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RADA MĚSTA ZASEDALA

Komunitní nadace Blanicko-Otavská vyhlásila 3. března 
průběžné grantové kolo pro rok 2011. Grantové řízení je určeno 
pro projekty, které přispějí k všeobecnému rozvoji Otavsko-Bla-
nického regionu. Může se jednat například o projekty ekologické, 
kulturní, podporující rozvoj venkova či mládeže, projekty sociální, 
charitativní a jiné. Grant je komunitní, to znamená, že není úzce 
tématicky zaměřen. Formulář žádosti a kompletní text grantové 
výzvy je na webu nadace www.konabo.cz.

Ve dnech 17. – 18. února uspořádala v píseckém hotelu 
OtavAréna Komunitní nadace Blanicko-Otavská ve spolupráci 
s Asociací komunitních nadací dvoudenní workshop pro nezis-
kové organizace z Otavsko-Blanického regionu. Aktivačně vzdě-
lávací program podpořilo a financovalo velvyslanectví USA. Kromě 
informací důležitých pro činnost samotných organizací získala 
každá zúčastněná neziskovka pobídkový grant Komunitní nadace 
Blanicko-Otavské ze zdrojů US embassy. Protivínské neziskovky na 
semináři zastupovaly Horizont o. s. a Středisko křesťanské pomoci 
– Pastelka. Školitele a zástupce velvyslanectví USA zaujal hlavně 
projekt protivínské Pastelky, který v létě pravděpodobně navštíví 
i zástupci amerického velvyslanectví.

Zákon o vodách (vodní zákon) – 
§ 71 odst. 6 zákon č. 254/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, přede-
pisuje každoroční prověření aktuál-
nosti povodňových plánů, zpravidla 
před obdobím jarního tání.

Z tohoto důvodu vyzýváme vlast-
níky nemovitostí v záplavovém 
území Protivína, Milenovic, Maletic 
a Myšence, k doplnění změn povod-
ňového plánu jejich nemovitosti, 
pokud k nějakým došlo. Jedná se 
např. o změnu telefonních čísel, 
změnu v počtu osob, změna vlast-
níka nemovitosti, apod).

Změnu nebo potvrzení stávají-
cího povodňového plánu prosíme 
nahlaste v do 31. března 2011 tele-
fonicky (382 203 350, 382 252 998, 
604 217 734 pí. Fialová) nebo faxem 
(382 252 998), e-mailem fialova@
muprotivin.cz nebo písemně.

Tyto změny budou zaznamenány 
ve vašich povodňových plánech, 
které jsou nedílnou součástí povod-
ňového plánu města Protivín.

Děkujeme za spolupráci
J. Fialová,

odbor výstavby, 
dopravy a ŽPMěÚ Protivínpokračování na 3. stránce

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 10. 3. 2011

–  odkládá rozhodnutí ve věci povolení samovýroby 
v kú Krč do příští schůze rady města

 a ukládá finančnímu odboru – správě majetku 
prověřit smlouvu o správě lesních pozemků s Wotan 
Forest Service, a. s. a předložit přehled všech lesních 
pozemků

–  souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi 
Jihočeským krajem jako dárcem a městem Protivín 
jako obdarovaným, jejíž předmětem je darování části 
pozemku p.  č. 2759/1, nově označené jako p.  č. 
2759/3 o vým. 37 m2, odděleného geometrickým 
plánem č. 1540–702/2009 ze dne 25. 11. 2009, v kú 
Protivín, v předloženém znění

 a doporučuje zastupitelstvu města tuto darovací 
smlouvu ke schválení

–  souhlasí s předloženým návrhem plánu společných 
zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu Myše-
nec (100% účast státu)

 a doporučuje zastupitelstvu města návrh plánu 
společných zařízení ke schválení

–  bere na vědomí zápis ze schůze zdravotní a sociální 
komise, která se konala dne 7. 3. 2011

 a souhlasí
 – s pronájmem uvolněného bytu Masarykovo nám. 

čp. 33 (penzion)
 – s pronájmem uvolněného bytu Masarykovo nám. 

čp. 21 (DPS)

–  stanovuje následující okruh firem, které budou 
osloveny ve věci podání nabídky pro akci „Obnova 
místních komunikací v osadě Myšenec po povodni 
2009“

 1) Š+H Bohunice s. r. o. Temelín
 2) Lesostavby a. s. Třeboň
 3) KOČÍ a. s. Písek

–  vybrala na základě vypsaného výběrového řízení 
na realizaci akci „Protivín, Blanická ulice – dopravní 
značení, parkovací plochy u hotelu Blanice + úprava 
veřejného osvětlení, úprava parkovací plochy“ firmu 
Š+H Bohunice s. r. o. Temelín, cena díla 498 811 Kč 
včetně DPH

 a současně schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou 
Š+H Bohunice s. r. o., který je součástí nabídky

 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy

–  vybrala na základě vypsaného výběrového řízení 
na zpracování výběrového řízení na stavbu „Odka-
nalizování obce Myšenec“ firmu Garanta CZ a. 
s., Kněžská 365/22, České Budějovice, cena díla 
60 000 Kč vč. DPH

ŠANCE PRO PROTIVÍNSKÉ NEZISKOVKY

DOPLNĚNÍ ZMĚN POVODŇOVÉHO PLÁNU
PROVĚŘENÍ AKTUÁLNOSTI POVODŇOVÝCH PLÁNŮ
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

BURZA DĚTSKÉHO
JARNÍHO A LETNÍHO

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

ve vestibulu Domu kultury
Protivín

Příjem věcí:
ve čtvrtek 24. 3. od 14 do 17 hodin
Prodej věcí:
pátek 25. 3. 9 – 12 a 13 – 17 hodin
sobota 26. 3. 9 – 11 hodin
Výdej věcí:
v sobotu 26. 3. 
od 18 do 18. 30 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 plakátována

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ
Před jarními prázdninami se uskutečnilo okresní kolo konverzační sou-

těže v anglickém jazyce. Pravidelně obesíláme soutěž našimi žáky, aby 
si mohli udělat představu, jak vyjde jejich znalost jazyka v porovnání se 
stejně starými spolužáky z celého píseckého okresu. Po náročném výběru 
soutěžících ze školního kola vzejdou ti, kteří si svými vědomostmi vysou-
těží postup na vyšší metu.

Letos si postup vybojovali Jakub Slavíček v kategorii mladších žáků 
a Veronika Nováková za žáky starší. Ani jeden se nezalekl konkurence, 
oba se poprali s opravdu náročným zadáním soutěžních úkolů, popovídali 
si s tříčlennou porotou anglicky, a protože jsou oba opravdu šikovní, zabo-
jovali a přivezli škole cenná pátá místa. Oběma gratulujeme, děkujeme za 
vzornou reprezentaci naší školy a hlavně jim přejeme, aby je angličtina 
nejen bavila, ale pomohla jim i na cestě v jejich nejen školních životech.

Pozvání rodičů, 
prarodičů a přátel školy 

na čtvrtek 24. března 
do auly základní školy.
Od 17 hodin se koná 

tradiční vernisáž 
dětských výtvarných prací 
a od 18 hodin následuje 

koncert mladých hudebníků.

ZÁPIS DĚTÍ 
do 1. Mateřské školy Protivín,
se koná ve středu 30. března 

od 8 do 15 hodin
v budově MŠ, ulice Ve školce 586

Zároveň bude probíhat 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Každé 1. pondělí v měsíci
probíhá výkup kožek

pod zámkem v Protivíně
od 15 do 16 hodin

cena kožek 15 Kč

VÝZVA
Tradiční sběr papíru bude ZŠ pořádat 
19. dubna v 7 hodin. Svázaný sběr 
možno přivézt i dříve po domluvě s pa-
nem školníkem.
Připomínáme všem občanům, že lze 
ve škole odevzdat použitý rostlinný 
olej, malé elektrospotřebiče, plastové 
láhve a baterie.

UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme všem majitelům jorkšírského teriéra,
že v průběhu měsíce března 2011 zahajuje činnost

„Psí kadeřnictví BETTY“
Těšíme se na Vaši návštěvu a pro každého pejska malý pamlsek zdarma

Najdete nás v Protivíně v Husově ulici čp. 402
Objednávky na telefonu 723 481 567 – pí.  J. Schánělcová

OLYMPIÁDA V DĚJEPISE
Letošní okresní olympiáda v dějepise měla velice zajímavé téma „Ve 

zdraví i v nemoci“ s podtitulkem „Od šamana po penicilin“. Obsahovala 
otázky na způsoby léčení, léčitele, lékaře i vědce od starověku přes 
středověk a novověk po 2. světovou válku, od Evropy po Asii, Afriku 
a Ameriku. Obšírnost tématu odradila některé zájemce, takže školního 
kola se nakonec zúčastnilo jen 16 žáků. Z nich nejlépe uspěli Vít Horáček, 
Veronika Čížková a Michaela Růžičková. Všichni tři byli vybráni do okres-
ního kola mezi 40 nejúspěšnějších žáků okresu. Ani tady se neztratili. 
V. Horáček se umístil na velmi pěkném 4. – 5. místě a obě děvčata 
v první polovině soutěžících. Všem třem patří poděkování za úspěšnou 
reprezentaci.

KREATIVNÍ SOUTĚŽ
V prosinci byla na naší škole vyhlášena kreativní soutěž o ceny „Ukaž 

svou drogu“. Zúčastnění žáci zde měli libovolnou formou ukázat, co je 
v životě naplňuje, a že drogy jsou pouze falešnou náhražkou skutečného 
prožitku, který nás provází při tvůrčí činnosti, při sportu nebo při kontaktu 
s přírodou a lidmi, které máme rádi. Výtvory přinesli hlavně žáci z prvního 
stupně a bylo opravdu těžké vybrat nejlepší práce. Také z druhého stupně 
se objevilo několik prací v trochu jiné podobě – prezentace či videa, 
a proto byly vytvořeny dvě hodnocené kategorie. Nejvíce byl ve všech 
kategoriích zastoupen sport, ale také skauting, pobyt v přírodě a péče 
o domácí zvířata. Všem soutěžícím děkujeme za účast.

Výsledky:
Kategorie I:
 1.  místo – Filip Kroutil, 4. A
 2.  místo – Jakub Chudomel, 4. A
 3.  místo – Sofie Kušnieriková, 4. A a Roman Dodič, 4. A
Kategorie II – média:
 1.  místo – Adéla Kubičková, 6. A
 2.  místo – Kateřina Moravcová, 5. A
 3.  místo – Jakub Votýpka, 9. C
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Natankoval a ujel
 Dne 3. února přijali protivínští policisté 

oznámení o ujetí od benzinové čerpací 
stanice. V půl sedmé ráno přijel povede-
ný zákazník se stříbrnou Škodou Fabia 
ke stojanu, natankoval bezmála 37 litrů 
naturalu a odjel bez zaplacení. Od čerpací 
stanice se vydal směrem na Písek.

 Policisté případ řešili jako přestupek 
proti majetku, pachatel je bohužel stále 
neznámý.

Řídil pod vlivem
 Ve čtvrtek 3. února kontrolovali policisté 

řidiče osobního automobilu Škoda, kte-
rý jel z Boru do Skal. Muž se podrobil 
dechové zkoušce, která byla pozitivní 
s hodnotou přesahující jedno promile 
alkoholu. Policisté muži sdělili podezření 
ze spáchání trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky.

Ze sběrného dvora odcizil rudlík
 V období mezi pátým a sedmým únorem 

kradl zloděj v areálu sběrného dvora 
v Protivíně. Zatím nezjištěný pachatel 
z prostoru mezi stavebními buňkami odci-
zil volně odstavený ruční manipulační 
vozík. Způsobil tak škodu 2 000 korun.

Krádež za bílého dne
 V zámku vstupních dveří do domu na 

Masarykově náměstí nalezl zloděj klíče, 
pomocí kterých se dostal do bytu a odcizil 
zde mobilní telefon Nokia. Ke krádeži 
došlo 14. února okolo půl jedné. Poli-
cisté případ řeší jako trestný čin krádeže 
a porušování domovní svobody.

Pivní přepravky
 Podezření ze spáchání trestného činu 

čelí muž, který 18. února ráno kradl 
v pivovaru. Pachatel vylezl na zděné oplo-
cení a pomocí tyče s hákem odcizil dvě 
prázdné pivní přepravky. Muž již byl za 
majetkovou trestnou činnost v minulosti 
odsouzen k trestu odnětí svobody.

 Policisté případ zpracovali ve zkráceném 
přípravném trestním řízení.

Válec na trávu
 Protivínští policisté řeší případ krádeže 

válce na trávu, ten zmizel 16. února 
v Milenovicích z prostor za kabinami 
u fotbalového hřiště. Způsobená škoda 
činí 4 000 korun. Policisté případ řeší 
jako přestupek proti majetku.

Opět alkohol
 Dalšího hříšníka, který usedl za volant, 

přistihli policisté 18. února. Muž pod vli-
vem řídil automobil značky Volkswagen 
z ulice Hřbitovní do ulice Mírová, kde 
byl kontrolován. Nezodpovědný muž 
nadýchal při opakovaných měřeních 
hodnoty přesahující dvě promile.Nyní 
čelí podezření ze spáchání trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky.

