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Slovo 
starosty města
Vážení spoluobčané, 
dovolte mi v krátkosti vás seznámit 
s investiční strategií města pro rok 
2011. Momentální ekonomická situ-
ace našeho státu je, jak všichni víme 
složitá, nicméně bychom velmi nera-
di zastavili růstový potenciál našeho 
města a přilehlých obcí. 

Jsou připraveny žádosti na růz-
ných ministerstvech ohledně dotač-
ních titulů. Největší investiční akcí, 
pokud budeme úspěšní v získání 
dotace, bude odkanalizování obce 
Myšenec včetně komplexní rekon-
strukce vozovky. Další akce jsou 
plánované v oblasti rekonstrukcí 
bytového fondu, topného kanálu, 
opravy kanalizací jak v Protivíně, 
tak Maleticích. 

Nezapomínáme ani na opra-
vy komunikací, kde však finanční 
náročnost je vysoká. Snažíme se 
získat další dotační tituly, zejména 
na rekonstrukci školy včetně bezba-
riérového přístupu, dále rekonstruk-
ci požární nádrže Krč a dokončení 
levobřežní kanalizace včetně proti-
povodňových opatření. 

Další akce jsou připraveny k rea-
lizaci v oblasti školství a zájmové 
činnosti. Jedná se zejména o vybu-
dování třech dalších dětských hři-
šť v obcích Chvaletice, Milenovice 
a Těšínov. 

Budeme též pokračovat v úpravě 
nábřeží u řeky Blanice před hotelem 
Garni. 

Město každoročně podporuje 
základní školu, mateřské školy, spor-
tovní a zájmové organizace a finanč-
ně významná je i podpora městské-
ho kulturního střediska, které na 
oplátku pro nás všechny připravuje 
kulturní akce, na které jsme si všich-
ni zvykli: novoroční ohňostroj, veliko-
noční odpoledne, městské slavnosti 
a zdobení vánočního stromu. Tyto 
tradice včetně svatoanenské pouti 
se staly nedílnou součástí našeho 
kulturně společenského života. 

Je jistě mnoho dalších potřeb-
ných akcí, většinou velmi investičně 
náročných, které by město potřebo-
valo zrealizovat, ale musíme rea-
listicky hodnotit možnosti našeho 
města. 

Věřím, že i přes velkou finanční 
náročnost zmíněných akcí budeme 
moci dále zvelebovat naše město 
a přilehlé obce dle předpokladu v co 
největší míře. 

Děkuji všem, kteří našemu městu 
pomáhají. 

Jaromír Hlaváč, 
starosta města

V pátek 21. a v sobotu 22. ledna se uskutečnil zápis předškolních dětí do prvního roč-
níku základní školy. Zúčastnily se ho děti, které dovrší věk 6 let do 31. srpna 2011 a také 
děti, které měly z různých důvodů odložený nástup školní docházky o jeden rok. K zápisu 
přišlo v doprovodu rodičů a často i sourozenců celkem 51 chlapců a děvčat. O odklad školní 
docházky budou žádat rodiče šesti dětí. Odklad musí být doporučen dětským lékařem nebo 
pedagogicko-psychologickou poradnou. 

KVĚTY NA SKLE
Jitka Pavlíková

Lednová meluzína za oknem hvízdá, 
vracíme se domů ohřát na chvilku. 
Jen na chvíli vracíme se zpátky 
pro dětské sny a pro pohádky. 

Ty sny co tehdy jsme v sobě skrývali
nakreslí mráz zas v zimě na okno. 
A až nás potěší, až nás zahřejí, 
zas naším dechem na skle roztají. 

Vichřice kvílí, stromy se naklánějí, 
vichr už sněhové mraky žene. 
V teple se choulíme, i srdce své
v slunci vzpomínek si rádi ohřejeme... 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Budoucí žákyně Petra Mikšíčková ze 2. MŠ u zápisu.  Foto Jana Mošovská

Pro naši školu je zápis budoucích prvňáčků vždy slavnostní událostí. Předchází mu 
příprava dárečků od starších dětí. Ty je vyrábějí v hodinách pracovních činností a výtvarné 
výchovy. Starší dívky upekly letos vynikající perníčky. Po těch se jen zaprášilo! Součástí 
příprav k zápisu jsou i vzájemné návštěvy učitelek ZŠ v mateřských školách a seznamo-
vací návštěva dětí z MŠ ve vyučování v prvních třídách. Snažíme se tak děti před zápisem 
seznámit s novým prostředím a předejít trémě. Přátelskou atmosféru pomáhají každoročně 
zapisujícímu týmu vytvořit děvčata z vyšších tříd. Letos moc děkujeme za organizační 
pomoc Lence Vláškové, Kristýně Matouškové, Lucii Černé a Nikole Dunovské. Osvědčila 
se i přítomnost paní učitelek ze školek při zápise. Díky nim se děti bez větších problémů 
rozpovídají, navážou kontakt a nebojí se předvést své dovednosti. 

Přejeme všem budoucím prvňáčkům dobré vykročení a mnoho chuti do nelehké 
školní práce!  Za ZŠ T. Vojtěchová
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BURZA DĚTSKÉHO 
JARNÍHO A LETNÍHO 

OBLEČENÍ 
se uskuteční ve dnech 
24. – 26. března 2011 

ve vestibulu Domu kultury 
Protivín

Příjem věcí: 
čtvrtek 24. 3. 14 – 17 hodin 
Prodej věcí: 
pátek 25. 3. 9 – 12 a 13 – 17 hodin 
sobota 26. 3. 9 – 11 hodin 
Výdej věcí: 
sobota 26. 3. 12  – 18 hodin 

A proto provětrejte skříně 
a přijďte opět něco nakoupit 

nebo prodat!
Tiskopisy pro soupis věcí je možno 
získat v kadeřnictví MATRIX u paní 
Šípkové, v prodejně PRAMEN 
u paní Svatkové nebo na adrese: 
janos@centrum.cz. 

Akce bude opět plakátována

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 
NA KRAMOLÍNĚ
V týdnu od 8. do 14. ledna se žáci sed-
mých ročníků zúčastnili lyžařského 
výcvikového kurzu na Kramolíně. 
V sobotu ráno zamávali svým rodičům 
a plni očekávání nových zážitků vyrazili 
pohodlným a plně naloženým autobusem 
do Lipna nad Vltavou. Počasí nebylo 
celý týden moc shovívavé, ale sněhové 
podmínky na sjezdovkách byly celkem 

dobré. Hned po obědě byli „lyžaři“ roz-
děleni do tří skupin a vyjeli vyzkoušet 
své lyžařské či snowboardové vybavení. 
V prvních dnech se pilně věnovali hlavně 
technice lyžování a snowboardingu pod 
vedením lyžařských instruktorek p. uč. 
Smejkalové, Marešové a Manové, ke 
konci týdne již mohli porovnat své síly 
ve sjezdovém a běžkařském závodě. 
Se zdravotnickou péčí p. Zoubkové 
byli všichni nadmíru spokojeni a díky 
přednáškám o bezpečnosti na horách od 
horské služby se nikomu nestal žádný 
velký úraz. V odpoledních a večerních 
hodinách trávili čas v horském hotelu 
Kramolín celotýdenní hrou „Po sto-
pách sněžné ženy“, kdy po celý týden 
v týmech sbírali peníze „kramolíny“, za 
které si pak mohli koupit hodnotné ceny. 
Za zmínku stojí také návštěva aquaparku 
Lipno a večerní projížďka rolbou, která 
se všem moc líbila. Všichni účastníci si 
velmi dobře osvojili jízdu na lyžích nebo 
na snowboardu a doufáme, že je to bude 
mnohem častěji lákat k zimním radován-
kám třeba i s celou rodinou. 

A JEŠTĚ PÁR RÝMŮ, 
KTERÉ DĚTI SLOŽILY….. 

Kuba leží ve sněhu 
Kouká se na příšeru

Petra už nám odjela, 
Celá parta smutněla. 

David kouše propisku
až má opar na pysku. 

Bohouš to je Bůh, 
Pořád jezdí pluh. 

Jefry jezdí v pluhu, 
Namele si hubu. 

Denča jela z kopce
A srazila chodce. 

Pepa jel hned za ní 
a najel do saní….. 

Růža zlomil běžky
A pak chodil pěšky. 

Míša spadla z lanovky, 
Ujely jí sjezdovky. 

Terka jela rolbou
S ňákým pánem korbou. 

Krejza zajel do lesa
Prej chtěl auto od ESA.. 

Linda jede na lanovce, 
Nemusí už chodit kopce. 

Erika je borec, 
Sjede celý kopec. 

Bohouš je fakt super kluk, 
Na lyžích už umí pluh. 

VÝSLEDKY ZÁVODŮ 
LVK 2011 – KRAMOLÍN: 
Slalom snowboard
1.  M. Kašová 1. D. Růžička
2.  M. Vrchlavská 2. J. Slavíček
3.  V. Hornátová 3. T. Mlejnek
Slalom lyže
1.  L. Danielová 1. R. Vejvoda
2.  T. Zborníková 2. F. Smolík
3.  H. Jíňová 3. J. Vojík
Běžecké závody
1.  V. Hornátová 1. A. Fürst
2.  L. Danielová 2. J. Bulíček
3.  M. Kašová 3. B. Král

OKRESNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ
Ve středu 12. ledna se žáci naší školy 
zúčastnili okresního kola ve vybíjené 
žáků 5. tříd v Písku. Družstvo ve složení 
David Kuča, Pavel Smolík, Václav Trnka, 
Lukáš Timko, Dominik Hečko, Alec Sabol, 
Martin Pelichovský, Patrik Červeňák, 
Martin Lang, Gábina Zelenková, Andrea 
Pisingerová a Sabina Kyriánová se umístilo 
na 5. místě. Turnaj byl velmi vyrovnaný, 
všechna družstva bojovala statečně a hlav-
ně v duchu fair play. Probíhaly velké boje 
o každý míč a každého vybitého hráče. 
Ostatní družstva, která právě nehrála, 
vymýšlela taktiku a strategii na příští hru. 
I když vyhrát mohlo jen jedno družstvo, 
všichni zúčastnění žáci si výborně zahráli 
a také aktivně strávili středeční dopoledne 
pohybem. 
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RADA MĚSTA ZASEDALA z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA
12. ledna 2011

–  souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 nájemní 
smlouvy na pronájem pozemků p. č. 55, p. č. 54/1 
a p. č. 478 v kú Myšenec s ČRS MO Protivín na 
prodloužení zahájení akce „Revitalizace a zprů-
točnění odstavného ramene řeky Blanice v kú 
Myšenec“ do 31. 12. 2012

–  souhlasila s přistoupením města Protivín jako 
účastníka k řízení o pozemkových úpravách v kú 
Skály u Protivína

–  souhlasila s výřezem náletových dřevin na pozem-
cích PK 1128, 1129/2, 1129/1d1, 1129/1d2, 293/4, 
293/2 a 293/1, vše v kú Selibov a na pozemku 
p. č. 464 v kú Myšenec

–  souhlasila s pronájmem pozemků p. č. 615/3, 
vodní plocha o vým. 2708 m2 a p. č. 615/4, 
ost. plocha, neplodná půda o vým. 46 m2 v kú 
Maletice 

–  souhlasila s podáním žádosti o dotaci „Zelená 
úsporám“ na zateplení bytových domů čp. 553 
a 554 v Protivíně

 a zároveň souhlasila se zvýšením příspěvku do 
fondu oprav na 9 Kč z 1 m2, a to od 1. 2. 2011

 bere na vědomí zápis č. 1 z jednání likvidační 
komise 

 a souhlasí s vyřazením a prodejem majetku dle 
přiloženého zápisu

–  souhlasila s navýšením nájemného za m2 
v domech zvláštního určení na částku 30 Kč

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
26. ledna 2011 

–  souhlasila se zahájením jednání s většími 
vlastníky zemědělské půdy v kú Maletice 
o vyvolání komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) 
a s následným podáním požadavku na zahájení 
KPÚ v kú Maletice k Ministerstvu zemědělství 
– Pozemkovému úřadu Písek

 a doporučila zastupitelstvu města ke schválení 
podání požadavku na zahájení KPÚ v kú Maleti-
ce 

–  schválila nákup dárků k významným životním 
výročím a při vítání nových občánků města 
s platností od 1. 2. 2011 v této výši: 

 – jednotlivci k 80. a 85. narozeninám a k 90 
a více letům balíček v ceně 400 Kč a květina za 
100 Kč

 – zlatá nebo diamantová svatba – dárek v hod-
notě 700 Kč

 – vítání nových občánků dárek v hodnotě 250 Kč 
a květina za 50 Kč

–  souhlasila
 s podáním žádosti o dotaci od Jihočeského kraje 

na rok 2011 „Program prevence kriminality“
 a zároveň schválila
 finanční spoluúčast na projektu v minimální výši 

10 % celkových nákladů na projekt, tj. 6 000 Kč
–  vzala na vědomí
 předložený zápis z jednání komise zdravotní 

a sociální dne 18. 1. 2011 
 a souhlasila s pronájmem uvolněného bytu 

v DZU (penzion) na Masarykově nám. čp. 33 
–  zároveň vzala na vědomí stížnosti obyvatel DZU 

(DPS) týkající se nevhodného chování omladiny 

v parku a altánu za DPS, nerespektování značky 
zákazu venčení psů apod. 

 a uložila vedoucí OS PS pí Cvrčkové zajistit osa-
zení kamery a tabulky oznamující monitorování 
předmětného prostoru a městské policii zvýšit 
četnost kontrol této lokality hlavně v odpoledních 
a večerních hodinách 

–  schválila návrh smlouvy o dílo na zajištění 
monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu 
„Rekonstrukce místních komunikací v Protivíně“ 
s firmou G-Project s. r. o. České Budějovice 

 a pověřila starostu města jejím podpisem 
–  schválila návrh smlouvy o dílo s architektonickou 

stavební kanceláří Ing. arch. Bohuslav Štorch, 
Dukelská 620, Sezimovo Ústí II na zajištění 
studie řešení rekonstrukce 2. Mateřské školy, 
ul. B. Němcové v Protivíně

 a pověřila starostu města jejím podpisem 
–  souhlasila s vypsáním výběrového řízení na 

výběr zhotovitele akce „Kanalizace Myšenec“
 a souhlasila s obesláním těchto firem: 
 – GARANTA CZ a. s., Kněžská 365/22, 370 01 

České Budějovice
 – Regionální projektové centrum, Jiráskova 84, 

375 01 Týn nad Vlt. 
 – IN strategy, a. s., Na Zájezdu 1939, 101 00 

Praha 10 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
9. února 2011

–  souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o pronájmu pozemku PK p. č. 195/3 o vým. 233 
m2, p. č. 191/1 o vým. 475 m2 a p. č. 188/2 o vým. 
279 m2, vše v kú Milenovice Osevě – ZOVD 

–  souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu 
v umístění zemního kabelového vedení NN, slou-
pu a skříně na sloupu v pozemku p. č. 1199/1 kú 
Maletice, právo zřízení a provozování distribuční 
soustavy, za jednorázovou úplatu ve výši 8 700 
Kč + 1 740 Kč DPH

–  nesouhlasí s pronájmem části pozemku 
p. č. 1965, ost. plocha, ost. komunikace o vým. 
cca 30 m2 v kú Protivín

–  nesouhlasí s umístěním informačních horizontů 
na sloupy veřejného osvětlení 

–  schvaluje návrh obchodně technické nabídky na 
zajištění projektové dokumentace „Odkanalizová-
ní místní části Myšenec“ 

 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou 
AQUASERV, a. s. České Budějovice ve smyslu 
schválené nabídky

 a současně pověřuje starostu podpisem před-
mětné smlouvy

– bere na vědomí předložené zprávy o činnosti 
zásahových jednotek SDH v roce 2010, jejichž 
zřizovatelem je město Protivín 

– svolává veřejné zasedání Zastupitelstva města 
Protivín na úterý 22. 3. 2011 od 18 hodin do kino-
sálu MěKS Protivín s tím, že pracovní schůzka 
zastupitelů se bude konat v pondělí 21. 3. 2011 od 
18 hodin v kanceláři starosty města na radnici

– souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí inves-
tiční dotace na věcné prostředky požární ochrany 
pro JSDH na rok 2011 a s 30% finanční spolu-
účastí města na akci – pořízení 6 sad dýchací 
techniky pro JSDH Protivín – JPO II, v celkové 
hodnotě 145 000 Kč 

Zloděj v prodejnách
 Kolem poledne 6. ledna škodil zlo-

děj ve dvou prodejnách v obci Pro-
tivín. V jedné z provozoven využil 
ochoty obsluhy a pod záminkou, 
že si jen odnese zboží do vozidla, 
jej odcizil. Způsobil škodu za více 
než 6 500 korun. V další prodejně 
pak požadoval rozměnění peněz 
a odcizil hotovost dva tisíce korun. 
Protivínští policisté případ stále 
prošetřují. 

