17. 
století zapsal, že: „ …naprosto všecky arci-
biskupské statky sem tam hanebně roztahal 
a většinu jich, dychtě po přízni panstva, jemu 
zastavil k užívání, peníze pak, co jich jen mohl 
shrabati, poslal do Vechty ve Vestfálsku, své 
vlasti; a stižen byv od své kapitoly odepřením 
poslušnosti, od papeže Martina V. kletbou, od 
samých pak i husitů, ač byl přistoupil k jejich 
usnesením, vzat v pohrdání a posměch, ba 
nakonec odmítnut byv i od Jana Smiřického, 
v jehož ochranu se svěřil a jemuž z té příčiny 
zapsal Roudnici, někdejší nejpřednější zboží 
arcibiskupské, vedl bídný a ubohý život, až 25. 
prosince 1431, ode všech opuštěn, v největší 
chudobě v Roudnici v nějakém malém domku 
sešel se světa“. Zde Tomáš Pěšina Konrádovu 
charakteristiku poněkud nepříznivě nadsa-
dil, historické prameny nahlížejí na Konráda 
shovívavěji. Musel například řadu církevních 
majetků prodat kvůli velkým finančním těžkos-
tem pražského arcibiskupství; pravdou není ani 
jeho úmrtí v Roudnici, Konrád zemřel na hradě 
Helfenburku u Litoměřic. 

Každopádně koleda s biskupem byla 
oblíbenou kratochvílí nejen ve vánočním 
čase, ale i o dalších svátcích. Odbývala se 
na den Mláďátek 28. prosince a jeho oktávu 
4. ledna, v den Zjevení Páně 6. ledna nebo na 
sv. Řehoře 13. března i při dalších příležitos-
tech. Žádat výslužku pro figurínu byla vtipná 
nadsázka a „žebrat“ pro fiktivní postavu bylo 
daleko méně ponižující, než „žebrat“ pro vlast-
ní osobu. 

Martina Sudová

Kterak město Týn nad Vltavou 
ke jménu, pečeti a znaku přišlo

V posledních několika týdnech se opět dostala na paletu 
otázka znaku našeho města. Vzhledem k tomu, že se opět čas-
to objevují otázky ohledně původu a vzniku městského znaku, 
ráda bych na stránkách Vltavínu připomněla ještě jednou jeho 
historii.

Název města můžeme nalézt v pramenech v moha modu-
lacích - Thein, Teyn, Tin super Multavia, Moldautein, Vltavotýn 
a dalších. Ve všech těchto označeních zaznívá staročeské slo-
vo „týn“, příbuzné s latinským „dunum“, německým „Zaun“ či 
anglickým „town“. Označovalo hrazené, „otýněné“, opevněné 
místo, tvrz či pevnost. Přídomek Vltavský či nad Vltavou pak 
odlišoval geograficky tuto osadu od mnoha dalších Týnů, Týnic 
a Týnišť na našem území.

Vlastníkem a zakladatelem Týna se stalo pražské bis-
kupství, které získalo území „nikoho“ mezi Lužnicí a Vltavou 
pravděpodobně již na počátku 11. století. Jak se tato oblast 
dostala do majetku biskupství, nevíme. Jedna z tezí říká, že 
je církev mohla získat od knížete Boleslava II. jako „dědictví“ 
po vyvražděných Slavníkovcích. Není však jisté ani to, zda byli 
Slavníkovci původními držiteli Vltavotýnska, Kosmas jim v již-
ních Čechách připisoval pouze Doudleby, Chýnov a Netolice. 

Neznáme ani přesnější údaj týkající se založení původ-
ní týnské osady, písemné prameny z tohoto období se nám 
bohužel nedochovaly. Konkrétnější zmínka by se snad mohla 
týkat roku 1068, kdy je v Týně uváděn románský kostel sv. 
Kateřiny (na dnešním Vinařického náměstí) „biskupem Jaromí-
rem zdvižený“. Tento údaj se však objevuje až na počátku 18. 
století v Pamětní farní knize týnského děkana Františka Augus-
tina Maye, který se jako první pokusil o objasnění nejstarších 
městských dějin, a není jinak podložen.