Utekly domů
 Dvě dívky, které utekly z dětského 

domova Radenín, našli policisté doma 
v Protivíně. Policisté provedli 28. února 
prověrku v místě trvalého pobytu a cho-
vanky zajistili. Pracovníci zařízení si obě 
klientky vyzvedli na policejní služebně 
v podvečer.

Městské zastupitelstvo v rámci schvá-
leného rozpočtu na rok 2011 rozhodlo 
o realizaci úpravy parkoviště za hotelem 
Garni.
V souvislosti s realizací této drobné 
stavby dojde k úpravě zeleně mezi řekou 
Blanicí a parkovištěm. Budou odstraně-
ny dva smrky, které od povodně v roce 
2002 mají odhalený kořenový systém 
a naklánějí se směrem do řeky. Dále 

dokončení z 1. stránky

–  souhlasí s bezplatným použitím městského znaku 
a barev vlajky města Protivína na dresech závodníků 
oddílu BMX Protivín

– bere na vědomí zápis z jednání komise školské 
a sportovní ze dne 1. 3. 2011

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 23. 2. 2011…

–  souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu spočívajícímu 
v umístění zemního kabelového vedení NN v pozem-
ku p.  č. 1431, p.  č. 1434 a p.  č. 1435/1 v kú Krč 
u Protivína, práva zřízení a provozování distribuční 
soustavy, za jednorázovou úplatu ve výši 10 000 Kč 
+ 2 000 Kč DPH

–  předběžně souhlasí se směnou části pozemku 
p.  č. 476/1, ost. plocha, ost. komunikace o vým. cca 
100 m2 v kú Myšenec ve vlastnictví města Protivín za 
část pozemku p.  č. 60/5, vodní plocha, zamokřená 
plocha o vým. cca 100 m2 v kú Myšenec 31

 a ukládá finančnímu odboru – správě majetku 
zveřejnění záměru směny částí pozemků a následné 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

–  bere na vědomí zvýšení nájemného o 20 % DPH 
u všech nájemních smluv na pronájem reklamních 
ploch

–  schvaluje vnitřní předpis města Protivín pro hlášení 
zpráv městským rozhlasem v předloženém znění

–  souhlasí s tím, aby byla dne 10. 3. 2011 vyvěšena 
tibetská vlajka jako připomínka 52. výročí povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu

–   souhlasí s označením stezek v kú Protivín, Myše-
nec, Krč u Protivína, Těšínov u Protivína a Milenovice 
v rámci projektu „Rozvoj sítě hipostezek v Jihočes-
kém kraji“

budou odstraněny přestárlé křoviny 
(jalovce, tisy), které jsou pouze místem 
k odhazování odpadků a dvě méně 
hodnotné borovice. Toto kácení může 
vyvolat kritiku ze strany některých obča-
nů, ale je třeba si uvědomit, že smrky, 
borovice do centra města nepatří. Jedná 
se o nevhodnou výsadu. Odstranění 
dřevin odsouhlasil odborník z Agentury 
ochrany přírody a krajiny. Dalším důvo-
dem je špatná údržba tohoto prostoru, 
který je plný odpadků a psích výkalů. 
Po obnově zelené plochy zde bude 
provedena výsadba vhodnějších dře-
vin a bude založen nový trávník. Dále 
bude zřízeno veřejné osvětlení, jedná 
se o dva osvětlovací stožáry a výměnu 
kabelového vedení mezi Blanickou ulicí 
a bytovou výstavbou za Garni. Na závěr 
bude řádně vyznačeno parkoviště pro 
osobní automobily, aby nebylo možné 
zneužívat prostor pro parkování náklad-
ních aut.
Úprava prostoru koncepčně naváže na 
parkovou úpravu nábřeží řeky Blanice 
za domem s pečovatelkou službou. Věří-
me, že tato obnova přispěje ke zkrášlení 
prostoru v bezprostřední blízkosti centra 
města.

Jan Jelínek, 
vedoucí odboru výstavby, dopravy 

ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ ZA HOTELEM GARNI
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V sobotu 5. března se ve Skalách konal 1. Charitativ-
ní ples pro Sokolovnu, který pořádalo občanské sdružení 
Společnost pro rozvoj Protivína. Ve vyprodaném sálu jsme 
měli možnost se nejen příjemně pobavit, ale také podpo-
řit dobrou věc. Svou účastí totiž každý přispěl k tomu, aby 
naše Sokolovna někdy opět ožila kulturním a sportovním 
životem.

Víme, že pořádání plesů samo o sobě není a nebude 
dostačující, ale rádi bychom všemi způsoby pomohli městu 
v jeho snaze provoz Sokolovny obnovit. Proto připravujeme 
pro tento rok i další akce, které by měly pobavit a současně 
podpořit obnovu Sokolovny, na kterých bychom vás všech-
ny rádi uvítali a o kterých budeme včas informovat.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří na charitativní ples 
pro Sokolovnu přišli. Díky jejich účasti jsme mohli předat 
výtěžek z plesu ve výši 30 000 Kč na nově zřízený úče-
lový fond Sokolovna, který pro naše občanské sdružení 
zřizuje Komunitní nadace Blanicko-Otavská. Na bankov-
ní účet tohoto fondu vedený u Oberbank AG pod číslem 
7312002824/8040 může kdokoliv přispět jakoukoliv finanční 
částkou, která bude využita na rekonstrukci Sokolovny nebo 
její případný provoz. Pro podrobnosti ohledně darů můžete 
kontaktovat zástupce Komunitní nadace Blanicko-Otavské.

Rovněž děkujeme všem sponzorům za věcné i finanční 
dary. Úplný seznam sponzorů charitativního plesu pro Soko-
lovnu a spoustu dalších fotografií z plesu můžete najít na 
webových stránkách našeho sdružení. 
www.proprotivin.cz Ing. Jiří Morávek 

za Společnost pro rozvoj Protivína, o. s. 

BEZPLATNÝ POČÍTAČOVÝ KURZ PRO RODIČE!
Rekvalifikační kurz práce na PC pro rodiče na MD/RD 
nebo nezaměstnané pečující o dítě do 15 let. Zajištěno 
hlídání dětí v místě zdarma!

S námi zvládnete: 
 • základy v programech MS Word, MS Excel
 • práci s internetem a elektronickou poštou
 • mnoho dalších užitečných dovedností

Kdy: od 27. dubna do 29. června 2011
Výuka každou středu od 8.30 do 12.00 hodin.
Při velkém zájmu také od 13.00 do 16.30 hodin
Nebo pokud se sejde pokročilá skupina, mohou být 
odpoledne pokročilé tématické kurzy.
Kde: SKP Pastelka, Mírová 171, 398 11 Protivín

Kurz je akreditovaný MŠMT, úspěšní absolventi získají 
Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Informace a přihlášky do 14. dubna 2011 přijímá 
Mgr. Miluše Šálková, telefon 608 519 929, 
e-mail: pastelka@umc.cz
Kurz připravuje Attavena, o. p. s. v rámci projektu 
„Umanutý zavináč“ ve spolupráci s SKP Pastelka.

Pro počítačové kurzy Umanutý zavináč hledáme studentku, 
maminku na RD nebo vitální, ochotnou a trpělivou babičku, 
která by si chtěla přivydělat hlídáním dětí (ve věku do 5 let) 
během kurzů, tedy každou středu 27. 4. – 29. 6. 2011 od 
8.30 do 12.00 hodin popř. i od 13.00 do 16.30 hodin.
Informace na telefonu 608 519 929 
nebo na e-mailu: pastelka@umc.cz

UMANUTÝ ZAVINÁČ

1. CHARITATIVNÍ PLES PRO SOKOLOVNU SE VYDAŘIL
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V sobotu 19. února se uskutečnil 
v restauraci Belveder výroční aktiv 
Sborů dobrovolných hasičů okrsku 
Protivín. 

Sešli se na něm zástupci všech deseti 
hasičských sborů – Chvaletice, Maletice, 
Pivovar Platan, Protivín, Myšenec, Záboří, 
Skály, Krč, Milenovice a Těšínov. aby se 
ohlédli za svou prací v uplynulém roce.

Zprávu o činnosti okrsku Protivín 
za rok 2011 přednesl br. Václav Šupitar, 
starosta okrsku Protivín. Věnoval se nej-

prve statistickým číslům všech sborů od 
nejmenšího po největší.

Ze statistických údajů vyplývá, že 
v okrsku Protivín bylo k 31. prosinci 2010 
okolo 500 členů dobrovolných hasičů.

Nejmenší SDH je ve Chvaleticích. Má 
celkem 7 členů, z toho není žádný mladý do 
18 let, na osmi akcích odpracovali členové 56 
hodin. V obci je zřízena pouze požární hlídka.
Nejpočetnější Sbor dobrovolných hasičů Mile-
novice má 93 členů, z nichž je 42 členů do 18 
let. Na 60 akcích odpracovali 410 hodin.

Okrskový výbor se v průběhu loňské-
ho roku sešel pětkrát. Velkou pozornost 
věnoval přípravě a organizaci okrskové 
soutěže, která se velice vydařila. Podílel 
se na organizaci čtyř pohárových soutěží 
v Krči, Skalách a Milenovicích, kde 
proběhla pohárová soutěž dospělých 
i mládeže. – Okrskový výbor nezůstal 
pasivní ani k bleskovým povodním, kte-
ré zasáhly severní Čechy. Na popud br. 
Josefa Kováříka byla vyhlášena finanční 
sbírka. Vybranou částku 23 200 korun čle-
nové okrskového výboru osobně předali 
hasičům obce Dětřichov v Libereckém 
kraji, kteří přišli o hasičskou zbrojnici. 
– O dobrých vlastnostech místních hasičů 
svědčí, že se padesát členů ze čtyř sborů 
zapojilo do pátrací akce po pohřešovaném 
hasiči.

Pochvala za okrsek byla vyslovana 
Jiřímu Kvasnovskému z SDH Milenovice 
za zdárné provedení školení a zkoušek 
rozhodčího mládeže 1. stupně.

Ocenit je potřeba nejen organizaci, ale 
především dosahované vynikající výsledky 
sborů v soutěžích. V roce 2010 se konaly 
dvě soutěže v Milenovicích, jedna v Krči, 
ve Skalách a v Záboří. Zábořští hasiči pořá-
dali také noční soutěž. Sbory protivínského 
okrsku obsadily přední místa v okrese, 
soutěžící se účastnili i krajských kol.

V loňském roce se zástupci SDH Mile-
novice a SDH Záboří zúčastnili i celostát-
ních hasičských oslav v Litoměřicích, které 
se konají jednou za tři roky.

Velitel okrsku br. Jaroslav Babák ve své 
zprávě s potěšením konstatoval malý počet 
výjezdů k zásahům. Navíc je jednalo vždy 
jen o „drobnosti“.

Druhou část svého vystoupení věno-
val soutěžnímu klánímu. Rok začal 
24. dubna okrskovou soutěží v Záboří, 
odkud si vítězství odvezli v kategorii 
muži Milenovice a v kategorii žen Skály. 
Následovala okresní soutěž v Milevsku. 
Obě hlavní kategorie vyhráli zástupci 
našeho okrsku – muži z Krče a ženy 
ze Skal. Vítězství znamenalo postup na 
krajskou soutěž do Jindřichova Hradce. 
Za reprezentaci našeho okrsku okresu 
patří soutěžícím velký dík.

V šesti uskutečněných pohárových 
soutěžích naši soutěžící obsazovali i celé 
stupně vítězů.

Tradiční soutěž „O pohár ředitele pivo-
varu Platan“, letos vyhrálo družstvo z Krče 
před druhým Zábořím a třetími Skalami. 
Naši hasiči nejen sami soutěží, ale jsou také 
jejich pořadateli. Letos se v okrsku konaly 
tři pohárové soutěže a je třeba konstatovat, 
že jejich úroveň byla perfektní.

V roce 2011 čeká hasiče sedmikolová 
pohárová soutěž (11. 6. Jehnědno, 25. 
6. Dražíč, 5. 7. Tálín, 16. 7. Milenovice, 
20. 7. Krč, 27. 7. Milevsko, 10. 9. Skály) 
a postupové soutěže, které vyvrcholí 18. 
června krajskou soutěží v Písku.

Okrsek patří k nejaktivnějším v okrese 
Písek zásluhou mnoha hasičů. Z jednot-
livců je mimo jiné třeba vyzdvihnout 
a poděkovat br. Ladislavu Špačkovi, který 
má hlavní zásluhu na kvalitách soutěží.

