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kandidátní listina hlasy přepočtené %
platných hlasů

počet
mandátůčíslo název abs. v %

1 Občanská demokratická strana 10 380 34,13 34,13 8

2 Nezávislí kandidáti Protivín 8 250 27,13 27,12 6

3 Komunistická str. Čech a Moravy 3 863 12,7 12,7 2

4 TOP 09 1 704 5,6 5,6 1

5 Strana Práv Občanů 1 701 5,59 5,59 1

6 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 4 512 14,84 14,83 3

kandidátní listina kandidát
navrhující

strana
politická

příslušnost

hlasy

číslo název
pořadové

číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 Občanská demokratická strana 1 Hlaváč Jaromír 47 ODS BEZPP 872 8,4

1 Občanská demokratická strana 3 Řehoř Jaroslav 44 ODS BEZPP 628 6,05

1 Občanská demokratická strana 4 Vojtěchová Tamara 53 ODS BEZPP 617 5,94

1 Občanská demokratická strana 5 Slámová Eliška PhDr. Ph. D. 57 ODS BEZPP 549 5,28

1 Občanská demokratická strana 2 Vlachová Helena 51 ODS ODS 498 4,79

1 Občanská demokratická strana 6 Polanský David 38 ODS ODS 487 4,69

1 Občanská demokratická strana 7 Bízek Jiří Bc. 32 ODS BEZPP 523 5,03

1 Občanská demokratická strana 8 Šípková Jiřina 61 ODS ODS 451 4,34

2 Nezávislí kandidáti Protivín 3 Němečková Marie MUDr. 63 NK BEZPP 591 7,16

2 Nezávislí kandidáti Protivín 4 Koc Pavel Mgr. 41 NK BEZPP 587 7,11

2 Nezávislí kandidáti Protivín 2 Kozák Pavel doc. Ing. Ph. D. 43 NK BEZPP 558 6,76

2 Nezávislí kandidáti Protivín 1 Morávek Jiří Ing. 36 NK BEZPP 503 6,09

2 Nezávislí kandidáti Protivín 5 Kašová Ivana Mgr. 50 NK BEZPP 466 5,64

2 Nezávislí kandidáti Protivín 15 Piklová Věra Mgr. 67 NK BEZPP 458 5,55

3 Komunistická str. Čech a Moravy 1 Zoubková Dana 52 KSČM BEZPP 534 13,82

3 Komunistická str. Čech a Moravy 3 Zoubek Richard 53 KSČM BEZPP 252 6,52

4 TOP 09 2 Kolář Jan MUDr. 40 TOP 09 TOP 09 276 16,19

5 Strana Práv Občanů 1 Kubička Josef 45 SPO SPO 151 8,87

6 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 1 Křišťálová Věra 58 KDU-ČSL BEZPP 518 11,48

6 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 2 Šupitar Václav 50 KDU-ČSL BEZPP 360 7,97

6 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 4 Smolíková Bohumila MVDr. 43 KDU-ČSL KDU-ČSL 352 7,8

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍNA
Z celkového počtu 4 023 zapsaných voličů jich přišlo k volebním urnám 1 728. Volební účast 

51,29 % z minulých  komunálních voleb klesla na letošních 42,95 %.  Svých 30 410 platných 

hlasů voliči rozdělili mezi následujících šest stran:

SLOŽENÍ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

Ve středu 10. září jsme se zúčastnili jubi-
lejního 10. ročníku Temelínské atomiády 
v Hluboké nad Vltavou. Družstvo naší školy 
dle pravidel soutěže tvořili: za prvňáky 
Stázinka Urbanová, za druháky Matěj Pří-
hoda, za třeťáky Veronika Pozdílková a Dan 
Kohout, za čtvrťáky Štěpán Král a za páťáky 
Sára Morávková. Přesto, že jsme na „Ato-
miádě“ byli poprvé, tak se nám dařilo a děti 
si vysoutěžily ve sportovních disciplínách 
krásné 1. místo a získaly pro školu odměnu 
– šek od Skupiny ČEZ v hodnotě 25 tisíc 
korun na zakoupení sportovního vybavení. 

Probíhala i soutěž fandících týmů, kde 
jsme byli druzí a vítězství nám uniklo 
o jeden bod. Všem dětem se akce moc líbila 

OKRESNÍ KOLO 
V PŘESPOLNÍM BĚHU

Ve čtvrtek 25. září se v Písku uskutečnilo 
okresní kolo v přespolním běhu, kterého se 
naše škola tradičně zúčastňuje. 

V kategorii mladších žákyň se na 3. 
místě umístila děvčata: Viktorová, Rou-
šalová E., Roušalová J., Marčenková, 
Hrdličková a Králová. Na 6. místě děvčata: 
Kalianková, Žofková, Houdková, Příhodová 
a Perglerová. 

V kategorii mladší žáci se na výborném 
1. místě umístili chlapci: Bečvář, Sochora, 
Svatoš, Roušal Š. a na 5. místě chlapci: 
Hodál, Klarner, Nečas L., Batista O. 