První doložená písemná zmínka je až z prosince roku 
1229. Zmiňuje návštěvu pražského biskupa Jana II., který 
v Týně osobně figuroval v jednom z církevních sporů. Toto 
datum je dnes připomínáno jako počátek Týna nad Vltavou. 
Zpráva mimo jiné zmiňuje existenci dřevěného mostu přes 
Vltavu, jediného na úseku mezi Českými Budějovicemi a Pra-
hou. Pokud tuto nepatrnou zmínku do důsledku domyslíme, 
získáme významnou informaci – potřebu zřízení stabilního 
přechodu přes vltavský tok (mimo častějších brodů) jistě 
zapříčinil čilý obchodní ruch. A čilý obchodní ruch rovná se 
rychlý rozvoj osady. Tuto skutečnost potvrzuje i patrocinium 
nového chrámu, v pořadí již druhého, založeného po r. 1251 
biskupem Tobiášem z Bechyně (Benešova). Jeho patronem se 
stal sv. Kryštof, ochránce poutníků a cestovatelů (dnes kostel 
sv. Jakuba na náměstí). 

Nejasnostmi a tajemstvím je opředen rovněž původ měst-
ské pečeti a znaku. Kdy začalo město používat svůj vlastní znak 
není jisté, znakové privilegium se nedochovalo, snad k tomu 
došlo někdy v průběhu 15. století jako u většiny dalších měst. 
Nejstarší dochované městské pečetidlo pochází až z r. 1534 

a podle historika města Josefa Sakaře vzniklo jako náhrada za 
původní pečeť, zobrazující první městský kostel sv. Kateřiny. 
Podobu této pečeti ani její přesnější popis bohužel neznáme. 

Kolem novějšího pečetidla z r. 1534, které posloužilo jako 
předloha pro současný znak města, se často vedou dohady 
a vášnivé debaty. Předmětem sporu je obrácený kalich v patě 
znaku, který bývá považován za potupu a trest udělený městu 
po porážce českých stavů v bitvě na Bílé hoře 8. září 1620, 
kde na straně prohrávající stála i korneta z Týna nad Vltavou. 
Ferdinand II. Habsburský prý pak vtělil do městského znaku 
evangelický kalich obrácený dnem vzhůru, na znamení toho, že 
se vzpurní poddaní vrátili zpět do náruče panovníka a katolické 
církve. Tuto teorii podporovali i regionální badatelé, mezi jinými 
např. Leopold Kniha, který v první polovině 19. století napsal: 
„Také konfiskační pokuta dolehla krutě na týnské… nepatrný 
hlouček obyvatelstva v Týně zbylý byl tak ožebračen, že jin-
dřichohradečtí jim zdarma vypomáhali potravinami. Ferdinand 
II. rozšířil také městský znak Týna – ovšem potupně – nařídil, 
aby do znaku pod otevřenou branou ve zdi s pěti cimbuřími 
přimalován byl evangelický kalich, postavený opačně, tedy 
dnem vzhůru.“ Jedná se však o historický omyl, který bohužel 
převzaly i heraldické publikace. 

Jak se tedy „obrácený“ kalich do znaku dostal? Musíme 
vycházet z toho, že se znak města vyvinul z městské pečeti. 
Originál zmíněného pečetidla z r. 1534, vyrobený z kvalitního 
stříbra, je uložen v Městském muzeu. Na této pečeti je kalich 
umístěn mezi dvěma opisy v majuskule, tedy pásce mezi 
vnějším a vnitřním kruhem pečetidla: PECZET MIESTA (kalich) 
TYNA NAD WLTAWU. Opis začíná na pravé straně horního 
okraje a pokračuje ve směru hodinových ručiček, končí opět 
v horním okraji na levé straně. Pokud otáčíme pečetidlem 
tak, aby byl opis vždy ve správné poloze, zjistíme, že kalich 
je umístěn vzhledem k poloze opisu nikoli opačně, ale tak, jak 
má být, dnem dolů. 