POVINNÉ RUČENÍ PRO ROK 2011
GENERALI POJIŠŤOVNA          AXA POJIŠŤOVNA
                             ZÁKLAD     KOMPLET
 do 1000 ccm 1116,- 1339,-  0 – 49 kW 1620,-
 1001 – 1350 1440,- 1728,-  50 – 59 kW 1800,-
 1351 – 1450 1872,- 2246,- 60 – 69 kW 2160,-
 1451 – 1850 2088,- 2505,- 70 – 79 kW 2844,-
 1851 – 2000 2988,- 3585,- 80 – 99 kW 3600,-
 2001 – 2500 3312,- 3974,- 100 a více 4320,-
 nad 2500ccm 4860,- 5832,- přívěs  146,-
Uvedené ceny jsou zohledněny 55% bonusem. Cena je stanovena 
 podle výkonu,
Pro držitele ZTP ještě sleva 20%.  s 50% bonusem, 
 věku pojistníka 30 – 69 let
KOMPLET zdarma střet se zvěří.  a při roční platbě.

POJIŠŤOVNA ČPP – 
– slevy za věk pojistníka, stáří vozidla, roční platbu + mimořádný bonus 35%.

Aktuální informace o plánované důchodové reformě.

Další služby: penzijní připojištění, pojištění domácností a staveb, odpovědnosti,
úrazové a životní pojištění, stavební spoření, spořící účty.

Finanční poradenství Jiří Jíně, Masarykovo náměstí 14, Protivín
pondělí 9 – 11 hodin, úterý, středa, čtvrtek 14 – 17 hodin
telefon 777 615 202, 777 615 203

Výroční aktiv dobrovolných hasičů okrsku Protivín

Na snímku zleva br. Jiří Novák, starosta OSH SHČMS, br. Václav Šupitar, 
starosta okrsku SDH Protivín a br. Josef Kovářík, člen okrsku SDH Pro-
tivín. Foto Jiří Kvasnovský
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Tábor se nachází u obce Skočice (okres Strako-
nice) na malém lesním palouku a funguje zde již 
30 let. V areálu se nachází dřevěná jídelna, 
ošetřovna, srub vedoucího a kuchyně, ve které 
5x denně připravují kvalifikovaní kuchaři čers-
tvou stravu. Účastníci tábora jsou ubytováni ve 
stanech s podlážkou, dvěma válendami a stol-
kem. Pro dokonalou lesní atmosféru zde doposud 
nebyla zavedena elektřina. Mimo celotáborové 
hry na děti čeká řada zajímavých aktivit, sportov-
ní vyžití, táboráky, celodenní výlet a další pestrý 
program. O děti a jejich zábavu se postará tým 
zkušených, kvalifikovaných vedoucích, včetně 
zdravotnice a kuchařů.

1. běh: 3. 7. – 16. 7. 2011
Kocanda, země bájí, pověstí a pohádek

Velice zajímavá, humorně 
pojatá celotáborová hra je 
motivována směsí českých 
i světových bájí, pověstí 
a pohádek. S dětmi se setká 
např. Odysseus, Perseus, Král 
Artuš, Praotec Čech či Bivoj, 
s těmi menšími pak Asterix 
a Obelix, Ježibaba nebo Sně-
hurka a na Kocandě se určitě 
ukáže i Dařbuján a Pandr-
hola.

Hlavní vedoucí: „Stanley Skóťa“ – Stanislav 
Skotnica st. (21 let praxe ve funkci hlavního 
vedoucího) 
telefon: 608 964 650, 602 887 295 
e-mail: stanleyskota@seznam.cz

3. běh:
31. 7. – 13. 8. 2011
Harry Potter

Chcete zažít stejná dobro-
družství jako Harry Potter? 
Najít Kámen mudrců, vyhrát 
Ohnivý pohár nebo se proletět 
na koštěti? Naučit se používat 
čáry a kouzla? Pomoci zvítězit 
v největší bitvě v dějinách kou-
zelnického světa? Porazit „Ty 
víš koho?“ Pak právě pro tebe 

se otevírá Škola čár a kouzel Na Kocandě!
hlavní vedoucí: „Lenčík“ – Radek Lenemajer,
telefon: 731 148 301 
email: kocandato@seznam.cz

4. běh:
14. 8. – 26. 8. 2011
Robin Hood

Anglie, l.p. 1190, král Richard 
vede křížovou výpravu do 
Svaté Země. Vládu nad Anglií 
svěřil svému bratru Janovi, 
který vládne lidu železnou 
rukou. Zavádí daně, ruší dávné 
smlouvy, zabavuje pozemky 
a majetek. Jediný, kdo se mu 
dokáže vzepřít je Robin Hood, 
pán z Locksley. Staň se členem 
Robinovy družiny a pomoz 

zastavit drancování a navrátit Anglii mír a řád.
Doporučeno pro děti 7 – 15 let.
hlavní vedoucí: „Jeníček“ – Jan Mertl
telefon: 736 754 409 
e-mail: info@kocanda.info

Přihlášky a info na www.protivin.pionyr.cz

V minulém čísle Protivínských listů jsme otiskli fotografii zrekonstruované 
štukové výzdoby stropu v kaplance. 
Odměna za správnou odpověď čeká v Infocentru na paní Zdeňku Hlavien-
kovou. Blahopřejeme
Také tentokrát se těšíme na správné odpovědi na otázku, na kterém domě se 
nachází znak na této fotografii? Své reakce zašlete do 1. dubna 2011 na adre-
su Infocentra – Masarykovo nám. 37 nebo na e-mailovou adresu infocentrum@
muprotivin.cz, či nám svou odpověď přijďte sdělit osobně. Velmi se těšíme na 
vaši návštěvu.

Srdečně vás zveme na výstavu historických fotografií a pohlednic Protivína a okol-
ních vesniček. Snímky nám laskavě zapůjčil známý sběratel a badatel Jaroslav 
Boušek. V mnoha případech se jedná o raritní výjevy, které určitě potěší nejen 
pamětníky, ale každého, kdo má k Protivínu a jeho okolí blízký vztah. Na měsíc 
duben pro vás připravíme výstavku s jarní a velikonoční tématikou.
Velmi se těšíme na vaši návštěvu v době: 
 pondělí – pátek  od 8 do 16 hodin
 sobota   od 9 do 12 hodin

SOUTĚŽ INFOCENTRA PROTIVÍN.. . 
V každém čísle letošního ročníku PL zveřejníme fotografii zajíma-
vého místa, památky a podobně z Protivína a okolních obcí. Vaším 
úkolem je poznat místo, kde se zajímavost nachází. 

LETNÍ TÁBOR
na Kocandě – 2011

Městské kulturní středisko Protivín
zve malé i velké na Velikonoční odpoledne

v sobotu 16. dubna od 13 hodin

PŘEKONÁME VLASTNÍ REKORD V POČTU ŘEHTÁČŮ ?
KTERÁ ŘEHTAČKA BUDE NEJSTARŠÍ ?

HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO POKLADU 
zábavná stezka se soutěžemi o ceny

registrace od 13. hodiny, kdy soutěžící obdrží startovací kupón 
a mapku trasy a stanovišť

 ZÁBAVNÁ STEZKA od 14 do 17 hodin

od 15.30 hodin – "Kůzlátka a vlk"
Divadlo Špílberg připravilo 

v muzikálové podobě a ve verších známý příběh

MALÝ VELIKONOČNÍ TRH — OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO



KINO JE VYBAVENO SYSTÉMEM DOLBY–SR

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

POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

duben 2011

VESTIBUL KINA

výstava výtvarných prací
Z I.MATEŘSKÉ ŠKOLY PROTIVÍN

neděle 3. dubna v 18 hodin
ČR  Premiéra
NEVINNOST

Drama. Lásky se nikdy nezbavíš.. Někdy stačí jediná věta a všechno, co 
jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet. Uznávaný lékař, 
milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Pravda 
prý nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy ani to ale nemusí 
znamenat vítězství.
Mládeži přístupný, 98 minut, vstupné 70 Kč

středa 6. dubna v 18 hodin
USA  Premiéra
127 HODIN

Drama, dobrodružný. Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26letý Aron 
Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil víkend lezením po odlehlých 
skalách národního parku Canyolands. O šest dnů později se znenadání 
zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o pravou ruku. 
Přežil 127 trýznivých hodin v divočině s rukou přiskřípnutou ohromným 
kamenem…
Mládeži do 12 let nevhodný, české titulky, 90 minut, vstupné 70 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < <
neděle 10. dubna v 17 hodin
USA  Premiéra
NA VLÁSKU

Animovaný. Jeden z nejkomičtějších příběhů, jaký kdy byl natočen, při 
kterém vám budou vstávat vlasy na hlavě. Když se nejhledanější a nejfa-
lešnější–bandita království, Flynn Rider ukryje v tajemné věži, skončí jako 
rukojmí Lociky, krásné a nezkrotné dospívající dívky, která je zavřena ve 
věži a je také majitelkou dvacet metrů dlouhých zlatých vlasů.
Mládeži přístupný, český dabing, 92 minut, vstupné 70 Kč

středa 13. dubna

NEPROMÍTÁME
koncert kapely NEZMAŘI

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < <
neděle 17. dubna v 17 hodin
USA/Velká Británie  Premiéra
GNOMEO A JULIE

Animovaný, komediálně-dobrodružný. Snímek o trpaslících Gnomeo 
a Julie dává nejslavnějšímu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara 
další rozměr. Režisérem filmu je tvůrce Shreka 2 Kelly Asbury, scénář na-
psal Mark Buton, který je autorem úspěšného Madagaskaru. Jako hudební 
doprovod jsou použité písně Eltona Johna.
Mládeži přístupný, český dabing, 84 minut, vstupné 65 Kč

středa 20. dubna v 18 hodin
USA  Premiéra
OPRAVDOVÁ KURÁŽ

Western. Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu 
smrt? Odpověď nabízejí nejúspěšnější hollywoodští bratři Joel a Ethan 
Coenovi v temném westernu Opravdová kuráž. Herecký objev Hailee 
Steinfeld na krvavé cestě za mstou doprovázejí Heft Bridges jako jednooký 
šerif Rooster Cogburn a Matt Damon v roli Texas Rangera LaBoeufa.
Mládeži do 12 let nevhodný, české titulky, 109 minut, vstupné 70  Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < <
neděle 24. dubna v 17 hodin
ČR  Premiéra
FIMFÁRUM

Loutkový film. Poslední část fimfárovské trilogie. V pohádce Jak na 
Šumavě obři vyhynuli štáb odhalil pravdu o tom, zda tam opravdu žijí nebo 
nežijí. V pohádce O kloboučku s pírkem sojčím aneb Král měl syny, zavolá 
si ale pouze dva, neboť syna Honzu nikdo nebere vážně... Rozum a Štěstí 
řeší kardinální otázku, zda se dá žít bez Rozumu nebo bez Štěstí…
Mládeži přístupný, 75 minut, vstupné 70 Kč

neděle 27. dubna v 18 hodin
USA  Premiéra
ČERNÁ LABUŤ

Drama. V psychologickém thrilleru zasazeném do prostředí baletní 
scény, zavádí vizionářský režisér Darren Aronofsky diváky na fascinující 
a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli své vytoužené roli 
v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou.
Mládeži do 15 let nevhodný, české titulky, 108 minut, Vstupné 70 Kč

středa 13. dubna od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín

NEZMAŘI 33 let
Koncert nejvytrvalejší stálice folkové líhně. Vstupné 120 Kč
sobota 16. dubna od 13 hodin – Dům kultury Protivín

Velikonoční odpoledne
Pokus o překonání rekordu v počtu řehtáčů. Hledání velikonočního pokladu. 

Kůzlátka a vlk. Malý velikonoční trh. Sledujte zvláštní plakáty.
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1. Mateřská škola a karneval
Karnevaly se pořádají nejčastěji v masopustním období. Zdánlivě nemají s masopustem nic společného, avšak už 
samotný název nás vyvádí z omylu. Český výraz „karneval“ pochází z latinských slov „carne vale“, což v překla-
du znamená „maso, sbohem“. Značí to tedy, že čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi se drží i v jiných 
zemích a nejen u nás. Společným znakem masopustu a karnevalu je nevázané veselí, tanec, zpěv a hudba.
Ve čtvrtek 3. března se celá naše mateřská škola proměnila v jeden velký karneval. Děti si přinesly krásné a nápadité 
masky, na jejichž výrobě se podílela nejedna maminka. Maškarní rej si děti užily nejen ve svých třídách, ale i v průvo-
du po celé budově. K vidění byli piráti a korzáři, batmanové, policisté, princové i princezny, čarodějové a kouzelnice, 
mořská panna, různá zvířátka, montéři a dokonce i faraón Tutanchamon. Škoda jen, že to tak rychle uteklo…  –EC–

Ve středu 2. března se konal 
v naší 2. Mateřské škole maškarní 
karneval pro děti. Sešlo se mnoho 
nejen krásných, ale také zajímavých 
masek. Byly zde k vidění masky 
princezen, čarodějnic, kovbojů, 
pirátů, ale také Karkulky, vodníka 
či Sněhurky. Soutěže, hry a tan-
cování nás doprovázely po celé 
dopoledne. Navštívili jsme se také 
navzájem s kamarády z ostatních 
tříd a společně si zatancovali několik 
tanečků.

MAŠKARNÍ KARNEVALOVÉ

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat panu Karlu Novákovi, 
který daroval našim dětem velký 
marcipánový dort, který vydražil na 
1. Charitativním plese pro Soko-
lovnu.

