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Zastupitelstvo města Protivín schvá-
lilo na svém veřejném jednání dne 
22. 9. 2011 Obecně závaznou vyhlášku 
města Protivín č. 2/2011 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na 
katastrálních územích města Protivín 
včetně jejich biolologicky rozložitelné 
složky a systému nakládání se staveb-
ním odpadem.

Cílem této nově přepracované 
vyhlášky je uvedení vyhlášky do soula-
du s platnými právními předpisy. Dále 
upozorňujeme občany na dodržování 
této vyhlášky, které bude kontrolováno. 
Jedná se zejména o odkládání odpadu 
mimo určené sběrné nádoby, což bude 
kontrolními orgány řešeno jako porušení 
obecně závazné vyhlášky města a bude 
řešeno v přestupkovém řízení.

Plné znění Obecně závazné vyhláš-
ky města Protivín č. 2/2011 otiskujeme 
na 4. straně tohoto vydání. Zároveň je 
také zveřejněna na úřední desce Měst-
ského úřadu Protivín.

Městský úřad Protivín,
Odbor výstavby, dopravy

a životního prostředí
Bc. Jaroslava Fialová

Často říkáte svým dětem: „Co by za to 
dali jiní…“
I já to častokrát slýchám, když ohrnuji svůj 
nosánek. Pomozte tedy těm „Jiným“!
Dne 11. listopadu proběhne již po něko-
likáté skautská Humanitární sbírka, 
tentokrát pro diecézi Broumov. Mezi 
16. a 18. hodinou můžete donést na skaut-
skou základnu v Protivíně staré oblečení, 
boty, hračky, plyšáky či jiné věci, které by 
jinak skončily v popelnici. Vše prosím 
sbalte do krabic či pevných pytlů. Více 
informací na speciálních plakátech.
P. S.: S těžkými kousky rádi pomůžeme.

Děkujeme. A. Pártlová

V měsících srpnu a září se nám podařilo dokončit čtyři úseky komunikací, a to 
zejména novou vozovku v Myšenci, nové povrchy mezi Chvaleticemi a Radčicemi, 
dále od Rabyňského rybníka na Žďár a na tvrz Klokočín. Tímto jsme dokončili 
systém propojení cyklostezek v blízkosti Protivína. Máme zde ucelený okruh, 
který hojně využívají cyklisté, on-line bruslaři, rodiče s dětmi při pěší turistice 
atd. V obci Myšenec se v rámci realizace stavby nové kanalizace pokračovalo 
následnou investicí, kterou byla nová vozovka od řeky Blanice ke kostelu a před 
bytovým domem u hřbitova.

Věřím, že výše uvedené nové vozovky pomohou zlepšit komfort občanům 
našeho regionu. Jaromír Hlaváč, starosta města

NOVÉ KOMUNIKACE POMOHOU NÁM VŠEM SKAUTSKÁ
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

SCHVÁLENÍ
A DODRŽOVÁNÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠKY
MĚSTA PROTIVÍN
číslo 2/2011

Opravené komunikace na tvrz Klokočín (foto nahoře) a v obci Myšenec. 
foto D. Tomšovicová
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
OVOCE DO ŠKOL
Od letošního školního roku jsme se zapojili 
do projektu „Ovoce do škol“. V rámci toho-
to projektu budou dostávat žáci 1. stupně 
jeden až dva kusy ovoce nebo ovocnou 
štávu za měsíc.

VZDĚLÁVÁNÍ
PRO KONKURENCESCHOPNOST
Od září jsme také začali realizovat operační 
program „Vzdělání pro konkurenceschop-
nost“. Na základě námi vypracované žádosti 
škola dostala dotaci 2 050 tisíc korun. Tato 
částka je na období dvou let a její čerpání je 
podmíněno plněním projektového záměru. 
Náš záměr vychází z našeho ŠVP Tvořivá 
škola - škola pro život  a zaměřili jsme se 
v něm na individualizaci a modernizaci 
výuky v oblasti českého jazyka, anglické-
ho jazyka a informatiky. Individualizace 
dosáhneme dělením žáků do skupin, aby 
bylo umožněno v plné míře věnovat se jak 
dětem nadaným, tak žákům s poruchami 
učení apod. V rámci modernizace jsme 
zakoupili čtyři interaktivní tabule a třídy 
prvního stupně nově vybavili moderní-
mi tabulemi s magnetickým povrchem 
a s možností psaní nejen křídou, ale i fixem. 
Počítáme samozřejmě i s nákupem dalších 
počítačů a výukového softwaru.

PŘESPOLNÍ BĚH
Ve středu 21. září se uskutečnilo Okresní 
kolo přespolního běhu v Písku na Hradišti. 
Již tradičně se těchto závodů zúčastňují 
i žáci naší školy. Celkově trať proběhlo 
124 závodníků a Protivínští o sobě opět dali 
vědět. Protože je tato soutěž postupová, 
změnila se pravidla pro věkové kategorie 
a i vzdálenosti tratí. A tak mladší děvčata 
vyběhla na trať dlouhou 1,5 km a opravdu 
se neztratila. V sestavě A. Pisingerová, 
S. Kyriánová, E. Černá, E. Zimová, 
N.  Jarešová a  A.  Procházková s i 
neohroženě doběhla pro 2. místo. Stej-
ného umístění dosáhla i děvčata z devá-
tých ročníků M. Kašová, D. Soukupová, 
T. Sajtlová, M. Plundrichová, S. Mlejnková, 
která se poprala s dvoukilometrovou tratí. 
Míša Kašová navíc nezapřela své vytrva-
lostní schopnosti a obsadila celkové první 
místo. Na stejně dlouhou trať se vydala 
i děvčata z osmých ročníků – S. Husová, 
S. Šnajdarová, L. Danielová, V. Hornátová, 
K. Němcová, T. Zborníková. V konkurenci 
starších děvčat obsadila krásné páté místo. 
Mladší žáci v sestavě M. Kubiš, J. Štiak, 
P. Pergler a M. Lang se spíše seznamovali 
s novou soutěží a obsadili 6. místo. Jsou ale 
dobrým příslibem pro příští ročníky. Našimi 
posledními zástupci byli chlapci z osmých 
ročníků – D. Krejčí, V. Vejšický, A. Fürst, 
F. Fürst. Jelikož pro ně nebyla vypsána 
samostatná kategorie, byli přiřazeni k věko-
vě starším hochům a museli absolvovat 
čtyři kilometry dlouhou trať. Nakonec 
obsadili 6. místo.
Všem děkujeme za příkladnou reprezentaci 
naší školy a děvčatům ještě jednou blaho-
přejeme ke krásnému umístění.

Potom přijďte ve středu 19. října v 15.30 hodin do cukrárny CAFÉ GALLERY 
v Protivíně.
Budete si moci vyzkoušet slavné modelování z barevné čokolády pod vedením zkušené 
cukrářky Kateřiny Návarové.
Staňte se profesionály a překvapte své okolí vaší fantazií a šikovností.
Zabavte své děti a naučte je používat ručičky tak, aby je to bavilo.
Cena je 95 korun, pro členy Pastelky zdarma. S sebou si odnesete čokoládovou barev-
nou hmotu, dobré nápady a novou zkušenost.
Srdečně zve Středisko křesťanské pomoci – Pastelka.

název  pro koho  kdy   vedoucí

Pohybové hry  4. – 5. ročník  středa  14.00 – 15.00 hodin  M. Marešová
Sborový zpěv  I. stupeň pondělí  13.00 – 14.00 hodin  L. Přástková
Sborový zpěv  II. stupeň  středa  14.30 – 15.30 hodin  L. Přástková
Atletický  II. stupeň  čtvrtek  15.30 – 16.30 hodin  L. Marková
Florbal  I. stupeň  středa  13.30 – 14.30 hodin  J. Linhart
Florbal  II. stupeň  středa  14.30 – 15.30 hodin  J. Linhart
Zdravotnický  I. + II. stupeň  úterý  13.00 – 15.00 hodin  M. Smejkalová
Výtvarný  I. + II. stupeň  pondělí  14.00 – 15.30 hodin  A. Žák
Pohybové hry  2. – 3. ročník  úterý  13.15 – 14.15 hod.  J. Houdková
Futsal  II. stupeň  pondělí  13.30 – 15.30 hodin
  čtvrtek    6.30 – 7.30 hodin  M. Johanna
Šachy  I. stupeň středa   14.00 – 16.00 hodin  R. Kalný
Výtvarný  škol. družina  středa  14.00 – 15.00 hodin  O. Adamcová
Pohybové hry  škol. družina – 1. ročník pondělí  11.40 – 12.35 hodin  R. Rynešová
Dramatický  škol. družina – I. + II. stupeň  úterý  13.30 – 15.00 hodin
  pátek    7.00 – 8.00 hodin  M. Peroutková
Knihovnický  I. + II. stupeň  úterý  13.15 – 14.45 hodin
  středa  12.35 – 14.50 hodin
  pátek  11.50 – 12.35 hodin M. Novák

ZAČÍNAJÍ PRACOVAT TYTO ZÁJMOVÉ KROUŽKY

� � �

CHCETE SI VYZKOUŠET NĚCO NOVÉHO,
NETRADIČNÍHO, HEZKÉHO A ZÁROVEŇ ZÁBAVNÉHO?



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 3. stránka

V minulosti cítilo vedení Komu-
nitní nadace Blanicko-Otavské nej-
větší slabinu své činnosti v čerpání 
grantů místních neziskových organi-
zací. Jelikož neziskový sektor z celé-
ho regionu využíval nabídek nadace 
hojně a místní minimálně, rozhodlo 
se vedení nadace a Společnosti pro 
rozvoj Protivína v dubnu letošního 
roku zorganizovat setkání místních 
„neziskovek“ zaměřené na možnosti 
získání grantů pro financování čin-
nosti neziskových a příspěvkových 
organizací v Protivíně.

Na setkání přišli zástupci většiny 
místních organizací a výsledek se 
dostavil. Z letošního grantového kola 
již nadace podpořila dva projekty 
Základní školy Protivín a Střediska 
křesťanské pomoci Pastelka. Dále 
Taekwondo klub bojových umě-
ní, Horizont o. s., Svaz zdravotně 
postižených Protivín, Městské kul-
turní středisko Protivín, Myslivecké 
sdružení Platan a 1. a 2. Mateřskou 
školu Protivín.

V měsíci září byla dokončena obnova památkově chráněné kap-
ličky sv. Panny Marie v parku na náměstí Svaté Anny v Protivíně. 
Kaplička byla součástí původního městského hřbitova. Hřbitov byl 
zřízen u kaple sv. Anny, první pohřeb zde byl 30. března 1722, 
v roce 1881 byl hřbitov rozšířen a užíván ke svému účelu byl až 
do roku 1945, kdy byl zrušen a upraven na park. Kostelík sv. Anny 
vystavěl hrabě Ludvík z Trautmansdorfu, vlastník protivínského 
panství, jako rodinnou hrobku a byl v něm v roce 1707 pohřben. 
Protivín vlastnil Zikmund Ludvík hrabě z Trautmansdorfu od roku 
1679. Roku 1695 přikoupil Chřešťovice s Údraží a Jehnědnem. 
Rod pocházel z Trautsmandorfu u Gleichenberka ve Štýrsku. 
Odtud se rozšířil do Rakous a Tyrol a od 17. století do Čech. 
Předek všech byl David, jehož synové dosáhli roku 1598 stavu 
svobodných pánů rakouských. Zikmund Ludvík byl v letech 
1688 až 1694 hejtmanem Prácheňského kraje a v této funkci pro-
slul svojí tvrdostí až krutostí k podaným. Zemřel 17. září 1707 
ve věku 56 let. Kaplička sv. P. Marie patří římsko-katolické farnosti 

a byla stavebně opravena za přispění soukromé 
osoby. Výmalba výklenku byla provedena z dota-
ce Jihočeského kraje za přispění Města Protivín 
a farního úřadu Protivín. Výmalbu provedl akade-
mický malíř Mgr. Josef Novotný, autor několika 
restaurátorských prací v Protivíně (kaple sv. Jana 
Nepomuckého před zámkem, oprava obrazů na 
budově základní školy, obnova stropu a stěny 
v obřadní síni a oprava erbů na náměstí v Protivíně 
čp. 24, čp. 37). Odborný dohled zajišťovali pra-
covníci MěÚ Písek, ochrany památek a odbor 
výstavby, dopravy a MěÚ v Protivíně.
Všem, kteří se na obnově podíleli, patří poděko-
vání a doufáme, že opravená kaplička se nestane 
předmětem útoku našich místních vandalů.

J. Jelínek vedoucí odboru výstavby, 
dopravy a životního prostředí

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
A PŘÁTELE ŠKOLY 

Ve středu 19. října 2011 se uskuteční
v 7 hodin ráno na dopravním hřišti u školy

sběr papíru
Děkujeme za pomoc.

V sobotu 3. prosince 2011
pořádá ZŠ zájezd do Drážďan (advent)

Cena zájezdu 500 Kč
Bližší informace 

v ZŠ u paní učitelky O. Závorkové

Středisko křesťanské pomoci 
Pastelka se navíc zúčastnilo Asis-
tenčně-vzdělávacího programu AKN 
a KONABO podpořeného Velvysla-
nectvím Spojených států amerických 
v Praze „Podpora občanských inici-
ativ v místních komunitách“.

Vzhledem k tomu, že takto „sko-
kově“ vzrostla iniciativa místních 
organizací v letošním roce i počet 
nadačních příspěvků rozdělených 
v Protivíně, bude nadace se Společ-
ností pro rozvoj Protivína podob-
né akce pořádat i v příštím roce. 
Podrobné informace jsou zveřejněny 
na webu nadace www.konabo.cz

Neziskové organizace získaly granty

Senátor a místopředseda dozorčí 
rady KONABO Miroslav Krejča 
předává paní Miluši Šálkové 
z Pastelky certifikát za absol-
vování programu nadace pod-
pořeného velvyslanectvím USA 
v Praze. 

OBNOVA KAPLIČKY SV. PANNY MARIE
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o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Protivín.