Na dalším dochovaném městském pečetidle z r. 1694 je již 
kalich součástí středového vyobrazení a je tedy stranově obrá-
cen. Vnímání kalicha jako čehosi ostudného umocnil navíc ješ-
tě fakt, že většina badatelů špatně přečetla dataci nejstaršího 
dochovaného pečetidla a v letopočtu 1534 zaměnila pětku za 
sedmičku (1734). Pokud by jej datovali správně, nemohli by 
nikdy vyslovit domněnku o pobělohorských sankcích, neboť 
by je chronologicky o tři čtvrtě století předešli. Je tedy jasné, 
že pověst o potupě a obrácení kalicha nemá reálný základ 
a můžeme ji chápat pouze jako pověst.

Pojďme se podrobněji zaměřit na rok, v němž toto městské 
pečetidlo vzniklo, v kontextu s historickými událostmi v Týně 
nad Vltavou. Rok 1534 zachytil dvě důležité skutečnosti: vzhle-
dem ke sporu místního kněze s táborskými měšťany víme zce-
la určitě, že kněz byl vyznáním utrakvista – kališník, tak jako 
většina týnských obyvatel. Druhá událost zmíněného roku je 
z hlediska pečetidla ještě důležitější: vltavotýnští měšťané se 
dostali do sporu se svojí vrchností, zástavní držitelkou panství 
Johankou Rendlovou z Úšavy. Na počátku r. 1534 vzali svá 

stará městská práva a odjeli s nimi na arcibiskupskou kapitulu 
ke sv. Vítu v Praze, kde si je nechali slavnostně potvrdit. Zane-
dlouho jim tuto listinu potvrdil i papežský nuncius Vergerius. 
Je pravděpodobné, že právě pro tuto slavnostní příležitost si 
nechali zástupci města Týna vyrobit nové reprezentativní peče-
tidlo, kam do kruhového opisu umístili kalich na znamení, že 
jsou kališnickým městem. Došlo tak k vcelku paradoxní situaci, 
kdy papežský nuncius, odpůrce kompaktát, potvrdil městská 
práva utrakvistickému městu, čímž zajistil určité pevnější sepětí 
katolické církve s Týnem nad Vltavou. 

Toto pečetidlo rovněž objasňuje další tradovaný omyl. 
Protože je většina badatelů považovala za artefakt z 18. století 
(1734), domnívala se, že až do r. 1609, kdy byl Týn povýšen 
na město královské, byla brána v městských hradbách zob-
razována uzavřená. Teprve po získání panovnických privilegií 
prý došlo k jejímu zobrazení s vytaženou mříží. Výjev na peče-
tidle však dokazuje, že již r. 1534 byla městská brána otevřená 
s mříží vytaženou do horní třetiny.

Dalším omylem, souvisejícím s městským znakem, bylo 
pátrání po městských hradbách. Někteří badatelé nepochopi-
li, že hradby v městském znaku jsou heraldickou symbolikou 
a snažili se dokázat, že měl Týn městské opevnění. Za jeho 
součást považovali například zbytek hřbitovní zdi zaniklého 
hřbitova u kostela sv. Jakuba (původně Kryštofa) na náměstí 
nebo prampouch překlenující úzkou soutku mezi domy v tzv. 
Úzké uličce. Týn nad Vltavou však nikdy opevnění městského 
typu neměl, opevněn byl pouze hrad a částečně také kostel.

Současná podoba městského znaku byla schválena Minis-
terstvem vnitra 11. srpna r. 1949. Raně gotický štít má čer-
vené pole, v něm je stříbrná kvádrová hradební zeď se sedmi 
stínkami. Uprostřed zdi je otevřená brána s dvoukřídlými vraty 
kovové barvy a vytaženou zlatou mříží. Za zdí jsou dvě stříbrné 
věže s jedním křížem děleným obdélníkovým oknem, se čtyřmi 
kvádrovými stinkami a střechami kovové barvy ukončenými 
zlatou makovicí. Pod branou v patě štítu je obrácený kalich zla-
té barvy. Tato podoba znaku jasně vychází z historicky nejstar-
šího vyobrazení s kalichem uvnitř kruhového pole pečetidla, 
tedy z roku 1694. Pyšnit se můžeme například tím, že jako 
jedno ze skutečně velmi malého množství ostatních měst, má 
Týn nad Vltavou právo používat gotický štít, tedy štít „se špicí“, 
na důkaz své starobylosti. 