Bez řidičáku
 V neděli 9. ledna odpoledne při-

stihli policisté v Protivíně řidiče, 
který usedl za volantem osobního 
automobilu Renault, ačkoli není 
vlastníkem řidičského oprávnění. 
Policisté případ zpracovali a ozná-
mili přestupek na odbor dopravy 
k dalšímu projednání. 

Neplatí výživné
 Policisté prošetřují případ otce 

z Protivína, který si zřejmě neplní 
svou vyživovací povinnost ke svým 
dvěma nezletilým dětem. Tato 
povinnost mu vyplývá ze zákona 
o rodině a byla mu naposledy upra-
vena rozsudkem soudu na 1800 
korun měsíčně, které má skládat 
k rukám matky dětí. 

Pátrání po pohřešovaném muži 
 Včerejšího dne ukončili kriminalis-

té pátrání po pohřešovaném muži 
z Protivína, jehož zmizení ohlásila 
rodina 19. ledna. Podle doposud 
zjištěných skutečností muž spáchal 
na půdě domu sebevraždu zastře-
lením. – Okolnosti případu dále 
prošetřují kriminalisté. 

Krádež v pivovaře
 Smůlu měl zloděj z Českých Budě-

jovic, který se v sobotu 29. ledna 
odpoledne rozhodl krást v pivova-
ře. Pokusil se odtud odcizit několik 
lahví piva a plastové přepravky. 
Jeho pohybu si však všiml svědek, 
který zavolal na policii. Hlídka 
policistů z protivínského obvod-
ního oddělení přijela na místo 
a pachatele zde zadržela. Následně 
zjistili, že muž byl v posledních 
třech letech za obdobný čin odsou-
zen. Případ prověřují ve zkráceném 
přípravném řízení. 

PIVNICE BLANICE 
Po - Pá      9 -  22 hod.
So - Ne    11 - 24 hod.

Možnost objednání menších oslav, narozenin, sraz�, ve�írk�.
Masové, sýrové, �ízkové, uzeninové,

zeleninové, ovocné mísy a ob�erstvení po domluv� zajistíme. 
Kontaktujte nás na tel.�ísle 604/632 389 

P�ejeme p�íjemný den. 
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Vážení spoluobčané, 
asi každého z nás trápí, že Protivín 
nemá v současné době vyhovující 
uzavřené prostory, kde bychom se 
mohli scházet na kulturních, spor-
tovních nebo společenských akcích. 
Těmto účelům sloužila v minulosti 
budova Sokolovny, která je ale již 
několik let uzavřena kvůli svému špat-
nému technickému stavu. Její dnešní 
stav je smutný nejen z pohledu nás, 
občanů Protivína, ale i návštěvníků 
našeho města a rovněž odborníků na 
architekturu a památky, protože objekt 
Sokolovny v Protivíně navrhl význam-
ný český architekt František Krásný. 
S ohledem na svou angažovanost ve 
spolku Sokol navrhl tento architekt, 

mimo jiné, objekty sokoloven v celé 
řadě českých měst. 

Naše občanské sdružení považuje 
stav objektu Sokolovny v Protivíně za 
nesplacený dluh předchozím genera-
cím, které dokázaly Sokolovnu posta-
vit. Proto bychom rádi podpořili veřej-
nou diskusi na téma její rekonstrukce 
a jejího budoucího využití a z tohoto 
důvodu jsme se rozhodli uspořádat 
charitativní ples na podporu obnovy 
Sokolovny a výtěžek tohoto plesu 
věnovat na její rekonstrukci. Doufáme, 
že tímto krokem budeme inspirovat dal-
ší občany a firmy a že se podaří spo-
lečným úsilím dosáhnout rekonstrukce 
Sokolovny v Protivíně. 1. Charitativní 
ples pro Sokolovnu se bude konat 

dne 5. března 2011 od 20 hodin 
ve společenském sálu restaurace 
v obci Skály. Budeme velmi potěšeni, 
když se tohoto plesu zúčastníte a svou 
účastí podpoříte rekonstrukci Sokolov-
ny v Protivíně. Více informací můžete 
získat na našich webových stránkách 
www.proprotivin.cz. 

Naše Sokolovna by právě v těchto 
dnech měla oslavit 88. výročí svého 
otevření. Bylo by skvělé, kdybychom 
její 100. výročí mohli oslavit uvnitř 
Sokolovny a ne pohledem na její zchát-
ralý zevnějšek. 

Závěrem mi dovolte pár řádek 
o našem občanském sdružení Spo-
lečnost pro rozvoj Protivína, o. s., které 
ples pořádá. Naše občanské sdružení 
vzniklo v prosinci loňského roku na 
základě společného zájmu a chuti 
několika obyvatel Protivína a okolních 
obcí angažovat se ve veřejném zájmu. 
Za hlavní cíl našich aktivit považujeme 
pořádání kulturních a společenských 
akcí. Rádi bychom zaplnili některá 
prázdná místa v kulturním životě 
našeho města a nabídli typ akcí, které 
zde zatím nejsou vůbec nebo nejsou 
nastálo zavedeny. Pevně věřím, že se 
nám podaří alespoň část našich plánů 
zrealizovat a že nabídneme zábavu, 
o kterou budete mít zájem. 

za občanské sdružení 
Společnost pro rozvoj 

Protivína, o. s. 
Ing. Jiří Morávek

Ve dnech 4. až 6. února se konala tradič-
ní akce „Ledová Praha“. Pořádají ji sdružení 
Pionýr a Nadace dětem 3. tisíciletí. 

V tomto období bylo tedy možno vidět 
většinu pražských památek zdarma nebo 
za minimální cenu. Díky tomu se do Prahy 
sjelo mnoho pionýrských skupin z celé 
republiky. V našem případě, co se „tábora 
Na Kocandě“ týká, se zároveň jednalo 
o oddílový a hlavně táborový „srázek“. 
Zahajovací akcí, jako již čtrnáct let, byl 
koncert Děti dětem. Představili se zde 
vítězové tanečních, ale také pěveckých 
soutěží, pořádaných Pionýrem. Dále jsme 
si mohli prohlédnout Muzeum policie, 
které si připravilo pro akci Ledová Praha 
zvláštní program, při kterém nám názorně 
předvedli některé z odzbrojovacích chvatů 
nebo jak zneškodnit osobu, která ohrožuje 
život lidí. V neposlední řadě jsme si mohli 
prohlédnout také Národní památník i s hro-
bem Neznámého vojína a sochou Jana Žižky 
na koni, který se ovšem restauroval. Podívali 
jsme se na Prahu z Prašné brány, v Národ-
ním muzeu jsme si prohlédli interaktivní 
výstavu z českých bájí a pověstí. 

Naší třicetičlenné výpravě se líbilo, 
viděli jsme Prahu se sněhem i bez v nád-
herném sluníčku. Kubajs Naše výprava na schodišti Národního muzea v Praze. Foto R. Lenemajer

PIONÝŘI NA "LEDOVÉ PRAZE"

Pozvánka na 1. Charitativní ples pro Sokolovnu
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Měsíc únor nám i nadále umožňuje 
užívání si zimních radovánek, především 
bobování v areálu naší mateřské školy, 
na které se děti vždy velice těší a zaží-
vají při něm spoustu legrace s ostatními 
kamarády. 

Ve středu 12. ledna nás navštívili herci 
s divadelním představením Bambini, kte-
ré děti zaujalo především svým vtipným 
a hravým pojetím. Těšíme se proto na jeho 
další návštěvu v naší mateřské škole. 

S našimi předškolními dětmi probíhá již 
od začátku tohoto školního roku intenzivní 
příprava na vstup do základní školy. Hravou 
a zábavnou formou se děti učí pozorovat, 
srovnávat, souvisle a gramaticky správně 
vyprávět, logicky přemýšlet, rozvíjet fanta-

zii, matematické představy, poznávat okolní 
svět, ale také získávat správné návyky, které 
jsou pro vstup do školy nezbytné. 

Pátek – 21. leden byl pro naše před-
školáky dnem významným, neboť spolu se 
svými rodiči zavítali k zápisu do 1. třídy. 
Děti přivítaly nejen krásně vyzdobené třídy, 

ale především milé paní učitelky, které při 
rozhovoru s budoucími školáky zjišťovaly 
jejich školní zralost. Pro tuto událost se děti 
naučily básničku a písničku, kterou paním 
učitelkám následně předvedly. I my jsme 
byli děti svou přítomností v tento den pod-
pořit a proto nás velice těší jejich úspěšné 
přijetí do 1. třídy.  Kolektiv 2. MŠ

V lednu SKP – Pastelka uspořádalo 
ve spolupráci s Infocentrem v Protivíně 
putovní fotografickou výstavu jihočes-
kých mateřských center, kde se rovněž 
prezentovalo MC Pastelka. Na vernisáži 
se sešlo osm dětí a sedmnáct dospělých, 
mezi nimi i starosta města Jaromír Hlaváč, 
tajemník Miloslav Koza a koordinátorka 
Sítě mateřských center pro jižní Čechy 
Bohuslava Nejedlá, která rovněž krátce 
představila cíle a smysl „Sítě mateřských 
center“. 

Byla to pro nás první akce svého druhu, 
takže jsem se jí dost obávala, nevěděla jsem, 
jaké bude mít ohlasy a jako první věc jsem 
musela řešit prostory. Po hledání a zvažo-
vání různých možností se otevřela cesta 
v krásném prostředí kaplanky. Obě zaměst-
nankyně informačního centra, paní Marie 
Laňová i Hana Rybáková, velmi radostně 
přijaly nabídku uspořádání výstavy právě 
u nich. Tato zkušenost a vstřícnost obou 
žen mne velmi povzbudila. Děkuji jim za 
skvělou spolupráci. 

Rovněž nedisponujeme žádnými stojany, 
na nichž by se mohly fotografie prezentovat. 
Šla jsem požádat o jejich vyrobení Josefa 
Veselého, vedoucího místních technických 
služeb. Ten přislíbil stojany zadat k výrobě 
panu Josefu Brůžkovi. S ním jsem se původ-
ně domluvila na čtyřech kusech, neboť jsem 
si myslela, že to bude stačit. Fotografie 
ovšem nakonec byly větších rozměrů, tak 
jsem ho musela poprosit o přidělání dalších 

dvou. To víte, že jsem se bála, že pan truh-
lář nebude nadšený. Setkala jsem se u něj 
se vstřícností. Děkuji mu tedy za úsměv, 
pohodu a ochotu, s níž pracoval a jednal se 
mnou, technickými schopnostmi nepříliš 
vybavenou osobou. 

Nástěnky nám zapůjčilo město, takže 
děkuji paní Štefaně Komrskové za laskavou 

nabídku, s níž sama přišla. Velmi mě těší 
spolupráce a pomoc ze strany města. 

Nemohu ani nechci nezmínit ženy ze 
sboru ECM, jež připravily skvělé občerst-
vení a bratru kazateli Červeňákovi za odvoz 
materiálů. 

Děkuji tedy všem, kteří se jakkoli podí-
leli na výstavě nebo ji navštívili. M. Š. 

VÝSTAVA MATEŘSKÝCH CENTER SE PODAŘILA

ZIMNÍ RADOVÁNKY 
NÁS BAVÍ
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Nadcházející měsíc březen je nejenom toužebně 
očekávaným prvním jarním měsícem, ale také 
Měsícem čtenářů. Knihovny po celé republice 
připravují na březen nejrůznější akce nejenom 
pro své čtenáře, ale pro všechny občany 
a sledují jediný cíl: oslovit co největší počet 
lidí nabízenými knihami, četbou, upozornit na 
sebe a na své služby, podnítit zájem o čtení bez 
rozdílu věku, přivést ke knihám mládež. Městská 
knihovna se k těmto akcím již tradičně připojila 
se svojÍ nabídkou. 

BESEDA NA BŘEHU BLANICE
čtvrtek 3. března od 18.30 hodin
Dům kultury – vestibul
„Na břehu Blanice“

1.  Od roku 1967 je 2. duben vyhlá-
šen Mezinárodním dnem dětské 
knihy. Toto datum je výročím nar-
ození?

 a  Hanse Christiana Andersena 
 b Karla Jaromíra Erbena
 c  Františka Hrubína

2. Známé pohádky, jako například 
Sně hurka, Popelka, O Jeníčkovi 
a Mařence či Šípková Růženka 
zná me z mnoha zpracování a čas-
to ma jí i několik podob. Prvními, 
kdo je za psali a vydali, byli?

 a  Božena Němcová a Karel J. Erben
 b  bratři Jacob a Wilhelm Grimmové
 c  bratři Karel a Josef Čapkové

3.  Hans Christian Andersen je auto-
rem?

 a  116 pohádek
 b  126 pohádek
 c 156 pohádek

4.  V méně tradiční verzi pohádky 
„O Perníkové chaloupce“ bydlí 
v Perníkové chaloupce ježibaba 
s ježidědkem. Jak se dětem po-
dařilo v této pohádce před nimi 
utéct?

 a  pomohl jim myslivec
 b  pomohla jim Červená Karkulka

Beseda s autorkou knihy Jaroslavou Pixovou 
o mlýnech, mlynářích na řece Blanici.
Vstupné 30 Kč.

RODIČE S DĚTMI DO KNIHOVNY
– využijte nabídky 
registrace pro malého čtenáře zdarma 
V Březnu – Měsíci čtenářů rádi uvítáme ve svých 
řadách nové začínající čtenáře. Obracíme se proto 
na všechny rodiče, prarodiče, starší sourozence, 
kteří májí doma prvňáčka – malého čtenáře, při-
veďte jej poprvé do knihovny a využijte možnosti 
registrace na dobu 12 měsíců zdarma. Při své první 
návštěvě od nás malý čtenář obdrží na památku 
upomínkový list. 