Zastupitelstvo města Protivín se na svém zase-
dání dne 22. 09. 2011 usneslo vydat na základě 
§ 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpa-
dech)“, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláš-
ka“) stanovuje systém shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů vznikajících na území města Protivín, 
včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1)  Komunální odpad se třídí na:
 a) tříděný odpad, kterým je papír, 
  nápojové kartony, sklo, 
  plast včetně PET lahví,
 b) objemný odpad,
 c) nebezpečné složky komunálního 
  odpadu,
 d) směsný odpad.
2)  Směsný odpad je zbylý komunální odpad 
 po stanoveném vytřídění dle odst. 1 
 písm. a), b), c).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních 
 sběrných nádob (tříděný odpad se neodkládá 
 mimo sběrné nádoby).
2) Zvláštní sběrné nádoby (zvony, plastové 
 kontejnery, kovové kontejnery) na tříděný  
 odpad jsou umístěny na určených místech.
3) Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad jsou 
 barevně odlišeny a označeny příslušnými 
 nápisy:
 a) papír
 b) sklo bílé

 c) sklo barevné
 d) plasty
4) Mobilní kontejnery na bioodpad, 
 velkoobjemový odpad a železo jsou 
 přistavovány pravidelně 1 x za dva týdny 
 dle vyhlášeného jízdního řádu od 1. 4. do 31. 5.  
 a od 1. 9. do 31. 10. v běžném roce 
 na určených stanovištích 
 – viz Příloha č. 1 této vyhlášky. 
 (na 6. straně tohoto vydání PL)

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek 

komunálního odpadu
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu 2) je zajišťován odebráním ve sběrném 
dvoře v Zabořské ulici v Protivíně. Pro shromaž-
ďování elektrotechnického odpadu jsou zajištěny 
speciální kontejnery (označené) v Protivíně:
 stacionární kontejnery v ulici Třešňová 
 – stanoviště kontejnerů,
 stacionární kontejnery u bývalé mlékárny 
 v ulici Mírová – stanoviště kontejnerů,
 stacionární kontejnery v ulici Jiráskova 
 – stanoviště kontejnerů,
 sběrný dvůr v Zabořské ulici.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který 
 vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 
 umístěn do sběrných nádob (např. koberce,  
 matrace, nábytek).
2) Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném 
 dvoře v Zabořské ulici v Protivíně.

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných 
 nádob (směsný odpad se neukládá mimo 
 sběrné nádoby). Pro účely této vyhlášky 
 sběrnými nádobami jsou:
 a) typizované sběrné nádoby určené ke  
 shromažďování směsného komunálního 
 odpadu – popelnice o objemu cca 110 l, 
 příp. kontejnery o objemu 1 100 l, pokud jsou  
 v exponovaných místech (panelové domy 
 apod.) rozmístěny,
 b) odpadkové koše, které jsou umístěny 

 na veřejných prostranstvích ve městě, 
 sloužící pro odkládání drobného směsného 
 komunálního odpadu; do těchto košů nepatří 
 odpad z domácností a z podnikatelské 
 činnosti.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou  
 sběrné nádoby trvale (kontejnery) nebo 
 přechodně (popelnicové nádoby) umístěny 
 za účelem odstranění směsného odpadu 
 oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných 
 nádob jsou individuální nebo společná 
 pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční  
 odpad vzniklý při stavební činnosti. 
 Stavební odpad  není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat 
 či zlikvidovat zákonem stanoveným 
 způsobem.

Čl. 8
Nakládání s odpadem z čištění komunikací, 

údržby veřejné zeleně a hřbitovů.
Odpad z čištění veřejných komunikací je ukládán 
do mobilních kontejnerů a poté ukládán na řízenou 
skládku. Bioodpad z veřejné zeleně a hřbitovů je 
ukládán na kompostárně Bor Protivín. Ostatní 
komunální odpad ze hřbitovů je ukládán na říze-
nou skládku.

Čl. 9
Povinnosti fyzických osob.

Fyzické osoby jsou povinny se zbavovat odpadu na 
shromažďovacích místech a v zařízeních k tomu 
určených a ode dne, kdy tak stanoví tato obecně 
závazná vyhláška, komunální odpad odděleně 
shromažďovat, soustřeďovat, třídit a předávat ke 
skladování, úpravě, využívání, odstraňování, sběru 
a výkupu podle systému stanoveného touto obecně 
závaznou vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí 
v souladu s platnými právními předpisy 3).

Čl. 10
Sankce

Porušení povinnosti při nakládání s komunálním 
odpadem a stavebním odpadem bude postihová-
no podle obecně závazných právních předpisů, tj. 
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů.

Čl. 11
Dohled

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem 
provádí Odbor výstavby, dopravy a životního pro-
středí Městského úřadu v Protivíně, OS Technické 
služby Protivín a Městská policie Protivín.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje  
 Obecně závazná vyhláška obce č. 3/07, 
 kterou se určuje systém shromažďování, 
 sběru, přepravy, třídění, využívání 
 a odstraňování komunálních odpadů 
 vznikajících na jejím katastrálním území, 
 včetně systému nakládání se stavebním 
 odpadem ze dne 11. 12. 2007.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem 
 po dni jejího vyhlášení.

Jaromír Hlaváč, starosta města
Věra Křišťálová, místostarosta města

Město Protivín
Obecně závazná vyhláška města Protivín č. 2/2011

Fotografie dokládá porušení uvedené vyhlášky. 
Foto Bc J. Fialová
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RADA MĚSTA ZASEDALAz deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Ten, kdo se 7. září vydal do ulic Proti-
vína, ale i jiných měst, měl možnost potkat 
děti ve stejných, černobílých tričkách, 
s papírovými krovkami na zádech a rozto-
milými tykadly na hlavách. Konal se desátý 
ročník celonárodního sbírkového dne „Den, 
kdy září Světlušky“.

U nás v Protivíně se jedinečné pří-
ležitosti pomoci dětem i lidem se zra-
kovým postižením a nevidomým lidem 
chopili místní skauti. Den, místo sezení 
ve školních lavicích, strávili chozením po 
městě s papírovou lucerničkou, do které 
vybírali peníze pro nadaci Světluška, která 
nevidomým pomáhá. Lidé si od nás mohli 
zakoupit píšťalku, náramek či kuličkovou 
hru s logem nadace a nápisem „Světluška“. 
Všem, kterým nebylo líto pomoci a přispěli 
symbolickou částkou, touto cestou děkuji.

Za skautské středisko Blanice Protivín 
Inka Zuzaňáková
>  >  >  >  >  >  >

Prodával pervitin
 Písečtí kriminalisté zahájili v pátek 

2. září trestní stíhání muže (1973) 
z Protivína, který měl poskytovat 
a prodávat drogu zvanou pervitin. Po 
provedených šetřeních a výsleších 
svědků vyšlo najevo, že měl pro-
tiprávní činnost páchat již od roku 
2007. Obviněný měl prodat nebo 
poskytnou dalším osobám z Písku 
a Protivína několik desítek gramů 
drogy.Kriminalisté vedou další 
vyšetřování na svobodě.

Vloupání do chalupy
 Od 3. září řeší policisté případ vlou-

pání do chalupy v Milenovicích. 
Zloděj se násilně dostal do objektu, 
kde odcizil lůžkoviny, počítač a také 
sušenky a přepravku s pivem. Škoda 
přesahuje 11 000 korun.

Vloupání do domu
 Dům v Chelčického ulici se stal 

terčem zloděje dne 5. září. Zatím 
nezjištěný pachatel se během dne 
vloupal do obytné části a kradl. 
Odnesl počítač s monitorem i domácí 
kino. Způsobená škoda dosahuje ke 
42 000 korun. Na místě činu policisté 
společně s kriminalistickým tech-
nikem provedli ohledání a zajistili 
stopy. Policejní psovod vypracoval se 
služebním psem také pachovou stopu. 
Policisté případ stále prošetřují.

Poškození vozidel
 Jako přestupek proti majetku řešili 

policisté dva zářijové případy poško-
zení vozidel. K prvnímu došlo 4. září 
v Pivovarské ulici, kdy během večera 
poškodil vandal osobní automobil 
značky Škoda Favorit. Rozbil zadní 

VYBRÁNO Z USNESENÍ 
RADY MĚSTA PROTIVÍNA DNE 12. 9. 2011…

–  schvaluje uzavření mandátní smlouvy na 
zajištění technického dozoru stavebníka při 
provádění stavby „Protivín – oprava kanalizace 
v ulici Ve Školce“ se sdružením fyzických osob 
MZ TENDER, Chelčického 52, 397 01 Písek

 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy

–  schvaluje návrh smlouvy o dílo s firmou Š+H 
Bohunice s. r. o. Temelín 3 na realizaci stavby 
„Protivín – oprava kanalizace v ulici Ve Školce“

 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy

–  souhlasí s návrhem smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene týkajícího se 
připravované stavby „Protivín – rekonstrukce 
Palackého ulice“ (p. č. 2770 kú Protivín), 
která bude uzavřena se Správou a údržbou 
silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 
Č. Budějovice

 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy

VYBRÁNO Z USNESENÍ 
RADY MĚSTA PROTIVÍNA DNE 26. 9. 2011

–  souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 
kabelové přípojky NN do pozemků města 
Protivín p. č. 2593, 2594/1, 2599/18, 2591/6 
a 2616/2 v kú Protivín, právu přístupu k ní za 
účelem oprav a revizí, za jednorázovou náhradu 
ve výši 2 495 Kč + 499Kč (DPH)

– souhlasí ukončením nájemní smlouvy na proná-
jem části pozemku p. č. 1378/2 o vým. 50 m2 v kú 
Krč u Protivína a části pozemku p. č. 824/3 o vým. 
60 m2 kú Maletice

–  bere na vědomí zápis č. 5 z jednání komise 
bytové, místního hospodářství a dopravy ze dne 
21. 9. 2011

–  bere na vědomí zápis z jednání komise zdra-
votní a sociální ze dne 15. 9. 2011

okénko a způsobil majiteli vozidla 
škodu 3 000 korun.

 Další případ je z 10. září z Myšence, 
kde se pachatel vyřádil na osobním 
automobilu značky Fiat Punto. Utrhl 
oba přední stěrače a zpětné zrcátko, 
škoda činí také 3 000 korun.

Vloupání do šaten
 Policisté pracují na případu vloupání 

do šaten na hřišti v Milenovicích. 
Zatím nezjištěný pachatel se zřejmě 
během noci z 26. na 27. září vloupal 
do šaten a sprch, které prohledal, 
ale nic neodcizil. Dále se násilně 
dostal do klubovny, odkud odcizil 
mince, uzeniny, alkohol a pochutiny. 
Ještě k tomu rozbil půllitry, sklenky, 
hrnečky a další zařízení. Z kolny pak 
odnesl sekeru. Způsobil škodu přes 
8 000 korun.

Pod vlivem
 Policisté kontrolovali 29. září dopo-

ledne řidiče osobního automobilu 
značky Peugeot. Zastavili ho na 
Mírové ulici v Protivíně. Řidič u se-
be neměl řidičský průkaz a dokonce 
měl pozitivní dechovou zkoušku 
na alkohol! Policisté případ zado-
kumentovali a oznámili správnímu 
orgánu k dalšímu projednání.

Nevěnoval se řízení
 Naštěstí bez zranění skončila ranní 

dopravní nehoda ze dne 21. 9. 2011, 
ke které došlo na silnici první třídy 
číslo 20 v katastru obce Protivín. 
Řidič polské národnosti jel s náklad-
ním automobilem s přívěsem ve smě-
ru na České Budějovice. Nevěnoval 
se plně řízení, ohýbal se pro před-
mět, který mu spadl na zem v kabině, 
a vjel mimo komunikaci, kde narazil 
do dopravní značky a dvou stromů. 
Celková škoda přesahuje 400 000 
korun. Policisté dopravní nehodu 
vyřešili na místě uložením blokové 
pokuty.

SVĚTLUŠKY V PROTIVÍNĚ
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WWW.AUTOLOJZA.CZ
AUTOSERVIS, PNEUSERVIS

V 1. části Exotické přírody – Svět 
hmyzu nalezneme exotické brou-
ky a motýly. Motýli (řád Lepido-
ptera) zahrnují v přírodě kolem 
165 000 známých druhů!

Lišaj smrtihlav 
(Acherontia atro-
pos) se předsta-
vuje s charakte-
ristickou maskou 
smrtky. Motýli 
rodu Morpho 
krásně modří, 
žijí v korunách pralesních stromů 
Jižní a Střední Ameriky. Na svou 
krásu doplácejí, jejich křídla sloužila 
a bohužel stále slouží k výrobě deko-
račních předmětů.  (foto nahoře)

Šváb americký (Periplaneta ameri-
cana) je nejrychleji po zemi běhající 
hmyz – dovede uběhnout jen po 
zadním páru nohou až 5,4 km za 
hodinu! (foto vpravo nahoře)

Památník města Protivín je otevřen 
do konce října: úterý až neděle od 
9 do 16 hodin. 
V zimních měsících budou pracov-
níci Prácheňského muzea přebu-
dovávat historickou část expozi-
ce, můžeme se tedy těšit v sezo-
ně 2012 na expozici v „novém 
kabátě“.

Správce Památníku 
Mgr. V. Piklová

Foto Bc. J. Fialová

MUZEJNÍ STŘÍPKY

Příloha č. 1 k OZV města Protivín č. 2/2011
Rozpis časů a rozmístění shromažďovacích prostředků (kontejnerů) na komunální odpad – mimo nebezpečného

den čas: 16.00 – 16.20 čas: 16.30 – 16.50 čas: 17.00 – 17.20 čas: 17.30 – 17.50

pondělí ul. Švermova – u nádraží ČD U Chudých ul. Čechova – stavebniny ul. M. Krásové – garáže ŠR
úterý ul. Zámecká – u školy ul. Komenského – výměník ul. Družstevní – u hrádku ul. Mírová – u mlékárny
středa ul. Smetanova – špejchar ul. Ve Školce – u hřiště  Na Ostrov – u zámku ul. Blanická – u zastávky ČD
čtvrtek Čačarky ul. Nad Rybníkem ul. Třešňová ul. Na Skále
pátek Selibov Maletice Myšenec Protivín – Bor

den čas: 8.00 – 8.20 čas: 8.30 – 8.50 čas: 9.00 – 9.20 Čas: 9.30 – 9.50

sobota Chvaletice Milenovice 1 Milenovice 2 Záboří
neděle Těšínov 1 Těšínov 2 Krč 1 Krč 2

Novinky
městské
knihovny

PRO DOSPĚLÉ – naučná literatura
Bernd Harder: 
Proč se zastavily hodiny, když dědeček 
umřel a jiné nevysvětlitelné jevy – záhady, 
osudové náhody, předtuchy
Anna Strunecká: 
Doba jedová – péče o zdraví, škodlivé látky 
v potravinách, rizika očkování
David J. Pollay: 
Jak si nenechat zkazit náladu – ovládání 
hněvu a negativních emocí
Rhonda Byrne: 
Moc – pozitivní myšlení, štěstí, úspěch, 
životní harmonie
Yvonne Oswaldová: 
Každé slovo má sílu – komunikace, získání 
klíčů k úspěchu a štěstí
Elisabeth Heresch: 
Vražda carské rodiny – případ Jekatěrin-
burg 1918 a ztracené klenoty Romanovců 
– ruské dějiny 20. století

PRO DOSPĚLÉ – beletrie
Jan Bauer: 
Dárek pro mistra kata – historická detek-
tivka z doby Václava IV.
Stanislav Češka: 
Hořká smrt – česká detektivka
Marta Ehlová: 
Hanbářova pomsta – román pro ženy

pokračování na 8. stránce
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FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍNA

KONANÉHO DNE 22. ZÁŘÍ 2011

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
předloženou kontrolu usnesení z posledního 
zasedání zastupitelstva města konaného dne 
30. 6. 2011 bez připomínek či doplnění.