Maškarní karneval ve 2. Mateřské škole
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Slunečné sobotní odpoledne 5. břez-
nového dne, 15 hodin. Pod okny tělocvič-
ny protivínské základní školy se ozývají 
dětské hlasy a svižná muzika.

Vejdeme-li do pohádkově vyzdobené 
tělocvičny, přivítá nás Mickey Mouse, 
okolo proběhne lední medvěd se zebrou, 
královna noci s princeznami zachovává 
svou důstojnost, fotbalista v plné výstroji 
nad vším rozvážně dohlíží i blonďaté 
2,5-leté páže nezůstává v aktivitě za 
ostatními. Z mimozemských civilizací 
pak spatříme čerta s čerticí, vodnici, 
až z dalekého Karibiku piráty, dokonce 
samotného Jacka Sparrowa! Ano, oci-
táme se uprostřed dětského karnevalu, 
který Klub žen organizuje pro své děti 
a vnoučata.

Letos se různých soutěží, tombol, 
přehlídky masek, především pak tance 
zúčastnilo 44 dětí. Osmiměsíční Agátka 
pak v maminčině náruči. A pořadí masek? 
Vodnice, faraoni, kapitán Jack Sparrow, 
pirátka, čertice. Prakticky vítězi byli 
všichni, kteří se dobře bavili a odnášeli 
si vedle výher dojmy a nápady.

Karneval měly ve své režii opět mladé 
členky Klubu, které již nyní přemýšlejí 

Karneval v Pastelce
V úterý 8. února ve čtyři hodiny odpoledne ožila fara Evangelické církve 
metodistické. Sešlo se 25 dětí a stejný počet dospělých, kteří přišli na kar-
neval, který pořádalo SKP – Pastelka. Všechny děti ve věku od jednoho do 
šesti let (Přišla i jedna školačka, které se snad také líbilo.) přišly v nádher-
ných maskách. Byly připraveny hry, soutěže a vše, co ke karnevalu patří.
Děkuji také maminkám, které přišly, aby připravily místnost tak, aby se 
dětem líbila. M. Š., Foto Lucie Loudínová

SOUTĚŽ K BŘEZNU
MĚSÍCI ČTENÁŘŮ

LETEM POHÁDKOVÝM SVĚTEM
V únorových Protivínských listech jsme 

otiskli soutěžní vědomostní test, který má 
prověřit u čtenářů znalost českých i svě-
tových pohádek. Pro všechny milovníky 
pohádek bez rozdílu věku jsme připravili 
12 otázek, které vás přenesou do pohádko-
vého světa. Smyslem soutěže není jen pro-
věření znalostí, ale také nalézání správných 
odpovědí pomocí encyklopedií či internetu, 
ať samostatně nebo s pomocí rodičů či 
kamarádů. Účast v soutěži není omezena 
registrací v protivínské knihovně.

Zkuste si ověřit, zda nezabloudíte 
v čarovném světě pohádek a zapojte se do 
soutěže, která nás provází nejen celým břez-
nem – Měsícem čtenářů, ale i dubnem.

Pokud nemáte únorové noviny, nabídne-
me vám anketní lístek přímo v protivínské 
knihovně. (Výpůjční doba: pondělí, středa, 
pátek 9 – 11 hodin, 13 – 18 hodin)

Do soutěže budou zařazeny správné 
odpovědi, které doručíte na Městské kul-
turní 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.

REJE V PROTIVÍNĚ

nad tím, co nového přidat příště. Patří 
jim poděkování, stejně jako kolektivu 
základní školy, které opětně akci poskyt-
lo azyl.

Klub žen Protivín, Foto Věra Šedivá.

Piráti z Karibiku, faraoni i led-
ní medvěd v protivínské škole
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Co vás zlákalo ke „zpytování“ atmosférických úkazů, jak 
stojí psáno o mete-
orologii v Ottově 
naučném slovníku?

Mě už ve škol-
ním věku zajímala 
obloha, oblaky, mlhy 
i jinovatka na stro-
mech, prostě všech-
ny změny počasí, 
i bouřka. A přesto se 
jí odjakživa bojím. 
Pokud jsem v bezpe-
čí pod střechou opat-
řenou bleskosvodem 
a můžu pozorovat, 
jak probíhá, jak je 
daleko, pořád mě 
zajímá jako atmo-
sférický jev, jehož 
nedílnou součástí 
jsou blesky.
Nejste sama. Vět-
šina lidí má obavy 
z bouřky. I když dnes 
víme, jak vzniká 
blesk, máme k dis-
pozici spolehlivé 
bleskosvody, pořád 
nás straší jako za 
starých časů, kdy se 
lidé bránili zapalo-
váním posvěcených 
hromniček.

Není příjemný 
už akustický projev 
bouřky, i když hromobití samo o sobě dělá jen rachot. 
Ovšem blesk, ačkoliv je poměrně malá pravděpodobnost 
zásahu, zůstává stále nebezpečný. Každý rok někoho zasáhne 

a způsobí nějakou škodu. Dost jsem si o něm přečetla, proto 
mám před ním vel-
ký respekt. Znám 
z vyprávění rodičů, 
že dříve, když pře-
padla bouřka na poli, 
lidé se schovávali do 
mandlíků.
Ale v těch snad 
nebezpečí nehrozilo, 
ne? Copak tam bylo 
vodivého?

Vzhledem k okol-
ní krajině byl man-
dlík vysoký a když 
se do něj schoval 
člověk, stal se více 
vodivým.
Z toho plyne pouče-
ní, že člověk nemá 
dělat hrdinu a při 
bouřce by se měl 
uchýlit do bezpečí, 
viďte?

A když už ho 
bouřka nečekaně 
překvapí, neměl by 
se schovávat pod 
vysoké stromy ani 
se pohybovat na 
vyvýšeninách, ani 
na holých planinách, 
ale lehnout si na zem 
v nejbližším údo-
lí nebo se schoulit 
do kozelce s hlavou 

skloněnou co nejvíc mezi koleny. Bouřka nám nahání hrůzu 
i proto, že ji provází déšť, často velmi vydatný a prudký, 
kroupy a vítr, které nadělají plno škod.

PROTIVÍNSKÁ ROSNIČKA NERADA PŘEDVÍDÁ DOPŘEDU, 
Není vděčnějšího námětu k rozhovoru nad počasí. Stačí, aby člověk o něj slůvkem otřel a hned se dočká odpovědi: 
od sousedky, od známého, jehož náhodně potká ve městě, neřku-li od spolucestujících v autobuse nebo ve vlaku, kde 
se vždycky najdou lidé ochotní přisvědčit, že „té zimy bylo letos už dost“ a je nejvyšší čas, aby bylo hezky a teplo. 
Nejednou se debata rozvine do nečekané šíře, dojde-li na revmatické klouby, jizvy po operacích a další zaručeně 
osvědčené potíže, které avizují změnu počasí. Někdo připomene vlaštovky, které loví hmyz blíž k zemi nebo vodě, 
před bouřkou se rádo srazí i mléko, ve mlýně poznali změnu k horšímu podle vlhnoucí mouky, deštivo předvídaly 
i vlaky, co „jezdily mnohem hlučněji“ a neodhadujeme dodnes, vidíme-li kruhy kolem měsíce: „Měsíc má kolo, bude 
se měnit počasí?“ Prý do tří dnů. Skautským pomocníkem při zkoumání větru je nasliněný ukazováček naší ruky, 
který spolehlivě určí, odkud vane vítr.
Člověk si odjakživa všímal počasí. Zajímalo ho, jestli probíhá normálně, či je provázejí výrazné změny. Každá odchyl-
ka ho totiž připravovala o živobytí. Děsilo ho sucho, proto chodil prosit o vláhu s procesím do polí. Proti bouřkám 
se bránil vyzváněním zvonů. Někde měli dokonce „specialisty“ na zahánění krupobití, kteří ho odvraceli troubením 
na volský roh.
Zbarvení oblohy, směr, rychlost větru, dohlednost, mlha, rosa, dodnes slouží jako signály, avíza příštího vývoje počasí. 
Vědecká meteorologie, nauka o pozemské atmosféře a o jevech v ní se vyskytujících, není totiž nijak stará. Jen něco 
přes půldruhého století. To až Napoleon III. nařídil zřídit profesionální meteorologickou službu, když v krymské válce 
utrpělo anglo-francouzské loďstvo zdrcující porážku, jíž se dalo předejít včasným odhalením blížící se nepohody.
Nyní je svět poset tisíci meteorologickými stanicemi, které se starají, abychom věděli, jak bude zítra, za týden i jaké 
vyhlídky můžeme čekat na jaře. Vedle nejrůzněji orientovaných profesionálů poznávají děje na obloze také pozoro-
vatelé ze záliby. V Protivíně je jí účetní Městského kulturního střediska, Jana Vojíková.
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▼ ▼ ▼

Co takový kulový blesk. Už jste ho viděla či dokonce 
zažila?

Zatím ne, ale slyšela jsem o něm různé zkazky. Jeden 
technik opravoval při bouřce rozhlasový přijímač, blesk sjel 
po anténě, vylétl z rádia, ale naštěstí žádnou škodu v domě 
nenadělal. Akorát provrtal porcelánový talířek.

Na vojně jsme měli pušky postavené do dřevěných stoja-
nů na chodbě. Jak blesk projel 
celou chodbou, všechny flin-
ty povalil, ještě vyrazil dveře. 
Jednou jsem ho viděl i doma. 
Maminka zrovna zadělávala 
na knedlíky, projel jí mezi prsty 
a ztratil se na zdi mezi klíči. 
Ještě si pamatuji, že měl tako-
vou modrofialovou barvu.

U nás v Hladné u Albrech-
tic, odkud pocházím, rozbil na 
prášek pojistky v místní trafo-
stanici.
Dá se vypočítat vzdálenost 
bouřky od spatření blesku do 
zahřmění?

Protože světlo se šíří mno-
hem rychleji než zvuk a zvuk se 
šíří přibližně rychlostí 300m/s, 
počet sekund, které spočítáme 
od záblesku do zahřmění vydě-
líme třemi a máme vzdálenost 
bouřky v kilometrech. Když se 
blýská a zároveň burácí hrom, 
řádí bouřka přímo nad námi. 
Hrom bývá slyšet nejdál na tři-
cet kilometrů.
Každý mrak neplodí bouři, 
dovoluji si ocitovat Jindři-
cha VI. Ze Shakespearova dra-
matu: „Ale dost už bylo bouřky, 
co říkáte?“

Jestli mohu přispět také jed-
nou citací: „Srdce mi poskočí, 
když spatřím duhu“, napsal také 
Angličan, ale mladší než diva-
delní génius, básník William 
Wordsworth. Duha opravdu 
lahodí oku. Neznám člověka, 
který by se na ni nepodíval 
se zalíbením. Ať už víme, jak 
vzniká nebo ne. Podněcuje naši 
představivost a nebojím se říct, 
že nás zavádí do kouzelného 
světa.
Moc hezky jste to řekla, 
až poeticky. Není celá ta vaše meteorologie trochu i roman-
tická než jen přísně exaktní?

Počasí nás provází na každém kroku, ať je hezky, klidně až 
nádherně nebo zase dramaticky bouřlivě a nevlídně. Meteoro-
logie se samozřejmě opírá o stupně, čísla, grafy, ale vychází 
z chování přírody, která bývá nevyzpytatelná a dává prostor 

i pro fantazii. Jen když se člověk podívá na oblaka, co je to 
za krásu. Už samotné názvy jsou jaksi tajemné a vzbuzují 
zvědavost. Cirrus, cumulus, stratus, cumulonimbus...
A vy si v nich čtete jako v pohádkové knize.

Když už jsem se je naučila rozeznávat, tak snad ano. 
Vidím, čemu se dají přirovnat. Například castellanus mají 
jakési věžičky, které připomínají hradní cimbuří. Nebo undu-

latus, blízké slovu ondulace, 
jsou zvlněné. Cumulonimbus 
calvus zase vytvářejí zhuštěnou 
kupovitou oblačnost vzhledu 
květáku nebo kypícího hrnce 
kaše. Cumulus mně osobně při-
pomínají větší beránky (ovšem 
správně z klasifikace oblaků 
beránky představuje oblačnost 
typu cirrocumulus či altocumu-
lus a bývají předzvěstí přichá-
zející fronty).

Bude hezké počasí, když 
jsou po obloze roztroušeni 
nebo až si je pastýř sežene do 
stáda?

Záleží do jakého stádia se 
vyvinou. Pokud mají obláčky 
větší šířku než výšku (cumu-
lus humilis) nebo oba rozměry 
přibližně stejné (cumulus medi-
ocris), svědčí pro hezké počasí. 
Ale pokračují-li ve svém vývoji 
do stadia cumulonimbus calvus 
dále do cumulonimbus capil-
latus, který tvoří v horní části 
charakteristickou kovadlinu, 
která se zarazí ve vrstvě tropo-
pauzy přibližně ve výšce deset 
až dvanáct kilometrů a podle 
jejíhož tvaru poznáme i směr 
větru v horních vrstvách, měj-
me se na pozoru před bouř-
kou.