ČTENÁŘ ROKU 2011 
– najděte a oceňte svého nejlepšího čtenáře 
Novým trendem celostátních knihovnických akcí 
letošního roku je založení tradice – oceňování 
nejlepších čtenářů. Také protivínská knihovna 
v březnu vybere a odmění knihou svého „Čtenáře 
roku“ – čtenáře s největším počtem výpůjček za rok 
2010. Cílem této aktivity je posilovat společenský 
význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby 
knihoven nejvíce využívají. Čtenáři vyhodnocení 
jednotlivými knihovnami postupují do krajských 
a následně celostátního kola soutěže. Nejlepší čte-
nář na úrovni kraje získá poukázku na nákup knih 
dle vlastního výběru ve výši 2 000 Kč a konečný 
vítěz v celorepublikovém kole získá poukázku na 
nákup knih dle vlastního výběru ve výši 3 000 Kč.

„ČETBA V OBRÁZCÍCH“ – výstavka kreseb 
V březnu a dubnu vás zveme k návštěvě dětského 
oddělení Městské knihovny Protivín, kde si můžete 
prohlédnout milou výstavku dětských kreseb žáků 
1. a 2. Mateřské školy Protivín. 
K výtvarnému projevu se děti inspirovaly po náv-
štěvách dětského oddělení naší knihovny, které se 
uskutečnily v loňském roce.  
Výstavku si můžete prohlédnout ve výpůjčních 
hodinách knihovny:  v pondělí, středu a pátek vždy 
od 9 do 11 hodin, od 13 do 18 hodin.
 
INTERNET ZDARMA
Připraven máme i malý dáreček pro všechny náv-
štěvníky knihovny – během měsíce března bude 
1 hodina práce na internetu mimořádně zdarma 
pro každého uživatele. 

MAGNESIA LITERA 2011 –  cena čtenářů
Ve výčtu čtenářských akcí nesmí ani letos chybět 
anketa „Magnesia litera“, při níž čtenáři dávají svůj 
hlas knize českého autora (próze, poezii, naučné), 
která vyšla v prvním vydání v roce 2010. Vylosovaní 
výherci obdrží tradičně hodnotnou knihu. 
Čtenáři mohou hlasovat na 
adrese http://magnesia.netport.
cz/letosni_litera/cena_ctenaru 
nebo soutez@magnesia-litera.
cz. Anketní lístky budou rovněž 
k dispozici v Městské knihovně 
Protivín. Uzávěrka hlasování je 
31. března 2011. 

Pro všechny milovníky pohádek bez rozdílu věku jsme připravili soutěžní vědomostní test „Letem pohádkovým světem“. Nevá-
hejte a své znalosti si vyzkoušejte všichni, i vy, co si myslíte, že už jste pohádkám odrostli. Milí rodičové, babičky i dědečkové, 
zkuste soutěžit se svými dětmi a vnoučaty, ověřte si, jestli „nezabloudíte“ v čarovném světě pohádek. Předkládáme vám 
12 jednoduchých otázek, z nabízených odpovědí je vždy jedna správná. Správnou odpověď zakroužkujte. 
Do soutěže budou zařazeny správné odpovědi, které doručíte na Městské kulturní středisko Protivín nebo zašlete 
na e-mail knihovna@kultura-protivin.cz do 30. dubna 2011. Nezapomeňte uvést své jméno, adresu a telefon. Ze 
správných odpovědí vylosujeme výherce, který obdrží DVD s dětským filmem. 

 c  pomohla jim žena na poli

5. Režisér Zdeněk Troška natáčel 
v jižních Čechách nový pohád-
kový příběh „Čertova nevěsta“. 
Současně je i spoluautorem scé-
náře, který je psán na motivy kla-
sické pohádky Boženy Němco-
vé?

 a  Divotvorný meč
 b O chytré princezně
 c Spravedlivý Bohumil

6. Komediálně laděný pohádkový 
příběh „Tři veteráni“ byl natočen 
na motivy pohádky z knihy?

 a Karla Čapka „Devatero pohádek“
 b Marie Majerové „Čarovný svět“
 c Jana Wericha „Fimfárum“

7.  Známý večerníčkový seriál „Kr-
ko nošské pohádky“ se dočkal 
i knižních vydání. Jejich autor-
kou je?

 a Božena Šimková
 b Marie Kubátová
 c Věra Jordánová

8. Známou filmovou pohádku 
„O prin cezně Jasněnce a léta-
jícím ševci“ najdeme v knižní 
podobě ve sbírce pohádek?

 a Boženy Němcové
 b Jana Drdy
 c Olgy Scheinplugové

9. Ladův kocour Mikeš Ševců 
z Hrusic byl angažován v cirku-
se?

 a Humberto
 b Berousek
 c Kludský

10. Autorství třídílného „Lexikonu 
ohrožených druhů strašidel“ 
plného skřítků, víl a jiných pohád-
kových bytostí patří?

 a Vítězslavě Klimkové
 b Hynku Klimkovi
 c Alexandru Klimentovi

11. Oblíbené postavičky Maková 
panenka a Motýl Emanuel ožívají 
v knížkách?

 a Františka Nepila
 b Václava Čtvrtka
 c Miloše Nesvadby

12. Oficiální český překlad 7 knih 
o čarodějnickém učni Harry Pot-
terovi vznikl díky překladateli?

 a Pavlu a Vladimíru Medkovým
 b Markétě Demlové
 c Editě Drozdové

LETEM POHÁDKOVÝM SVĚTEM 2011

✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄



Rezervace vstupenek v MěKS telefonem 382 251 806. 
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

březen 2011

VESTIBUL KINA

výstava fotografií – Eva Pipková
PRŮŘEZ TVORBOU OD ROKU 2007 DO SOUČASNOSTI

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < < 
středa 2. března v 17 hodin
USA 
MEGAMYSL

Rodinná komedie. Tentokrát se hlavním hrdinou stává padouch. Megamysl 
nebyl vždycky darebák. Když ho rodiče na rodné planetě posadili do vesmírného 
vozítka a poslali do světa, byl roztomilé miminko. Ke své smůle však přistál 
na Zemi, přímo uprostřed vězeňského dvora a tak získává hned několik tatínků 
se zločineckými sklony. 
Mládeži přístupný, dabováno, 96 minut, vstupné 75 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < < 
neděle 6. března v 17 hodin
USA 
LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA

Dobrodružný/rodinný/fantasy. Adaptace třetího dílu knižní série C. S. Lewise. 
Edmund a Lucinka, dvě nejmladší děti Pevensieových tráví prázdniny u příbuz-
ných společně s nesnesitelným bratrancem Eustachem. Jednoho dne z ničeho 
nic ožije obraz lodi v Lucinčině pokoji...
Mládeži přístupný, dabováno, 112 minut, vstupné 70 Kč

středa 9. března v 18 hodin
USA  Premiéra
ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA

Thriller. Skupina středoškoláků obdrží dopis s varováním, že pokud ho nepo-
šlou dál, zemřou. Zpočátku většina z nich varování ignoruje, dokud dva z nich 
– Johnny a Dante, kteří dopis neposlali, zemřou hroznou smrtí. Rozpoutává se 
souboj s časem…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 96 minut, vstupné 70 Kč

neděle 13. března v 18 hodin
ČR 
POUTA

Film roku 2010! Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení 
a útěku. Antonín, příslušník tajné policie, v sobě má obrovský nezacílený vztek 
a všechno kolem – práce i rodinný život – ho ubíjí a nudí. Upne se na Kláru, pro 
něj nedosažitelnou dívku, neví, co od ní chce, ale chce to strašně. 
Mládeži od 12 let přístupný, 145 minut, vstupné 60 Kč

středa 16. března v 18 hodin
USA  Premiéra
ZELENÝ SRŠEŇ 

Akční thriller. Britt Reid je synem jednoho z nejslavnějších a nejrespektova-
nějších mediálních magnátů v Los Angeles a je více než ochotný spokojeně 

pokračovat ve svém marnotratném a bezcílném životě plném večírků – až do 
chvíle, kdy jeho otec za záhadných okolností zemře a odkáže Brittovi své 
rozsáhlé mediální impérium. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 119 minut, vstupné 70 Kč

neděle 20. března v 18 hodin
USA  Premiéra
CIZINEC

Drama. Frank (Johnny Depp) se v průběhu spontánního výletu po Evropě 
zcela náhodou seznámí a začne flirtovat s Elise, pozoruhodnou ženou, která 
mu ale zkřížila cestu zcela plánovitě. Jejich vášnivá romance se v okouzlujícím 
prostředí Paříže a Benátek dále rozvíjí a oba zjišťují, že se nevědomky zapletli 
do smrtící hry kočky s myší. 
Mládeži přístupný, titulky, 105 minut, vstupné 70 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < < 
středa 23. března v 17 hodin
USA  Premiéra
GULLIVEROVY CESTY

Komedie/dobrodružný. Obrovské dobrodružství v malém světě. V moderním 
pojetí klasické pohádky J. Swifta hraje J. Black (King Kong) Lemuela Gullivera, 
obyčejného chlápka, který třídí poštu v redakci newyorských novin a sní o tom, 
že z něj bude autor cestopisů. Během výpravy na Bermudy, kam podfukem 
odjíždí psát článek, ztroskotá a dostane se do neobjevené země Liliputánů. 
Mládeži přístupný, dabováno, 84 minut, vstupné 70 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < < 
neděle 27. března v 17 hodin
USA 
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 

Animovaná dobrodružná komedie. „Když máš kámoše, je možné úplně 
všechno!” Sammy, malá mořská želvička, se najednou vylíhne ve hnízdě na pláži 
v Kalifornii. Jenom vyleze z hnízda a už zažívá dobrodružství. Poznává malou 
Shelly, lásku svého života, kterou v zápětí ztrácí. Rozhodne se cestovat napříč 
oceány a než se vrátí zpátky na pláž, kde se narodil, čelí mnohým nebezpečím, 
nástrahám a pořád s jedním cílem – najít Shelly. 
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné 65 Kč

středa 30. března v 18 hodin
USA  Premiéra
TŘI DNY KE SVOBODĚ

Krimi/thriller/drama. Život se zdá být pro J. Brennana perfektní až do chví-
le, kdy je jeho žena Lara zatčena pro vraždu, kterou, jak tvrdí, nespáchala. 
Po posledním odvolání začne mít sebevražedné sklony a John se rozhodne jí 
pomoci z vězení. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 122 minut, vstupné 70 Kč

neděle 6. března od 15 hodin – Dům kultury Protivín

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
Kdo by neznal klasickou pohádku O kohoutkovi a slepičce, kterak se slepička snaží zachránit chamtivého kohoutka. 

Loutkové představení (45 minut)v podání Malého divadélka Praha.Vstupné 45 Kč.
čtvrtek 17. března od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín

SCREAMERS V ŘÍŠI SNŮ
Premiérový pořad v Protivíně velmi oblíbené Travesti skupiny L. Černého. Vstupné 200 Kč.
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Každý jsme někde zanesený, zapsaný, zaevidovaný. To by byl na světě pěkný pořádek, kdyby se nevědělo, kde a kdy jsme 
se narodili, vstoupili do stavu manželského a kdy se u našeho jména objevil poslední křížek. Nebylo tomu tak odjakživa. 
Takové seznamy, jimž se začínalo říkat matriky, vznikly už ve středověku. Panovníci ani nemuseli umět dobře počítat, aby 
přišli na to, že bez dokonalého přehledu o šlechtě a jejím majetku jim leccos uniká. Zejména dávky, ačkoliv i potom je 
někdy horko těžko vymáhali, a rovněž mohli vyžadovat plnění další povinnosti, totiž počet ozbrojenců, což bylo za starých 
časů při častých bitkách a šarvátkách stejně důležité, jako naplnit královskou pokladnu tvrdou měnou. 
Matrikami se také nazývaly knihy, do nichž se zapisovali neboli imatrikulovali univerzitní studenti. Nejrozšířenější záznamy 
byli povinni vést podle Tridentského koncilu z roku 1563 (mimochodem trval 18 let) faráři. Zvláště venkovští páteři však 
se založením knih, byť nejvyššího církevního sněmu, nepospíchali. Na nařízení nereagovali příliš vstřícně, až si na ně před 
třemi sty lety vyšlápl císař Josef II. Prostě vydal patent a velebníčkům už potom nezbývalo, než se právní normě podřídit. 
Ve svém úředním obvodu museli vést zvláštní knihy o narozených, oddávaných a zemřelých, což se přikazovalo i židovským 
rabínům. Řekněme si, že se dělal pořádek v osobních stavech občanů. 
O zápisech v církevních matrikách kolují i různé pověsti. Někdy si farář spletl datum narození s datem křtu, zvlášť když na 
něj doléhaly porodní báby. Ke křtu běhávaly s nedonošenými dětmi co nejdříve po porodu, aby náhodou nezemřelo dítko 
jako nekřtěňátko. Nebo se také stalo, že si duchovní popletl jména dvou stejně starých děvčátek: Danu pokřtil na Jiřinu 
a obráceně. Rodiče sice protestovali, avšak jednou už byly holky pokropeny svěcenou vodou, tak se to zpátky vzít nedalo. 
Podle toho, kde jsou matriky vedeny, se dělí na „mrtvé“, uložené ve státních archivech a „živé“ v péči obecních či městských 
úřadů. Takovou živou matriku máme i v Protivíně s matrikářkou Olgou Jandovou (*1965). 

~ ~ ~  VÉST MATRIKU, TO JE JAKO

V našich posledních lis-
tech jste uvedla, že v Pro-
tivíně a v přilehlých osmi 
vesnicích žije 4 889 obyva-
tel. Oproti minulým letům 
je to více nebo méně?

Méně. Hranici pěti tisíc 
obyvatel jsme přesáhli 
v roce 2006, ale potom 
jejich počet zase klesl. 
Sice rozdíl mezi naroze-
nými dětmi a zemřelými 
lidmi není tak výrazný, 
avšak hodně občanů se od 
nás odstěhovává. V roce 
2009 se přistěhovalo 
77 lidí, ale 127 se jich 
odstěhovalo. 
Čím to, že lidé opouštějí 
náš milý Protivín?

Důvody nám nesdělují. 
Dozvídáme se o tom, až 
když nám to oznámí úřad 
z jejich nového bydliště. 
Spíše se jedná o mladé 
ročníky, o generaci, která 
vystuduje a začne si tvořit 
samostatný domov. Prostě se chtějí postavit na vlastní nohy, hle-
dají „hnízdo“ tam, kde dostanou zaměstnání a bydlení. Většinou 
odcházejí do větších měst, jako do Písku, Českých Budějovic, 
Prahy i dále. 

S tím zřejmě souvisí i počet narozených dětí. Loni jich 
přibylo čtyřicet osm. Víte o všech miminkách? Co když přijdou 
na svět třeba ve Strakonicích, Českých Budějovicích nebo 
jinde?

Víme, protože odtud dostaneme oznámení o jejich 
narození. 
Jeden čas se v Protivíně urodila dvojčata. 