Martina Sudová

Otisk nejstaršího 
městského pečetidla.

Městská poečeť z r. 1694 
s kalichem u paty brány.
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VÁNOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ 12. 
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VÝSTAVA a BESÍDKY: V MěDDM pro-
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jednotlivých zájmových oborů MěDDM

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

Už se stalo tradicí, že se na první 
adventní neděli celý Týn rozezní zvon-
ky a zvonečky. Jinak tomu nebylo ani 
letos 27. listopadu. Zvonkový průvod se 
u MKC Sokolovna rozdělil do dvou částí. 
První šla Alejí Míru přes Železný most, 
Orlickou ulicí ke stromku na Malé Stra-
ně, kde na něj čekal Baráčnický spolek 
Vitoraz v kostýmech a společně s har-
monikou, kterou skvěle ovládá Světlana 
Rayová, a zazpíval několik koled. Druhý 
průvod šel na sídliště Hlinky. Občan-
ské sdružení Nuzický Zvonek mělo pro 
všechny připraveno vánoční koledy, kte-
ré sídlištěm krásně zněly.

V čele obou průvodů šly děti v kos-
týmech, které nám zapůjčil divadelní 
spolek Vltavan. Oba průvody se sešly 
u Vinařického náměstí a společně došly 
na Náměstí Míru. Děkujeme panu faráři 
Marku Donnerstagovi, který požehnal 
adventní věnce. K poslechu a pro dob-
rou náladu zahrál a zazpíval Žesťový 
orchestr. Po krátkém projevu pana sta-
rosty Mgr, Milana Šnorka, se za zvonění 
zvonků a zvonečků, které si děti s sebou 
přinesly, rozsvítil překrásný vánoční 
strom a celá výzdoba. Otevření Měst-
ského Muzea ohlásil troubením z okna 
muzea ponocný. Byl to báječný nápad 
otevřít večer muzeum veřejnosti, náv-
štěvnost byla veliká.

Veliký dík patří všem, kteří pomohli 
Zvonkový průvod zrealizovat: Městu 
Týn nad Vltavou, Baráčnickému spolku 
Vitoraz, Divadelnímu spolku Vltavan, 
Rumpoldu, Domovu svaté Anežky, vlta-
votýnkým skautům, SOŠ a SOU Hněv-
kovice, MŠ Hlinecká, Městské policii, 
Státní policii, Městskému muzeu, MKC 
Sokolovna a všem dalším dobrovolní-
kům. Děkujeme.

Rečková

Jedna z dalších adventních akcí je 
Mikuláš na náměstí. I letos ve spolupráci 
s Občanským sdružení Pomoc jsme tuto 
akci pro všechny připravili. Velmi nepří-
jemné počasí a s tím související drobné 
problémy s technikou neodradilo veliké 
množství lidí, kteří se na náměstí přišli 
podívat a podpořit nejen vystupující 
– nejmenší mažoretky, Aerobic a Sunny 
dance. Svatý Mikuláš se svým doprovo-
dem přivezl k jesličkám krásný adventní 
věnec a po přání klidného adventu odjel 
dál na svoji nelehkou cestu. Na závěr 
zazpíval sbor Občanského sdružení 
Nuzický Zvonek. Všem, kteří se na pří-
pravě podíleli a pomáhali nám s realiza-
cí, mnohokrát děkujeme.