Máte výhodu, že si dokážete 
předpovědět, jak bude a víte, 
kdy si máte vzít deštník 
a kdy ho máte nechat doma. 
Neovlivnila vaše prognóza tře-
ba rodinný výlet?

Jednou jsem si plánovali, 
že si o víkendu vyjedeme na 
kolech k Žižkovi do Sudoměře.
Jenže vzhledem ke kupící se 
oblačnosti a strachu z bouřky 
ve volné přírodě jsem pro jisto-

tu koukla na internet, kde se dá vyčíst hodně údajů o počasí, 
průběh oblačnosti a srážek včetně dost přesné lokalizace 
úderu blesku. Po zjištění postupu dané bouřkové oblačnos-
ti jsme raději zůstali doma. Při dalším sledování mě můj 
odhad nezklamal. Takže nakonec bylo dobře, že jsme nikam 
nejeli.

aneb – NEBUDE-LI PRŠET, NEZMOKNEM ������
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Znám hodně lidí, kteří se řídí podle biometeorologické pro-
gnózy. Večer slyší z televize, že zítra bude dvojka nebo trojka 
a už špatně usínají, protože si říkají: to mi zítra bude zase 
špatně. Není to sugesce?

Ani bych neřekla. Na počasí citlivě reaguje čtyřicet až 
šedesát procent lidí. Mají problémy s dýcháním, stěžují si 
kardiaci, chronicky nemocní a starší lidé, ale potíže se ozvou 
i u těch, kteří prodělali nějaký úraz. Vidím to často okolo sebe, 
například můj nejmladší syn Tomáš, který měl v pěti letech 
zlomenou nohu, občas tyto změny pociťuje. Některé kolegyně, 
kamarádky, známé bolí hlava, bývají unavení, bez nálady.
Nálada je velice důležitý osobní stav, který nás může rozházet 
na celý den. Člověk se ráno podívá z okna, venku je šedivo 
a už máme zaděláno na nepříznivé rozpoložení. Cítíte se 
také tak?

Takové počasí má 
vliv i na depresivní až 
sebevražedné stavy. 
Když je málo sluníčka, 
člověk se dostane do 
útlumu. Naopak se zase 
nálada rozjasní, rozzá-
ří, člověk je v dobrém 
rozmaru a má radost 
už z toho, že sluníčko 
svítí.

M i m o c h o d e m : 
z učených knih se 
dozvídáme, kde je na světě nejstudenější místo, nejsušší, 
kde spadne nejvíc srážek, že ve francouzské Provence je tři 
sta slunečných dní v roce.
Víme, kolikrát za rok svítí na nás sluníčko v Protivíně 
a kolikrát nás skrápí déšť?

V roce 2010 dle mých zápisů bylo 46 dnů vyloženě slu-
nečných, ve 151 dnech se vystřídalo slunce s nějakým tím 
mráčkem a 168 dní jsme měli zataženo.

Ještě pro zajímavost malé porovnání: leden 2010 min. 
naměřená teplota -19,5°C, max. +2,5°C, průměr za měsíc 
-3,59°C, 2 dny slunečné, 2 polojasné, 27 dní zataženo. 
Leden 2011 min. naměřená teplota -10,5°C, max. +11,1°C, 
průměr za měsíc -0,74°C, 1 slunečný den, 8 polojasných, 
22 dní zataženo. Únor 2010 měl průměrnou teplotu -1,42°C 
(min. -10,5°C, max. +6,5°C) a únor 2011 průměr -1,34°C 
(min. -15,2°C, max. +8°C).
Teď máme polovinu března, zhruba za sedm neděl budou 
Velikonoce. Povězte nám jaké budou?

To bych také ráda věděla (smích). Jsou ještě daleko. Na 
dlouhodobé předpovědi mnoho nedám, protože mám pocit, 
že příliš nevycházejí. Prostě je beru s rezervou. Počasí se 
neustále mění a i krátkodobým předpovědím se nedá věřit na 
sto procent, i když jsou v současné době dost přesné. Proto si 
všimněte, že žádný meteorolog nikdy neřekne, že zítra bude 
tak a tak. Vždycky jen: očekáváme, že... atd.
Ale profesionální kolegové mají spoustu přístrojů, družic 
a vím já čeho ještě a zpráv z celého světa.

I tak mi to připadá na měsíc dopředu, ne-li dva, velice 
dlouhodobé a ne tak pravděpodobné.

Nepomohly by pranostiky? V nich je přece skryt zdravý 
selský rozum a dlouholeté zkušenosti člověka.

Mám je ráda, jsou krásné, některé dokonce velice půvab-
né i zveršované, aby se nám lépe pamatovaly. Jenže dosud 
je nemám tolik napozorované, abych mohla říct, do jaké 
míry jsou platné. Jsou ovšem i jiná vodítka. Například rosa. 
Pokud ráno nebývá, přijde přes den déšť. V opačném případě 
bude hezky. Při změně k horšímu počasí přestávají pavouci 
spřádat své sítě a krávy na pastvě polehávají: nerady leží na 
mokré trávě.
Pranostikám dávají přednost někteří zahrádkáři. Dokonce 
čekají s vysazováním sazenic až po ledových mužích, po 
15. květnu. Dá se věřit Pankráci, Serváci a Bonifácovi?

Za sebe můžu říct, že ne tak úplně. Jeden rok nám zmrzly 
brambory 6. června. Ale zase před pěti roky jsem měla venku 
za okny muškáty od druhé poloviny dubna.
Co říkáte takovým výkyvům počasí?

Myslím, že výkyvy jsou do jisté míry způsobené zásahy 
člověka do přírody. Extrémní vedra, zimy nebo povodně 
existovaly vždycky. Mám však dojem, že v poslední době 

jsou ty výkyvy podstat-
ně znatelnější. Příroda 
má co dělat a častěji 
už to nezvládne, aby 
se s nimi vyrovnala. 
Například loni v červnu 
bylo poměrně chladno 
a během krátké doby 
vystoupala teplota ke 
třiceti i dost přes třicet 
stupňů a tahle změna 
se projevila na různých 
rostlinách doma pěsto-
vaných včetně balkó-

nových rostlin a rajčat, které jsem neměla v tu dobu možnost 
celý den opečovávat. Prakticky ze dne na den přišly tropické 
pařáky, s čímž se hůře vypořádávala i vegetace.
Kdo to má ale vydržet? Nejsme příliš zchoulostivělí, když 
lidí háklivých na počasí tolik přibývá?

Nemám pocit, že by letošní zima přinášela tak razantní 
výkyvy. Je ovšem pravda, že už nejsme tak otužilí, jako byli 
naši předkové, kteří byli až důvěrně spjatí s přírodou. Rozu-
měli jí a podle toho se také k ní chovali.
A svá pozorování ukládali do kalendářů vedle záznamů 
o snůšce vajec, nasazení na kuřata a připouštění dobytka.

Já mám také své kalendáře. Sedm let si každý den zapisuji 
maximální a minimální teplotu, graficky znázorňuji oblačnost, 
srážky a doprovodné jevy jako je jinovatka, mlha, apod.

Několik let vlastním jednoduchou domácí meteo stanici 
se základními funkcemi jako jsou minimální a maximální 
teplota, tlaková tendence a grafická předpověď oblačnosti či 
srážek na nejbližší hodiny. V poslední době přibyly ještě další 
dvě, kde se dá měřit průměrná rychlost a směr větru, nárazy 
větru, pocitová teplota, množství spadlých srážek i souhrny 
za určitá období, vývoj tlaku vzduchu, který bývá rozhodující 
pro vývoj počasí, aj.
A co rosničku ve velké lahvi od okurek? Nechováte ji jako 
neselhávající předpovídatelku?

Tu jsem si dosud nepořídila. Říká se, že když leze po žeb-
říčku, bude hezky. Budu o ní uvažovat jako o doplňku záliby.
A propos: Jak bude zítra?

Pokud nebude pršet, nezmoknem…(smích)
Jan Chmelík

        
     

VLIV POČASÍ ZNALI I PŘEDKOVÉ
Už čínský císař Huan Ti napsal v roce 2650 př.n.l. 
knihu, v níž uvádí, že:
 – horko škodí srdci
 – chlad plícím
 – vítr játrům
 – vlhko slezině
 – sucho ledvinám

Hypokrates pak přidal, že:
 – ke vzniku nemocí přispívají změny ročních období 
   a střídání tepla a zimy

▼ ▼ ▼

PROTIVÍNSKÁ ROSNIČKA NERADA PŘEDVÍDÁ DOPŘEDU, 
aneb – NEBUDE-LI PRŠET, NEZMOKNEM
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
VZPOMÍNÁM
V květnu uplyne 15 let, 
co mě navždy opustila 
moje maminka Jana Krejčová.

Moc vzpomíná dcera Deniska

VZPOMÍNKA
Dne 27. března uplyne 31 let od úmrtí 
paní Marie Hrdinové z Protivína.

S láskou vzpomíná syn Milan

Evangelická církev metodis-
tická pořádá spolu s Římsko-
katolickou farností v Protivíně na 
Bílou sobotu – 23. dubna odpo-
ledne veřejné Čtení z Bible.
Podrobnosti budou uvedeny na 
plakátech a v dubnových Proti-
vínských listech.

V sobotu 19. února převzal Ondra 
Koc z rukou J. Zimoly, hejtmana 
Jihočeského kraje, ocenění za 1. místo 
v nové literární soutěži Jihočeská pró-
za a poezie 2010. Získal ho v kategorii 
III. za prózu „Proč bychom se netopi-
li, když nám strejda prase dal“.

O několik dní později 22. února si 
mohl potřást s panem hejtmanem J. 
Zimolou podruhé, kdyby se mohl pan 
hejtman dostavit. V hudební síni Ota-
kara Jeremiáše Jihočeské filharmonie 
se udělovaly tituly Talent roku 2010 
Jihočeského kraje. Po loňské bronzové 
příčce byl letos Ondra vyhlášen abso-
lutním vítězem Talent roku 2010 Jiho-
českého kraje v humanitním oboru 
v kategorii 9 – 15 let za množství úspě-
chů v literárních soutěžích celostát-
ního charakteru. V rámci 11. ročníku 
soutěže obdržel Dům dětí a mládeže 

RYBÁŘI POZOR
Výbor MO Českého rybářského sva-

zu Protivín sděluje všem svým členům, 
že výroční členská schůze se bude konat 
v pátek 25. března 2011 od 18 hodin 
na „Bednárně“ v pivovaru PLATAN Pro-
tivín, stejně jako v loňském roce. Účast 
je členskou povinností a pozvánky 
nebudou rozesílány. za výbor MO 

A. Schánělec, předseda

KLASICKÁ MOKRÁ PEDIKÚRA
Simona Rychlá

masáže chodidel
ošetření kuřích ok, 
zarostlých nehtů

odstranění hlubších mozolů

prodej krémových pěn na nohy,
vhodných pro diabetiky

docházková služba
do domu a okolních obcí

mobil 606 621 628

V pátek 18. února oslavil 98. narozeniny 
pan Josef Bláha z Myšence. S gratulací 
za ním přišel také starosta Jaromír Hla-
váč.  Foto J. Mošovská

NARODILI SE 
❀ 14. 3. dcera Barbora
 Janě Zoubkové z Protivína

ZEMŘELI
✝ 18. 2. Anna Lukášová
 83 let, Chvaletice

✝ 27. 2. Václav Jelínek
 74 let, Protivín

Č. Budějovice celkem 190 nominací 
v sedmi kategoriích od jihočeských škol 
a školských zařízení, rodičů a trenérů. 
Odborné komise posuzovaly návrhy 
přesně podle zadaných kritérií, hlav-
ní body byly za umístění v okresních 
a vyšších kolech postupových soutěží, 
vedlejší pak za umístění v dalších akti-
vitách.

e-shop
NÁBYTEK – KOBERCE

www.bnk-as.cz

sháním pračku 
zn. MINI ROMO 
možno i odstředivka – funkční
info-telefon 724 257 287

Mimořádné úspěchy Ondry Koce
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ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s.
Vienna Insurance Group

Masarykovo nám. č. 29, 39811 Protivín, tel: 382 251 055, mobil: 777 266 436

NEJLEPŠÍ OD NÁS!
MOŽNOST UHRAZENÍ POJISTNÉHO NA POBOČCE ČPP BEZ POPLATKU

telefon 841 444 555 – klientská linka www.cpp.cz

Příklady sazeb SPOROPOV pro rok 2011*
osobní automobil do 1000 cm3 včetně od  .................................................  883 Kč
osobní automobil nad 1000 cm3 do 1250 cm3 včetně od  .......................  1 081 Kč
osobní automobil nad 1250 cm3 do 1350 cm3 včetně od  .......................  1 298 Kč
osobní automobil nad 1350 cm3 do 1650 cm3 včetně od  .......................  1 564  Kč
osobní automobil nad 1650 cm3 do 1850 cm3 včetně od  .......................  1 915 Kč
osobní automobil nad 1850 cm3 do 2000 cm3 včetně od  .......................  2 380 Kč
osobní automobil nad 2000 cm3 do 2500 cm3 včetně od  .......................  2 814 Kč
osobní automobil nad 2500 cm3 od  .......................................................  3 553 Kč
motocykl do 50 cm3 včetně od  ..................................................................  107 Kč
motocykl nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně od  .............................................  211 Kč
motocykl nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně od  ...........................................  519 Kč
motocykl nad 500 cm3 od  .........................................................................  748 Kč
nákladní automobil do celkové hmotnosti 3 500 kg včetně od  ..............  2 948 Kč
od celkové hmotnosti 3 500kg do 12 000kg včetně od  ..........................  4 469 Kč
traktor, kterému se přiděluje RZ (SPZ) od  ................................................  388 Kč
starší vozidla – do roku výroby 1975 od  .....................................................  46 Kč

*Produkt SPOROPOV s maximálně možným dosažitelným bonusem 50% zohledňuje 
region, stáří vozidla, věk pojistníka a volbu ročního pojistného období, přičemž zvý-
hodněna je roční platba pojistného. Pro držitele ZTP, splňující uvedená kritéria další 
zvýhodnění!