Loni nebyla ani jedna. Poslední se narodila v roce 2007. 
Měli jsme i rodinu, kde se narodili nejprve dva kluci a po nich 
dvě holčičky. 

Sledujete, jaká křestní 
jména dávají rodiče svým 
ratolestem?

Evidenci si nevede-
me, ale samozřejmě nás 
to zajímá. Víme tedy, že až 
na dvě Terezy byla všech-
na další jména odlišná. 
Byla mezi nimi i typic-
ky tradiční – Jan, Matěj, 
Jakub, Karel, Anežka, ale 
bez Aniček a Mařenek. 
A co nějaká módní? 
Simona, Ilona, Hugo, 
nebo podle televizní nove-
ly Esmeralda?

Taková už nejdou. 
Vzpomínám si, že když 
jsme chtěli mít Petru, byl 
to docela problém, pro-
tože nebyla na seznamu 
povolených jmen. 

Teď je takový výběr, 
že si rodiče mohou vybrat 
z jedenácti tisíc jmen čes-
kých i cizojazyčných, a ta 
Petra je tam určitě. Existu-

je totiž zvláštní kniha „Jak se bude vaše dítě jmenovat“ a rodiče 
do ní u nás mohou nahlédnout nebo jim ji půjčíme i domů, 
aby se mohli v klidu rozhodnout. Důležité je to i pro spoustu 
nesezdaných párů. Pokud chtějí, aby jejich děťátko mělo už 
při narození příjmení po otci, měli by u nás prohlásit otcovství 
a uvést křestní jméno dítěte. 
Když robátka povyrostou do batolat, vítání občánků je také 
záležitostí matriky?

Ano a docela velmi milou. Dokonce se chodí maminky ptát, 
kdy se bude konat. Bývá tak pětkrát do roka. Blahopřát přijde 
pan starosta, děti z mateřské školky zarecitují nějaké básničky, 
pokaždé je to hezká slavnost, na kterou se těším. Každé dítě 
dostane balík plen, pamětní knížku, kam mu rodiče zapisují udá-

Foto Marie Černá
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PROVÁZET LIDI CELÝM ŽIVOTEM
losti v prvním roce života, například první krůček, slovo, zoubek, 
a ještě hrneček s jeho jménem a datem narození. Hrnečky nám 
dělají v chráněné dílně svaté Anežky v Týně nad Vltavou. 
To máte pro všechny stejné?

Děvčátka dostávají hrnečky růžové, kluci modré. Když 
jsme před dvěma roky začínali s hrnečky, nevěděli jsme, jak na 
to budou rodiče reagovat. Až jsme byli překvapeni, jak dobře. 
Dokonce nás prosili, abychom to nějak zařídili, aby hrnečky 
dostaly i děti, které se narodily dřív, než jsme je začali dávat. 
Vítáním dětí aktivita matriky o nejmladší občánky končí?

Vůbec ne. Pravidelným se stalo loučení s mateřskou školou. 
To pořádáme v polovině června. Mezi děti zase přijde pan sta-
rosta, dostanou malé dárečky a já si přitom uvědomuji, jak ten 
čas letí. Nedávno jsme je jako nejmenší vítali do života, pak se 
přijdou rozloučit před velkou školou a zanedlouho zase přijdou 
do obřadní síně, už jako nevěsty a ženiši. 
Kolik svateb míváte za rok?

Kolem třiceti, loni jich bylo dvacet šest. Snoubenci jsou vět-
šinou místní, ale oddáme každého, kdo u nás o svatební obřad 
požádá. Oddací den je sobota. Pokud by některá dvojice chtěla 
jiný den, musela by však zaplatit správní poplatek tisíc korun. 
Konají se svatby i jinde než v obřadní síni?

Bývaly i v zámecké zahradě, kam bychom se letos zase chtěli 
vrátit. Krásné svatby jsme měli i v přírodě, na louce u Nové Vsi 
a v Pařezí u Zelendárek. 
Vybírají si snoubenci určité datum? Například 1. 11. nebo 
10. 10. ?

Pokud si vzpomínám, v roce 2007 jsme měli 7. 7. sedm 
svateb. Magické datum však přestává působit. 
A co květen? Říkávalo se – veselka v máji přináší máry. 

Bývala to silná pověra, ale mladí lidé už od ní upouštějí. 
V posledních letech míváme svatby i v květnu. Babičky prý je 
varují, mladí nedbají. 
Ostatně nezáleží na tom kdy, ve kterém měsíci si mladí řeknou 
své ano, že ano?

Nejen mladí. Přicházejí i starší snoubenci. Dokonce opako-
vaně. Rozvedou se a po nějakém čase se nechají znovu oddat, 
protože poznali, že přece jen nejlíp se jim žije spolu. 
Nestalo se, že by si to někdo na poslední chvíli rozmyslel?

To se u nás tedy nestalo, jen se občas něco přihodí. Zapome-
nou si občanky, kytici, prstýnky. 
Co v takovém případě…?

Počkáme. Mezi svatbami si necháváme delší časový úsek. 
U nás to není jako tam, kde mají svateb hodně a ty se střídají po 
dvaceti minutách. Ostatně oddat se dá i bez prstýnků. Nakonec 
se všichni takové příhodě zasmějí. 
Nevěsty přijímají příjmení – jak je obvyklé – ženichovo nebo 
je to i naopak?

Téměř výhradně si přejí jmenovat se jako partner, výjimečně 
si nechávají ještě dívčí jméno. 
Vy, paní Jandová, fungujete jako matrikářka a zároveň jako 
obřadnice?

Mám to v popisu práce (smích). Před obřadem se musím 
přesvědčit, jestli jsou v pořádku všechny náležitosti, přitom se 
přijde na to, co zapomněli a jsou-li přítomni i dva svědci. Ti 
se také podepisují do matriky. Nu a pak představuji snoubence 
oddávajícímu. U nás jsou to tři. Pan starosta Jaromír Hlaváč, 
paní Dana Zoubková a paní Helena Vlachová. 

Už ani nevím, kdo se dřív podepisuje. Copak ženich to má 
snadné, ale co novopečená mladá paní? Nejde některé ruka 
ještě postaru?

Taky se to stává, že ze stereotypu se začne podepisovat dívčím 
jménem. Když ji upozorním, tak to opravíme. Pak se potichu 
přizná, že doma si to zkoušela nanečisto, ale v tom rozčilení to 
zapomněla. 

Po letech přijde stříbrná a po padesátiletém manželství 
zlatá svatba. Přicházejí si babičky a dědové obnovit svatební 
slib na radnici?

Ke stříbrným svatbám negratulujeme, ke zlatým ano. Letos 
jsme měli už tři. Buď manželé přijdou do obřadní síně a my jim 
uděláme slavnostní obřad. Pokud nechtějí nebo nemohou ze 
zdravotních důvodů, dojdeme s panem starostou za nimi. 
Je v Protivíně znát, že lidský věk se prodlužuje?

Myslím, že ano. Nad osmdesát let žije ve městě 143 seniorů 
a nad devadesát let 9. 
Kdo je vůbec nejstarším obyvatelem?

Je to žena a letos jí bude 102 let. 
A pak se kruh života uzavře. 

Úmrtní listy vystavuje vždy matrika, kde se událost stala. 
Pracujete s důležitými dokumenty, jaké provázejí člověka celým 
životem. Baví vás ta práce?

Velmi. Když jsem před deseti roky nastupovala na matriku, 
netušila jsem, jakou budu mít práci zajímavou a různorodou. 
O kolika lidských osudech se dozvím a kolika radostným oka-
mžikům budu přítomna. Jsem ráda, že vedení matriky není pouze 
úředničina, ale i práce s lidmi a pro lidi. 

Jan Chmelík

Nově restaurovaná malba na stropě obřadní síně Městského 
úřadu v Protivíně. Foto Sylva Karfíková.
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Bílý dům s vysokým štítem a číslem popisným 
50. V patře bylo malé okno, za kterým bohatě kvetly 
červené muškáty hnojené slepičím trusem. Na rudé 
květy létal hmyz a pootevřeným oknem vcházel bzukot 
k uším spáče. Taky zpěv ptáků, nejvíce vlaštoviček 
a jiřiček, které sbíraly mouchy v blízkém vepřinci a ješ-
tě bližší bejkárně, odkud řinčely řetězy a ozývalo se 
býčí bučení. Dům stál na rozcestí, přesně uprostřed, 
jako ženské lůno mezi stehny, což byly asfaltové 
silnice vedoucí „tam“ a „tam“. Z jedné či druhé strany 
projel tu a tam traktor a motor křičel a spáče již docela 
probudil. Postel byla dřevěná, manželská, s pelestmi 
uprostřed. S čelem za hlavou, které se lesklo. Nad 
hlavou visel kolorovaný obraz manželského páru. 
Byl tam modrooký kučeravý muž a modrooká krásná 
žena, oba hleděli kamsi do společné budoucnosti. 
A hned vedle visel další kolorovaný obraz, nádherné 
dívky s dolíčky od smíchu ve tvářích, ta byla plodem 
lásky těch do dáli hledících lidí. Vedle té dívky visel 
ještě jeden obraz, na kterém stál malý klučina s mod-
rýma očima – byl bratrem té dívky a byl synem těch 
dvou lidí, kteří společně před mnoha lety hleděli do 
budoucnosti. Snad viděli společnou radost, možná 
však sdílenou starost a lopotu. Viděli život, ve kterém 
se potkávali i míjeli, ve kterém soužili i v němž si každý 
žil svůj osud, jak už to v životě bývá. Jak už to právě 
v tom našem životě bývá – jsme dva a přesto každý je 
sám za sebe, a proto i ve smrti člověk obklopen vše-
mi, které v životě potkal a miloval, zůstává dokonale 
sám. Stejně jako se do těla vejde jedna duše, nelze 
ani umírat ve dvou, VŽDY člověk i dům umírají jeden 
každý sám opuštěn a bez pomoci. 

Možná proto se člověk tolik bojí samoty a opuště-
nosti, neb ví, že jednou, ve chvíli nejtěžší, zůstane jen 
on samojediný na jevišti, kde hlavním režisérem bude 
Smrt. Tomu se brání po celý život, myslí si, že když 
nebude v životě sám, nebude ani na svůj Konec sám, 
ale není to pravda. Jakmile duše zbaví se tíhy tělesné, 
pak zůstane trčet v meziprostoru, odkud není návratu, 
i přesto, že náhle má toho tolik co říct, odkud musí 
jít dál, do neznáma, do ticha, a nenáviděné samoty. 

Kde oslepí ho světlo a nebo zadusí tma. Co je lepší? 
Ani jedno, obojí je zničující, strach nahánějící, obojí 
je temné a dusivé. 

Na nočním stolku po levé straně, tam kde spala 
ona milovaná bytost, hlučně tikal budík. Ten nádherný 
zvuk, když se takový pořádný budík natahoval, zvuk 
kovu, pérka, drnčení při každé další otáčce, kterou 
vyloudil klíček držený mezi palcem a protějšími prsty. 
Jakmile se zhaslo, rafičky se srdečním tepem tlukou-
cího budíku se zelenkavě rozsvítily a bylo vidět tečky 
stejně zelené, které ukazovaly čtvrthodiny. 

Okno bylo zahalené do záclonky a kolem rámu 
visely květované závěsy. Vedle okna stálo obrovské 
zrcadlo se šuflátkem plným serepetiček. Na zrcadle 
byla fotka nějaké paní, ženy, kterou jsem osobně 
nikdy nepotkala a jejíž tekutiny přesto protékají 
mými žilami. 

Velké těžké skříně, stejně lesklé jako těžká dřevě-
ná postel, které ukrývaly další mnohá možná tajemství 
a nebo pouze „sváteční“ oblečení. Mezi těmi skříněmi 
byla škvíra a byla vidět dvířka do zdi, která, jakmile 
se v pokoji provoněném medem, dřevem a kouzlem 
dětství, sešeřilo, se pootevřela a do místnosti vešel 
stín, ten se pak až do rozednění krčil ve skulince mezi 
skříněmi a dveřmi do zdi. 

Podlaha byla dřevěná, měkká, teplá a plná hudby. 
Jakmile se kroky proměnily v běh, v kuchyni, která byla 
přímo pod touto ložnicí, se roztančila světla. 

Bílé dveře s prosklenou horní třetinou jemně 
zavrněly, když člověk procházel na schodiště, které 
vedlo dolů. Bylo obehnáno dřevěným zábradlím a pří-
padnému pádu ze schodů bránila plaňková dvířka, 
které jistil magnet Tokoz. Na stropě byla proutěným 
stínidlem obklopena žárovka a visel z ní bakelitový 
černý vypínač, na který jsem dlouho nedosáhla. Ještě 
nepůjdeme dolů, odkud vychází zvuky, podíváme 
se do druhé místnosti, tam kde jsou kompoty a taky 
kvašený rybíz a kde je ta papírová maska, která mne 
tak děsí, když ji má někdo na tváři. Ale taky je tam 
spousta hadrů, do kterých se lze obléct a hrát si na 
cokoli – mezi kompoty a knížkami a kvašeným rybí-
zem, v místnosti s oknem do dvora, odkud vycházel 
nejkrásnější ptačí zpěv, který už nikdy neuslyším. 

Po chvilce přehrabování člověka samota omrzí 
a má hlad. Zdola již voní černý čaj, oslazený a s citro-

nem. Stačí seběhnout kapku stočené dřevěné schody, 
ale pozor, klouže to. 

Za dveřmi uhlák s dřívím, vedle kovový kbelík 
s uhlím a u stolu sedí prošedivělý pán, namáčí štětku 
do mýdla a před zrcátkem postaveným na stole natírá 
pěnu na strniště fousů, které tak škrábe. Neopomene 
natřít trochu pěny i na moji špičku nosu – krásně to 
zavoní: „Dědo!“ zlobím se na oko, ale baví mě sle-
dovat, jak se děda šklebí do zrcátka, když se chce 
štětkou a pak žiletkou dostat do různých zákoutí, 
která tvář nabízí i skrývá. Hotovo a modrá Brilantina 
se rozvoní po celé kuchyni, štětka i s plechovým 
hrníčkem mizí, žiletka je omyta a opět vrácena do 
strojku, který je zlatý a jehož hlava držící ostří, se 
zatáčí do držátka. 

Dny plynou a postupně vše samozřejmé mizí 
– jako pára se rozpouští ve vzduchu. 

Dny šumí a v uších to huláká, jak čas rychle běží 
a bere si s sebou to, co bylo naše a naší součástí a my 
zůstáváme a pláčeme, protože je to děsivé. 

Vše, co bylo také naše a nebylo nám odepřeno, 
se náhle ocitlo za hranicí, kam jsme směli. Již nemohly 
naše kroky tak samozřejmě vejít do ložnice, kde se 
jistojistě ve skulince mezi těžkými skříněmi a dveřmi 
do zdi krčil NÁŠ stín a čekal na naše velké strachem 
vytřeštěné oči, které jsme nemohli zavřít, ačkoli nás 
únava štípala do očních víček. 

Zmizela tančící podlaha mumlající si pod každým 
naším našlápnutím, zmizela vůně medu a my už jsme 
dosáhli na bakelitový černý vypínač visící z žárovky, 
kterou obklopovalo proutěné stínítko. Zvuk přilepené-
ho Tokoz magnetu na plíšek již nebyl tak sladký a zpěv 
jiřiček a vlaštovek přehlušily nevítané vjemy. 