2.1. Zastupitelstvo města Protivín revokuje 
usnesení ZM ze dne 30. 6. 2011 o prodeji 
pozemku p. č. 435/5 ost. plocha, ost. komu-
nikace o vým. 18 m2 v kú Protivín Školnímu 
rybářství Protivín za cenu 3 600 Kč v celém 
znění a souhlasí s prodejem pozemku p. č. 
435/5 ost. plocha, ost. komunikace o vým. 
18 m2 v kú Protivín Jihočeskému kraji za cenu 
3 600 Kč.

2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2.

2.3. Zastupitelstvo města Protivín bere na 
vědomí zprávu o zajištění finanční kontroly 
u města Protivín a konstatuje, že zavedený 
systém finanční kontroly je přiměřený a účinný 
pro zajištění hospodárného, efektivního a účel-
ného nakládání s veřejnými prostředky.

3.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku města Protivín 
číslo 2/2011 o stanovení systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů vznikají-
cích na katastrálních územích města Protivín 
včetně jejich biologicky rozložitelné složky 
a systému nakládání se stavebním odpadem 
s tím, že v čl. 6 bude upraveno znění na „…cca 
110 litrů.. “

 Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná 
vyhláška č. 3/07 ze dne 11. 12. 2007.

Poznáte, ve které obci se nachází tento balvan s křížem? Malá nápo-
věda: Ke kameni se vztahuje tragická historka o veliké vodě – zastavení 
číslo 19 na naučné stezce Zelendárky.
Na výherce opět čeká odměna v Infocentru Protivín. Správnou odpověď 
nám sdělte do 5. listopadu na e-mail infocentrum@muprotivin.cz, telefonem 
382 203 354 nebo přijďte osobně do Infocentra Protivín.

Alšova Jihočeská galerie vyzvala umělce, 
řemeslníky a galerie v jihočeském kraji 
k účasti na 4. ročníku Dnů otevřených 
ateliérů, které letos proběhnou o víkendu 
22. a 23. října 2011.

Záměrem tradiční podzimní akce je 
poskytnout prostor k vlastní prezentaci 
uměleckých ateliérů a dílen v regionu. 
Umělec má příležitost přiblížit svoji práci 
širší veřejnosti, připravit ukázky práce, 
předvést techniku své tvorby ve svém ate-
liéru. Galerie mohou zpestřit svůj program 
a připravit komentovanou prohlídku výstavy 
či jinou aktivitu pro své návštěvníky. Minulý 
rok se do DOA zapojilo 211 ateliérů, dílen 
a galerií. Bohatý program přilákal celkem 
4 300 diváků.

V Protivíně se k této akci připojili:
Akademický malíř Petr Pfleger
Člen Asociace jihočeských výtvarníků 
– Unie výtvarných umělců ČR.
prezentace tvorby, Protivín, Mírová 317, 
sobota a neděle od 9 do 12 a od 13 do 16 
hodin.
Ing. Helena Mašindová
prezentace fotografií z cyklu Kouzlo Paříže 
v bývalé schwarzenbergské sušárně cihel, 
Protivín, Chelčického 333/22
sobota od 14 do 17 hodin
www.helen.wbs.cz

Bližší informace naleznete na webových 
stránkách http://www.dnyotevrenychate-
lieru.cz

Při Komunitní nadaci Blanicko-Otav-
ské již několik let zdárně funguje Dár-
covský fond MUDr. Ivana Macháčka 
pro děti. Posláním fondu je trvale podpo-
rovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivi-
ty ve prospěch zdravotně postižených dětí, 
mládeže a dětských organizací v Blanic-
ko-Otavském regionu.

Svých cílů fond dosahuje prostřed-
nictvím udělování grantů pro projekty 
a osoby z regionu Strakonicka, Písecka 
a Protivínska zejména na nákup orto-
pedických a jiných pomůcek vhodných 
k usnadnění životních podmínek handi-
capovaných dětí, zajištění vzdělávacích 
programů pro postižené, jako pomoc při 
zajištění studia nebo při eventuálním osa-
mostatnění handicapované osoby a také 
pomoc rodinám, které se náhle ocitnou 
v sociální tísni (ztráta rodičů atd.).

V minulých letech dárcovský fond 
podpořil jak handicapované děti, tak rodi-
ny v náhlé těžké životní situaci.

I v letošním roce je možnost žádat 
grant pro uvedené skupiny. Podrobné 
informace jsou zveřejněny na webu nada-
ce www.konabo.cz

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Správná odpověd na Fotohádanku ze září: Domovní štíty najdete v obci 
Záboří. Výhercem symbolické ceny a volné vstupenky do expozic kaplanky 
se stala paní Hana Poláková z Protivína. Blahopřejeme.

DÁRCOVSKÝ FOND 
MUDR. IVANA MACHÁČKA 

PRO DĚTI

OTEVŘETE SVŮJ ATELIÉR 
– DEJTE O SOBĚ VĚDĚT –
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Úkol zorganizovat letošní setkání skautských 
středisek okresu Písek vyšlo na písecký oddíl 
Gáhal. K této výjimečné situaci využili své tábo-
řiště nedaleko železniční stanice Červená nad 
Vltavou. Zúčastnila se střediska Písku, Milevska 
i my – Protivíňáci. Dovolím si odhadovat, že se 
letošního setkání zúčastnilo asi 80 světlušek, 
vlčat, skautů a skautek.

Naše putování začínalo v ranních hodinách 
na nádraží. Sešlo se nás neuvěřitelných sedm-
náct, což mi udělalo velikou radost a přiznávám 
se, že i zvedlo sebevědomí, co se týče protivín-
ského skautu. Již ve vlaku jsme potkali naše 
bratry a sestry z Písku, mířící, čirou náhodou, 
tam, kam my. Z nádraží to nebylo daleko. Jako 
první aktivita byl společný nástup, kde nám 
sdělili hlavní informace a zazpívali jsme si 
skautskou hymnu.

Poté se děti a mladší skauti a skautky roz-
dělili do skupin po šesti, různě promícháni ze 
všech oddílů. To vedlo k seznámení se s ostat-
ními a vyzkoušení si společné práce v kolektivu 
cizích lidí. Každá družina si vymyslela jméno, 
které vyplnila do průvodky. Ptáte se, co je to 
průvodka? To je takové „lejstro“, se kterým 
procházíte závodem nebo hrou a kam se vám 
zapisují jednotlivé výsledky či body z her 
a úkolů. První část hry se odehrávala v lese, 
kde byly různě ukryty na stromech a pařezech 
šifry. Jeden bod skupina obdržela za to, že 
šifru objevila a druhý za správné rozluštění. 
Druhá část již byla připravena okolo hlavního 
stanu. Nazývala se Skotské hry a šlo v ní hlavně 
o zručnost a fyzickou odolnost. Každý úkol měl 
cosi společného se dřevem. Z klády uvázané na 
silném laně bylo úžasné kladivo, se kterým se 
házelo nebo tahalo po určené dráze pro nejlepší 
čas. Dalším z úkolů bylo dřepování s kládou na 
ramenou nebo zvedání ji na „benchi“ (nad sebe 
při ležení na lavičce). Všechny, kteří tyto úkoly 
zvládly, jsem plně obdivovala.

My vedoucí jsme den strávili užíváním 
si sluníčka poleháváním na trávě a nemohla 
samozřejmě chybět fotodokumentace našich 
svěřenců.

Den jsme si opravdu užili, počasí nám 
vyšlo a všem se výlet líbil. Příští rok dostaneme 
příležitost zase po čtyřech letech my. Již teď se 
pomalu začínáme připravovat.

Za skautské středisko Blanice Protivín 
Inka Zuzaňáková

● Již od 9. září nového školního roku uskutečňuje naše školička pět lekcí plavání 
pro předškoláky na plaveckém stadionu v Písku.

● V tomto měsíci nás „navštívila“ hned dvě krásná divadelní představení – Kou-
zelnické představení a Kocour v botách.

● Počasí nám dopřálo slunečného počasí, abychom se v pondělí 26. září mohli 
s dětmi, jejich sourozenci, kamarády a rodiči rozloučit s létem opékáním na 
naší školní zahradě.

● Také v tomto školním roce nabízí naše MŠ „Baby studio“ – pravidelné setká-
vání maminek s dětmi od 1 roku, a to od druhého pololetí.

● Aktuality, program akcí a fotografie naleznete na našich internetových strán-
kách www.ms2protivin.estranky.cz

SETKÁNÍ SKAUTSKÝCH STŘEDISEK

ZPRÁVIČKY Z DRUHÉ MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

Irena Obermannová: 
Tajná kniha – milostný psychologický 
román
Marek Šindelka: 
Zůstaňte s námi – povídky a novely o part-
nerských vztazích
Miloň Čepelka: 
Svědectví inspektora Toufara a jiné 
povídky – sbírky hororových povídek
Lars Kepler: 
Hypnotizér – thriller z lékařského pro-
středí
Lars Kepler: 
Paganiniho smlouva – detektivní román
Lisa Jackson: 
Chladná krev – thriller oblíbené autorky
Amanda Quick: 
Až na dno – román pro ženy

Novinky
městské
knihovny

dokončení ze 6. stránky



Předprodej a rezervace vstupenek v MěKS (telefon 382 251 806)
a INFOCENTRU Protivín (telefon 382 203 354)

VYZKOUŠEJTE http://disdata. cz/

POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

listopad 2011
středa 2. listopadu v 18 hodin 
USA Premiéra 
OSETŘOVATEL

Komedie. Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého laskavého ošetřovatele 
Griffina Keyese, kterému je příjemněji ve společnosti lva než ženy. Usoudí, že 
jeho jedinou možností jak najít dívku svých snů je opustit Zoo. Zvířata se proto 
v záchvatu paniky rozhodnou porušit prastará pravidla mlčení... 
Mládeži přístupný, dabováno, 104 minut, vstupné 70 Kč

neděle 6. listopadu v 18 hodin
USA  Premiéra  
BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA 

Romantická komedie. Čtyřicetiletý Cal Weaver prožívá svůj sen – má dobrou 
práci, hezký dům, skvělé děti a za manželku lásku ze střední školy. Dokonalý 
život vezme však rázem za své. Jeho žena Emily ho podvádí a chce se s ním 
rozvést, Cal začíná nový život – flirtující ženy, pánské jízdy... 
Mládeži do 12 let nevhodný, 118 minut, vstupné 70 Kč

středa 9. listopadu v 18 hodin
USA Premiéra
DRIVE

Akční film. Říkají mu Řidič. Přes den filmový kaskadér, po nocích nájemný 
řidič zločineckých gangů. Nezajímá ho, o jakou práci ten večer zrovna jde, řítí se 
nocí s policejními vozy v zádech. Jeho manažer chce koupit od místního boháče 
s pochybnými zdroji příjmů vůz, kterým by se Řidič mohl zúčastnit závodů... 
Samotářský Řidič se zamiluje do sousedky Irene, které se však manžel vrátí 
z vězení... Film získal cenu za nejlepší režii v Cannes 2011. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 101 minut, vstupné 75 Kč

neděle 13. listopadu v 18 hodin
USA Premiéra
JANA EYROVÁ

Drama. Tato hrdinka, nepřestává inspirovat generace čtenářů a diváků po 
celém světě, díky novému a odvážnému filmovému zpracování nachází cestu 
k současné generaci. Režisér Fukunaga vypráví životní příběh J. Eyrové – zou-
falé a vyděšené mladé ženy, která se chce nadobro odstřihnout od minulosti. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 120 minut, vstupné 65 Kč

středa 16. listopadu v 18 hodin
ČR Premiéra
ALOIS NEBEL

Drama. Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu přináší temný příběh, 
který začíná na podzim 1989 na železniční staníci Bílý potok v Jeseníkách. 

Slouží tam výpravčí A. Nebel, tichý samotář, kterého čas od času přepadne 
podivná mlha. V ní se zjevuje Dorotce oběť zločinu spáchaného při odsunu 
Němců. Režisér T. Luňák poprvé v české kinematografii použil unikátní tech-
nologii kombinující kreslený a hraný film. 
Mládeži přístupný, česká verze, 87 minut, vstupné 60 Kč

neděle 20. listopadu v 18 hodin
USA Premiéra
OCELOVÁ PĚST

Akční/sci-fi/drama. Drsný a napínavý snímek z blízké budoucnosti. Bývalý 
boxer Charlie Kenton, jehož zamilovaný sport ovládli dva a půl metru vysocí 
oceloví roboti,  už do tohoto světa dále nezapadá. Přivydělává si jako promotér 
robotnických zápasů. Situaci změní, když mu do života vstoupí proti jeho vůli 
syn Max...
Mládeži přístupný, dabováno, 127 minut, vstupné 80 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < <
středa 23. listopadu v 17 hodin
USA  Premiéra
ŠMOULOVÉ

Animovaná i hraná komedie uvádí na plátna kin dobře známé modré hrdiny 
– Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmlouly z jejich vesničky a během 
následného pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem, který 
je zavede do našeho světa, přímo do Central Parku. 
Mládeži přístupný, dabováno, 102 minut, vstupné 70 Kč

neděle 27. listopadu v 18 hodin
USA  Premiéra
PARANORMAL ACTIVITY 3

Horor. Odhalte tajemství paranormálních aktivit. Připravte se na intenzívní 
filmový zážitek, který nikoho nenechá chladným. Příběh zůstává úzkostlivě 
střežen. Prozradit lze jen to, že v něm znovu vystupují hrdinky předchozích 
dvou dílů - sestry Katie a Kristi, s nimiž se vrátíme ke kořenům zla. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 92 minut, vstupné 75 Kč

středa 30. listopadu v 18 hodin
USA  Premiéra
KAMARÁD TAKY RÁD

Komedie. Dylan a Jamie rozhodně nemají na usedlý život ani pomyšlení. Když 
si Newyorčanka Jamie, zaměstnaná jako hledačka nových příležitosti, vyzkouší 
své umění na uměleckém řediteli Dylanovi, uvědomí si oba svou podobnost. 
Jejich odvážný nápad se promění v košilatou a sexy pouť. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 109 minut, vstupné 70 Kč

čtvrtek 3. listopadu od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín

JAKUB SMOLÍK s kapelou
Vstupné v předprodeji 230 Kč, na místě 250 Kč

neděle 13. listopadu od 15 hodin – Dům kultury Protivín

O RŮŽENCE
Veselý pohádkový muzikál. Účinkuje Divadlo KAPSA. Vstupné 45 Kč.

sobota 26. listopadu od 9 do 16 hodin – Dům kultury Protivín

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Prodej knížek pro děti a mládež. Pořádá MěKS ve spolupráci s knihkupectvím ELIM Písek.

neděle 27. listopadu – Masarykovo náměstí (kostel sv. Alžběty)

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Sledujte zvláštní plakáty!



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 10. stránka

Slovo horizont se dá přeložit jako obzor. Cože jste zvolili zrovna 
takový název?