Rečková

Vltavotýnský modelář vítězí v Tel-
fordu aneb malé ohlédnutí za mode-
lářským rokem

Klub plastikových modelářů MěDDM 
ve své šestadvacetileté historii získal již 
celou řadu trofejí a ocenění na domácích 
modelářských soutěžích a díky Markovi 
Příhodovi a jeho loňskému třetímu mís-
tu na prestižní soutěži v Telfordu i velký 
zahraniční úspěch. Protože Marek ome-
zil kvůli studiu svoji soutěžní aktivitu, 
čekali jsme méně úspěšný rok. Jenže 

z Markova stínu vystoupil bratr Václav 
a okamžitě obsadil pomyslný mode-
lářský trůn. Jako dlouholetý člen KPM 
a velice úspěšný modelář získal celou 
řadu ocenění a v žákovské kategorii je 
dvojnásobný vicemistr republiky v letech 
2008-09. V letošním roce se stal v Plzni 
na mistrovství Svazu modelářů České 
republiky mistrem republiky v žákovské 
kategorii letadla 1:72 a v kategorii leta-
dla 1:48 obsadil druhé místo. Svazem 
byl nominován na tradiční modelářskou 
soutěž v Telfordu ve Velké Britanii. Než 
odjel, stačil vyhrát ještě soutěž na Kři-
vonosce. Do Telfordu odjel s tím, že 
„alespoň se podívám, jak to tam vypa-
dá“. Do soutěže si vzal tři modely a se 
svým letošním „majstrštykem“ modelem 
stíhačky P-47 Thunderbolt obsadil mezi 
juniory 1. místo. Je to historicky nejlepší 
výsledek, kterého člen našeho mode-
lářského klubu dosáhl. A doufejme, že 
není poslední, protože i další členové 
dosáhli na vítězné mety. Další v pořadí 
úspěšnosti je Michal Bříza, který začal 
soutěžit až v letošním roce na Písec-
kém šturmoviku, kde vyhrál svou první 
soutěž. Po dalších vítězstvích v J.Hradci 
a Týně dosáhl na svůj letošní největší 
úspěch na soutěži E-Day v Praze, kde 
obsadil s kategorii letadla 1:48 první 
místo s modelem stíhačky P-39 Airacob-
ra. Na poslední soutěži v Kaplici získal 
hned dvě první místa a tím svoji úspěš-
nou sezonu zakončil. V Kaplici zvítězil 
i Josef Kovář, který přešel z kadetů do 
dospělých a ve své oblíbené bojovce 
1:72 sklízí jeden úspěch za druhým. 
Ocenění v soutěžích získali i další. 
Martin Mleziva, sestry Šulcovi, Martin 
Bříza, Přemysl Vyhnal a další. Modelář-
ské talenty máme a záleží jen na jejich 
píli a nadšení. V příštím roce nás čeká 
pořádání třetího ročníku naší soutěže 
Vltavotýnský střep, účast na již tradič-
ních soutěžích v Písku, J. Hradci a jinde. 
Hlavním cílem bude červnové mistrov-
ství republiky konané hned za humny 
v kempu Křivonoska. A odtud třeba 
zase do Telfordu. Klub má v současné 
době 24 dětí a kadetů od 8 do 18 let, 
na činnosti kroužku se významně podí-
lejí rodiče jak pomocí s organizací naší 
klubové soutěže, sháněním sponzorů 
na naši klubovou soutěž, tak i na běžné 
činnosti výchovou mladých modelářů. 
Proto bych rád jako vedoucí klubu chtěl 
na závěr roku poděkovat všem našim 
příznivcům a pomocníkům p. Břízovi st., 
Jiřímu Růžičkovi, manželům Šulcovým, 
p. Příhodovi st. a všem dalším a popřát 
jim hodně zdraví a chuti do další spo-
lupráce. A našim „letadýlkářům“ „bojov-
kářům“ i obojetníkům pevnou ruku, dob-
rý zrak, dobré modely a bohaté rodiče, 
kteří jim ty modely koupí. Tak ať nám ty 
kity jdou i v roce 2012.

Václav Kučera KPM MěDDM.

Městský dům dětí a mládeže 
přeje všem dětem, vedoucím zájmo-
vých oborů, dobrovolníkům a dalším 
spolupracovníkům, kteří nám v naší 
činnosti velmi pomáhají, krásné pro-
žití vánočních svátků a nový rok 2012 
plný zdraví a pohody.