Již by nenašly naše oči rybízové kvašení, 
kompoty a staré knížky, pytle s hadry a tu papírovou 
masku. 

Dávno už se nemohl člověk kochat vůní Brilantiny 
a na oko se zlobit na dědu. V rohu na posteli těžce 
proleželé dávno již odpočívala po těžkém životě 
pořád krásná modrooká babička, která již nehleděla 
do budoucnosti s očekáváním, avšak trápilo ji, kam 
to svět spěje. 

Běh událostí vzal všechno kouzlo, které jsem 
kdy v tom domě našla. Běh krutých událostí způsobil, 
že již nikdy nevejdu do toho domu, nevyjdu schody 
a nepokochám se výhledem z okénka, za kterým hus-
tě kvetou muškáty hnojené slepičinci. Ani tam u Sakvů 
nemohu čekat přikrčenou osůbku, která má starost 
o slepičky, kohoutka, králíky a Kašpírkovic kočky. Již 
víckrát se neprojdu po zahradě, kde tráva byla tak 
měkká, že měl člověk pocit, že chodí v peřinách. Jen 
za plotem jsem loni viděla kvést Tvoje kytičky, babičko, 
které jsem chtěla utrhnout a vzít Ti je, aby ses potěšila, 
ale bála jsem se, že mi někdo vynadá, že trhám přes 
plot cizí květiny. Cizí… A přitom byly Tvoje… a Ty jsi 
byla taky moje. Když ve snu hledám zlatý prstýnek 
s červeným kamínkem, babičko, tak to ve skutečnosti 
hledám Tebe. Za života bys nikdy nepoznala, jak moc 
jsem Tě měla ráda a jak moc jsi byla mojí součástí, 
styděla bych se Ti to říct, nejspíš bych začala brečet, 
jako vždycky, když jsem viděla Tvoji bezmoc, která na 
mne doléhala obrovskou tíhou. 

Jako že pořád cítím dědovo škrábající strniště, 
stejně pořád cítím měkkost Tvých tváří a rtů a rukou. 
Měla jsi ruce sice prací zmožené, přesto něžné 
a krásné. 

Měli jste mi přece říct, že život je spíše o ztrátách 
a bolesti, o stesku a zklamání, možná bych pak tolik 
nebrečela. 

Loučím se s Tebou, dome. Jsem si jistá, že již 
nikdy nemůžeš nikomu nabídnout to, co jsi nabídl mně, 
neboť to krásné bylo tvořeno lidmi, kteří odešli ve své 
samotě do oslňujícího světla či dusivé tmy – a s nimi 
i s Tebou odešla i obrovská část mne. 

Lenka Landíková

Již třetí měsíc trvá chladné zimní počasí. 
Ale ani sníh, mrazy a náledí neubralo dětem 
radost z pohybu na vzduchu. Menší děti využí-
valy hlavně školní zahradu. Stavěly sněhuláky, 
pomocí lopatiček vytvářely různé stavbičky 
a velmi rády též sáňkovaly na umělém svahu. 
Starší děti pak chodily do blízkého lesa, užily 
si chůzi terénem po lesních pěšinkách či pozo-
rovaly ptáky nebo stopy lesní zvěře. 

Ani ve třídách se nezahálelo. Děti měly 
například možnost 
si při hudebním 
představení „Hra-
jeme si s písničkou“ 
zazpívat i rozpo-
hybovat celé tělo, 
díky doplňkovým 
aktivitám pískat 
na flétničku, cvi-
čit se ve správné 
výslovnosti, dále se 
seznamovat hravou 
formou s anglič-
tinou či malovat, 
kreslit nebo tvořit 
z různých materiá-
lů. Za pomoci paní 
učitelek si tak děti 
vyzdobily prostory 
mateřské školy jako 
v zimním králov-
ství. 

SKP Pastelka hledá šikovného 
a ochotného tatínka nebo stu-
denta, který by udělal webové 
stránky. Prosíme hlaste se na 
tel. čísle 608 519 929 nebo pište na 
e-mail pastelka@umc.cz. Všechny 
maminky srdečně děkují. 

DŮM

Autorka kresby „Zima v lese“ Monika Pozdílková, 4 ½ roku. 

1. MŠ „žije“ i v zimě Leden patřil již tradičně zápisu do základ-
ní školy – nejstarší děti proto navštívily 1. A 
i 1. B a byly přítomny jedné vyučovací hodině. 
Na oplátku pak zavítaly mezi ně do MŠ paní 
učitelky, které je budou v příštím školním 
roce učit. Shlédly, jak děti umějí pracovat ve 
svém známém prostředí. Díky tomu pak zápis 
samotný probíhal ve velmi přátelské atmosféře 
a všichni naši „třeťáci“ byli do ZŠ přijati. 

Únor pak začal trochu neradostně. Epi-
demie chřipek, která zavládla téměř v celé 
republice, se nevyhnula ani naší MŠ, a tak 
se už všichni společně těšíme na jaro. –EC–
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Ve dne škola, v noci mletí
Obyvatelé obou mlýnů si zde zažili krušné chvíle v době 

války i v období padesátých let, kdy došlo k znárodnění 
jejich majetku. Antonín Kozák, například po uvěznění své 
matky i bratra za druhé světové války, zůstal jako sedm-
náctiletý mladík na mlýně s těhotnou švagrovou a dvaase-
dmdesátiletým dědou. V té době studoval druhým rokem 
průmyslovou školu v Písku a k tomu musel zvládnout mletí 
pro šest vesnic. Ve dne chodil do školy a v noci obsluho-
val mlýn. Spal jen v přestávkách, než stroje semlely obilí. 
Přitom ještě trénoval hru na housle. „Měl jsem tenkrát 
ohromnou sílu, protože jsem byl přesvědčen, že se naši 
vrátí. Mlel jsem všechno, co kdo chtěl. Říkal jsem si: Ať 
mne třeba zavřou! Nikomu jsem nic neodmítl. Jednu třeti-
nu jsme mleli na povolení a ze dvou třetin načerno. Dědu 
Hájka jsem v této době vlastně poprvé viděl pracovat ve 
mlýně. Jednou tam přišla kontrola, když jsem nebyl doma. 
Děda ze sebe udělal naprostého magora – nic nevím, nic 
si nepamatuji. Kontrola s ním nic nesvedla, a tak odešla 
a už se nevrátila. 

Jednou se mi ve škole stalo, že jsem usnul při hodině 
matematiky. Profesor mě uviděl a hrozně se rozčílil a musel 
jsem k panu řediteli. Tam nezbývalo, než jít s barvou ven 

a říci, jak se věci mají. Nikomu jsem dosud neřekl, že celé 
noci pracuji ve mlýně. Ředitel pak profesorovi řekl: „Tak 
to je jiná, pane kolego!“ A začali mě hned nabízet, jestli 
nepotřebuji s něčím pomoci.

Maminka s bratrem se na konci války z vězení šťastně 
vrátili, i když maminka o třicet kilo lehčí a s podlomeným 
zdravím. Bratr se pustil s vervou do hospodaření a začal 
obnovovat mlecí stroje. Dlouho však mlýn neklapal. V roce 
1953 byl zestátněn a využívalo jej zdejší JZD. 

Opatrovníci světla
Majitel protivínského mlýna František Súhrada dostal 

od příslušných úřadů už v roce 1908 povolení ke zřízení 
elektrárny a rozvodné sítě, která bude zásobovat město 
elektřinou. Bohužel v roce 1911 zemřel. Dcera byla vdaná 
v Sarajevu, jeden syn nezletilý a druhý na vojně. Veškerá 
tíha provozu mlýna i elektrárny zůstala na vdově. Ženy 
na tomto mlýně se nechtěně stávaly podnikatelkami, to 
byl už jejich úděl. Dcera Rézinka občas do Protivína při-
jela, aby matce pomohla. Ta totiž mívala často zdravotní 
potíže. Když přišla první světová válka, nouze o potraviny 
i jiné věci postihla i mlýn. „Máslo, tuky, vejce nejsou vůbec 

PROTIVÍNSKÝ MLÝN VYRÁBĚL

Protivínský mlýn v druhé polovině 20. století.

Novinkou v regionální literatuře, která se zabývá naším krajem, je kniha putimské autorky Jaroslavy Pixové 
s názvem Na břehu Blanice, kterou najdete v místním informačním centru. Publikace je prvním dílem trilogie, 
která mapuje dolní tok řeky Blanice od jejího soutoku s Otavou až po Milenovice. Tedy proti proudu, tak jak 
dříve chodívali krajánkové. „Při čtení se vydáte s autorkou širokou říční nivou, která lákala člověka k osídlení 
od nejstarších dob. Budete sledovat historii vesnic a městečka Protivína na březích řeky, ponoříte se do vyprá-
vění o (pro řeku typických) mlýnech a mlynářích, ale třeba také o regulaci toku či povodních, které v této rovině 
mívají katastrofické následky, “ píše v úvodu knihy archeolog Prácheňského muzea v Písku Jiří Fröhlich. 
Osudy mlýnů tvoří podstatnou část této knihy. Historie je zde popsána zhruba od 18. století až po současnost. 
Vyprávění pamětníků nebo těch, kteří nyní na mlýnech žijí, nejenže obohacují knihu autentickými prožitky, 
ale díky nim nezapadnou tyto osudy v zapomnění. Zvláště obsáhlé jsou z protivínského mlýna, kde majitelé 
souhlasili se zveřejněním různých dokumentů i korespondence. Díky tomu tato kapitola přináší obzvláště živý 
obraz života první poloviny 20. století v tomto mlýně i elektrárně, která zásobovala elektřinou nejen celé město, 
ale i okolí. Další podrobné vypravování osudů poskytl Antonín Kozák, který pochází z myšeneckého mlýna. 
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ELEKTŘINU PRO CELÉ MĚSTO

k dostání a pivo někdy také ne. Začaly jsme s maminkou 
pít černé, ale teď už není vůbec žádné. Od nového roku 
přestane pivovar vařit. Není z čeho. Nynější pivo, které za 
nic nestojí, je z kukuřice, “ psala Rézinka svému choti, který 
jako důstojník sloužil v Sarajevu. Stárka odvedli na vojnu 
a mlynářka s dcerou nemohly nikoho sehnat ani do mlýna, 
ani „ke světlu“. „Máme teď mnoho svícení, které nemám 
komu předat. Maminku do elektrárny ještě nechci pustit, 
bojím se, aby nenachladla a znovu se neroznemohla. 
Těším se, až zase budu moci jít spát v 9 hodin, spát klidně 
celou noc a ráno nemuset spěchat z postele. Říkám si, že 
opatrování našeho světla je horší než malé děti. K tomu 
sice také musí člověk v noci vstávat, ale zůstane v pokoji 
a nemusí ven, “ psala Réza manželovi. I ona vážně one-
mocněla, zřejmě tyfem, ale naštěstí se uzdravila. 

Po maminčině smrti v roce 1922 se mlýna a elektrárny 
ujal mladší syn Karel, který však za rok zemřel na tuber-
kulózu, jako jeho matka. Starší syn František se nevrátil 
ze zajetí z války a mlýna se musela ujmout Réza se svým 
manželem Zdeňkem Kloubkem. Z vojáka se nyní stal 
podnikatel a s novou profesí se pral se vší vervou. Posvítit 
každý večer obyvatelům se snažil, i když nastaly problémy 
s turbínou či nebyl dostatek vody. Ale i tady zasáhl osud. 
Zdeněk Kloubek měl problémy se srdcem a v pouhých 
53 letech náhle zemřel. Tak se opakoval případ předešlé-
ho mlynáře Súhrady, který předčasně opustil svou rodinu 
a vdova byla nucena se ujmout celého podniku. Zane-

dlouho přišla druhá světová válka a Réza prožívala další 
krušné období, když jejího syna Zdeňka zatklo gestapo 
hned v prosinci roku 1939. Teprve 29. dubna 1943 byl na 
žádost matky propuštěn, aby jí mohl pomáhat ve vedení 
podniku. Válka skončila a přišla naděje na lepší časy. 
Další rány však na sebe nenechaly dlouho čekat. Už dva 
roky po válce byl mlýn vytipován jako vhodný objekt ke 
znárodnění. Dcera Jarmila, právnička v Praze, se snažila 
pomoci matce vyřešit tento problém seč mohla, ale v roce 
1953 bylo rozhodnuto. Elektrárna byla znárodněna a Rézin 
syn Zdeněk zde mohl zůstat pracovat jako strojník. Práce 
se tu pak našla i pro Terezii Kloubkovou. V mládí to byla 
velice krásná žena a celý život nesmírně vitální a pracovitá. 
Zemřela v říjnu roku 1966 ve věku osmdesáti let. Mnozí 
protivínští pamětníci si na ni jistě pamatují i na osud jejího 
syna Zdeňka. 

To je jen malá ukázka ze dvou mlýnů, které jsou pro-
tivínským obyvatelům blízké. Mohou se zde dočíst také 
o tom, jak šel život na mlýně v Putimi, v Heřmani, Mile-
novicích i v Podkrčí. Druhý díl pokročí k Vodňanům, kde 
bývalo dvanáct mlýnů. Třetí pak zmapuje další mlýny až 
na Šumavu k prameni Blanice. 

Manželé Terezie a Zdeněk Kloubkovi. 

Beseda s autorku této knihy Jaroslavou 
Pixovou se uskuteční ve čtvrtek 3. března 
od 18.30 hodin v Domě kultury Protivín. 

▼ ▼ ▼
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Jiří Wolf:  díl druhý
BUK A BUČINY – OPOMÍJENÝ POKLAD PROTIVÍNSKA
JAK A PROČ NAROSTLY SOUVISLÉ BUČINY?

Krajina kolem Protivína je mírně zvlněná, bez roklí 
a příkrých svahů. Je tomu tak dlouhatánskou dobu. Jen 
ve třetihorách dosahovalo jihočeské sladkovodní „moře“ 
až za Písek a příbojem jeho vln se vytvořil na „Horách“ 
obrazní svah okolo nadmořské výšky 460 – 480 metrů. 
Jediné výraznější změny terénu. Podnebí ve čtvrtoho-
rách až do roku 9 800 let př. Kristem (tedy na počátku 
období Wurmu) bylo studené a krajina byla jako tundra 
porostlá jen lišejníky a nízkými keříky. Vždyť v okolí Čech 
bylo souvislé zalednění a ledovce z šumavských jezer 
studily až k Protivínu. Pozvolna se oteplovalo a z různých 
míst Evropy se do české kotliny začaly nejprve šířit řídké 
borové lesy s podrostem lísky, později se kolem vodo-
tečí šířily duby a po horách ze Šumavy do studenějších 
údolí a vrcholy „Hor“ se prosadil Smrk prvotřídních tvarů. 
Teprve posledních 6 – 8 000 roků se do středních výšek 
přistěhovala stinná jedlička a spolu s ní v příznivých 
podmínkách nesnášenlivý buk. Proto vznikly na „Horách“ 
v pralesích bujné bučiny a v podhůří zůstaly pralesy 
převážně dubové. Při cestování sami posuďte, nakolik 
se lesy změnily vlivem člověka. V těchto dobách zde 
dočasně žili Bójové a Keltové (asi v 5. století př. Kristem) 
a započali zvolna ovlivňovat zdejší pralesy. Dokladem 
jsou sejpy z rýžování zlata kolem potůčků patrné dodnes 
pod „Zlatou loukou“. Ještě než dokončily pralesy svůj 
vývoj, člověk již pozměnil jejich skladbu a jinde části 
pralesů odlesnil úplně. 
(Na přiloženém obrázku dole je patrné rozšíření dřevin 
v pralesích Protivína.) 