Když jsme o tom přemýšleli, napadla nás až romantická sym-
bolika. Jako námořní trosečníci nedočkavě, žádostivě vzhlížejí 
k horizontu s nadějí na příznivou perspektivu a vysvobození, 
také naše klienty chceme vést po jejich nesnadné cestě životem 
s určitou nadějí na soběstačný život.
Jaké vyhlídky před ně stavíte?

 Jsme občanské sdružení nevýdělečné a poskytujeme lidem 
s mentálním postižením a kombinovanými vadami takovou pomoc 
a podporu, jakou potřebují pro svůj plnohodnotný život. Co si 
právem zaslouží a aby nebyli přehlíženi.
Ačkoliv o různých zdravotních potížích a nemocech je veřejnost 
díky častým článkům v tisku a televizním relacím poměrně sluš-
ně seznamována a už ji tolik neděsí ani informace o zhoubných 
chorobách, jen zmínka o mentálním postižení vzbuzuje pocity 
ne příliš hodné kulturního člověka.

Nevím ale proč. Mentální postižení přece není žádná nemoc. 
Vzniká následkem různých okolností a jimi zanechaných 
stop či genetických vad, za které se nedá nikdo vinit. Chápu, 
protože sama mám 
postiženou dceru, že 
to vnáší do rodiny 
jiné starosti, než jaké 
se dají očekávat po 
narození normálního 
dítěte, že to může 
trvat delší dobu, než 
se s tím rodina vyrov-
ná. Když však už 
taková situace nasta-
ne, není přece třeba 
nad každým takovým 
člověkem lámat hůl. 
Když pak vyroste 
z dětských střevíč-
ků, přichází naše 
sdružení s nabídkou 
podpory a pomoci 
začlenit ho do nor-
málního života.
Cíl se tedy zdá být 
jasný. Jak se vám jej 
daří naplňovat?

Není to vždy snad-
né, protože narážíme 
i na přežitky. Já celý 
život pracuji jako speciální pedagožka. Vystřídala jsem celou řadu 
ústavů a zařízení, včetně výchovného ústavu pro děti a mládež 
tady v Protivíně, a troufám si tedy říct, že jsem nasbírala dost 
zkušeností, abych mohla zodpovědně prohlásit: lidé s postižením 
jsou často omezováni více podmínkami prostředí, v němž musí 
žít, než svým handicapem.
Máte dojem, že se k nim chováme někdy až příliš – útlocitně?

Přehnaný útlocit někdy spíše škodí, 
Koho v rodině nepotká nějaký handicap, kdo nezažije ve svém nejbližším 
okolí člověka se zdravotním postižením, těžko pochopí, jak důležité je jeho 
začlenění do běžné společnosti. Znevýhodněných lidí žije mezi námi víc, 
než jsme ochotni si připustit. Naštěstí v posledních letech si jich čím dál 
tím víc všímají vedle státních institucí i organizace, společnosti a sdružení, 
které nevyvíjejí činnost pro zisk, nýbrž z ryzího lidství.
V Protivíně se k této bohulibé službě hlásí hned tři uskupení. PROTI-
VÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, Farní charita a o. s. Horizont. Zatímco 
Sedmikráska se věnuje zejména terénnímu pečovatelství a rodinám 
s dětmi a charita se zaměřuje na pomoc seniorům a lidem v nouzi, Hori-
zont má zcela specifické poslání, jak jsme o tom hovořili s ředitelkou 
Jindřiškou Trtkovou (1949).

Tihle lidé jsou strašně omezováni. Nenabízíme jim tolik, co 
by sami mohli bezpečně zvládnout.

Podívejte se. Pokud jim nastavíme určitý program v určitém 
prostředí, když je zacvičíme, jsou schopni se v ledačems osamo-
statnit a vyřídit si sami. Jestliže však jim ten prostor nevytvoříme, 
vzdalujeme je od reálného světa, což může vést k úpadku osob-
nosti a snížení rozumové úrovně.

Dávám vám příklad. K nám do Protivína dojíždí chlapec až 
z Netolic. S tatínkem si nás vybrali, když jim maminka zemřela. 
Ráno musí brzy vstávat, protože ve Vodňanech přestupuje na 
autobus. Když s ním cestu po stále stejné trase několikrát absol-
voval asistent, jezdí už suverénně sám. Nebo moje dcera. Když 
jí nabídnu, že ji svezu do Písku, raději zvolí autobus. Nechce být 
na někoho vázána, vystačí si sama.

Jsou všichni klienti tak schopní?
Samozřejmě, že mezi nimi existují rozdíly. Někteří ukončili 

školní docházku v patnácti, někteří ji nezvládli do osmnácti let. 
Na pracovním úřadě jsou pracovně nezařaditelní. Nepotřebují ani 
tak osobní péči, tu celkově zvládají, ale vyžadují, aby byli aktivi-
zováni, dostali příležitost komunikovat, aby mohli někam chodit, 

mít přátele a měli se 
na co těšit.

Každý je samo-
zřejmě jiný,  jako 
nikdo z nás není 
stejný, a oni právě 
tím postižením se od 
sebe liší. Každého 
bereme jako jedineč-
nou osobnost a pod-
le toho s ním pra-
cujeme. Máme pro 
každého individuální 
plán a poctivě sledu-
jeme, co je schopen 
se naučit a kde jsou 
jeho hranice. Jak po 
stránce manuální, tak 
společenské.
Jak dlouho Horizont 
vůbec funguje?

N a  z a l o ž e n í 
v Písku jsme se s pěti 
kolegyněmi z obo-
ru dohodly v roce 
2000. Protože tam 
sociální služba vznik-

la a v Protivíně bylo zase několik lidí, kteří do Písku dojížděli, 
díky zdejšímu městskému úřadu a osobně Jaromíru Hlaváčovi, 
starostovi města, Štefaně Komrskové a MUDr. Marii Němečko-
vé se našly dvě místnosti v Domě s pečovatelskou službou pro 
sociálně terapeutické dílny.
Co se v nich děje, vzniká, vyrábí?

Je to různé. Hodně času zabírá tkaní, například koberců 
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než prospívá pěstování sebevědomí
a nákupních tašek a zhotovování dalších textilií. Jednou týdně ve 
čtvrtek dojíždějí klienti do Písku, kde jsme vybudovali i keramic-
kou dílnu s elektrickou pecí. Dělají hrnečky, květináče, vázičky, 
plakety, teď připravujeme vánoční zvonky pro Městské kulturní 
středisko Protivín. Výrobky ovšem netočí na hrnčířském kruhu, 
ale všechny modelují ručně. Každý kousek je tedy originál.
Zazářili jste prý i na plátně.

Obrátil se na nás režisér F. A. Brabec, že by potřeboval do 
filmu „V peřině“ nějaké textilní hračky. Nakonec jsme jich ušili 
třicet, ale žádné drobné figurky. Zúčastnili jsme se i písecké 
premiéry a největší radost nám udělalo, že jsme byli uvedeni 
v titulcích.
Vy s klienty pracujete každý den?

Od pondělka do pátku k nám docházejí na činnosti jako do 
práce. Začínáme ráno v osm hodin a končíme odpoledne ve tři. 
Mezitím si dojdou do restaurace na oběd. Sami si vyberou, na co 
mají chuť, sami si zaplatí, což je pro posilování jejich sebejistoty, 
kterou se snažíme co nejvíce pěstovat, kde se jen dá.
Prozradila jste na sebe, že jste speciální pedagožkou. Mají stej-
nou kvalifikaci i vaši spolupracovníci?

V Písku máme keramika, grafika, textilní odbornici. Ovšem 
vedle své profesionální odbornosti musejí zvládat i umění vést 
postižené klienty. 
Nedávno jsme měnili 
vedoucí dílny v Proti-
víně. Bohužel odešla 
do důchodu. Hledali 
jsme tedy, koho za 
ni, až se nám poda-
řilo získat kolegyni 
ve Vráži. Myslím, že 
spolu vycházejí dob-
ře, že si už získala 
jejich náklonnost.
Členství ve sdružení 
je povinné?

Není. S každým 
klientem za přítom-
nosti rodičů uzavírá-
me písemnou smlou-
vu, která obsahuje 
ustanovení o docház-
ce. Pokud by se klient 
nedostavil do deseti 
hodin, hned bychom 
měli uvědomit rodiče, 
protože stát se může 
leccos. Zatím se tak stalo jen jednou. Po třech měsících už víme, 
jakou má klient manuální zručnost a jaké má rozumové schopnosti 
a podle toho řídíme jeho další pobyt u nás. My je také učíme 
spoustu věcí pro jejich co nejméně závislý život, aby se bez 
doprovodu rodičů naučili do dílny samostatně docházet, jezdit 
autobusem, procvičujeme s nimi i takové zdánlivé maličkosti: 
aby nezapomněli kde bydlí, jak se jmenují, kdy se narodili. Pod 
vedením jim poskytujeme i časový prostor pro opakování a pro-
cvičování toho, co se ve škole kdysi naučili.

U nás na nikoho nechvátáme, máme dost času, ostatně 
se spěchem bychom nepochodili. Preferujeme v dílnách klid 
a pohodu.
To jste učiněnou oázou v dnešní překotné době, kdy na nás 
doléhá tolik starostí, kvaltování a z toho se rodící stres, únava 
a nejedna civilizační choroba.

A co je také zvláštní: klienti jsou k sobě ohromně ohleduplní, 
nezávidí si, nedělají si naschvály a z každé věci mají upřímnou 
radost.
Zdůraznila jste, že jste neziskovou organizací. Ale z něčeho 
musíte přece „žít“?

Pravda, z vody nežijeme, ale musíme dobře počítat, protože 

naše příjmy jsou omezené a můžeme fungovat jen díky subvencím, 
mecenášům a evropským penězům. Obě dílny jsou ekonomicky 
oddělené, aby Písečtí neměli obavy, že doplácejí na Protivínské 
a ti zase aby neměli opačnou starost. Z evropských fondů jsme 
například získali tři milióny korun na vybavení dílen, vděčíme 
i protivínské radnici, že přispívá na provoz a za pronájem dílny 
si účtuje jen symbolických sto korun za rok. Zaměstnanci však 
jsou placeni výhradně ze státních nebo evropských peněz. Jejich 
platy jsou hluboko pod českou průměrnou mzdou.
Sami klienti, respektive jejich rodiny, se na chodu dílen nepo-
dílejí?

 Třeba by někteří rodiče i rádi přispěli, jenže ze zákona to 
nejde. Klienti pobírají invalidní důchody a k tomu dostávají 
příspěvky na péči. S rodiči jsme se však dohodli na denním 
padesátikorunovém příspěvku na provozní náklady.

Kromě sociálně terapeutických dílen máme i další aktivity. 
V Písku mezi Velkým a Alšovým náměstím provozujeme malý 
krámek a hned vedle jsme otevřeli galerii, kde vystavujeme pře-
vážně malířské práce. Obchůdek je naše tréninkové pracoviště 
a těší nás, že si do něj lidé už našli cestu, stejně jako do galerie. 
Návštěvníci se nám svěřují, že si chodí mezi obrázky našich kli-
entů odpočinout od modernistických kreací umělců, že odcházejí 

osvěženi z nefalšo-
vané poezie, radosti 
a pohody.
Nezapomeňte se 
zmínit, že se připo-
mínáte i na proti-
vínských městských 
slavnostech.

A b y c h  p r a v -
du řekla, snažíme 
se prezentovat, kde 
se dá, aby o nás 
veřejnost víc vědě-
la. Zúčastňujeme se 
i různých soutěží. 
Například „Lidic-
ké růže“ a  le tos 
jsme se přihlásili i do 
soutěže vyhlášené 
k jubileu svatoře-
čení Svaté Anežky 
České a uspěli jsme 
tak dobře, že bývalý 
ředitel Národní gale-
rie Milan Knížák se 

divil, co to je za lidi z nějakého Horizontu z Protivína.
Pamatujete také na rekreaci a zábavu vašich klientů?

Snažíme se, aby měli nějakou akci každý měsíc. Letos jsme 
byli například na Hluboké, podívali jsme se do Prahy a svezli 
se parníkem po orlické přehradě. Díky porozumění společnosti 
majitelů lázní Hotel Vráž strávili klienti rehabilitační týden jako 
jejich VIP hosté. Zaplatili si jen stravu a částečně ubytování. Byl 
to pro ně nepředstavitelný zážitek. Vždyť někteří nebyli do pěta-
dvaceti let nikde a nikdy bez rodičů. Ti nám každý večer volali, 
jestli jejich děti nestrádají, zatímco ti se večer scházeli v baru při 
pěkné zábavě a tanci.
Paní ředitelko, na začátku našeho rozhovoru jsem se vás ptal 
na cíle vašeho občanského sdružení a teď se mi zdá, že jim 
nezůstáváte nic dlužni.

Ale to víte, že ano. O nápady na další rozvoj sice nouzi 
nemáme, musíme však být soudní a pouštět se jen do toho, na 
co stačíme hlavně finančně. V každém případě jdeme pořád za 
hlavním cílem: pokračovat v integračním procesu našich klientů 
a v ovlivňování postojů veřejnosti, k proměně pohledu většinové 
společnosti na soužití s lidmi se zdravotním postižením.

Jan Chmelík
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INFOCENTRUM PROTIVÍN 

PÁTRÁ
Prosíme čtenáře, aby nám pomohli v pátrání po 
tajemství, které skrývá nápis na kamenné lavici 
u vchodu do nádvoří kaplanky (viz foto).
Prosíme pamětníky či nadšené badatele, kteří 
znají pravdu o tom, co je v kameni vytesáno za 
sdělení, zda by nám tento fakt ozřejmili – na odpo-
věď čekáme v Infocentru Protivín. Děkujeme.
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Podle encyklopedie jsou mažoretky 
tanečnice, předvádějící za doprovodu 
hudby pochodové nebo taneční kreace 
spojené s manipulací s hůlkou. Podle 
kolegy jsou to krásné holky, které umí 
s nohama a rukama něco víc než ty ostatní. 
Podle mne je to umění, náročné nejen na 
pohyb a soulad, ale i na vymýšlení stále 
nových choreografických prvků, které 
pak v konečném efektu vyrážejí divákům 
dech.
Pro třináctiletou Natálku Jarešovou 
z Protivína je to koníček a možná 
i vášeň, které se upsala už ve druhé 
třídě a vydržela dodnes. I když to nemá 
zrovna jednoduché, protože musí jako 
jediná z Protivína na tréninky dojíždět 
do Písku (kam ji obětavě vozí maminka 
nebo tatínek autem), nácviku věnovat 
dvě odpoledne v týdnu a také spoustu 
trpělivosti. Tu ovšem potřebuje nejen 
Natálka, ale také její rodiče a především 
trenérka, která vymýšlí choreografii, 
sestavy a mimo jiné i návrhy kostýmů 
a doplňků, jako jsou rukavice, lodičky na 
hlavy, kozačky apod.