Z historie obce Neznašov, o zazděné paní 
a chlupatém vánočním dárku

Při bádání v historii Vltavotýnska se mi dostala do rukou zajímavá informace, týkající 
se obce Neznašova a jejích někdejších majitelů, rodu Kořenských z Terešova. Ještě na 
počátku 15. století ves Neznašov neexistovala. Byl zde pouze poplužní dvůr (čili vrchnos-
tenský), náležející majitelům blízkého hradu Újezdce (dnes Újezd). V roce 1491 se stali 
majiteli Újezdce právě Kořenští z Terešova, konkrétně zakladatel celé rodové dynastie, 
Petr Kořenský. Měl dva syny, Jiříka a Václava, kteří jsou zakladateli dvou rodových větví. 
Václav se usídlil na tvrzi ve Vlhlavech a je zakladatelem vlhlavské dynastie, Jiřík je zakla-
datelem dynastie neznašovské. Po jeho smrti roku 1540 si totiž prostřední z jeho tří synů, 
Jindřich, vystavěl v Neznašově nový dvůr a tvrz, jejíž pozůstatek je zachován v dispozici 
současného zámku. Jindřich Kořenský žil v Neznašově dvě desetiletí a o jeho životě 
dochovaly písemné prameny množství informací. Mimo jiné udržoval styky s Rožmber-
ským dvorem a jeho hosty na neznašovské tvrzi byli i Vilém a Petr Vok z Rožmberka. 
Kořenští pak žili v Neznašově až do počátku 17. století, kdy jim byl pro účast na stavov-
ském povstání majetek konfiskován. Poslední majitel Neznašova, Zdeněk, během těchto 
událostí zemřel, rod byl nakonec od konfiskací osvobozen a Neznašov roku 1623 koupili 
Vrtbové. Památkou na rod Kořenských je někdejší osada u Vltavy, nesoucí po svém 
zakladateli Zdeňku Kořenském jméno Kořensko, a dnes i Kořenská přehrada. 

Zmíněná zajímavá informace se týká vnuka Jiříka Kořenského, zakladatele neznašovské 
dynastie. Jak je výše uvedeno, Jiřík měl tři syny. Mikuláše, Jindřicha a Šebestiána. Prostřed-
ní Jindřich položil základ dnešní vsi Neznašovu, nejmladší Šebestián dostal tvrz Sedlec u 
Netolic. Šebestián měl dvě dcery a jediného syna – Petra. Právě o něm je náš příběh.

Petr Kořenský z Terešova zdědil po svém otci Šebestiánovi dvůr v Záhoří u Vodňan. 
V roce 1566 jej prodal Vilémovi z Rožmberka a vstoupil do jeho služeb. V únoru roku 
1575 mu Vilém z Rožmberka vystrojil honosnou svatbu a o šest let později jej ustano-
vil hejtmanem na Krumlově. Kolik bylo Petrovi v době sňatku let nevíme, bohužel není 
ani jisté jméno jeho manželky. Některé rodokmeny uvádějí, že jí byla Eliška Častolarová 
z Dlouhé Vsi u Sušice, s níž měl podle rodokmenu dceru Kateřinu. Pokud přijmeme 
tuto první verzi, odvíjel se příběh takto: Eliška vlastnila tvrz Svébohy nedaleko Nových 
Hradů (milovníci kastelologie možná tuto památku znají i díky tomu, že jedním z jejích 
posledních majitelů byl Vít Tučný, bratr slavnějšího Michala). Tvrz se určitě novomanželu 
Petrovi líbila, stejně jako jeho mladá manželka. Musela být jistě velmi pohledná, když 
si ji údajně za milenku zvolil sám rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan. Jak dlouho 
poměr trval, nevíme, nevíme ani to, zda jejím milencem byl skutečně sám Jakub Krčín. 
Už na jaře roku 1577, tedy necelé dva roky po svatbě, ale spadla klec. Petr Kořenský se 
o nevěře své manželky dozvěděl a vyřešil ji vcelku tradičním způsobem. Nechal Elišku 
zazdít ve věži svébožské tvrze.   