Nabízíme rovněž pojištění Vašeho majetku + odpovědnosti s 36% sle-
vou, Cestovní pojištění, pojištění Vašeho podnikání, finanční způsobilos-
ti dopravců, nákladů na veterinární léčbu psů, úrazové pojistky i výhodná 
životní pojištění.
   Provozní doba:
   Pondělí  8 – 11.30  12.15 – 16.30
   Úterý    zavřeno
   Středa   8 – 11.30  12.15 – 16.30
   Čtvrtek   8 – 11.30  12.15 – 16.00
   Pátek   8 – 11.30  12.15 – 15.00
   Mimo provozní dobu otevřeno po telefonické dohodě.

Dne 6. 11. 1611 umírá „na Třeboni“ 
poslední ze šlechtického rodu mající-
ho v erbu pětilistou růži pan Petr Vok 
z Rožmberka. O jeho smrti rožmberský 
kronikář Václav Březan vypovídá: „Z půl-
noci k jitru v jedné čtvrti hodiny na pátou 
polovičního orloje... život dokonal vysoce 
urozený pán pan Petr Vok z Rožmberka 
na Třeboni, okolo desíti nedělí nemocný 
ležel.“ Jeho smrtí končí skoro čtyřsetleté 
rožmberské panování v jižních Čechách 
(i Protivín „držel“ Rožmberk Oldřich II. 
– do roku 1457).

Zároveň tomu bude 400 let od úmrtí 
Petra Voka, proto rok 2011 je „Rožmber-
ským rokem“. V Rožmberském paláci 
na Pražském hradě probíhá výstava 
Rok Růže, na jaře přibude další výstava 
v Jízdárně Pražského hradu. Ta bude poté 
k vidění i v Českém Krumlově. Připravují 
se akce na rožmberských zámcích (Tře-
boň, Český Krumlov, Bechyně, Krato-
chvíle), vycházejí publikace s námětem 
Rožmberků.

Zastavme se velmi krátce u zmi-
ňovaného šlechtického rodu, který se 

2011 – ROŽMBERSKÝ ROK

❀

Schwarzenberky (ti „drželi“ Protivín od 
roku 1711) patřil k největším jihočeským 
šlechtickým rodům. Rožmberkové svůj 
původ odvozovali od starého italského 
rodu Ursinů (ve znaku měli medvědy). 
Spřízněnost dokládali i chovem těchto 
huňáčů v českokrumlovském hradním 
příkopu.

Za zakladatele rodu (původně Vítkovů) 
je považován Vítek z Prčic (zemřel roku 
1194), královský stolník, kladský a prá-
cheňský kastelán. Svůj majetek rozdělil 
mezi svých 5 synů (Jindřicha, Vítka I., 
Vítka II., Vítka III., Vítka IV. a Sezemu). 
Z dalších Rožmberků v 15. století neblaze 
proslul úhlavní nepřítel husitů Oldřich II. 
(A. Jirásek Proti všem).

Daleko sympatičněji se do podvědomí 
lidu zapsala Oldřichova dcera Perchta 
– Bílá paní. Ta byla provdána za morav-
ského šlechtice Jana z Lichtenštejna. Bylo 
to manželství bez lásky, Perchta strádala 
fyzicky i duševně. Jak praví pověst, před 
smrtí ji manžel prosil za odpuštění, ona 
odmítla, ten ji proklel. Od té doby duch 
nešťastné Perchty obchází rožmberské 

hrady a zámky a ohlašuje významnou 
událost v životě rodu.

Ovšem nejznámější a nejvýznamnější 
jsou příslušníci 12., poslední generace 
Rožmberků, Vilém z Rožmberka (1535–
1592) a Petr Vok (1539–1611).

Vilém z Rožmberka – 4. dítě Jošta 
III. z Rožmberka a Anny z Rogendorfu 
– vzdělaný představitel katolické církve, 
nejvyšší komorník a purkrabí Českého 
království. Vybudo-
val Kratochvíli, byl 
přívržencem alchy-
mie (Český Krum-
lov byl nazýván 
„mekkou alchymis-
tů“, i E. Kelley zde 
působil). Ač byl čty-
řikrát ženat, napo-
sledy s Polyxenou 
z Perštejna, zemřel 
bezdětný. Finančně 
podporoval i Rudol-
fa II., v době nepřítomnosti habsburských 
panovníků v Čechách se stal doslova 
českým místokrálem.

Petr Vok – 7., poslední dítě Jošta 
III., 14 dní po narození Petra Jošt umírá. 
Děti mají poručníky, často se o jejich 
osud zajímá i král. 
Petr Vok je pří-
klad renesančního 
kavalíra, náruživé-
ho cestovatele po 
evropských zemích. 
Láska k umění jej 
ved la  k  sb í rán í 
uměleckých děl, na 
Krumlově založil 
rozsáhlou knihov-
nu (10000 svazků). 
Opro t i  b ra t rov i 
vyznával víru Jednoty bratrské. Přesídlil 
z Bechyně na Třeboň. O Český Krumlov 
Rožmberkové pro zadluženost přišli, 
získal ho Rudolf II.

Pestrý život pana Voka byl zpracován 
jak literárně, tak i hudebně. Pravda se zde 
snoubí s pověstmi, v každém případě pan 
Vok z děl vychází vítězně, se sympatiemi 
čtenářů a diváků.

Za čin v posledním roce svého života 
se pak vůbec nemusí stydět.

Rudolf II. v bojích o trůn neváhal 
do Čech „pozvat“ vojsko Pasovských, 
ti v jižních Čechách drancovali, loupili. 
Petr Vok daroval rožmberský stříbrný 
poklad na úhradu žoldu Pasovským. 
Vrátil tak do svých milovaných jižních 
Čech mír.

30. ledna1612 po prosté pohřební 
bohoslužbě celebrující kněz Matěj 
Cyrus přelomil rožmberský erb na 
znamení dokonání rodu, shodil jej dolů 
z kazatelny. Pomyslně tak zavřel dveře 
za vládou velmožů s erbem, prvních po 
králi – pánů z Rožmberka.

Mgr.  Věra Piklová
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Jiří Wolf:  díl třetí
BUK A BUČINY – OPOMÍJENÝ POKLAD PROTIVÍNSKA
PLÁNOVANÉ 
HOSPODAŘENÍ 
V LESÍCH PROTIVÍNSKA

Koncem 17. století koupili pro-
tivínské lesy Schwarzenbergové. 
Staly se výrobním zdrojem pro 
obchod a zisk. Započalo se hos-
podařit na deset let kupředu dle 
lesních hospodářských plánů. Pro 
každý rok byla promyšleně určena 
výše těžeb, ploch zalesnění i počet 
sazenic. K tomu se nakreslily 
podrobné lesnické mapy ke kontro-
le. V zachovalých bukových poros-
tech se osvíceně praktikovala tzv. 
třífázová seč clonná. V prvém 
roce se těžil každý třetí strom, po 
deseti letech každý druhý a když 
se dostavila přirozená obnova 
zbytky porostu se domýtily. Stro-
my ke kácení si vybírali samotní 
dřevaři, vybaveni svým vlastním 
ručním nářadím, a tak není divu, 
že se nejdříve kácely stromy rovné 
bezsuké a zdravé k výrobě štípa-
ného paliva z 80 %. Je s podivem, 
že z geneticky horších stromů 
vznikly dnešní překrásné bukové 
porosty. O vysoké poptávce paliva 
v samotném Protivíně svědčily 
krabice plné požadavků místních 
pekařů, řezníků, kovářů a jiných 
řemeslníků, často až ponížených 
a vděčných za 10 prostorových 
metrů bukového paliva.

Bohužel vysoká poptávka při-
vodila i veliké holoseče zalesněné 
poté smrkem či modřínem.

Tak například v letech 1895 
–1930 vznikla na Kamýku v jedi-
ném roce holoseč 27 hektarů 
(450 x 600 m), na Číčavě 15 ha 
a na Chocholouši 12 ha a součas-
ně vedle ní 20 ha. V bezprostřed-
ním okolí Zlaté louky vykazovaly 
mapy po desítky let 70 ha porostů 
mladých bříz, osik, jeřábů, bezů,  
jívy, kde se hojně lovili zajíci. Dře-
vo se plavilo do Prahy a dováželo 
na vozech v robotě až ze Šuma-
vy. Jsou dokladovány vytěžené 
obrovité jedle, které se plavily až 
do Hamburku, k výrobě lodních 
stožárů. Holiny se zalesňovaly ze 
semen místních luštíren a když byl 
nedostatek, nakoupilo se semeno 
z vídeňského Nového města. Pře-

sto dodnes zůstaly drobné zbytky 
původních nádherných smrků 
i 45 metrů vysokých. Dožívají 
v horních částech vlhkých údolíček 
i přes vysoký věk a žír červotočů.

Lesníci tehdy ještě neznali 
škodlivé následky svých zásahů. 
Přiložená mapa z roku 1801 svědčí 
o tom, že původních bučin různé-
ho stáří zůstalo ještě 68 procent 
– dalo by se předpokládat ještě 
stále panenských. Po zlých zku-
šenostech se škodami spárkatou 
zvěří Schwarzenbergové zřizovali 
obory a zvěř ve volnu silně reduko-
vali. Současně založili v Radanech 
bažantnici. (Zde se jako jinde vedla 
pečlivě kronika. Je zde uvedeno, 
že 12 střelců v jediném dni střelilo 
300 králíků a přes 1000 bažantů. 
Kroniku si půjčil neznámý redaktor 
z Prahy a už ji nevrátil.)

Lesnický personál měl existenč-
ní jistotu – pokud byl bezvýhradně 
loajální k zájmům majitele a před-
staveným. Lesníci měli zajištěn 
několikastupňový postup s platem, 
bydlili ve služebních hajnicích 
s deputátem paliva, některých 
potravin a piva. Jejich děti měly 
naději studovat vysokou školu se 
zajištěným internátem a možností 

Informace a zvěsti čerpal autor 
článku z archivů, jako přímý 
účastník, nebo od jiných účast-
níků, ale i z doslechu. Vše 
se odehrálo v letech 1960 až 
1965. V tomto období byl autor 
zaměstnancem Lesního závodu 
Protivín. 

Rozšíření stejnorodých bučin. Mapa z roku 1801.

stipendia. Lesnické samoty stavě-
né za Schwarzenbergů se později 
nepoužívané prodávaly za babku 
po válce známým a prominentům, 
například Šafránkova hajnice 
v Pařezí, Řepova v Nové vsi a haj-
nice v Těšínově na Samotách.

Je potřeba dodat, že loajalita 
měla svá omezení v hájení občan-
ských svobod. Ještě v roce 1920, 
když dělníci v zadním Boru a v Pro-
tivíně demonstrovali za dodržení 
svobod v samostatné republice, 
Schwarzenberští požádali písec-
kou policii o zákrok a vedoucího 
demonstrantů – starostu Protivína 
zavřeli a odsoudili k vězení. Na 
pamět této události byly v zadním 
Boru vysázeny dnes již veliké lípy 
posledním Schwarzenberským 
lesním radou Niekendey.

Zodpovědný a vysoce vážený 
lesní rada pak dožíval v Protivíně 
u zámku.
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Teplé počasí v první polovině února jistě 
vylákalo ven hodně aktivních milovníků 
přírody. Také my, Rafandy, jsme se těšily 
na každý víkend, kdy půjdeme na zimní 
vycházku, jak říkáme. Na kole se jet nedá, 
ale nohy zatím běhají dobře, tak proč je 
neprotáhnout.

První sobotu jsme vyrazily jen na malý 
okruh v okolí Protivína. U školy se nás sešlo 
pět a trasa byla jasná předem. Chvaletice, 
Milenovice, Protivín. Foukal sice dost ostrý 
vítr, ale šlo se dobře. Pod Radováním se páslo 
stádo srnek. Chtěla jsem si pořídit fotku, ale 
když jsme přišly blíž, do srnek jako když 
střelí a byly fuč. Tak příště. Vycházku jsme 
zakončily v zasedací místnosti TS, kam jsme 
v týdnu převezly papírové panely s fotogra-
fiemi z výstavy. Fotky jsme si rozdělily a uza-
vřely tím naši první „cyklodesetiletku“.