JAK ČLOVĚK LESY VYUŽÍVAL A PŘETVÁŘEL
Ještě než pralesy na Protivínsku dokončily svůj 

vývoj, vstoupil do nich člověk svojí činností. Nejprve to 
byli hledači – lovci a záhy sběrači – pastevci. Výrazněji 
se odlesňováním uplatnil zemědělec – chovatel a oráč. 
Rozvoj průmyslu vedl ke zvýšené těžbě paliva a posléze 
stavebního dříví. To velice výrazně pozměnilo podobu 
a vývoj zdejších lesů, posléze i díky uvědomělým lesní-
kům dnes již s vysokou odpovědností k dlouhodobému 
využití lesa a jeho účinků. 

V mladším neolitu doby bronzové – asi 4 000 až 1 500 
let př. Kristem zanechali snad prvé stopy v lesích lidé pod 
„Mandou“ okolo „Zlaté louky“ v množství mohyl. Mohyly 
byly asi 3 metry vysoké, z místního kamene. Svědčí 
o přítomnosti lidské společnosti a možná i o prvním 
odlesnění v místě Zlaté louky a louky Dlouhé. Nacisté 
měli zájem i o tyto mohyly mnohdy již dávno vykradené 
a rozhrabané. Nalézali v nich bronzové přezky, nože, 
misky, jehlice či náušnice. Pomáhal jim v tom i místní 
dřevař Polanský z Těšínova-Vrchů. 

Pálení milířů a výroba potaše měly vliv na lesy nevý-
razný. Významnější změny v lesích způsobily kmeny 
Bojů a Keltů při svém stoletém rýžování zlata na všech 
potůčcích z „Hor“. 

Rozvojem zemědělství, obchodu a dopravy se začalo 
v podhůří silně odlesňovat především v dosahu hlavních 
dopravních tras – řek Blanice, Otavy, Vltavy. Vodou odplu-
lo do Prahy velké množství paliva – kmenů a zanechalo 
mnohdy holiny. 

Vpravdě pohromou bylo vlastnictví zdejších lesů 
holandsko-španělským žoldákem Huertou. Ten prodal 
lesy rodu Buqojů z Nových Hradů. Ti měli zájem pře-
devším o úspěšné lovy a vzdálený majetek tak suve-
rénně spravoval těšínovský správce. Po dobu 140 roků 
(od r. 1637) se kácelo toulavě dle okamžité potřeby pře-
devším palivového dřeva. Novohradská vrchnost byla 
spokojená, když několikrát v roce projela odpérovanou 
bryčkou a denně střelila i deset kusů zvěře spárkaté. 
Proto byly po vrstevnicích zřízeny dvě tvrdé cesty okolo 
Kamýka, první to řádná dopravní kostra. Říkalo se jim 
„rajchštajgy“. 

V roce 1740 pobořila místní smršť – „hůlava“, první 
odhad škod byl následující: návětrná správa Nová ves byla 
pobořena ze dvou třetin, v revíru Těšínov padl každý druhý 
kmen a ve Všeteči každý třetí strom. Dodnes jsou patrné 
hromady zeminy z každého vývratu – mimochodem ros-
tou na nich s oblibou z dálky viditelné hřiby. V té době byl 
střelen poslední vlk. V roce 1767 sděluje lesmistr Hufnagl, 
že ve 2 800 hektarech lesů je 19 procent větrných holin, 
5 procent zabahnělých a kamenitých bezlesí a 76 procent 
ředin, kde chyběla více jak polovina stromů. Nejvíce bylo 
jedlí, smrků a buků s příměsí břízy, borovice a dubů. Ani 
tehdy se hromadně nezalesňovalo, a tak následné porosty 
vznikly výhradně přirozenou obnovou. 

Je třeba připomenout, že buk, považovaný za oporu 
jako matka lesa, byl velmi silnou vichřicí na hřbetech 
postižen nejvíce, i když si dodnes namlouváme, že je 
větruodolný. Dnes jsou smrkové porosty po bučinách 
prvé či nejvýše druhé generace a zatím zůstala lesní 
půda s humusem plně tvořivá a zdravá. 

autorova oprava – díl první:
V odstavci Největší buky v „Horách“... S větvemi 
objem přes 15m3 a ve stáří 250 let vytvoří vysoko přes 
1 000m3/1 ha dřeva.

Informace a zvěsti čerpal autor článku z archivů, jako 
přímý účastník, nebo od jiných účastníků, ale i z dosle-
chu. Vše se odehrálo v letech 1960 až 1965. V tom-
to období byl autor zaměstnancem Lesního závodu 
Protivín. 
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Správnou odpověď na hádan-
ku z tohoto čísla PL od vás 
čekáme do 28. února 2011 buď-
to na adrese Masarykovo nám. 
37, na e-mailové adrese info-
centrum@muprotivin.cz nebo 
na telefonu 382 203 354. Na 
jednoho z vás čeká za správnou 
odpověď v Infocentru odměna. 
Podobná soutěž již probíhá na 
Facebooku Výlet do Protivína, 
kde zvítězí ten, kdo jako první 
uvede v komentáři správnou 
odpověď. 

MALUJETE, FOTOGRAFUJETE 
NEBO JINAK TVOŘÍTE 
A CHCETE SE O ZÁŽITKY 
ZE SVÉ TVORBY PODĚLIT 
S OSTATNÍMI? 
Infocentrum Protivín nabízí ve svém 
prostoru prezentaci (minivýstavy) vašeho 
umění. Přijďte se domluvit na adresu Pro-
tivín, Masarykovo nám. 37, e-mail info-
centrum@muprotivin.cz nebo telefonem 
382 203 354. Těšíme se na spolupráci. 

V sobotu 5. února v podvečer se sešlo tři-
cet tři žen Klubu na své výroční schůzi. 
V příjemné, úsměvné atmosféře hodnotily 
činnost za uplynulý rok, dohodly se na spo-
lečných akcích roku 2011. Kalendář uka-
zoval svátek Dobromily, a tak ženy vzpo-
mněly význam osobnosti snad nejznámější 
Dobromily, “vlastenkyně a spisovatelkyně 
– jak se sama podepisovala – paní Magda-
leny Dobromily Rettigové. A že nechyběly 
na stole, vedle plánovaného občerstvení, 
preclíčky dle receptu paní Rettigové se 
samo sebou rozumí. Které akce tedy 
uskutečnily ženy v roce 2010? 
–  25. března to byla beseda s ukázkami 

rukodělných prací, především zdobe-
ní rybími šupinami s paní Ludmilou 
Domínovou, členkou Národopisného 
sdružení při JčM v Českých Budě-
jovicích. Akce se velmi líbila, vždyť 
paní Ludmila získala za své mnoha-
leté udržování tradic (i ve Švýcarsku, 
Německu, rakouském Linci) titul 
Nositel tradice. 

–  11. května pak ženy se svými dětmi 
a vnoučaty“světily“ Svátek práce 
opravdu prací. Zasadily lesní strom-
ky podél cesty u protivínské čističky 
odpadních vod. 

–  V srpnu se uskutečnil autobusový 
zájezd na muzikál Starci na chmelu do 
vltavotýnského otáčivého hlediště. 

–  V září si ženy s rodinnými příslušníky 
prohlédly Chodsko a Klatovy. 

–  3. prosince připravily ženy dětem 
Mikulášskou nadílku. Pro své potěšení 
vyráběly pak ve vánoční dílně adventní 
věci. 

–  15. prosince následovalo vánoční pose-
zení s koledami a povídáním v salonku 
R–ERKA. 
V letošním roce se ve své činnosti 

posunují opět dál. Vždyť dvanáct naplá-
novaných velkých akcí mluví samo za 
sebe:
–  5. března Dětský karneval 
–  březen Tvůrčí dílna s paní Kučerovou 
– Beseda se spisovatelem Ladislavem 

Beranem 
–  duben Velikonoční dílna 
– 16. dubna Tradiční hledání velikonoč-

ního zajíčka (chata U Lomu)
–  květen Sázení stromků s dětmi, opékání 

vuřtů 
– červen/červenec Návštěva písecké Sla-

dovny –výstava malířky a ilustrátorky 
Heleny Zmatlíkové

–  10. července Borůvkobraní v Borova-
nech 

–  září Zájezd do Třeboně – výstava 
Člověk a krajina v třeboňském zámku, 
Rožmberský rok 

–  listopad Vánoční dílna s paní Kučero-
vou 

–  2. prosince Mikulášská nadílka 
Lze si jen přát, aby tak pěkná, srdečná 

atmosféra, jaká se rozprostírala nad výroč-
ním rokováním, trvala při všech akcích. 
A protože vše záleží na lidském faktoru, 
tedy na nás, věřím, že tomu tak bude. 

za Klub žen Mgr. Věra Piklová

KLUB ŽEN PROTIVÍN

Infocentrum vyhlašuje soutěž 
v Protivínských listech a na Facebooku
Infocentrum Protivín oznamuje, že v každém čísle Protivínských listů 
letošního ročníku se objeví fotografie zajímavého místa, památky 
a podobně z Protivína a okolních obcí. 
Vaším úkolem bude poznat místo, kde se zajímavost nachází. 

Provozní doba Infocentra: pon-
dělí – pátek 8 – 16 hodin, sobota 
9 – 12 hodin. Těšíme se na Vaše 
odpovědi a návštěvy Infocentra. 
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 6. 1. syn Štěpán
 Janě Šťáskové z Protivína
❀ 1. 2. dcera Emma
 Bc. Elišce Skálové z Chvaletic

Ve čtvrtek 6. ledna 2011 se ve 13.20 hodin narodil Janě Šťástkové a Standovi 
Plívovi syn Štěpán Plíva. Měřil 48 centimetrů a vážil 3,3 kilogramu. Gratulujeme 
k prvnímu občánkovi Protivína v letošním roce. 

Světový den modliteb je celosvě-
tové hnutí křesťanských žen mnoha 
tradic, které se každoročně scházejí 
ke společným modlitbám a na mnoha 
místech setrvávají v obecenství mod-
liteb a služby. 

Toto hnutí započaly ženy v USA 
a pokračují v něm ženy dnes již ve 
více než 180 zemích světa. 

Je to hnutí symbolizované každo-
ročním Dnem modliteb v první pátek 
v měsíci březnu, k němuž jsou zváni 
všichni lidé – ženy, muži i děti. 

Hnutí SDM shromažďuje ženy 
různých ras a národností, různých 
kultur a tradic k užšímu obecenství, 
k vzájemnému porozumění a k čin-
nosti podporující nejrůznější projekty 
pomoci. 

Účastí na Světovém dni modliteb 
ženy na celém světě vyznávají svou 
víru v Pána Ježíše Krista a sdílejí spo-
lu své obavy i naděje, bolesti i radosti, 
potřeby i možnosti. Myšlenky SDM 
nás povzbuzují, abychom dávali své 
talenty a své dary také během celého 
roku k dispozici našim bližním a aby-
chom sdíleli to, co nám Bůh dává na 
naší životní cestě. 

SDM v Protivíně připravují ženy 
zdejší římskokatolické církve a Evan-
gelické církve metodistické. Příprava 
na toto shromáždění a účast na něm 
dává poznat, jak naše sestry z jiných 
zemí a kultur, mluvící jinými jazyky, 
chápou různé oddíly Písma. Slyšíme, 
oč jim jde, co potřebují a můžeme se 
vcítit do jejich postavení, být s nimi 
solidární. Můžeme zakoušet bohatství 
křesťanské víry, které se v meziná-
rodním a ekumenickém vyjádření 
prohlubuje a rozšiřuje. 
Srdečně zveme k setkání, které se 
bude konat v pátek 4. března od 
18 hodin v modlitebně ECM Protivín. 

CHCEŠ POZNAT 
VYSOKÉ A NÍZKÉ TATRY? 
CA Milan Tvaroh uskuteční 

pobytový zájezd do Tater. 

Termín: 26. 6. – 1. 7. 2011 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje 

s vlastním sociálním zázemím 

(na přání i vícelůžkové) 

Stravování: polopenze 

Cena pobytu: 4 900 Kč 

Programy a výlety autobusem 

zdarma 

Přihlášky přijímá do 28. února 

2011 paní učitelka R. Branštý-

lová, Palackého 532, Protivín, 

telefon 382 251 318 .

GRATULACE KE ZLATÉ SVATBĚ
Manželé Jaroslav a Anna Markovi ze Skal oslavili 14. ledna 2011 zlatou svatbu. 
Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí do dalších společných let přejí 
dcery Jarka s manželem Jardou a Jana s manželem Vláďou. K přání se též připojují 
vnoučata Marek, Vládík a Jára s Martinkou. 

ZEMŘELI
✝ 17. 1. Stanislav Trnka, 
 52 let, Krč
✝ 18. 1. Marta Hošková, 
 73 let, Protivín
✝ 1. 2. Alžběta Hadačová, 
 95 let, Protivín
✝ 10. 2. ing. Vratislav Hrouda 
 69 let, Protivín

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB 2011 
program z Chile

Téma: Kolik chlebů máte?
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Poprvé se v roce 2010 vydáváme na 
výlet v sobotu 10. dubna vlakem do naší 
stověžaté matičky a bez kol. Vystupujeme 
na Smíchově a přes Vltavu se dostáváme 
pod Vyšehrad. Po výstupu prudkou strání 
usilovně hledáme místo, kde skočil ten 
Šemík s tím Horymírem. Od upjaté úředni-
ce v jedné z expozic Vyšehradu se dozvídá-
me, že se jedná pouze o pověst. My jí stejně 
nevěříme a jedno šikovné místečko jsme si 
sami našli. Dokonce je tu vidět ještě otisk 
kopyta. Procházíme a obdivujeme Slavín. 
Slzy do očí vhání kytice na rozloučenou od 
Olinky Blechové na hrobě Waldy Matuš-
ky. Po obědě volnou procházkou (vedeni 
Jardou Procházkou) putujeme pražskými 
Vinohrady až k žižkovskému televiznímu 
vysílači. Pak zpět do centra a na hlavní 
nádraží, odkud ve vlaku prospáváme cestu 
domů. 

Na kolo vyrážíme až 1. května při pří-
ležitosti otevření nové cyklotrasy Frymburk 
– Lipno. Akci pořádala nadace Jihočeské 
cyklostezky. Na náměstí se scházíme 
s děvčaty z Cyklorafandy a začíná to docela 
hezky, nepřijel pro nás plánovaný autobus. 
Nakonec vše zařizují pánové Votřel a sta-
rosta Písku. Do Frymburku se dostáváme se 
zpožděním a nečeká na nás ani pan hejtman 
Zimola, který cyklostezku otvíral. Přívozem 
přejíždíme na druhou stranu a zdoláváme 
kopec na Vítkův Hrádek. Výhled z ochozu 
tohoto hrádku na naše jihočeské moře dává 
zapomenout na všechny strasti a výlet si 
užíváme. Po dlouhém sjezdu a přejetí tělesa 
hráze se konečně dostáváme na zmiňovanou 
cyklostezku. Celkem jsme ujeli asi 40 km. 
Navíc jako bonus od pořadatelů dostáváme 
prohlídku města „DUDÁKOV“, protože 
jedeme domů přes půl jižních Čech. 