Eliška však byla mezi lidem velmi 
oblíbená, protože se tvrz stala v krátké 
době poutním místem, kam poddaní 
docházeli a se svojí paní přes zeď 
hovořili. Snažili se ji dokonce vysvo-
bodit. Před tvrzí se sešel více než 
dvousethlavý dav poddaných, kteří 
začali tvrz bourat a musela je roze-
hnat vojenská posádka z Nových Hra-
dů. Jak nakonec celá kauza dopadla, 
je opět nejisté. Jakub Krčín ve svém 
dopise píše, že jak vyrozuměl z dopisu novohradského hejtmana, v noci 27. května dora-
zili ke tvrzi havíři z českobudějovického revíru, kteří zeď vybourali, zesláblou paní Elišku, 
která přežila díky vodě a hlíně, kterou dloubala ze zdí a jedla, převlékli do havířských šatů 
a odvezli ji do Trhových Svin. Odtud pak prý Eliška zmizela neznámo kam. Podle pověsti 
prý havíře objednal sám Jakub Krčín.Ovšem v rodokmenu Kořenských je u Eliščina jména 
uvedeno datum úmrtí 1577 a dodatek – zazděna pro nevěru ve tvrzi Svébohy.

Druhá verze příběhu se zdá být pravděpodobnější, jak dokládají dochované archivní 
dokumenty. Že k zazdění nevěrné manželky na tvrzi ve Svébozích skutečně došlo, je 
nevyvratitelné stejně jako to, že manželku dal zazdít Petr Kořenský. Eliška Častolarová 
ale hraje v tomto příběhu jinou roli. Nemusela být totiž výslovně Petrovou manželkou, 
pravděpodobně byla pouze jeho příbuzná, nejspíš teta. Vlastnila tvrz ve Svébozích, ale 
žila v Třeboni. Nevynikala právě holubičí povahou, jak svědči zápisy o jejích sporech 
s třeboňskými měšťany. V lásce neměla zřejmě ani Jakuba Krčína, jehož podezírala 
z cizoložství s manželkou svého synovce Petra. Nejspíš ji u synovce pomluvila a násled-
ně dovolila, aby ji zazdil na její tvrzi. O tom, že tento krutý trest schvalovala, svědčí dopis 
novohradského hejtmana, v němž uvádí, že mu Eliška Častolarová třikrát psala, aby pod-
daní přestali za zazděnou paní k tvrzi docházet a nepokoušeli se ji vysvobodit. Je možné, 
že zazděnou manželkou byla Mandalena z Klenového a Janovic, kterou rodokmen uvádí 
jako druhou Petrovu manželku (mohla být jeho první a jedinou ženou), s níž měl Petr 
tři syny – Jana, Kryštofa a Mikuláše. V tom případě by to ovšem znamenalo, že po 
prodělané manželské krizi se manželka k Petrovi vrátila, těžko by s ní totiž mohl stihnout 
za necelé dva roky zplodit tři potomky. Nebo měl Petr skutečně ještě před Mandalenou 
první manželku, jejíž jméno je pro nás neznámé. Prožila zmíněné martyrium, podařilo se 
jí z tvrze uprchnout a více o ní historie neví.

Jak se tedy celá událost seběhla zůstává zahaleno tajemstvím. Možná ale Pánbůh 
Petra za jeho činy potrestal, protože jeho zmínění tři synové zemřeli bezdětní, přičemž 
dva starší se ani nestihli oženit - Petrův rod tím vymřel po meči.

Zcela nakonec pak ještě jedna informace o rodě Elišky Častolarové, spjatá s právě 
přicházejícím vánočním obdobím. Starý rytířský rod Častolarů z Dlouhé Vsi u Sušice 
měl čilé styky s posledními Rožmberky. Přibík z Dlouhé Vsi se účastnil vánočních hostin 
na rožmberském dvoře, a proto se rozhodl potěšit Petra Voka z Rožmberka zajímavým 
vánočním dárkem. V roce 1608 mu daroval k Vánocům – medvěda. Bohužel už prameny 
neříkají, zda živého, či mrtvého. Martina Sudová

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

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