V kategorii  starší  žákyně se na 
6. místě umístila děvčata: Páralová, Hor-
nátová, Marková, Zikudová, Pisingerová 
a G. Zelenková. 

Starší hoši: Timko, Červeňák, Kolafa Z., 
Smolík a Popelka skončili na 5. místě. 

V jednotlivcích si pro druhé místo 
doběhla Anička Viktorová (7. B), Tadeáš 
Bečvář (7. B) vybojoval 1. místo a Vojta 
Sochora (6. B) 3. místo. 

V neděli 21. září vidělo protivínské kino poněkud netradiční představení. Společnost 
pro rozvoj Protivína, o. s. k nám přivezla hudební pohádku Čert Makrela, kterou 
nastudovaly děti ze ZŠ J. K. Tyla v Písku se svými pedagogy. Pohádka má rychlé 
tempo, je plná čertů, pirátů a duchů a nedělní odpoledne s ní uteklo jako voda. 

Za Společnost pro rozvoj Protivína, o. s., Jiří Morávek

ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PROTIVÍNĚ

a věříme, že se i příští rok zúčastníme. 
za ZŠ D. Neškodná

Autorem reprodukované kresby je 
Lukáš Kouba ze 4. A ZŠ Protivín.

Městské kulturní středisko Protivín

ve smyslu ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb, 

o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků 

ZVEŘEJŇUJE NABÍDKU PRONÁJMU 
nebytových prostor o celkové výměře 9 m2

nacházejících se v Domě kultury Protivín, 

Mírové ulici č. p. 337

Prostory jsou kolaudovány jako provozovna 

rychlého občerstvení během kulturních a společen-

ských akcí pořádaných v Domě kultury Protivín. 

Pronájem nebytových prostor je možný pouze 

k účelu, ke kterému jsou nebytové prostory kolau-

dovány, od 1. ledna 2015 za těchto podmínek: 

roční nájemné 600 Kč

Případní zájemci se mohou vyjádřit a podat žádost 

během doby zveřejnění záměru do 15-ti dnů. 

Bližší informace podá 

a žádosti o pronájem přijímá:

Městské kulturní středisko Protivín, 

Mírová 337, telefon 382 251 996. 



pokračování na následující stránce

dokončení z 1. stránky

RADA MĚSTA ZASEDALA

kandidát navrhující

strana

politická

příslušnost hlasy abs. 
příjmení, jméno, tituly věk

Hlaváč Jaromír 47 ODS BEZPP 872

Řehoř Jaroslav 44 ODS BEZPP 628

Vojtěchová Tamara 53 ODS BEZPP 617

Němečková Marie MUDr. 63 NK BEZPP 591

Koc Pavel Mgr. 41 NK BEZPP 587

Kozák Pavel doc. Ing. Ph. D. 43 NK BEZPP 558

Slámová Eliška PhDr. Ph. D. 57 ODS BEZPP 549

Zoubková Dana 52 KSČM BEZPP 534

Bízek Jiří Bc. 32 ODS BEZPP 523

Křišťálová Věra 58 KDU-ČSL BEZPP 518

Morávek Jiří Ing. 36 NK BEZPP 503

Vlachová Helena 51 ODS ODS 498

Polanský David 38 ODS ODS 487

Kašová Ivana Mgr. 50 NK BEZPP 466

Piklová Věra Mgr. 67 NK BEZPP 458

Šípková Jiřina 61 ODS ODS 451

Šupitar Václav 50 KDU-ČSL BEZPP 360

Smolíková Bohumila MVDr. 43 KDU-ČSL KDU-ČSL 352

Kolář Jan MUDr. 40 TOP 09 TOP 09 276

Zoubek Richard 53 KSČM BEZPP 252

Kubička Josef 45 SPO SPO 151

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vás informovat o pro-
bíhající rozsáhlé rekonstrukci 
2. Mateřské školy spočívající v kom-
pletní výměně oken, dveří a střešní 
krytiny, dále v zateplení obvodové-
ho i střešního pláště a v neposlední 
řadě v nové fasádě. Městu se poda-
řilo získat dotační titul z Ministerstva 
životního prostředí, díky kterému 
jsme mohli přistoupit k realizaci této 
finančně náročné akce. Smyslem 
rekonstrukce bylo kromě estetické 
stránky zejména získání úspory na 
vytápění. Dle energetického auditu 
by se měla náročnost na vytápění 
snížit o jednu polovinu. 
Věřím, že se našim nejmenším bude 
jejich nová školka líbit a budou do ní 
rádi chodit. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 
Foto Bc. J. Fialová

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 10. 9. 2014 
– souhlasí s ukončením nájemní smlouvy 

na pronájem zubní laboratoře v čp. 13 
dohodou ke dni 30. 9. 2014 

 a ukládá finančnímu odboru – správě 
majetku zveřejnění záměru pronájmu 
nebytových prostor zubní laboratoře 
v čp. 13 

– bere na vědomí předložený zápis z jed-
nání zdravotní a sociální komise konaného 
dne 8. 9. 2014 

 a souhlasí s pronájmem bytu na adrese 
Protivín, Masarykovo nám. 21 (DPS) 