V sobotu 15. května jsme se spolu 
s ostatními gratulanty sešli na naší základ-
ně (hostinec Na Zastávce) ku příležitosti 
oslav významného životního jubilea našeho 
kamaráda náměstka Vaška MAZÍNA Schá-
nilce. A slavili jsme až do rána. 

Na padesátikilometrové kolečko v okolí 
Protivína, Vodňan a Hluboké, s mezipřistá-
ním v malebné vesničce Sedlec na chalupě 
našich kamarádů Honzy a Hanky Jarošo-
vých jedeme v sobotu 22. května. Důvod 
je prostý, Honza a Hanka jsou čerstvými 
prarodiči (prostě dědek a bába). Jsou na nás 
pěkně připraveni. Chvílemi to vypadá, že 
domů to bude lepší vláčkem. S Hankou ještě 
stihneme zafandit našim hokejistům proti 
Švédům. Cesta domů byla náročná. 

Za krásného letního počasí 3. června 
vyrážíme přes Maletice, Putim, Soutok, 
Zátavský most, Čertovu stezku, U Smetáka, 
Písek, U Sulana na Cajsku. Zpět přes Vrco-
vice, Záhoří, Chrastiny, Bílý Dům, Písecké 
hory, Bábu Lišků, Semice, Nový Dvůr, 
Tálín, Žďár a Zastávka. Nádherných, ale 
v tom vedru dost náročných 70 kilometrů. 

Ve dnech 5. – 7. srpna uskutečňujeme 
tradiční pánskou jízdu bez bab. Tentokrát 
na TÁBORSKO. První den máme v plánu 
dojet do Chýnova na jeskyně a nocovat 
před Táborem u Knížecího rybníka. V Pla-

né zjišťujeme, že jsme dnes nějací rychlí, 
a tak si to prodlužujeme přes Choustník. 
A vyplatilo se. V Choustníku zastavujeme 
na malé občerstvení jak v cukrárně, tak 
i v místní hospůdce, před kterou již sedí 
parta asi dvaceti cyklistů. Ti nás zde vítají 
a obdivují náš stejný úbor (cyklistický dres 
s logem Platana, znakem Města Protivín 
a na zádech s nápisem CYKLOZASTÁV-
KA Protivín – je pravdvou, že pozornost 
budí skoro všude, kam přijedeme a už jsme 
na to trochu zvyklí.) Při objednávání piva ve 
výčepu se někdo z našich zmínil, že mezi 
tou partou cyklistů venku sedí i bývalá 
hokejová legenda Jirka Holeček. Všichni 
co znáte Mazína, víte, že kromě ostatních 
aktivit je i nadšeným hokejovým brankářem 
a vyznává styl právě Jirky Holečka. V této 
chvíli bych vám všem přál Mazína vidět, 
ztratil zájem o pivo, vyběhl ven z hospody, 
prolétl mezi stolky nic netušících cyklistů. 
Když se dostal až k panu Holečkovi, nebyl 
si ihned jistý. Samozřejmě, že vše komen-
toval dost nahlas ve stylu – „To není on?“, 
„Je to on!“, „No není?“, „Je. “, „Já nevím?“ 
a nakonec „No to je von!“Ale to už nevy-
držel ani pan Holeček a společně s námi 
ostatními se svíjel smíchy. Nechal se s námi 
společně vyfotit a popřáli jsme si hodně 
pěkných kilometrů. Prohlídka Chýnovských 
jeskyní také stála za to. Ještě před tím, než 
jsme dorazili ke Knížecímu rybníku, nám 
Zdeněk Jenší (má známé snad i na Měsíci) 
domluvil v Zárybniční Lhotě prohlídku 
v soukromé zemědělské farmě. Mají zde 
totiž plně automatizovanou dojící linku a to 
byl zážitek i pro nezemědělce. Druhý den 
pokračujeme přes město husitů Tábor do 
Milevska s noclehem v Kučeři. Zážitků zase 
mnoho, samotný Tábor, pěkné vesničky na 

Jistebnicku, klášter v Milevsku. Jen počasí 
už nám tak nepřálo. Hospodský v Kučeři 
nám ušetřil starosti o noclech (hrozil déšť 
a my jinak spíme pod širákem) a nechal nás 
přespat v místní tělocvičně. V noci opravdu 
déšť spustil a prší i ráno. V deset hodin 
vyrážíme a stále prší. Na Cajsku to ještě 
jde, ale déšť přibírá na intenzitě a už leje 
jako z konve. Z Cajsky jedem přes Písek, 
U Smetáka stíháme veselku. Zahříváme se 
v Putimi a chvátáme domů. Jsme promočeni 
až na kost, voda je úplně všude. Za tři dny 
jsme ujeli okolo 225 kilometrů. 

V sobotu 14. srpna jedeme do Střížova 
uctít památku Pepy Veselého. Na zeď hřbi-
tova zavěšujeme žulovou desku s připomín-
kou smutné události. 

Na Cestu k Protivínu v sobotu 11. září 
vyrážíme v hojném počtu. Opět musíme 
poděkovat protivínským turistům za pořá-
dání této akce. Tentokrát vyšlo i počasí 
a bylo možné se cestou občerstvit. 

Milé překvapení pro nás nastává 
25. listopadu. Děvčata z CYKLORAFAN-
DY nás pozvala na jejich vernisáž ve vestibu-
lu místního Domu kultury. Překvapení ještě 
větší, když zjišťujeme, že jeden z bloků je 
věnován i našim společným výletům. 

Závěrečnou akcí roku je výstup na 
Kamýk. V úterý 28. prosince se nás vydá-
vá dvacet šest a tři pejsci od zastávky po 
žluté. U krále smrků nás docházejí děvčata 
z CYKLORAFANDY. Společně vystupuje-
me na vrchol. Opečeme buřtíky, připijeme 
na zdraví a zpět na Zastávku. Tady na nás 
čekají pečení kapříci až z Třeboně (jsou 
stejně dobří jako ti z našich rybníků). 

Nejen cyklistům, ale i všem ostatním 
přejeme hodně zdraví a radosti v roce 
2011.  za Cyklozastávku V. Růžička

CYKLOZASTÁVKA v roce 2010

Červnový výlet. Na fotografii zleva Vašek Slepička, Vašek Jaroš, Pepa Veselý, 
Vašek Mazín Schánilec a Jarda Procházka. 
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K začátku roku patří již řadu let turnaj 
pořádaný basketbalovým oddílem TJ 
Slavoj Protivín. Nebylo tomu jinak ani 
15. ledna 2011, kdy se v místní hale 
sešlo a sjelo šest týmů. 

Již tento fakt lze pokládat za organi-
zační úspěch, neboť v živé paměti máme 
ještě loňský rok, kdy z přihlášených týmů 
dorazil jen jediný z Vodňan a turnaj se 
sehrál za účasti především protivínských 
borců. I těch si přišlo zahrát letos tolik, 
že sestavili dva týmy a ještě posílili 
mančafty přespolní. Do Protivína přijeli 
již tradičně borci z Vodňan a Litoměřic, 
doplnil je tým z Lišova a premiéru měla 
na místní palubovce Soběslav. Hrálo 
se ve dvou skupinách systémem každý 
s každým a podle umístění ve skupinách 
byly na závěr sehrány zápasy o celkové 
umístění. O dodržování pravidel dbali 
zkušení rozhodčí z Českých Budějovic 
a Strakonic. Svoji úlohu měl i zjednodu-
šenou přátelskou a fair play atmosférou, 
která ve všech utkáních turnaje panovala. 
Neznamená to ale, že by některé mužstvo 
své zápasy jen odchodilo a proflinkalo, 
o vítězství se snažili všichni. 

Emoce zaplápolaly až v posledním, 
finálovém zápase, kdy došlo i na lehkou 
strkanici mezi soupeři, ti si ale brzy 
své rozdílné názory vysvětlili a zapili 
je protivínským mokem. A jak si vedla 
protivínská mužstva? Tentokrát nic moc. 
Áčko hrálo ve složení Kamil Sova, David 
Kolář, Václav Novák, Petr Řezáč, Matěj 
Mašek a Tomáš Jelínek a vyhrálo jediný 
zápas – s B týmem Protivína, celkově se 
umístilo na čtvrtém místě. Druhý tým 
Protivína – Ondřej Tryml, Filip Kolář, 
Patrik Mašek, Jakub Škoda, Tomáš Nečas, 
Jaroslav Bílek a Lucie Marková – všech-
ny své zápasy prohrál a skončil na místě 
posledním. Zejména zápas se Soběslaví 
byl pro náš druhý tým smolný, několik 
vteřin před koncem utkání za stavu 34 : 
35 nedal Tomáš Nečas koš z dvojtaktu, 
kterým by vítězství připadlo Protivínu. Za 
zmínku stojí ještě jedna skutečnost, která 
se vymkla obvyklému standardu, a to, že 
tradiční účastník turnaje – Vodňany letos 
nebyl poslední, ale předposlední. Jako 
drobnou satisfakci je třeba ale připome-
nout, že za vodňanský tým hráli i hráči, 
kteří oblékají protivínské barvy – Jiří 
Hejsek, Luděk Haviar a Zdeněk Hronek. 
Zvláště poslední jmenovaný se o tento 
výsledek zasloužil 36 body, z toho sed-
mi trojkami. Protivíňáci ostatně posílili 
i družstvo Litoměřic, zde udatně bojovali 
Aleš Řezáč a Zdeněk Havrda a pomohli 
svému týmu k celkovému vítězství v tur-
naji. Družstva z Lišova i Soběslavi posily 
nepotřebovala, přijela totiž v dostatečném 
počtu. 

K průběžnému doplňování ztracených 
kalorií a tekutin opět perfektně fungoval 

mobilní bufet, jehož provoz již virtuos-
ně zvládají paní Irena Mašková a Jitka 
Šromová. K zajištění cateringu pomohli 
i sponzoři – Pivovar Platan, Pekárna 
Klas Polanský a pan Rychtář. Turnaj byl 
zakončen posezením u výborného guláše 
a několika dalších žejdlíků iontového 
nápoje made in Protivín. 
PS: Rád bych na tomto místě veřejně 
poděkoval všem protivínským baskeťá-
kům za ocenění, kterého se mi od nich 
při vyhlašování výsledků turnaje dostalo. 
Kluci, děkuji. 
A na závěr něco statistiky:
Celkové pořadí : 
  1.  Litoměřice
  2.  Soběslav 

  3.  Lišov 
  4.  Protivín A
  5.  Vodňany 
  6.  Protivín B 
Nejlepší střelci: 
1. Miroslav Zych, Litoměřice – 43 body 
2. David Kolář, Protivín A – 38 bodů
3. Zdeněk Hronek, Vodňany – 36 bodů
Nejlepší střelci trojek : 
1. Zdeněk Hronek Vodňany 7 
2. Tomáš Jelínek, Protivín A 5
Ondřej Trymó, Protivín B 5
Martin Zabilka, Lišov 5
Milan Šebo, Litoměřice 5
Nejlepší akce: 
1. Tomáš Nečas – za zasmečování míče 
do koše 
2. Zdeněk Hronek – za dosažení koše 
odrazem míče od palubovky. 

MUDr. Oldřich Mašek

RAFANDY NA VÝSTAVĚ
Ve strakonickém hradu vystavoval své obrazy náš „zlatý slavík“ Karel Gott. Pro-
tože jsme ženské zvědavé, jely jsme se jednu sobotu v lednu do Strakonic podívat. 
Tentokrát ne na kole, neboť všude ležel sníh, ale vláček nás tam spolehlivě dovezl. 
Jely jsme sice jen čtyři – Hela, Věra, Jitka a já, ale nelitovaly jsme. 

Z nádraží ke hradu jsme se pěkně prošly. K výstavní síni nás dovedl ukazatel a potom 
jsme se už jen dívaly. Byly jsme výstavou příjemně překvapené. Zvlášť některá vysta-
vovaná plátna byla velice zajímavá. Obrazy byly doplněné o fotografie z umělcova 
života a fotografie jeho uměleckých kolegů. Také nás zaujal rodokmen Karla Gotta. 

Po zhlédnutí výstavy jsme si prohlédly nádvoří strakonického hradu se známým 
„Rumpálem“. Vždy jen projedeme okolo na kole, ale dovnitř jsme se ještě nepodívaly. 
Určitě si během cyklistické sezony do Strakonic naplánujeme výlet. 

Po kulturním zážitku jsme si sedly do cukrárny na dobrou kávičku. Ta musí při 
našich toulkách být. Do odjezdu vlaku bylo ještě dost času a my jsme si udělaly 
vycházku po Strakonicích. Musím říci, že nás město ničím zvlášť nezaujalo. Cestou 
jsme si koupily malou svačinku a pití na cestu. Pravda, domů jsme jely zase vlakem, ale 
cesta byla trochu delší. Jely jsme totiž až do Číčenic, abychom šly pěšky přes Čavyni 
do Protivína. Přece nemůžeme přerušit zimní sobotní vycházky po okolí. 

I tato sobota se vydařila a my jsme se blížily k Protivínu s dobrým pocitem, že 
jsme udělaly něco pro své tělo i ducha.  Jana Kalusová

NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ POVÍDKA

Městské kulturní středisko 
Protivín a Základní škola Proti-
vín vyhlásily v prosinci 2010 již 
V. ročník „Vánoční literární sou-
těže“ pro amatérské spisovatele od 
6 do 100 let. Dodané práce hod-
notila pětičlenná komise.

 
V I. kategorii (autoři do 15 let) 

komise vyhodnotila povídku pro-
tivínského Ondřeje Koce „Kap-
ří bondovka“. Autor získává dvě 

volné vstupenky do kina Protivín 
na všechny filmy uvedené v roce 
2011. 

Ve II. kategorii (autoři nad 15 
let) zvítězila „Vánoční povídka“ 
Alexandry Zuntové z Písku. 

Jako odměnu obdrží dvě volné 
vstupenky na pořady Městského kul-
turního střediska Protivín uvedené 
v roce 2011. 

Oběma vítězům upřímně blaho-
přejeme! Vítězné povídky otiskne-
me při vyhlášení dalšího ročníku 
soutěže. 