A to je vlastně další stránka tohoto na 
pohled líbivého koníčka. Kostýmy se totiž 
šijí na míru z poměrně nákladných látek 
a víte, jak rychle tyhle dospívající slečny 
rostou. U bot se to řeší vycpáním špiček, 
u šatů však takové řešení nepadá v úvahu. Přitom se nejedná pou-
ze o jeden kostým – jiné oblečení je určeno pro velké vystoupení, 
kdy jedenadvacet dívek v řadě vypadá jako rodné sestry, a jiné 
zase pro malé formace, sóla, dua či tria. V Natálčině šatníku visí 
momentálně tři takové nazdobené kostýmy. A vždycky, i v tom 
největším parnu, na nohou musí mít silonky.

Ani cesta do šiku nastrojených mažoretek ale není vždycky 
přímá. Natálka původně začínala se standardními tanci v Týně 
nad Vltavou. „Bylo málo kluků tanečníků do páru a taky mě to 
po čase přestávalo bavit, “ vzpomíná Natálka, která se pak díky 
kamarádce rozhodla přesedlat k mažoretkám. Z kadetky potom 
časem postoupila do juniorek a zanedlouho, jakmile dosáhne 
patnácti roků, ji čeká skupina tzv. seniorek. A i když někdy 
přišly těžké chvíle, nikdy tohoto kroku nelitovala.

„Tréninky rozhodně nejsou ulejvárna. Nejdříve se půl nebo 
tři čtvrtě hodinky rozcvičujeme, protahujeme svaly a potom se 
nacvičuje nová sestava, její detaily a podobně. Nejobtížnější je 
zapamatovat si všechny ty pohybové prvky, jak jdou za sebou, 
jak na sebe navazují, a také abychom všechno dělaly naprosto 
nastejně, “ popisuje protivínská mažoretka náročnost nácviků 
sestav. Když se pak díváme na ten soulad a vyrovnanost dívek 
na pódiu, asi si ani neuvědomujeme, kolik práce a úsilí takový 
výstup stojí. A to už ani nemluvím o sestavách při pochodu uli-
cemi, což je ještě náročnější na udržení souladu, či o obratných 
cvicích s hůlkou, které se odborně říká baton.

Ovšem výdrž a nasazení přináší i své ovoce – třeba v podo-
bě účasti na mezinárodních soutěžních přehlídkách, odkud se 
písecké mažoretky nevracívají s prázdnem. Například z loňského 
evropského mistrovství ve Vyškově si přivezly stříbrnou medaili, 
letos jim ve stejné soutěži v chorvatské Poreči unikl bronz jen 
o velice těsný rozdíl bodů. I to je však při tak obrovské účasti 
a konkurenci z celé Evropy značný úspěch. Nicméně zážitky 
z tohoto setkání byly stejně intenzivní, jako by si odvážely zlato. 
A to, jak mnozí věří, přivezou třeba příště...

Pro Natálku, třebaže má ještě další zájmové aktivity jako 
třeba výtvarný kurz v písecké ZUŠ nebo dramatický kroužek ve 

škole, kde zrovna nacvičují Malého prin-
ce, jsou však mažoretky prioritou. Jejímu 
koníčku v letošním školním roce nahrává 
i rozvrh vyučování, takže klidně stihne 
ještě pomáhat mamince v domácnosti. 
Nakonec maminka má pro Natálku, co se 
mažoretek týká, velké pochopení. Vždyť 
se sama angažuje v podobném píseckém 
uskupení s názvem Mažoretky revival.

Ačkoliv popularita mažoretek u nás 
zatím ještě nedosáhla toho, co třeba na 
amerických školách znamenají takzvané 
roztleskávačky, o přízeň publika se písec-
ké mažoretky s mnohem náročnějším 
programem rozhodně obávat nemusejí. 
Vždyť i Natálce fandí nejen kamarádky 
a spolužačky, ale i mnozí kluci, třebaže se 
někdy stydí normálně projevit svůj obdiv. 
Snazší to pro ně je nepochybně při vystou-
pení mažoretek před sportovními turnaji 
nebo při jejich slavnostním pochodu 
městem, ale stejně jako ostatní veřejnost 
určitě oceňují to, co tyhle úžasné dívčiny 
předvádějí třeba při slavnostech města, při 
speciálním vystoupení před tanečními či 
při jiných příležitostech.

A až budeme o Natálce Jarešové psát 
příště, věřím, že to určitě bude spojené 
s nějakým dalším úspěchem píseckých 
mažoretek! Hanka Hosnedlová

BÝT MAŽORETKOU JE FAJN, ALE CHCE TO DŘINU
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Přijďte se po celý říjen potěšit 
výtvarnými díly členů 

Volného sdružení výtvarníků jižních Čech
Těšíme se na vás v galerii KAPLANKA Protivín

otevřeno: 
pondělí až pátek 8 – 16 hodin

 sobota 9 – 12 hodin
Na listopad pro vás připravíme výstavu obrazů 

výtvarníků Martina Řepy a Josefa Balka.
Oba jsou též členy 

Volného sdružení výtvarníků jižních Čech.

datum den středisko rybníky
17. 10. pondělí Netolice Bašta u Čichtic 
  Strakonice Škaredý 
18. 10. úterý Protivín Svojetín dolní 
  Strakonice Číšť 
19. 10. středa Netolice Kratochvílský, Kuchyňka 
  Strakonice Mlýnský u Mladějovic 
20. 10. čtvrtek Netolice Malovický dolní 
  Protivín Vitkovský malý, 
   Hluboký u Kestřan 
21. 10. pátek Netolice Vilímkovský, Tripsovský, 
   Nový u Černoháje 
  Strakonice Okrouhlík, Zrcadlo 
23. 10. neděle Protivín Rabiň 
24. 10. pondělí Netolice Černoháj velký 
  Protivín Rabiň 
25. 10. úterý Netolice Svinětický přední 
  Strakonice Kobylí dráč 
26. 10. středa Netolice Nadýmač velký, Otrhanec, 
   Nový nad Alejí 
  Protivín Prostřední u Dvorců, Široký 

27. 10. čtvrtek Netolice Stříbrný 
  Strakonice Silnický 
31. 10. pondělí Netolice Březovík, Vepřský malý, 
   Pilant dolní, Pivovarský pr.  
    Strakonice Třetina 
1. 11.  úterý Netolice Naděje 
  Protivín Starý u Nové Vsi, Zástavní 

2. 11. středa Netolice Černoveský II.  
  Strakonice Ovčácký 
3. 11. čtvrtek Netolice Černoveský I.  
  Protivín Svojetín horní 
4. 11. pátek Netolice Bukový 
  Strakonice Sedlišťský 
7. 11. pondělí  Netolice Tringlovský velký 
  Strakonice Kočkov 
8. 11. úterý Protivín Tálínský 
9. 11. středa Netolice Hlavatecký 
  Protivín Tálínský, Starý u Krče 
10. 11. čtvrtek Netolice Hájek, Šipounský 
  Strakonice Návesný u Sudoměře 
11. 11. pátek Netolice Světský, Vondrovský, 
   Tringlovský malý 
  Protivín Albrechtický 
14. 11. pondělí Netolice Vepřský velký 
  Strakonice Cehnický velký 
15. 11.  úterý Netolice Představecký 
  Protivín Borský, Nový u Krče 

ŠKOLNÍ RYBÁŘSTVÍ PROTIVÍN ZVE NA VÝLOVY

POVINNÉ RU�ENÍ PRO  ROK 2011
GENERALI 

      
  do 1 000 cm3......... od 1 240 K�
1 001 - 1 350 cm3.... od 1 600 K�
1 351 - 1 450 cm3.... od 2 080 K�
1 451 - 1 850 cm3.... od 2 204 K�
1 851 - 2 000 cm3....od 2 988 K�
2 001 - 2 500 cm.. .. od 3 128 K�
nad 2 500 cm3 .... ... od 4 320 K�

Pro držitele  ZTP sleva  20 % 
z uvedených cen.

�PP

do 1000 cm3 ............    818 K�
1 000 - 1 250 cm..... 1 007 K�
1 250 - 1 350 cm3.... 1 210 K�
1 350 - 1 650 cm3.... 1 447 K�
1 650 - 1 850 cm..... 1 765 K�
1 850 - 2 000 cm3.... 2 191 K�
2 000 - 2 500 cm3.... 2 600 K�
nad 2 500 cm3..........3 395 K�

P�ív�s nebo malý motocykl 
zdarma.

AXA

0 - 49 kw............. 1 620 K�
50 - 59 kw........... 1 800 K�
60 - 69 kw........... 2 160 K�
70 - 79 kw ...........2 844 K�
80 - 99 kw ….......3 600 K�
100 a více kw.......4 320 K�

Cena pojišt�ní je stanovena podle 
výkonu vašeho vozidla s 50 % 

bonusem

Přijďte se informovat o ceně svého pojištění! Dále vám můžeme nabídnout kompletní finanční servis 
- pojištění životní, úrazové, majetku, penzijní připojištění, spořicí účty, úspory energií atd.

Finanční poradenství, Masarykovo náměstí 29, Protivín, telefon: 777615202, 777615203
Pracovní doba: pondělí až čtvrtek: 800 – 1100 / 13,00 – 17,00 / v pátek zavřeno

Mimo tuto dobu lze domluvit schůzku na uvedených telefonních číslech
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NARODILI SE
❀ 27. 9. syn Tobiáš
 Mgr. Šárce Lojdové 
 z Protivína

❀ 29. 9. dcera Nela
 Jaroslavě Špačkové 
 z Myšence

❀ 5.10. syn Vlastimil Procházka
 Pavle Lakatošové 
 z Protivína

✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

A to doslova. Ráno 7. září jsme 
nasedli do autobusu, který nás vezl do 
míst, která dovedou člověka očarovat 
– do pohádkových měst Telče a Sla-
vonic.

V telčském zámku jsme měli domlu-
venou prohlídku. Kdo měl zájem, 
procházel se s průvodcem místnostmi 
jako z pohádky do pohádky. Všechny 
zámecké komnaty jsou velmi pěkně 
zařízeny. Mají kouzelné stropy v sytých 
barvách a složitých vzorech, které od 
12. století zatím nemusely být restau-
rovány a i přes své stáří působí dojmem 
novoty. Ne nadarmo obsadil zámek Telč 
1. místo v soutěži pohádkových zámků 
a je držitelem 1. ceny – Popelčina stře-
víčku. O vztahu zaměstnanců k zámku 
napovídá i to, že všechny místnosti jsou 
nápaditě a vkusně zdobeny čerstvými 
květinami z vlastní zahrady.

Po prohlídce tohoto kouzelného 
místa jsme vešli na stejně kouzelné 
náměstí. Domy jsou udržovány v krás-
né barevnosti, jsou bohatě zdobeny, 
až celek působí téměř neskutečně. 
Ne nadarmo byla Telč zapsána na 
seznam památek UNESCO. Člověk 
chodí v úžasu nad uměním starých 
stavitelů, českých i italských, kteří 
tady v době Jeremiáše z Hradce tuto 
krásu vytvářeli. Docela neradi jsme 
Telč opouštěli – bylo by třeba mnohem 
více času k poznání jejích dalších krás 
a zajímavostí.

Ale čekal autobus a ve 14 hodin nás 
dovezl do dalšího krásného města – do 
Slavonic. I tady je mnoho krásných 
měšťanských domů. Ty nemají telčskou 

barevnost, ale jsou zase bohatě zdobeny 
sgrafity. Člověk neví, kam se má podívat 
dřív, aby něco nepřehlédl a všechno 
poskládal do paměti. V 16 hodin jsme 
nastoupili zpáteční cestu. Ještě v auto-
busu jsme si připomínali všechno, co 
jsme nechali za sebou a na co budeme 
rádi a možná i často vzpomínat. Byla to 
pastva pro oči a zážitek pro duši.

Ten letošní výlet byl nejdelší, mož-
ná pro mnohé i úmornější, ale určitě 
stál za to. Byl organizovaný tak, aby 
každý mohl sám zhodnotit své síly 
a podle toho se s městem i památkami 
seznámit.

Podle ohlasů při zpáteční cestě před-
pokládám, že trasa byla zvolena dobře, 
že se účastníkům líbila. Znovu jsme se 
přesvědčili, že ta naše malá zem skrývá 
velké krásy a byla by škoda alespoň 
některé z nich nepoznat.

Jeden výlet je za námi – budeme se 
těšit za rok na další.

za OSZP Zdena Vojtová

Pokud máte cukrovku (diabetes mellitus) 
druhého typu a je vám 18 – 80 let, možná 
jste vhodným kandidátem na účast v kli-
nické výzkumné studii léku pro zlepšení 
kompenzace cukrovky.
Do studie můžete být zařazeni, jestliže 
nemáte dobře kontrolovanou hladinu cukru 
v krvi a jste léčeni pouze lékem metfor-
minem (t. j. Siofor, Glucophage, Adimet, 
Stadamet, Metfogamma, Normaglyc, Met-
firex, Metfogen, Metformin). Pokud splníte 
podmínky pro účast, vyšetří vás odborný 
lékař, absolvujete podrobné laboratorní 
testy související se studií a zdarma obdržíte 
nový lék na zlepšení cukrovky. Zařazeným 
do studie může být proplaceno parkovné 
a cestovní náklady.
Studie potrvá asi 26 týdnů.
Pro více informací prosím kontaktujte:
MUDr. Miloslava Komrsková, Masarykovo 
nám. 13, Protivín – úterý: 7 – 11 hodin
email: diakom@seznam.cz

Diabetes mellitus (cukrovka) 2. typu 
je komplexní metabolické onemocnění 
organismu, jehož podstatou je zhoršené 
hospodaření s glukózou (cukrem) v těle. 
Tato porucha zasahuje celé tělo. Dochází 
k rychlejšímu kornatění tepen (včetně 
srdečních), poškození očí, ledvin a nervů 
aj. U diabetiků oproti nediabetikům dochází 
častěji k srdečním infarktům (2,5 – 3,5x čas-
těji), mozkovým mrtvicím (2 – 3x), poško-
zení tepen dolních končetin s nedokrevností 
(15 – 20x). Hůře snášejí infekce a chřipka 
u nich častěji končí smrtí.
Riziko těchto chorob a komplikací cukrovky 
se sníží při dobré kontrole hladiny cukru 
v krvi, tzn. při dobré kompenzaci tohoto 
onemocnění.