Následující sobotu jsme jely vlakem na 
Hlubokou, abychom navštívily naši kama-
rádku Pavlu. Ta na nás čekala na nádraží. 
Kdo zná Hlubokou, tak ví, že od vlakového 
nádraží do města je pěkná procházka. Prošly 
jsme se po hrázi Munického rybníka a nějak 
nám vyhládlo. Proč taky ne, vždyť bylo 
poledne. Na dohled byl hotel Záviš, tak jsme 
tam zamířily na jídlo. Po dobrém obědě jsme 
se pomalu přemístily ke krásnému pohád-
kovému zámku. Prošly jsme si obě nádvoří 
a snad všechny nás napadla věta: „Našli moji 
Krasomilu moji rádcové, našli, našli?“ Dobře 
jsme si vybavily herce Stanislava Neumanna 
v plášti s hermelínovým límcem, jak pobíhá 
po nádvoří i ty jeho povedené rádce. Chyběly 
tam jen černobílé kostky na zemi. Ano, právě 
pohádka „Pyšná princezna“ se na Hluboké 
točila. Poté jsme procházely zámeckým 
parkem, až jsme se ocitly na hlavní ulici. 
Žádného zahradníka, který by nám zavázal 
střevíček, jsme nepotkaly. Asi nejsme prin-
cezny a galantních mužů také ubývá.

Posezení při kávičce bylo u Pavly doma. 
Samozřejmě, že bylo i o čem povídat, protože 
jsme se nějakou dobu neviděly. Domů jsme 
musely jet nejprve autobusem do Českých 
Budějovic a odtud vlakem. Vůbec nám to 
nevadilo. Sobota se totiž opravdu vydařila.

O dalším víkendu jsme se vypravily spo-
lečně s Klubem turistů z Písku na Lomec. 
Využily jsme toho, že ještě tento měsíc 
jel vlak do Netolic. Tentokrát jsme jely 
pouze tři a na zastávce se k nám připojil 
Jirka Plíva. V Malovicích jsme vystoupili 
a pak už jsme šli jen pěšky. Když jsme 
všichni dorazili na Lomeček, průvodkyně 
píseckých turistů Hanka Tomanová nám 
řekla několik zajímavostí o místním kostele 
s krásným zavěšeným oltářem uprostřed. 
Na Lomci žijí řádové sestry a jedna z nich, 
sestra Marcela, nás kostelem provedla. Její 
povídání o minulosti i přítomnosti Lomce 
bylo velice zajímavé.

Dolů z Lomce jsme šli lesem k Libě-
jovickému zámku. O něm věděla Hanka 
také několik zajímavostí a starou alejí jsme 
se dostali až k hospůdce Na Lázni. Teplo 
interiéru přišlo vhod spolu s teplými nápoji. 
Venku bylo totiž docela chladno. Po zahřátí 
jsme šli kolem kaple Svaté Máří Magda-
leny a nově vysázenou Zeyerovou alejí do 
Vodňan. Odtud se jelo opět vlakem domů. 
My tři jsme si ale procházku prodloužily 
a šly jsme pěšky až do Protivína. Výlet byl 
pěkný a velice zajímavý.

Na poslední sobotu v únoru jsme se 
těšily. Ve Skalách se uskutečnil maškarní rej 
s průvodem masek po vsi spojený se zabijač-
kou. Byl to zajímavý cíl naší vycházky. Ten-
tokrát jsme vyrazily už dopoledne. Na Babce 
jsme vyzvedly Janu Jelínků. Pokračovaly 
jsme lesem přes Zadní Bor ke Skalám. Cestu 
jsme si trochu zkrátily přes zamrzlé pole. Ve 
Skalách před hospodou se již scházely masky 
a vůně zabijačkových výrobků nám přelétla 
kolem nosu. Neodolaly jsme a ochutnaly 
každá podle toho, co má ráda. Ale venku už 
začíná rej masek, tak honem, ať vidíme, proč 
jsme sem šly. Paní starostka vítala Petra Voka 
s Kateřinou z Ludanic, Perchtu z Rožmberka 
a další historické postavy. Předala sym-
bolický klíč od vsi, aby jí mohly maškary 
procházet. Vše doprovázela řízná dechovka. 
I poslední sobota v únoru se nám vydařila 
a už se těšíme na ty březnové.

Jana Kalusová

V sobotu 19. února se v mělnickém 
kulturním domě konalo vyhlášení nej-
lepších klubů a jednotlivců v taekwondo 
WTF za rok 2010. Slavnostního večera 
se zúčastnilo 160 pozvaných závodníků 
s jejich doprovody a všichni, kteří v loň-
ském roce dosáhli největších úspěchů.

Z našeho klubu byli v národní 
taekwondo lize mládeže vyhlášeny 
Zuzana Doubková a Adéla Kubičková 
za KYORUGI – sportovní boj. Obě 
závodnice podávaly velmi dobré výko-
ny po celý rok 2010 a díky umístění, 
snaze, úsilí nasbíraly cenné body a své 
kategorie vyhrály. Závodnice si odnesly 
z večera krásný zážitek a samozřej-
mě i výtvarně zdařilé pamětní plakety 
národní ligy pro vítěze.

Na fotografii zleva Adéla Kubičková 
a Zuzana Doubková, uprostřed trenér 
Milan Zobal.

DALŠÍ VELKÝ ÚSPĚCH 
TAEKWONDA

ÚNOROVÉ VYCHÁZKY
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V neděli 13. února se konalo klání finá-
lové skupiny o mistrovský titul ČR mezi 
postoupivšími devíti týmy ženské sálové 
kopané z oblastních skupin. Mezi těchto 
devět týmů se podařilo probojovat i naší 
JAFA (již jsme informovali v minulém 
vydání).

Do bojů se vydaly náš kraj reprezento-
vat, vyzbrojeny pouze velkou nervozitou 
a nezkušeností, pod vedením svého trenéra 
Jafačky ve složení: M. Klomfarová, I. Kole-
šová, P. Říhová, M. Vítovcová, L. Vajsová, 
N. Suchanová, L. Bartušková, M. Melko-
vá, D. Pečená, P. Chumanová a M. Hřebeč-
ková. Kapitánka týmu zkušená Petra Řího-
vá však do zápasů pro obnovené zranění 
po rozcvičování ani nenastoupila a stejně 
tak nedovolila hrát vedoucí družstva Ive-
tě Kolešové náhlá virová ataka. V takto 
oslabeném týmu se kapitánskou páskou 
označila Míša Klomfarová v protivínské 
brance a spolu s ostatními se s určitou 
dávkou nováčkovské nervozity postavila 
k prvnímu zápasu proti pozdějším celko-
vým vítězkám z Chemkomexu Praha „A“ 
(tým Slavie Praha).

Než se po prvním hvizdu holky 
rozkoukaly, lovila Míša míč ze sítě už 
v první minutě zápasu po hezké akci 
nejlepší fotbalistky roku P. Divišové 
a v polovině druhé minuty ještě jednou, 
když na konci hezké učebnicové akce 
stála před prázdnou brankou Králová 
a nemýlila se.

Po tomto šoku se naše holky oklepaly 
a těsnějším a zodpovědnějším přístupem 
zabraňovaly soupeřkám především v roze-
hrávání, a tak se několikrát dostaly samy 
do šancí a to v 18. a 20. minutě. Tyto akce 
v režii Denisy Pečené však nekončily 
tak, jak bychom si přáli, ale dali jsme na 
zřetel, že nedáme svůj skalp zadarmo a že 
je s námi potřeba počítat. I přes velikou 

Členka oddílu Taehan Protivín Adéla 
Kubičková se zúčastnila 22. února 
slavnostního vyhlášení ankety „Talent 
Jihočeského kraje“. Konalo se v kon-
certním sále Otakara Jeremiáše v Čes-
kých Budějovicích.

V kategorii sportovních talentů získala 
v konkurenci mladých sportovců z celého 
kraje velmi cenné Čestné uznání. V rámci 
slavnostního večera přijala toto ocenění 
z rukou RNDr.  Jany Krejsové. Součástí 
Čestného uznání bylo ocenění výkonů 
Adély v Taekwondu a hry v chlapeckém 
fotbalovém mužstvu mladších žáků FK 
Protivín. Tento fotbalový výkon byl pří-
tomnými odměněn velkým potleskem. 
Opět se ukázalo, že i děti z malých měst 
a obcí mohou dosahovat výborné výsled-
ky na vysoké úrovni. Je pouze zapotřebí 
obětavých trenérů, pedagogů a rodičů. Ti 
ve svém volném čase k takovým úspě-
chům mladým lidem pomáhají. Pepíno

snahu se příznivý výsledek nepodařilo 
udržet a po závěrečném hvizdu díky gólům 
ze 4. a 5. minuty druhé půle (Rovencká, 
Divišová) ukazovala tabule skóre 0:4 v náš 
neprospěch.

Posíleni o hořké zkušenosti se odehrál 
druhý zápas proti Hradci Královému „B“ 
ve zcela jiném rytmu pod vedením naší 
taktovky. Ukázali jsme, že i my dokážeme 
fotbal a od třetí minuty se ujala děvčata 
našeho týmu vedení po brance Lenky 
Vajsové. Penaltový a zcela nepochopitel-
ný verdikt jednoho z rozhodčích, který 
překvapil nejen naši lavičku a druhého 
rozhodčího, ale především lavici soupe-
řek a diváky zasadil v závěru utkání do 

naší snahy velkou tržnou ránu a viditelně 
vyhraný zápas skončil remízou 1:1 i přes 
velmi aktivní snahu především Magdy 
Melkové, L Vajsové a D. Pečené. Násled-
ným penaltovým rozstřelem v poměru 2:1 
v neprospěch JAFA jsme postoupily do 
dalších semifinálových bojů díky bodové-
mu zisku za remízu narozdíl od soupeřek 
z další skupiny.

V utkání o umístění do případného 
čtvrtfinále jsme narazily na hráčky prvo-
ligového Hradce Králového „A“. Tam se 
projevila únava našich holek z předešlých 
zápasů (pouhé dvě hráčky na střídání) 
a trénovanějšímu a kvalitnímu soupeři 
nedělalo problém dopravit míč do sítě naší 
brány 6krát. V tomto zápase jsme oproti 
předcházejícím zápasům působily pasivně 
a neaktivně.

Snad díky výkonu v obraně, kde doká-
zaly své síly zmobilizovat Míša Vítovco-
vá a Magda Melková a občas projevily 
i útočnou aktivitu, jsme si před posledním 
zápasem řekli, že není co ztratit, a i přes 
prohru 2:1 v boji o konečné sedmé místo 
s dalším prvoligovým soupeřem z Plzně 
(Rumové víly – Viktoria Plzeň) jsme se 
rozloučili s turnajem hrdě.

Z pozice trenéra musím velice ocenit 
snahu a hru všech našich hráček. Musím 
poděkovat především za přístup a to nejen 
k samotné hře, kdy se neznámá a nezku-
šená parta fajn holek nebála postavit na 
hřiště proti nejlepším týmům klubů z celé 
ČR. Škoda jen, že jsme nemohli rozdělit 
síly mezi více hráček!