VÁNOČNÍ 
LITERÁRNÍ 
SOUTĚŽ

BASKETBALOVÝ TURNAJ
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Alternativní léčba pomocí REIKI v Protivíně – zdarma
(léčí zejména křečové žíly, problémy se žlučníkem, játry, ledvinami, zády, 

bolesti hlavy, deprese.. . ) Kontakt: Jiří Hejsek, tel. 724304488

Fotbalové informace

V polovině ledna zahájila přípravu na jarní 
část sezóny obě mužstva dospělých. Třikrát 
týdně nabírají kondici v hale nebo na školní 
„umělce“. Bohužel tréninkovou docházku tro-
chu narušuje velká nemocnost, přesto je trenér 
Benák s docházkou vcelku spokojen. Hráči 
absolvují v rámci přípravy kvalitní zimní tur-
naj na Hluboké. Záměrně píšu hráči, protože 
v zápasech dostávají příležitost všichni hráči, 
kteří absolvují přípravu. V kádru mužstev 
nenastaly žádné velké změny, jednu posilu 
však „A“ tým hlásí. Do Protivína se po dlou-
hých létech v mnoha českých a zahraničních 
klubech vrací „ztracený syn“, velezkušený 
Michal Remta. Všichni kolem protivínského 
fotbalu věří s jeho návratem v zlepšení útočné 
síly a více branek v sítích soupeřů. 
Dosavadní výsledky mužstva:
Jankov – Protivín 1:1 (1:0) – Soupeř měl 
zpočátku výraznou převahu v poli, do šancí 
se však dostávali jen sporadicky. Přesto se 
ujali jednobrankového vedení. Ve druhé části 
se Protivínští výrazně zlepšili a Ruczkowski 
po rohovém kopu Kučery a zpětné hlavičce 
Čecha vyrovnal. 
Protivín – Dynamo 16 1:6 (1:3) – V utkání 
s ambiciózními mladíky, kteří hráli s obrov-
ským nasazením, nastoupilo jen velmi málo 
hráčů předpokládané základní sestavy. Hosté se 
ujali vedení po hrubé chybě obrany, Pichlík po 
křídelní akci Vorla ještě stihl vyrovnat a několik 
dobrých akcí hráči nedotáhli do konce. Naopak 
po dalších hrubkách inkasovali. Ve druhé části 
byla sice hra vyrovnaná, protivínská obrana však 
nestačila reagovat na rychlé brejky hostů. 

Rudolfov – Protivín 3:2 (1:0) – V tomto 
zápase Protivínští dokázali srovnat dvoubran-
kový náskok soupeře, zápas spěl k remíze, 
bohužel v poslední minutě po rohu inkaso-
vali. Naše branky vstřelil dorážkou Färber 
po střele Vierera do tyče a následně Sládka 
do břevna a Pichlík po přihrávce Kučery 
a nezištném puštění Němečkem do prázdné 
branky.
Protivín – Bavorovice 0:0 – K tomuto zápasu 
nastoupili hráči po 4 denním náročném sou-
středění v Loučovicích. Dvoufázové tréninky 
na čím dál náročnějším terénu zanechaly na 
mužstvu stopy a zejména v prvním poločase 
se potýkali více se zatuhlostí svalů, než se 
soupeřem. V této situaci mužstvo podržel 
brankář Hesoun, který chytal v neuvěřitelné 
pohodě. Ve druhé části překvapivě únava 
jakoby ustoupila, Protivínští byli lepším 
týmem, ale opět se projevila bolest podzimu 
– proměňování šancí. A protože ani soupeř 
několik svých šancí nedal, skončil zápas 
zaslouženou remízou. 

Soustředění se celkově vydařilo, kromě 
drobného zranění J. Vojty se obešlo bez zdra-
votních komplikací, čemuž určitě přispěla 
výborná práce maséra a terapeuta Martina 
Trubky. Díky patří i vedení loučovického 
fotbalu za perfektní zázemí s rehabilitační 
linkou a majiteli s personálem penziónu Pod 
lipou za ochotu a výbornou kuchyni. 

V posledním zápase ve skupině hrál 
Protivín s rezervou Sezimova Ústí. Po 
nerozhodném poločase se hosté v druhé části 
prosadili a zvítězili 5:2. Branky Protivína 

SKP Pastelka Protivín ve spolupráci se 
Attavena o. p. s. má jedinečnou možnost 
pořádat kurzy na PC s názvem Umanutý 
zavináč. 

Kurzy jsou zdarma, pro začátečníky, 
v případě dostatečného počtu zájemců 
i kurz pro pokročilé. Hlídání dětí je zajiš-
těno zdarma. 

Kurzy jsou určeny především rodičům 
na rodičovské nebo mateřské dovolené, pro 
nezaměstnané rodiče nebo jinak ekonomic-
ky neaktivní (např. invalidní důchodci), kteří 
mají děti do 15 let. Po úspěšném ukončení 
dostanou absolventi Osvědčení o rekvalifi-
kaci s celostátní platností. V případě vážného 
zájmu se hlaste buď e-mailem: pastelka@
umc.cz nebo osobně v SKP Pastelka, Míro-
vá 171, Protivín každé pondělí v 16 – 17 
hodin, úterý až pátek v 9 – 12 hodin, popř. 
volejte 608 519 929. Hlaste se prosím do 
28. 2. 2011. Kurzy by probíhaly podle 
zájmu buď jednou týdně ve středu 4 hodiny 
od 27. 4. do 29. 6, nebo v případě velkého 
zájmu denně do konce školního roku. Ter-
mín by se musel domluvit s Attavenou. 

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

ZEMĚPISNÝ POŘAD
Ve středu 5. ledna se žáci devátých 

ročníků zúčastnili zeměpisného pořadu 
„Česká republika –známá a neznámá“, 
který pořádá náchodská agentura Medi-
aPro v kině Portyč v Písku. Jako už 
poněkolikáté byl tento pořad velmi pěkný, 
kvalitně provedený a poučný. 

ŠPLH NA TYČI
V tělocvičně školy se konala soutěž 

ve šplhu na tyči. Dvanáct „šplhounů“ 
se pokoušelo překonat rekord školy. To 
se nakonec nepodařilo, ale do desítky 
nejlepších se s výkonem 3. 00 prošplhal 
Tomáš Soumar z 9. C. 
Stupně vítězů: 
1. místo  L. Nečas, 2. B
2. místo  A. Sabol, 4. B
3. místo  P. Červeňák, 4. B
  – všichni 1. stupeň ZŠ

Zvláštní ocenění za děvčata získává 
P. Kalianková z 2. B. 

dokončení z 1. stránky

V neděli 13. února se zúčastnili fotbalisté silně obsazeného turnaje v Milevsku. 
Starší přípravka na něm obsadila 7. místo. Na fotografii stojí zleva: Hrubý, Sochora, 
trenér Novotný. Sedí zleva: Štěpka, Urban, Branštýl, Novotný. Leží Jíra, Záveský

UMANUTÝ ZAVINÁČ

stříleli R. Vojta a Vorel. Ve skupině skončili 
poslední a budou svá utkání hrát už jen jako 
přátelská. 

Také mládežníci mají rozehrané své turna-
je. Starší žáci a starší přípravky hrají svá utkání 
v Týně. Starší kluci si po 3 kvalifikačních 
turnajích vybojovali účast ve finálové skupině. 
To se bohužel přípravce nepovedlo a gólem 
obdrženým v poslední minutě rozhodujícího 
zápasu s Bechyní, budou pokračovat ve sku-
pině o 6. – 10. místo. 

Mladší žáci hrají halový turnaj v Čimeli-
cích o pohár firmy SIKO. Po 4 odehraných 
turnajích jsou na prvním místě a Vejšický 
s Cinou vedou tabulku střelců s 19 resp. 
18 vstřelenými brankami. V posledním turnaji 
27. 2. budou bojovat o vítězství v turnaji. 

V. Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
„Nejprve je nutno změnit sebe. Pak už ...“ 1., 2., 3. díl tajenky. (J. John) Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 28. února 2011 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu 
karfikova @kultura-protivin. cz. Za správné vyluštění křížovky z lednových novin získává knihu pan Vyhnal z Protivína. 
Blahopřejeme. 

Před pár lety se začala formovat cesta naší JAFY ve fotbalové 
kariéře a dneska se daří sklízet drobné ovoce naší společné sna-
hy v podobě postupu, kdy porovnáme své umění s nejlepšími 
ženskými kluby v republice v sálové kopané. 
Podařilo se nám našimi výsledky v krajském přeboru “dokopat”se 
až k republikovému klání. Po těžkém probíjení se základní skupi-
nou jsme až po finálové prohře 2:1 s třetiligovou Kaplicí o prven-
ství v kraji ukončily cestu druhým místem a s hrdostí hezkého 
pojetí hry. Naše výkony byly pro mnohé překvapením. 
Souboje o umístění v republikovém finále devíti týmů jsme 
se utkali 13. února ve Zruči nad Sázavou. – Účast na turnaji 
o mistrovský titul ČR FUTSALU–SÁLOVÉHO FOTBALU 
nepřinesl žádné velké překvapení ze strany našich fotbalistek 
z JAFY. Nováčkovskou daň si však musí vychutnat jednou každý. 
Svou účastí holky potvrdily stoupající úroveň hry a v konku-
renci prvoligových družstev (Chemcomex–Slávia Praha A/B, 
Rumové víly–Viktoria Plzeň, Klimko Darkovice–Baník Ostrava, 
FC Hradec Králové A/B, Šťírci Semily (Slovan Liberec) a tře-
tiligové Kaplice. Po prohře s A týmem pražského Chemcokexu 
4:0 a remízou s FC Hradec Králové B 1:1 holky postoupily do 
čtvrtfinálových bojů. Krutá, ale zasloužená porážka 6:1 Hradec 
Králové. A našim hráčkám přiřadila možnost získat pouze šanci 
bojovat a 7. místo. V duelu s Plzní jsme se nedokázali prosadit 

a po prohře 1:0 jsme byli oceněni osmou příčkou a velmi cen-
nými zkušenostmi. Celkovým vítězem a mistryněmi ČR se staly 
hráčky Chemcomexu Praha A. 
Podrobné informace budou v příštím vydání. 
Zápasy je možné zhlédnout z televizního záznamu na: www.
net-tv.cz (sálový fotbal) R. K. 

HC CANNIBALS PROTIVÍN 
ukončili předčasně sezónu !

Smutná informace pro všechny příznivce a všech-
ny bývalé i současné spoluhráče hokejového týmu HC 
CANNIBALS PROTIVÍN. Kvůli dlouhodobým neshodám 
a problémům s vedoucím týmu Martinem Škodou se roz-
hodlo nejvyšší vedení klubu předčasně ukončit tuto sezó-
nu 2010/2011. Tým se bude teď soustřeďovat na hledání 
nových hráčů, se kterými bychom chtěli vstoupit do další 
sezóny 2011/2012. Další 
novinky, informace a pří-
padné dotazy vám milerádi 
zodpovíme na našem webu: 
www.hccannibalsprotivin.
blog.cz 

Sportu zdar Standa Fürst

Postup na Mistrovství České republiky
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V sobotu 5. února se uskutečnil již 
osmý ročník COBRA CUPU v kyorugi 
– sportovním boji. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 150 závodní-
ků z Polska, Maďarska a České republiky. 
Protivínští taekwondisté se zúčastnili 
vzhledem k nemoci v malém počtu. Ale 
na podaných výkonech to nebylo vůbec 
znát, někteří si zde vyzkoušeli první velké 
závody. Pro všechny tato sezóna znamená 
něco nového, jelikož všichni postoupili 
o kategorii výš a též mají v kategorii vyšší 
technické stupně. 

Jako první nastoupil Jakub Chudomel, 
ale bohužel los mu nepřál a hned v prvním 
kole dostal zkušenějšího a o hlavu vyššího 
soupeře a prohrál na body. Poté nastoupil 
Jaroslav Šídlo, který byl poprvé na větších 
závodech a dal o sobě vědět. Pěknými 
výkony se probojoval až do semifinále a tam 
podlehl, totéž platí i u Martina Doubka 
a Daniela Trubky. 

Naopak Vendula Zemanová ve finálo-
vém boji „dělala co se dá“, ale nakonec 
podlehla své soupeřce a stačilo to pouze na 
2. místo. Zuzana Doubková se probojo-
vala až do finále, tam nakonec podlehla 
na body a umístila se na 2. místě. Svým 
soupeřkám nedala Adéla Kubičková 
žádnou naději a svou kategorii vyhrála. 

Nikola Trnková předvedla krásný finálový 
boj, poslechla rady trenéra a v posledních 
sekundách otočila stav a vyhrála finále 
na body. 

Pro všechny závodníky to byla velká 
zkušenost, jelikož jsou o kategorii výš 
a tudíž používají elektonické bodovací ves-
ty, více se kope a bodují údery na hlavu. 

Nyní čeká taekwondisty turnaj v Hum-
polci.

 
Celkové pořadí: 
1. místo 
 Adéla Kubičková, Nikola Trnková 
2. místo 
 Zuzana Doubková, Vendula Zemanová 
3. místo 
 Jaroslav Šídlo, 
 Martin Doubek, 
 Daniel Trubka
4. místo 
 Jakub Chudomel 

Oddíl ženské kopané hledá 
a rád by do svých řad uvítal 
dívčinu, která se nebojí stoup-
nout mezi tři tyče a zažívat se 
skvělou partou fotbalových 
nadšenkyň nejen výhry, ale 
i prohry. Kontakt je možný 
každý čtvrtek v hale od 17.30 
hodin – neváhejte!

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS
Druhá polovina soutěže stolních 
tenistů Slavoje Protivín začala se stří-
davými úspěchy. Pouze „céčko“ si 
zatím drží letošní neporazitelnost.  

Krajský přebor 12. – 14. kolo
Slavoj „A“ : Nová Ves u ČB  9:2
(Dubský 3, Färber 3, Šimoník 2, 
Mareš 1)
Nová Bystřice : Slavoj „A“  9:1
(Šimoník 1)   
Studená : Slavoj „A“  9:3 
(Dubský 1, Färber 1, Šimoník 1)

Krajská soutěž 12. – 13. kolo
Slavoj „B“ : Osek  8:9
(Brabec 3, Pešl 2, Posekaný 2, 
Weber 1)
Strakonice „A“ : Slavoj „B“  7:9
(Pešl 3, Posekaný 3, Brabec 2, 
Weber 1)

Okresní přebor 8. – 9. kolo
Slavoj „D“ : Slavoj „C“  6:12
(Marková 2, Macháček 2, Najmanová 
1, debl Marková – Macháček ; Vařečka 
P. 4, Vařečka K. 3, Zoch 3, Soumar 1, 
debl Vařečka P. – Zoch)
Kovářov „B“ : Slavoj „C“   6:12
(Mošanský ml. 2, Koloros 2, Barda 1, 
Zdeněk 1 ; Vařečka K. 4, Vařečka P. 4, 
Zoch 2, debly)
Mirovice : Slavoj „D“  13:5
(Císař ml. 4, Vaněček 4, Papoušek 3, 
Císař st. 1, debl Papoušek–Císař ml. ; 
Tománek 2, Marková 1, Macháček 1, 
debl Marková – Macháček)  
 Karel Vařečka

   
sobota 5. 3.  14 hod.  TJ Platan Protivín : HBC Betonova Holubov B
sobota 19. 3.  14 hod. TJ Platan Protivín : TJ HC Dranreb City Nová Včelnice
neděle 20. 3.  10 hod. TJ Platan Protivín : HC Olešník
sobota 2. 4.  14 hod. TJ Platan Protivín : TJ Plav Velešín 
sobota 16. 4.  14 hod.  TJ Platan Protivín : SK Palestine Thumbs 

Body na COBRA CUPU

2. OBLASTNÍ HOKEJBALOVÁ LIGA 2010–2011– hřiště Protivín

Městské kulturní středisko Protivín
nabízí k odprodeji dřevěné regály

– cena 80 Kč za 1 kus –
informace na telefonu 382 251 996