MUDr. Jan Kolář, lékař spolupracující 
s Českým svazem diabetiků 
www.diabetici-pisek.cz

PODZIMNÍ HRANÍ S PATELKOU
Letos jsme si mohli užívat krásného 
babího léta. Protože září bylo pro Pas-
telku velmi nabité, nestihli jsme tradiční 
Podzimní hraní v tomto měsíci. Když 
jsme však koukli na počasí, zjistili jsme, 
že ho musíme uskutečnit nejpozději do 
středy 5. října. Počasí opravdu přálo, 
neboť jsme se nemořili na sluníčku 
ani nás netrápila zima nebo pro tohle 
období tak typický vítr. Sešla se nás 
pěkná řádka, takže si děti mohly hrát na 
celé zahradě, vyzkoušet si 10 různých 
disciplín a prožít hezké odpoledne.
Děkujeme všem, kdo přivedli své rato-
lesti, protože je krásné dělat něco pro 
druhé. Největší odměnou jsou pro nás 
spokojené tvářičky dětí a slova díků 
a povzbuzení rodičů, babiček, dědečků 
a tet. Pokud chcete vědět, co Pastelka 
připravuje, dělá, sledujte www.skp-
pastelka.webnode.cz nebo nás najdete 
na facebooku pod: Pastelka Mateřské 
centrum.  M. Šálková

>  >  >  >  >  >  >

Vyjeli jsme za hranice všedních dnů POMOZTE PROZKOUMÁVAT 
CESTY KE ZVLÁDÁNÍ CUKROVKY
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KURZY PRÁCE 
S FOTO A GRAFIKOU
Po velmi zdařilých a úspěšných počítačových kurzech, které 
proběhly na jaře, Středisko křesťanské pomoci – Pastelka ve 
spolupráci s Attavenou, o. p. s. připravuje další část.

S námi se naučíte:
• vytvořit vlastní webové stránky
• upravovat fotky a práci s programem Zoner Photo Studio
• vytvořit originální prezentaci pomocí MS powerpoint
Tentokrát jsou kurzy určené pro úplně každého. Požadovaná 

je alespoň základní znalost 
práce na počítači. Kurz by 
probíhal přibližně od 8 do 
12 hodin v 5 lekcích vždy 1x 
týdně. Celkový rozsah je 30 
hodin. Cena kurzu je 2 250 
Kč při 10 zájemcích, což je 
pouhých 75 Kč/hod. (Pro 
srovnání v Praze 1 hodina 
s IT učitelem stojí 1 000 
Kč.) Účastníci obdrží výu-
kové materiály ke každému tématu a při úspěšném splnění 
osvědčení, které se jistě může někde hodit. Navíc mají možnost 
během kurzu konzultace s lektorem zdarma. Využijte téhle šance 
a zdokonalte se.

Bližší informace a přihlášky obdržíte na e-mailové adrese 
pastelka@umc.cz nebo tel. čísle 608 519 929. V případě většího 
zájmu by byla možnost i hlídání dětí během kurzů. Přihlašujte 
se do 10. listopadu 2011.

POZVÁNKA NA LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Pastelka dále zve všechny děti, rodiče a prarodiče ve čtvrtek 
10. listopadu na lampiónový průvod s vypouštěním létají-
cích přání. Sejdeme se v 17 hodin v parku U sv. Anny. Vemte 
si vše potřebné s sebou. V případě nepříznivého počasí se akce 
nekoná.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE 
2. OHbL JIH – základní část 2011-2012

HBC Vikings České Budějovice - TJ Platan Protivín 7:4 
(1:0, 5:1, 1:3)
Střely: 46:23, vyloučení: 13:8, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:0
TJ Platan Protivín – SK HC Rosa České Budějovice 1:2 
(0:0, 0:1, 1:1)
Střely: 31:32, vyloučení: 2:4, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0
SK Palestine Thumbs – TJ Platan Protivín 4:3 
(3:1, 0:2, 1:0)
Střely: 33:34, vyloučení: 6:10, využití přesilovek: 2:2, oslabení: 0:1
TJ Platan Protivín – HC Dranreb Nová Včelnice 9:0 
(1:0, 6:0, 2:0)
Střely: 28:18, vyloučení: 7:10, využití přesilovek: 3:0, oslabení: 0:0

Domácí zápasy:
sobota 22. října – 11:00 » Protivín
TJ Platan Protivín – TJ Vltava Deviants České Budějovice

sobota 5. listopadu –13:00 » Protivín
TJ Platan Protivín – SK Tábor C

sobota 12. listopadu – 10:00 » Protivín
TJ Platan Protivín – HBC Vikings České Budějovice

Přijďte se zavlnit v rytmu latinsko-americké hudby

TABULKA SOUTĚŽE – 2. OHbL JIH - základní část 2011 – 2012
 Poř. Název týmu Z V VP R P Skóre  B

 1.  SK Palestine Thumbs  4 4 0 0 0 17:9 12
 2.  SK HC Rosa České Budějovice 4 3 1 0 0 14:7 11
 3.  SK Pedagog České Budějovice B  3 3 0 0 0 17:4 9
 4.  SK Tábor C  4 3 0 0 1 16:13 9
 5.  TJ Vltava Deviants České Budějovice  4 1 0 1 2 14:17 4
 6.  TJ Platan Protivín 4 1 0 0 3 17:13 3
 7.  SK Beer Stars Pluhův Žďár 3 1 0 0 2 15:14 3
 8.  HbK Termiti Velešín 4 1 0 0 3 9:16 3
 9.  HBC Vikings České Budějovice 4 1 0 0 3 15:25 3
 10.  HC Dranreb Nová Včelnice 4 0 0 0 4 4:20 0

PROTIVÍNSKÝ HOKEJBAL

každé úterý v 17.30 hodin 
v tělocvičně ZŠ Protivín (vchod ze dvora školy)

vstupné 60 Kč
Zumba je zábavná a vhodná i pro začátečníky

informace: 
telefon 383 383 523 nebo mobil 607 650 285

Těší se na Vás Lenka Švecová, profi instruktorka aerobiku!
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Za krásného počasí se uskutečnil 
v Tálíně třetí ročník nohejbalového 
turnaje trojic „Václavský pohár“. Tur-
naje se zúčastnili i nohejbalisté Slavoje 
(Vařečkové) a HT Krč (Jenší, Kanda 
M. ), kteří byli doplněni místními borci 
a celkem pět mužstev si to rozdalo systé-
mem každý s každým. K prvnímu utkání 
nastoupil největší favorit turnaje Mla-

dějovice „B“ proti místnímu týmu pod 
názvem Metráčci, kteří sice nepřekvapili 
soupeře a diváky výkonem, ale perfekt-
ním úborem ve stylu „plavky třicátých 
let minulého století“. V dalším utkání na 
sebe narazili nohejbalisté Slavoje a HT 
Krč a jak bývalo zvykem, tak i tentokráte 
nedali Slavojáci soupeři z Krče šanci na 
vítězství. Následující zápasy přinesly 
zajímavé a vyrovnané boje. Závěrečné 
vyhodnocení pohodového turnaje pro-

vedl ředitel turnaje Míra Zach a ceny 
a polibky předávala starostka Tálína Jana 
Študentová.

Pořadí:
 1.  Mladějovice „B“
 2.  Slavoj Protivín
 3.  HT Krč
 4.  Tálín
 5.  Metráčci

Karel Vařečka

Protože počasí v závěru léta přálo výletům, v našem přípa-
dě na kolech, rozhodly jsme se uskutečnit Jitce, která tam ještě 
nebyla, dlouho slibovanou návštěvu rozhledny na Kleti.

Abychom celou trasu v pohodě zvládly, cestu tam jsme 
absolvovaly vlakem. Nejprve 
do Českých Budějovic a pak 
rychlý přesun na trať směr 
Holubov. Na trase nás čekalo 
šest zastávek ve velmi pěkně 
vybaveném vlaku pro přepra-
vu kol. A nebyly jsme samy, 
kdo využil krásného počasí. 
Po cestě stále přistupova-
li další cyklisté, až byl vlak 
téměř přeplněn.

Z Holubova k lanovce 
je poměrně táhlý a náročný 
kopec, takže jsme ho zdoláva-
ly z větší části pěšky. Časové 
intervaly odjezdů jsou každou 
celou hodinu a do toho našeho 
jsme ještě v klidu stihly malé 
občerstvení ve formě jak jinak 
než tradiční kávy. Nasedat 
a sesedat z lanovky s kolem 
a příručními taškami v náru-
čí je docela fofr. Kolo totiž 
musí obsluha zavěsit na bok 
sedačky do vertikální polohy. 
Proto všechny věci, které by 
překážely, musí dolů.

Lanovka je dlouhá 1 792 
metrů, takže jsme nahoře byly 
za chvilku. Cestou jsme pozo-
rovaly spoustu pěších turis-
tů, kteří zdolávali vrchol po 
svých a rozhodly jsme se, že příští rok si to také vyšlápneme. 
Z rozhledny nebylo vidět vše, co nám instruktážní popisky 
nabízely, ale blízké okolí jsme dostatečně prostudovaly. 
Některé jsme ještě zakoupením vizitek a turistických známek 
doplnily sbírku a pak už jsme se vydaly opačnou stranou 
kopce směrem dolů již na kolech. Cesta nás příjemně pře-
kvapila, protože děvčata, která tady již na kolech byla, jela 
po šotolině, ale ta byla zřejmě při opravě rozhledny změněna 
na asfaltku.

Už na nádraží v Holubově jsme se dohodly po prostu-

dování mapy, že cestou zpět pojedeme přes vesnici Třísov, 
v jejímž okolí bývalo Keltské oppidum a na zříceninu Dívčí 
Kámen, další cíl naší cesty. I tady jsme byly překvapeny 
rozšířením trasy prohlídky a umístěním popisek o historii 

hradu. Z nich jsme se dozvědě-
ly, že hrad založili v polovině 
čtrnáctého století Rožmber-
kové, nyní je v majetku obce 
Křemže a v jeho prostorách 
jsou pořádány koncerty a diva-
delní, historická a šermířská 
představení. A právě do neda-
leké Křemže jsme po prohlídce 
zamířily doplnit kalorie před 
zpáteční cestou. Protože jsme 
tady ještě nikdy nebyly, velmi 
nás překvapilo, jak je městeč-
ko pěkně upravené. Z úhled-
ného náměstíčka jsme měly 
Kleť jako na dlani. Útočiště 
jsme našly v Radniční restau-
raci s venkovním posezením. 
Radniční proto, že se nachází 
v budově radnice, což je vel-
mi zajímavá stavba. Zajímavá 
byla i nabídka na jídelním líst-
ku. Po výborném obědě nám 
slečna, která nás obsluhova-
la, poradila, jakým směrem 
se vydat a protože jsme měly 
před sebou ještě dlouhou cestu, 
vyrazily jsme nejbližší trasou. 
Ta nás vedla přes obce Jankov 
a Čakov až k rybníku Dehtář, 
který jsme z části objely kolem 
chatové osady. Na chvíli jsme 

se zastavily, protože slunce už se sklánělo k západu a na vodní 
hladině vytvářelo krásný odraz.

Po krátké zastávce jsme přes Břehov zamířily do Pištína 
a pak přes Plástovice do Dívčic. Z Radomilic už to je jen 
kousek na Čavyň a protože se blížila dvacátá hodina, byly 
jsme rády, že jsme před setměním dorazily domů. Tachometr 
nám ukazoval, že jsme ujely 75 kilometrů, a tak jsme byly 
s naším výkonem spokojené. Snad nám počasí ještě bude 
přát a uskutečníme nějaký další výlet, z kterého se o zážitky 
s vámi zase podělíme. CyRa.

VÝLET NA ROZHLEDNU KLEŤ 

NOHEJBAL
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Prázdninová přestávka v ženské kopa-
né pomohla přetvořit a doplnit protivín-
ský ženský fotbal.

Po krátké pauze na začátku července 
jsme se zúčastnili tradičního mezinárod-
ního turnaje v Černé Hoře. Už příjezd 
naznačil, že letošní rok budeme vydávat 
hodně sil. Do místa konání se nedostavily 
některé hráčky, a tak se musely utkávat 
v minimálním počtu pro hru. Po dohodě 
s pořadateli jsme dostali výjimku a mohla 
za náš tým nastoupit hráčka jiného týmu. 
Naše snahy se dle očekávání nepodařilo 
dotáhnout do postupových pozic, a tak 
loňský postup do semifinálových bojů se 
nepodařilo zopakovat. Svou bojovností 
a zvyšující se kvalitou hry si však holky 
získaly mnoho příznivců a to především 
tím, že se nevzdaly.

V srpnu se na pozvání frymburského 
týmu sešlo už více hráček a pro všechny 
účastnice turnaje bylo velkým překvape-
ním, když za náš tým nastoupila nejlepší 
hráčka České republiky - reprezentant-
ka Petra Divišová, Slavia Praha. Svým 
výkonem a herním podáním všem při-
hlížejícím, nejen skeptikům, ukázala, že 
mnozí pánové mají co závidět. Pro nás 
to byl impuls pro spoustu otázek a her-
ních rad, které se podařilo podpořit a na 
základě těchto zkušeností postupně začít 
budovat rapidně pozměněný tým.

Nová sezóna pro protivínskou JAFu 
však nezačala podle očekávání a to 
především díky velké marodce celého 
týmu. V prvním mistrovském zápase 
jsme podlehli soupeřkám v Jindřichově 
Hradci 10:1. Tento výsledek však neskli-
dil posměch, ale naopak obdiv a nejen 
z úst trenéra, ale i diváků a soupeřek. 
Ve velmi chladném počasí a za velmi 
silného deště, bouřky a větru se podařilo 
držet výsledek 4:1 ještě 12 minut před 
koncem. Vyzdvižení hodné je to, že jsme 
nastoupili pouze v osmi hráčkách a po 
třech minutách si důležitá opora týmu 
a nejaktivnější hráčka uplynulého období 
Magda Melková nešťastně zlomila lýtko-
vou kost. Takže popisovaný duel se poda-
řilo sehrát pouze v sedmi hráčkách a to 
velice vyrovnanou partií. Jenom v závěru 
již došly síly. Důležité utkání to bylo 
i pro novou brankářku Petru Brožovou, 
která se vůbec poprvé postavila mezi tyče 
velké brány a nikomu nepřipadala jako 
nováček. Spíše naopak.

V dalším utkání přijely do Protivína 
soupeřky ze Sezimova Ústí. Marodka 
opět nedovolila nastoupit celému týmu, 
a tak jsme hráli v deseti (25 minut jsme 
hráli v osmi, než dorazila hostující děv-
čata z Frymburku, která si spletla začátek 
zápasu). V utkání se blýskla talentovaná 

Denisa Pečená, která po hetriku přidala 
ještě jeden gól v samém závěru utkání 
-pro diváky-nůžkami a skóre 4:3 se již 
nezměnilo.

Smolný byl duel v Borovanech, kam 
jsme dorazili konečně v dostatečném 
počtu. V zápase, kde se hra odehrávala 
převážně na polovině domácího sou-
peře, jsme si vybrali plný pytel smůly 
a v poslední minutě jsme z nenadálého 
protiútoku za pomoci nešťastně odražené-
ho míče od kolena brankářky zpět na tělo 
padající osamocené domácí útočnice, 
který se pak pod padající gólmankou 
dokutálel až do brány. Kutálející míč 
už nestihla doběhnout z druhé strany 
přibíhající Míša Vítovcová (16 let), kte-
rá svými výkony přesvědčuje, že bude 
obranným pilířem týmu a kapitánskou 
pásku na své paži si po absenci starších 
hráček zasluhuje.