Ostatními soupeři byla družstva Chem-
komexu „B“– I. liga, Kaplice – III. liga, 
Darkovice – Baník Ostrava – I. liga, Štírci 
Semily – Slovan Liberec/Brno – I. liga. RK
Záznamy zápasů: 
http://www.net-tv.cz – sálový fotbal

ZKUŠENOSTI Z MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY SE BUDOU HODIT

TALENT JIHOČESKÉHO KRAJE
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Fotbalové informace

„A“ tým dohrával svá utkání v rám-
ci „Hlubocké zimní ligy“. Protivín 
„A“ – Hrdějovice 0:1. Protivínští měli 
v turnaji volno, tak si pozvali soupeře 
k přátelskému utkání. Byl to vyrovnaný 
zápas, ve kterém byli trochu šťastnější 
hosté a ve druhé části strhli vítězství 
na svou stranu. Protivín „A“ – Zliv 
5:2. Konečně se sešla sestava, která 
trochu odpovídala představám o sestavě 
na mistrovské zápasy. Objevili se v ní 
čtyři navrátilci – Michal Remta a Lukáš 
Reidinger, který se vrací z hostování 
v dorostu pražské Admiry, Petr Bláha 
a Martin Škoda. Soupeře, který měl 
problémy se sestavou z důvodu velké 
marodky, posílili navíc Ruczkowski 
a Štěpán. Oba patřili k nejlepším hrá-
čům soupeře a nedali svým kamarádům 
nic zadarmo. Protivínští byli po celý 
zápas o něco lepší a branky stříleli vět-
šinou po vyšachování hostující obrany. 
Branky: Remta 7´ na 1:0, Pichlík 20´ 
na 2:1, Pichlík 66´ na 3:1, vlastní bran-
ka po centru Pichlíka na 4:2, Vierer 84´ 
na 5:2. Protivín – Kaplice 4:4 V. utkání 
bohatém na branky Protivínští nejprve 
v úvodu prohrávali 0:1, potom utkání 
otočili a po celý zápas soupeř vždy dota-
hoval jednobrankové manko. Bohužel 
se mu to povedlo i v samotném závěru. 
Jinak to byl velmi pěkný, rychlý fotbal. 
Protivínští hráči mohou litovat nepro-
měněných šancí. Branky: Čech, Škoda, 
Mikulenka, Pichlík. V turnaji skončilo 

mužstvo na 16. místě z 18. účastníků. Je 
však nutno podotknout, že se v sestavě 
vystřídal téměř celý kádr dospělých 
hráčů. Kdo trénoval, dostal šanci. Své 
turnaje dohráli i mládežníci. Devate-
náctého února mužstvo starších žáků 
sehrálo poslední kolo halového turnaje 
v Týně. Po předchozích úspěšných zápa-
sech jsme měli zajištěnu účast ve finálo-
vé skupině. Dlužno říci, že jsme do Týna 
jeli přímo ze soustředění v Mozolově. 
Přestože kluci cítili únavu z náročného 
dvoj i trojfázového trénování, přistoupili 
k zápasům zodpovědně. Do komplet-
ní sestavy nám chyběli ještě tři hráči. 
V prvním zápase jsme nastoupili proti 
mužstvu Čtyřech Dvorů. Ve vyheco-
vaném a tvrdě hraném souboji jsme 
prohráli 2:1. Branku vsítil Ruczkowski. 
Kdyby udrželi na uzdě nervy jak hráči 
tak i trenéři, mohlo dopadnout utká-
ní lépe. V pauze mezi zápasy jsme si 
řekli, že už nepodlehneme atmosféře 
a budeme se věnovat pouze hře. Čekali 
nás domácí borci, s kterými jsme ješ-
tě nikdy na tomto turnaji nevyhráli. 
Tentokrát jsme ale byli výrazně lepší, 
předváděli výborný fotbal a vyhráli 6:2. 
Do hry zasáhli i dva z mladších žáků, 
Cina a Štiak. O góly se podělili: Soumar 
2, Ruczkowski, Pergler, Cina, Vejšic-
ký. Za dalších třicet minut nás čekalo 
derbi s družstvem Vodňan. Byli jsme 
fotbalovější, důraznější a bez problémů 
zvítězili 4:1. Branky dal Ruczkowski, 

Soumar, Smitka a Vejšický. Poslední 
utkání s Lomnicí bylo vyvrcholením 
turnaje. V případě vítězství bychom 
získali první místo. Celý zápas jsme 
měli ve své režii. Hráči Protivína si 
sáhli na dno svých sil. Soupeř zdržo-
val, kouskoval hru a vypracoval si za 
celých 30 minut dvě šance. Ty bravurně 
zlikvidoval náš brankář Honzík, později 
vyhlášený nejlepším brankářem turnaje. 
Protivín měl jednoznačnou převahu. 
Bohužel chyběl nám klid v zakončení. 
A tak klání o prvenství skončilo 0:0. 
Tím naše mužstvo obsadilo třetí mís-
to, přesto je to nejlepší umístění, které 
jsme kdy v Týně získali. Naše sestava: 
Honzík, Soumar, Ruczkowski, Pergler, 
Smitka, Bartuška, Vejšický, Cina, Štiak 
a zraněný Cingroš. Bylo by dobré, kdy-
by i v bojích o body jarní části sezony 
vydrželo Protivínským takové nasazení, 
jako měli na tomto turnaji.

Výsledky utkání finálového turnaje 
SIKO Futsal ligy ml. žáků 2010/2011 
– sportovní hala Čimelice, neděle 
27. února:
Semifinále:
Protivín – Písek 6:4 (3:1) 
Branky: Vejšický 2, Cina 2, Slavíček, 
Vejvoda – Sigmund 2, Ludvík, Mála. 
Čimelice – Hradiště po prodl. 3:3 (2:2, 
1:1), na penalty 1:0 Branky: Klimeš 2 + 
rozhodující penalta, L. Jizba – Schroll 
2, T. Vlach
O 3. místo:
Písek – Hradiště 8:5 (7:0) 
Branky: Pinta 2, Řeřábek 2, Sigmund 
2, Ludvík, Hejl – Petr 2, Humr, Poláček, 
Kurčík 
O 1. místo:
Protivín – Čimelice 5:1 (2:0) 
Branky: Vejšický 3, Cina, Slavíček 
– Klimeš
Konečné pořadí SIKO ligy ml. žáků: 
1. FK Protivín, 
2. SK SIKO Čimelice, 
3. FC Písek, 
4. TJ Hradiště, 
5. FK Mirotice 
Nejlepší střelec: Ladislav Vejšický (Pro-
tivín) – 24 branek, Vojtěch Cina (Pro-
tivín) – 21 branek Nejlepší brankář: 
Jakub Štiak (Protivín)

Naši benjamínci – starší přípravka 
– dohráli svůj turnaj taktéž v Týně. Po 
inkasovaném gólu v poslední minutě 
kvalifikačního zápasu hráli svá utká-
ní pouze ve skupině o 6. –10. místo. 
Obsadili 7. příčku. Bohužel se proje-
vila chřipková nákaza a nemoci klíčo-
vých hráčů. Přesto klukům patří velká 
pochvala za bojovnost a přístup. Soupeři 
byli minimálně o rok starší než naši hrá-
či. V sobotu 19. 3. se od 18 hodin konala 
v restauraci Belveder v areálu pivovaru 
Platan valná hromada FK Protivín.

Mladší žáci FK Protivín po vítězství v SIKO futsal lize v Čimelicích.
Stojící zleva: Vejšický, Honis, Kozma, Vejvoda, Cina, Slavíček, trenér Bláha, trenér 
Slavíček. Sedící zleva: Popelka, Kubičková a leží Štiak.
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.
„Když se dostaneš... 1. tajenka (1. – 4. díl) a máš udělat první krok do neznámé temnoty, musíš věřit, že se ti stane jedna 
z dvou věcí: že tam… 2. tajenka (1. a 2. díl), na co se budeš moci postavit nebo se naučíš létat.“ (Patrick Overton)

Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 31. března 2011 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adre-
su karfikova @kultura-protivin.cz. Za správné vyluštění únorové křížovky získává knihu paní Štěpková z Protivína. 
Blahopřejeme. 

Mám vážný zájem 

o pronájem domku 

v Protivíně 

či okrajové zóně Protivína,

2+1 s koupelnou a WC, 

s uzavřeným malým dvorkem 

či zahrádkou.

Vlastním dva čistokrevné bígly. 

Úpravy v domku 

uhradím na vlastní náklady.

Nebude-li k sehnání domek,

spokojím se i s výměnkem 

v hospodářském stavení.

Nájem za pronájem 

platím měsíčně.

Nabídky směřujte prosím 

na telefon 774 133 827
Fotografie se vrací k článku „Cyklozastávky“, v únorovém vydání Protivínských listů, 
kde je psáno o náhodném setkání v Choustníku s bývalým hokejovým reprezentač-
ním brankářem Jiřím Holečkem. Na snímku s Václavem Mazínem Schánilcem.
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STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS

V minulých dnech se v Centru kul-
tury v Písku uskutečnilo slavnostní 
vyhlášení ankety Nejúspěšnější sporto-
vec Písecka roku 2010. Jejím smyslem je 
ocenění nejlepších sportovců za uplynulý 
kalendářní rok a za dlouhodobé vynikající 
výsledky ve sportu a to v kategoriích: 
jednotlivci – mládež do 15 let, jednotliv-
ci – dospělí, kolektiv, trenér, osobnost. 
O konečném pořadí rozhodovali sportovní 
novináři a známé osobnosti.

Mezi vyhlášenými vítězi byl i malý 
taekwondista Kuba Chudomel (v bílé 
košili), který byl zařazen do kategorie 
jednotlivci – mládež do 15 let. Při vyhla-
šování sklidil obdiv za to, že i takhle malí 
borci můžou dosáhnout výsledků srovna-
telných se staršími sportovci.

Za těmito výsledky je však velký kus 
dřiny, které tomu děti věnují a dlouholetá 
práce jejich trenéra.

Evangelická církev metodistická a Středisko křesťanské pomoci Pastelka opět zvou všechny 
děti a mládež ve věku 10 – 25 let na příměstský baseballový tábor s výukou angličtiny, který 
povedou zkušení lektoři z USA. Děti mají tak skvělou možnost hovořit s rodilými mluvčími, 
poznat zvyky v jiné kultuře, naučit se novou hru a především se úžasně pobavit, zasmát 
a zažít spoustu legrace stejně jako mnozí loni. Tábor bude probíhat od 9 do 17 hodin. Plá-
nuje se také jeden společný večer.
Kdy: 24. – 29. července 2011 ❖ Kde: prostory fary ECM, Mírová 171, Protivín a fotbalové 
hřiště v Protivíně ❖ Cena: 950 Kč, zahrnuje dopolední svačinu, pitný režim, oběd, dárky 
pro Američany a další výdaje spojené s táborem.
Přihlášky můžete vyzvednout osobně v Pastelce vždy v úterý až pátek 9 – 13 hodin nebo 
si je vyžádat na e-mailové adrese pastelka@umc.cz
Více informací získáte na telefonním čísle 608 519 929

KRAJSKÝ PŘEBOR 15. – 17. KOLO
Slavoj „A“ : SKP Strakonice  9:2
(Šimoník 3, Mareš 3, Färber 2, 
Dubský 1)
Slavoj „A“ : So ČB 9:6
(Dubský 3, Färber 2, Šimoník 2, 
Mareš 2)
VS Tábor : Slavoj „A“   5:9
(Färber 2, Šimoník 2, Dubský 1)

KRAJSKÁ SOUTĚŽ 15. – 18. KOLO
Slavoj „B“ : Milevsko „B“  1:9
(Posekaný 1)
Slavoj „B“ : Kovářov „A“  1:9
(Posekaný 1) 
Cehnice : Slavoj „B“  4:9
(Brabec 4, Pešl 3, Vařečka P. 2)
TTC Volyně : Slavoj „B“  3:9
(Brabec 2, Pešl 2, Vařečka P. 2, 
Vařečka K. 2, 1xWO)

OKRESNÍ PŘEBOR 10. – 13. KOLO
Mirotice „B“ : Slavoj „C  5:13
(Vařečka K. 4, Vařečka P. 4, Zoch 4, 
debl Vařečka P. – Zoch)
Slavoj „C“ : Milovice „A“  13:5
(Zoch 3, Vařečka K. 2, Soumar 2, debl 
Vařečka P. – Zoch, 5xWO)
Písek „A“ : Slavoj „C“   14:4
(Vařečka K. 2, Zoch 2)
Slavoj „D“ : Kovářov „B“  11:7
(Marková 3, Tománek 3, Macháček 2, 
Najmanová 2, 
debl Marková – Macháček)
Písek „A“ : Slavoj „D“   11:7
(Macháček 3, Tománek 2, Marková 1, 
Najmanová 1)
Kovářov „C“ : Slavoj „D“  4:14
(Marková 4, Najmanová 3, 
Macháček 3, Tománek 2, debly)

Karel Vařečka

Městské slavnosti 
protivínské 2011

se uskuteční 
v sobotu 27. srpna

Vyzýváme všechny 
společenské a zájmové 

organizace, aby se zapojily

Návrh vašich aktivit 
prosíme zašlete e-mailem 

karfikova@kultura-protivin.cz 
do konce dubna 2011

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme chovatele koček, že v období 

od 25. 3. do 27. 3. 2011 v rozmezí od 00:00 
do 20:00 hodin bude v této lokalitě prováděn 
v souladu se zněním zák. č. 166/1999 Sb. O vete-
rinární péči a zák. č. 246/1992 Sb. Na ochranu 
zvířat proti týrání
ODCHYT TOULAVÝCH, OPUŠTĚNÝCH 
A ZDIVOČELÝCH KOČEK.

Chovatele neoznačených domácích koček 
vyzýváme, aby v uvedeném období nevypouštěli 
své chovance mimo vlastní objekt a případnou 
ztrátu své kočky bezprostředně nahlásili na 
telefonní číslo 603 546 038 M. Sebera, vedoucí 
strážník MP.

Regulace populací toulavých koček je 
soubor opatření, který vede k zamezení utrpení 
zvířat vzniklému v důsledku nekontrolovaného 
množení toulavých, opuštěných a zdivočelých 
koček, probíhá v souladu s platnou legislativou 
a nedochází při ní k týrání zvířat. Odchycená 
zvířata budou prohlédnuta veterinárním léka-
řem, odčervena, kastrována a vypuštěna zpět 
do lokality.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se 
za případné vzniklé komplikace.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC OKRESU PÍSEK ZA ROK 2010

BASEBALL 2011 V PROTIVÍNĚ

Chcete se seznámit?

Máte manželskou krizi?

www. Vztah. info
Jiná cesta ke šťastnému vztahu!