Výlet na půdu nováčka soutěže z Hra-
diště jsme uskutečnili opět v počtu pouze 
devíti hráček, ale s velkou chutí a poho-
dou. Po nervózním začátku hry se poda-
řilo hru zrychlit a krátkými přihrávkami 
jsme tréninkovým tempem vstřelili první 
gól. Pak už si nikdo nevšímal početní pře-
vahy domácích. Na přílišnou liknavost 
hry jsme však doplatili a po skrumáži se 
dostal míč i do naší sítě. Stále se zlepšu-
jící Petra Brožová si však velmi rychle 
a důrazně zjednala v obraně pořádek 
a právě ona je ta, která se stává dirigen-
tem obranné hry. V tomto zápase se se 
smyslem pro kolektivní hru prezentovala 

Nikola Suchanová a její pěkné a přesné 
přihrávky ukazovaly krásu fotbalu. Sama 
pak hezkým a pohotovým přehozením 
brankářky potvrdila svou hru brankou.

Velmi očekávaný souboj proti Lažišti 
se na protivínském hřišti začal vyvíjet 
dle představ. Chvilku po začátku se 
uvolnila Denisa Pečená a své bývalé 
spoluhráčce Michaele Klomfarové, kte-
rá na konci sezóny přestoupila právě do 
Lažiště, ukázala, že ví o jejích slabinách 
brankářky a nádherným lobem otevře-
la skóre zápasu na 1:0. Potom začala 
neskutečná série smolných momentů 
a štěstí přihrávalo odražené míče na 
kopačky soupeřek a tak došlo k inka-
sování branky a poločas skončil 1:1. 
Po přestávce jsme opět měli více ze 
hry a hlavně stoperka Jana Reifová si 
hlídala své území velmi pečlivě. I přesto 
se, za pomoci smůly, povedlo dostat 
soupeřkám přes tuto pevnou hráz a po 
inkasovaném nádherném góĺu z pří-
mého kopu, kdy míč vymetl všechny 
pavučiny šibenice a střelu nevyrazila 
ani brankářka, které rána obrátila prs-
ty, jsme podobným způsobem nedo-
kázali odpovědět (taky přímý kop, ale 
střelu zablokovala vybíhající hráčka). 
Vyrovnat se nám i přes úpornou snahu 
nepodařilo a naopak jsme ještě v závě-
ru inkasovali. Prostě další zápas, kdy 
nevyhrávají lepší.

Další zápas byl sehrán 9. října na 
domácím hřišti v Protivíně proti Mokré-
mu. V sobotu 15. října hrajeme na domácí 
půdě proti Jindřichově Hradci.

Ještě jedna nová událost nás zastihla 
a to příchod nového - druhého trenéra 
Tomáše Kohlera.  RK

Jafácké trápení

Utkání proti Sokolu Sezimovo Ústí v domácím prostře-
dí FK Protivín v neděli 4. září.
Zleva stojící – Magdaléna Melková, trenér Radovan Koleš, 
Michaela Hřebečková, brankářka Petra Brožová, Pavla 
Chumanová, Nikola Suchanová, Jaroslava Račáková, 
Nikola Trnková, Eliška Hrabová, hrající vedoucí klubu 
Iveta Kolešová.
Zleva ležící: Nikola Černá, Michaela Vítovcová, tradiční asistent rozhodčího 
při domácích utkáních Václav Hloucha, Denisa Pečená, Jana Reifová.
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23. ročník cykloturistické akce se 
konal za nádherného počasí v sobotu 
10. září 2011.

Na startu se sešel téměř rekordní 
počet sportovců – 328, jen jednou 
v novodobé historii tohoto sportovního 
podniku bylo účastníků více. Všechny 
organizátory zájem veřejnosti těší a moc 
si vážíme přízně vás všech.

Za ta léta vznikly přátelské vztahy, 
a tak každoročně vyhlížíme, kdy se ke 
startu dostaví v černooranžovém děv-
čata z Rafandy, kdy se objeví modré 
barvy Cyklo Zastávka, každý rok se 
těšíme, že nás potěší svou účastí paní 
Pexídrová, paní Smrčková a pan Kola-
fa. Je taky mnoho rodin s dětmi, které 
milují vyjížďky na kole nebo procházky 
okolím Protivína. Tak se na náměstí 
potkávali lidé s kočárky, s pejsky, s koly. 
Mnoho z nich je na Cestě k Protivínu 
poprvé.

„Rafanďačky“ nám letos zůstaly věr-
né, přestože měly ten den v plánu ještě 
jinou akci. Na startu byly již 
v 7.00 hodin a vyjely na trať 
tak, aby stihly i s koly odjezd 
vlaku kolem deváté.

Trasa pro pěší byla letos 
osmnáctikilometrová a ušlo ji 
49 turistů. Klobouk dolů před 
paní Smrčkovou, která by se 
svou kondicí strčila do kapsy 
kdekoho z nás. Není zdvořilé 
uvádět věk dámy, a tak jen 
prozradím, že byla nejstarší turistkou 
na pochodu. Statečnou průvodkyni své 
paní dělala fenka Rita, která po doběh-
nutí do cíle rychle vyhledala útočiště ve 
stínu schodiště restaurace R-ko. Jako 
každý rok nám restaurace Rychtářo-
vých zabezpečila servis občerstvení, 
děkujeme.

Kratší cyklotrasa měřila 24 kilo-
metrů. Projelo ji 149 cyklistů všech 
věkových kategorií. Mezi nimi si náš 
obdiv zasluhuje pan Jaroslav Kolafa 
(rok narození 1926). Přejeme Vám 
pevné zdraví, pane Kolafo, těšíme se 
na další setkání!

Všechny tři trasy byly zpočátku vede-
ny společně z Protivína přes Bor, Skály, 
kolem Tvrzského rybníka k Radanům. 
Tam se oddělili pěší a kolem ohrady se 
stádem zubra evropského se přes louky 
s krásnými výhledy vraceli přes Babku 
k Protivínu.

Cyklisté z „dvacítky“ a z „padesátky“ 
jedou od Radan svorně přes krásně 
udržovaný Kloub, Pohorovice pěknou 
asfaltkou do Křtětic a dál do Radčic. 
Ve všech obcích je vidět pečlivá ruka 
obyvatel a z nejvyšších míst trasy jsou 
navíc udýchaní cyklisté odměněni stále 

se měnící vyhlídkou do kraje. 
Vidíte vrcholy Šumavy s Bou-
bínem, blízký Helfenburg, 
věže Vodňan i věže nero-
mantického, ale industriálně 
působivého Temelína.

Za Radčicemi křižujeme 
frekventovanou silnici na 
České Budějovice. Držíme 
se itineráře trasy, a přes křižo-
vatku podle doporučení, kola 

bezpečně převádíme. Pak již zostra ke 
kontrole na Louckém mlýně. Oblíbené 
místo odpočinku na břehu Blanice pro 
bruslaře i cykloturisty.

Odtud směřují značky na Čavyň, 
tam se obracejí „dvacítkáři“ zpět k Pro-
tivínu po hladké nové cyklostezce přes 
Milenovice.

„Padesátka“ vede z Čavyně polní 
cestou na Číčenice, odtud po okreskách 
přes Záboří a Těšínov do Píseckých hor. 
Právě v Čavyni se několik účastníků roz-
hodlo prodloužit si výlet a místo 20 km 
ujet kilometrů 50. Není divu, po nevlíd-
ném srpnu nás září zahrnulo sluníčkem. 
Ani v cíli se pak tito operativní sportovci 
neškaredili na pořadatele, přestože 
kopce směrem na Všeteč prověřily jistě 
kondici každého. Bylo třeba vystoupat 
ke Křížku, ke Kometě, oddych poskytla 
Všeteč s vlídným penzionem U pštrosa 
(s dobrou kuchyní ). Ve Všeteči si lidé 
mohli také zajít na výstavu domácího 
zvířectva a okouknout přehlídku bíglů. 
Odpočatí cyklisté pak ještě vyšlápli pár 
výškových metrů směrem ke Kamýku 
a pak si již užívali zasloužený sjezd do 
protivínského údolí. Při míjení Kamý-
ku ještě nic nenasvědčovalo, že se na 

MC Pastelka se zapojilo do kampaně 
Sítě mateřských center s názvem Město 
pro děti.
V úterý 25. října v 10 hodin zveme všech-
ny maminky s dětmi, vozíčkáře a tělesně 
postižené k účasti na akci „Ve městě snad-
no, rychle, bezpečně?“. Sraz zájemců je 
v MC Pastelka.

Projdeme město Protivín a budeme hod-
notit bezpečnost, dostupnost, čistotu a rych-
lost pro děti, postižené, maminky s kočárky 
apod. v jednotlivých lokalitách města.

vrcholu něco děje. Dnes již vidíte při 
pohledu ze Zelendarek rýsovat se nad 
hranicí vrcholků stromů kovovou kon-
strukci. Stavba ještě není hotova, ale už 
láká k návštěvě staronové rozhledny.

Trasu dlouhou 48,5 km dokončilo 
127 sportovců. V cíli v Protivíně vypa-
dali všichni svěže a spokojeně. Chvála 
krásně vymyšlené a dobře označené trati 
byla nejlepší poklonou a odměnou pro 
všechny pořadatele.

za pořadatele T. Vojtěchová
P. S. Hned druhého dne jsme začali 
s úklidem a odznačením tras. Doufáme, 
že letos po nás nezůstaly nikde žádné 
zapomenuté cedule, které by hyzdily 
přírodu nebo obce. Dík za loňské upo-
zornění, snad jsme letos obstáli lépe.

Rekordní účast na cykloturistické akci
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Fotbalové informace
„A“. Ve třetím kole nastoupili hráči 

Protivína v Želeči. První velkou příležitost 
promarnil protivínský Z. Vorel, který pře-
střelil z hranice pokutového kopu. Pak se 
znovu ukázalo pravidlo „nedáš dostaneš“. 
Z protiútoku se dokázal prosadit Kolací stře-
lou k pravé tyči Hesounovy branky. Za pár 
minut vyrovnal Vojta, který se krásně trefil 
po skvělém centru Štumpfala. Po půlhodině 
hry hosté zvyšovali na 1:2 Fialou, který 
vsítil do prázdné branky po centru z pravé 
strany tentokrát od J. Vorla. Druhý poločas 
začal tlakem domácích. Skvěle hrající Bar-
teska se prosadil v 52´ a srovnal na 2:2. 
Domáci měli stále lehkou územní převahu, 
ovšem nebezpečnější byli hosté. Své výpady 
zúročili ve 30´. Opět po centru výborného 
J. Vorla se prosadil nejmladší hráč na hřišti 
Veselý a rozhodl na 2:3. Utkání s Malšicemi 
přineslo pohledné a zajímavé utkání. Domá-
cí byli nebezpečnější a v první dvacetimi-
nutovce měli tři příležitosti skórovat, ovšem 
branku vstřelili po rychlém protiútoku 
hosté Krámem. Pak hosty dvakrát podržel 
brankář Cimburek po krásné akci J. Vorla 
a nebezpečném přímém kopu Veselého. 
Druhý poločas byl v jasné režii domácích, 
ovšem gólman hostí dál čaroval. Zlikvi-
doval překrásný volej Štumpfala a šanci 
J. Vorla. Trest za neproduktivitu přišel opět 
z kopačky Kráma, který se dokázal přes tři 
obránce prokličkovat a zvýšit na 0:2. O 2´ 
později se konečně prosadil aktivní J. Vorel, 
který dokázal využít svou další příležitost 
a snížil na 1:2. Do konce utkání gradoval 
tlak domácích a hosté hrozili pouze ojedi-
něle z rychlých protiútoků. Snaha domácích 
nevyšla naprázdno a vyrovnání přišlo v 85´ 
z kopačky Bláhy, který se dokázal prosadit 
ve skrumáži po rohu. Malšice si díky pro-
duktivitě Kráma a vynikajícímu výkonu 
brankáře Cimburka odváží jistě cenný 
bod. V dalším utkání nastoupil Protivín 
v Chýnově. První poločas moc vzruchu 
nepřinesl. Domácí měli územní převahu, 
díky své bojovnosti a nasazení Protivín 
výrazně do hry nepustili. Příležitostí bylo 
pomálu. Domácí hrozili ze standardních 
situací a hosté se snažili o rychlé protiútoky, 
které dokázali domácí eliminovat. Největší 
příležitost měl hostující Fiala, ovšem bran-
kář domácích střelu vyrazil. Druhý poločas 
byl podstatně zajímavější. Domácí byli opět 
nebezpeční za standardních situací, hosté 
se dokázali dostat do několika gólových 
příležitostí hlavně díky aktivním J. Vorlovi 
a Vojtovi J. Oba soupeři však své příležitosti 
nedokázali proměnit. Vzhledem k vývoji 
utkání jsou s dělbou bodů zřejmě spoko-
jenější domácí. Utkání Protivín – Vacov 
bylo velmi vyrovnané. V prvním poločase 
si oba týmy vypracovaly několik gólových 
příležitostí. Branky padaly po hrubých 
chybách obou obran. Za domácí skóroval 
Vorel J. a za hosty Valta. Druhý poločas byl 
stejný jako ten první. Obě mužstva měla 
smůlu v zakončení. Jediný kdo se dokázal 
prosadit byl opět Vorel J., který překrásnou 

ranou do šibenice rozhodl – 2:1. Hosté měli 
v závěru ještě několik příležitostí, které opět 
končily mimo branku, a tak domácí získali 
důležité tři body.

„B“ Hosté z Milenovic přijeli na der-
by do Protivína s nepříliš silnou sestavou 
(dokonce si zahrál v poli i náhradní bran-
kář), přesto se jim povedlo urvat nečekaně 
všechny tři body. Protivínští zahodili až 
nevídaně mnoho stoprocentních šancí. 
Mikulenka J. po centru přestřelil, Chalupa 
se zjevil sám před Kajerem, ale trefil jen 
jeho nohy, po přihrávce ze strany pálil Srkal 
vedle prázdné branky. Potom ale udeřilo 
na druhé straně, když po faulu na Hronka 
sám postižený z trestňáku obstřelil špatně 
postavenou zeď a do té doby neškodní hosté 
se ujali vedení. Po přestávce pokračovala 
střelecká nemohoucnost domácích. Nej-
dříve dal Chalupa regulérní gól, nebyl však 
pro domnělý ofsajd uznán. Pak Bartuška 
z metru přestřelil i ochranou síť za brankou. 
Ke konci zápasu se dvakrát dokonce míč 
povaloval po brankové čáře, ale nikdo jej 
nebyl schopen zasunout do odkryté brány, 
a tak hosté s notnou dávkou štěstí zvítězili. 
Utkání sledovalo 200 diváků. V Klukách 
jsme byli v prvním poločase aktivnější, měli 
jsme míč pod kontrolou. Zaslouženě jsme 
vedli po prvním poločase 1:0. Ve druhém 
poločase nás soupeř doslova bojovností 
převálcoval a proto zaslouženě vyhrál. Naše 
branky stříleli Sládek a Färber. V dalším 
derby, tentokrát se Skalami jsme vedli po 
poločase 1:0, výkon však nebyl takový, jak 
by si všichni přáli. Ve druhé části nastoupil 
na půl hodiny po delší pauze Jakub Křišťál. 
Zvýšil hlavou na 2:0, hosté snížili a zlobili, 
ale opět Křišťál v závěru vítězství pojistil 
třetím gólem. Utkání v Borovanech neza-
čalo pro Protivínské dobře, hned v úvodu 
se zranil Jelínek (zlomený kotník). Navíc 
inkasovali branku a jejich hra nebyla dobrá. 
Po bouřce v kabině nastalo v druhé části 
zlepšení, hosté otočili výsledek, ale po 
nedorozumění v obraně bohužel inkasovali 
vyrovnávací branku. Kladem utkání bylo, že 
za naše mužstvo nastoupilo 5 dorostenců, 
kteří se v sestavě vůbec neztratili, spíše 
naopak. Nejinak to bylo i v domácím zápase 
se Semicemi. Zase se čtyřmi dorostenci se 
Protivínští ujali vedení hlavičkou Sládka. 
Hosté brzo tečovanou střelou vyrovnali 
a za chvilku se po signalizovaném ofsajdu 
pomezním a neodpískaném hlavním ujali 
vedení. Ještě do poločasu Bartuška vyrov-
nal, ale soupeř dalekonosným pokusem opět 
vedl. V závěru poločasu Sládek neproměnil 
penaltu. Druhý poločas byl jak z Divokého 
západu. Jakub Křišťál vyrovnal na 3:3, ale 
za pár minut to bylo opět 3:4. Štumpfal 
vyrovnal na 4:4, potom měl na své hlavě 
vítězný gól Jakub Křišťál, míč však zasta-
vila tyč. Je však nutno říci, že i hosté se 
z náhodných střel či centrů mohli, vzhledem 
k nejistým zákrokům domácího brankáře, 
dočkat vítězství.

Dorost prochází soutěží nadále velmi 

suverénně. S Bělčicemi 3:1, brankami 
Vláška, Anděla a Chalupy, ve Volyni vyhrál 
2:1 brankami Jelínka a Kornouška, doma 
rozstřílel Katovice 15:1, když se o bran-
ky rozdělili Vlášek a Veselý 3x, Pisinger 
a Štumpfal 2x, Ruczkowski, Cvrček, Dědič, 
Dolejší a Chalupa. O dva body je v utkání ve 
Vlachovo Březí připravila vlastní střelecká 
nemohoucnost a hrubý „zářez“ rozhodčího 
– 0:0. Ve Vimperku zvítězili 3:0, stříleli Vlá-
šek 2x a Veselý, a doma porazili Netolice 5:1 
brankami Chalupy 2x, Rothbauera, Dědiče 
a Pisingera. Jejich utkání jsou jednoznačná, 
soupeře doslova válcují, jedinou vadou 
na kráse je neuvěřitelné množství dalších 
neproměněných šancí.

Starší žáci. Domácí utkání s Osekem 
(2:1) bylo velmi vyrovnané. Hosté v polo-
čase vedli, kluci však v závěru utkání dvěma 
brankami Vejšického strhli vítězství na 
svou stranu. V zápase na Hradišti se nám 
zpočátku nedařila souhra. Přesto se poda-
řilo několik brejků, což ve dvacáté minutě 
znamenalo první gól z kopačky Vejšického. 
Druhý gól Bartušky přinesl uklidnění a hra 
se začala zlepšovat. Ve druhé půli jsme měli 
hru pod kontrolou a hrozili jsme z rych-
lých brejků, z jednoho Vejšický pečetil na 
3:0. Utkání dosud neporažených celků ve 
Vacově slibovalo vyrovnanou bitvu o čelo 
tabulky. Hned v úvodu šli domácí do vedení, 
hra však byla stále vyrovnaná. V 11. minutě 
neudržel nervy na uzdě Vejšický a během 
výměny názorů s rozhodčím obdržel červe-
nou kartu. Od této chvíle hosté přestali stačit 
na dobře kombinující domácí tým. Nakonec 
utkání skončilo vysokou prohrou 0:7. Do 
zápasu ve Vimperku nastoupili Protivínští 
v oslabené sestavě (pět hráčů dalo přednost 
jiným aktivitám), ale s odhodláním bojovat. 
Bohužel soupeř trestal naše chyby v obraně. 
Ze tří střel v prvním poločase jsme dostali tři 
góly. Do druhého poločasu jsme nastoupili 
s chutí obrátit výsledek a již po dvou minu-
tách Honzík snížil na 3:1. Tím ovšem naše 
úspěšnost končila. Vejšický ještě nastřeli 
břevno, ale postupně nám začaly docházet 
síly a soupeř před koncem zvýšil na 4: 1.

Mladší žáci. V zápase s Osekem doká-
zali hráči udržet krok se soupeřem o 3 roky 
starším, výborně zachytal Záleský a výsled-
kem byla vydřená remíza 1:1. Naši branku 
vstřelil Hečko. V novince této kategorie 
– penalty po nerozhodném výsledku jsme už 
ale prohráli 2:5. Domácí Hradiště na kluky 
vlétlo a nasázelo soupeři pět branek. A to 
ještě několika příležitostem ve skórování 
zabránil dobře chytající Záleský. Ve druhé 
půli hosté přidali a hru vyrovnali. Výsledek 
6:2, góly Timko, Popelka. Ve Vacově po 
vyrovnaném poločase došly klukům síly 
a prohráli 3:1. Branku vstřelil Morej. Ani 
ve Vimperku neudrželi slibný výsledek 
poločasu a prohráli 4:0. Musíme je ale 
stejně pochválit, protože mužstvo je velmi 
mladé a více než polovina hráčů může ještě 
nastupovat za přípravky.

Obě přípravky procházejí soutěží bez 
zaváhání, zatím jen vítězí.

Výsledky starších: Hradiště C – 12:3, 
Podolí II  –  9:3, Čimelice 26:1, Sepekov 
19:2, Hradiště B – 6:1, Mirotice – 6:4.

Mladších: Písek A – 3:2, Písek B – 12:1, 
Hradiště B – 8:4, Oslov – 0:6.

V. Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.
„1., 2. a 3. tajenka... bez ohledu na to, kde jsme, jelikož DOMOV je v nás. “(Ihalealaka Hew Len)

Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. listopadu 2011 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu 
karfikova @kultura-protivin.cz. Výhercem knižní odměny za správně vyluštěnou tajenku křížovky ze zářijových novin se stá-
vají manželé Šindelářovi z Čejetic. Blahopřejeme!

První říjnovou sobotu uspořádal 
SDH Záboří tradiční svatováclavské 
fotbalové derby „Záboří – DOLEJŠEK“ 
a „Záboří – HOŘEJŠEK“. Za krásného 
počasí přišla na fotbalové hřiště na 
Vrchu podpořit místní hráče spousta 
fanoušků nejen z řad místních, ale 
i přespolních. Šťastnější byli hráči 
„HOŘEJŠKA“, kteří tento prestižní 
zápas vyhráli 4:5. S přehledem celé 
utkání řídil Ing. Jaroslav Křivák.

Po skončení utkání proběhlo 
v místní společenské místnosti vyhlá-
šení nejlepších hráčů a hráček. 
Nechyběla ani tisková konference 
s hlavními aktéry utkání.

Ondřej Soukup

Tradiční svatováclavské derby

<  <  <  <  <  <  <
Vítězné družstvo „Záboří – HOŘEJ-

ŠEK“.  Foto Jko
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Ptáte se jaká? No přece burza dětského podzimního a zimního 
oblečení, kterou pořádaly již 6. rokem maminky z Protivína pro všechny 
zájemce ze širokého okolí města. Velký dík patří Městskému kulturnímu 
středisku Protivín, bez něhož by se tato akce asi nekonala.

Dále by se nekonala bez všech aktivních lidí, kteří před blížící 
se zimou probrali šatníky a botníky svých dětí a přinesli oblečení 
a botičky na prodej. Ale nejen to, také hračky, knížky, které udělaly 
radost nejednomu dítku, ale i dospělému. Burza by také postrádala svůj 
smysl, kdyby nepřišly davy kupujících, kteří měli trpělivost probrat se 
tou spoustou oblečení a vybrat si právě ten kousek, který se jim hodí. 
Možná se někomu zdálo, že nebylo z čeho vybírat, že nabídka byla 

omezená, že něco chybělo. Ale burza není závislá na tom, co prodávající 
objedná, ale na tom, co kdo přinese a nabídne k prodeji. A to si možná 
mnozí neuvědomují a jsou zklamaní, když odejdou s prázdnem. Ale 
těch spokojených asi bylo více, občas někdo i poděkoval, takže pořádání 
této akce snad smysl má. Možná i tím, že spousta věcí, které již nikdo 
neupotřebil, bude předána na charitu, tentokrát dětem do kojeneckého 
ústavu a listopadové humanitární sbírky, do které se zapojuje i Skaut 
– Junák Protivín.

A co dodat závěrem? Velký dík patří všem dobrovolni-
cím, které našly ve svém okolí pochopení a mohly se, některé 
větší, jiné menší měrou, zúčastnit organizace burzy a pomoci 
věci přijímat, prodávat a zpětně třídit. Všem výše jmenova-
ným „díky“ a na jaře (snad) na shledanou na další burze. -OJ-

O druhém zářijovém víkendu vyrazili 
dva naši jezdci, Honzík Seidlů a Honza 
Svoboda do Míkovic u Uherského hradiště 
na Mistrovství republiky.

Pěkné prostředí, skvěle připravená trať 
sice vyhovující spíše mladším jezdcům, 
nicméně žádné velké horko, prostě ideální 
podmínky pro bikrosové závody. Nejlépe 
se v soubojích o titul mistra republiky daři-
lo Honzíkovi Seidlů. Od Kvalifikačních 
jízd dával soupeřům řádně vědět, kdo bude 
bojovat o mety nejvyšší. Od kvalifikace 
se naprosto bez problémů probojoval až 
do finálové jízdy. V této jízdě se mu sice 
nevydařil start, ale po výjezdu z druhé 
zatáčky se už objevil na druhé příčce. 
A do cíle se snažil předjet i posledního 
soupeře, ale přece jen to nestačilo. Avšak 
skončit na mistrovství republiky na druhém 
místě po nevydařeném startu, je víc než 
skvělý úspěch. Náš druhý závodník Hon-
za Svoboda měl nástup do závodu stejný 
jako jeho mladší kolega. Bez problémů 
prošel z kvalifikačních jízd do semifinále. 
V semifinálové jízdě se mu už nedařilo jak 
v první části závodu a v souboji o postup 
do finále zůstal po souboji se soupeřem 
ležet na zemi, takže patnácté místo. Obou 
Honzům gratulujeme.

Další víkend se zúčastnil pouze Hon-
zík Seidl. V sobotu 17. září se jel 7. závod 
Českého poháru BMX v Litoměřicích. Po 
nádherných soubojích s mistrem republiky 
obsadil v kategorii 6 let krásné 2. místo. 
V neděli 18. září navazoval 8. závod ČP 
v Mariánských Lázních. Za silného deště 
se trať proměnila v motokrosovou, což 
nejspíš Honzíkovi vyhovovalo a suverénně 
vyhrál.

Další víkend 24. a 25. 9 se jely závody 
Českomoravského poháru v Třinci a Přero-
vě, kde jezdí jezdci z celé republiky. Honzík 
Seidl si přivezl poháry za 2. a 3. místo. 
S úsměvem poznamenal: „Nejvíc pohárů 
mám za druhá místa“.

V neděli 2. října se jel poslední 9. závod 
seriálu Českého poháru v Bílině na Tep-
licku. Počasí přálo všem a výsledky byly 
náramné. Úspěšný protivínský jezdec Jan 
Seidl v kategorii 6 let si po těsném souboji 
dojel pro stříbro. Chybějící dva závody 
v Českém poháru Honzíka posunuly na 
celkově 5. místo.

V kategorii příchozí si „zazávodili“ dva 
noví jezdci, kteří trénují také na protivínské 
bikrosové trati pod vedením Jana Svobo-
dy, jezdce kategorie Elite a připravují se 
na příští sezónu. Prvním závodníkem je 
dívka Johanka Seidlová (9 let) z Protiví-
na, která si dojela pro 3. místo a dalším 
novým závodníkem je pětiletý Šimon 
Šťastný z Netolic, který závodil poprvé 
a obsadil krásné 4. místo. Johanka Seidlová 
jela v kategorii příchozí i v Mariánských 
Láznich a přivezla si zlato. Závodníci se 
v této kategorii „seznamují“ se závoděním 

v bikrose a postupně z nich pak vyrůstají 
licenční jezdci. Sezóna závodů je u konce, 
ale trénovat se nepřestává. Jezdci trénují 
na domácí trati v Protivíně, jezdí trénovat 
do Prahy a dostává se jim i individuálního 
tréninku s mistrem světa ve fourcrossu 
Michalem Prokopem. V létě jezdí na sou-
středění do Klatov a na Moravu a v zimě 
je jedinou možností trénink v hale.

Protivínská BMX dráha je otevřena 
všem. Můžete si přijet vyzkoušet, zda zrov-
na bikros vás a vaše děti osloví.

E. Svoboda, E. Seidlová

MRSN 4down
Zakončením bikové sezóny se stal již tradičně závod sjezdařů a foucrossařů MRSN 4down. 
Tento speciální závod, který má v podtitulku název „motocross na horských kolech“ přitahuje 
každý rok více a více bikerů. Letošního ročníku se zúčastnilo neuvěřitelných 204 jezdců ve 
třech kategoriích. Z místních se o cenné trofeje v kategorii ELITE poprali Milan Brůžek a Jakub 
Říha. Závod je velmi náročný. Na dvoukilometrové sjezdové trati jedou současně 4 jezdci jako 
ve fourcrossu. Je to velký adrenalin a divácky velmi atraktivní podívaná.
Třináct ročníků Marosany má třináct různých vítězů! Ještě nikdy se nikomu nepodařilo Marosanu 
vyhrát dvakrát. Letošní originální trofej se symbolickou 13 uprostřed si domů odvezl teprve 
devatenáctiletý Kuba Říha. Kuba si za svým vítězstvím šel hodně odhodlaně a dokázal vyhrát 
úplně všechny své rozjížďky až do úplného finále. Milan Brůžek se probojoval mezi elitních 
64 jezdců do nedělního finále a tam postoupil až do osmifinále.

ZAKONČENÍ SEZÓNY ÚSPĚŠNÉ PRO OBA HONZY

Mariánské Lázně po finálové jízdě, kde oba dojeli na 1. místech. 
Foto Eva Seidlová

A zase je jedna akce za námi