–  schvaluje vypsání výběrového řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu mimo 
režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
zakázka: „Obnova obecního majetku 
po živelních pohromách v roce 2013“ 
– Obnova kanalizačního přivaděče z Bla-
nické ulice na ČOV v Protivíně po povodni 
v červnu 2013, Obnova kanalizačních čer-
pacích stanic v ulici Blanická v Protivíně po 
povodni v červnu 2013, Sanace obtokové 
odlehčovací stoky mezi ČOV a rybníkem 
Rabyně v Protivíně po povodni 2013, 
Obnova poškozené technologie ČOV 
v Protivíně po povodni v červnu 2013

 a stanovuje následující okruh účastníků 
pro obeslání shora uvedené zakázky: 

 1) ČEVAK a. s. Písek 
 2) Š+H Bohunice s. r. o. Temelín
 3) RENO Šumava Prachatice

–  schvaluje v souladu s vyhláškou číslo 
14/2004 Sb.,o předškolním vzdělávání, 
v platném znění, výjimku z počtu dětí 
v 1. a 2. Mateřské škole Protivín dle 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍNA
KANDIDÁTI PODLE POČTU ZÍSKANÝCH HLASŮ

REKONSTRUKCE 2. MATEŘSKÉ ŠKOLY PROTIVÍN

PROTIVÍNSKÉ LISTY – 3. stránka
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dokončení z předchozí stránky

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do listopadových
„Protivínských listů“ 
je 10. listopadu 2014. 

Noviny vyjdou
v pondělí 24. 11. 2014. 

PI

předložených návrhů, a to s účinností od 
1. září 2014

–  schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 779-20/14 ze dne 28. 7. 2014 Krč 
u Protivína – dostavba vodovodu

 a pověřuje starostu města podpisem 
předmětného dodatku

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 24. 9. 2014 

–  souhlasí  s  pronájmem pozemků 
p. č. st. 129, zastavěná plocha a nádvoří 
o vým. 92 m2, p. č. 570/1, ost. plocha, 
sportoviště a rekreační plocha o vým. 
2 792 m2, p. č. 570/5, ost. plocha, spor-
toviště a rekreační plocha o výměře
3 038 m2, p. č. 1504/2, ost. plocha, 
sportoviště a rekreační plocha o výměře 
1 750 m2, p. č. 1504/1, ost. plocha, spor-
toviště a rekreační plocha o vým. 965 m2, 
vše v kú Krč u Protivína, TJ Sokol Krč, a to 
na dobu určitou 25 let, tj. do 30. 9. 2039, 
za cenu 100 Kč/ročně

 
–  bere na vědomí Záznam o provedení 

kontroly provozuschopnosti zařízení pro 
zásobování vodou k hašení požárů 

 a zároveň ukládá starostovi města vstou-
pit v jednání s firmou ČEVAK, a. s. 

 
–  souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskyt-

nutí fotografických služeb se společností 
Bohemiasoft s. r. o., Rudolfovská 85, Čes-
ké Budějovice za účelem pořízení virtuál-
ních fotografií a následného zviditelnění 
IC – kaplanky na google mapách

USNESENÍ RM 26. 9. 2014 

 Usnesení č. 235/2014 – Rada města 
Protivín 

– schvaluje protokol z jednání hodnotící 
komise spolu s oznámením o výběru nej-
vhodnější nabídky na zhotovitele zakázky 
„Obnova obecního majetku po živelních 
pohromách v roce 2013“;

– rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
firmy ČEVAK a. s., Severní 8/2264, 370 01 
České Budějovice s nabídkovou cenou 
4 969 630 Kč bez DPH;

– schvaluje předloženou smlouvu o dílo 
– a pověřuje starostu města jejím podpi-

sem

RADA MĚSTA ZASEDALA

Letošní 41. ročník výstavy ZEMĚ 
ŽIVITELKA byl další příležitostí 
pro prezentaci umění pekařských 
a cukrářských mistrů. 

Hlavním prezentačním místem 
byl prodejní stánek v pavilonu T. 
Tento stánek byl v rámci expozice 
JIHOČESKÉ AGRÁRNÍ KOMORY. 
Byly zde prezentovány naše pekař-
ské a cukrářské výrobky včetně letos 
oceněných výrobků na potravinářské 
soutěži CHUTNÁ HEZKY JIHO-
ČESKY – Řez hruškový a vítězný 
výrobek a držitel ocenění REGIO-
NÁLNÍ POTRAVINA - Kremeš. 
O zboží byl veliký zájem a domů se 
auto vracelo po oba prezentační dny 
zcela prázdné. Zákazníci oceňovali 
chuť a vzhled výrobků a vraceli se 
ke stánku i opakovaně. Výrobky 
ochutnalo mnoho významných hos-

tů expozice a vyjadřovalo se velmi 
pochvalně o výrobcích. V neposled-
ní řadě se naše firma KLAS prezen-
tovala na stánku úspěšné protivínské 
firmy AG Blatná pana Šatry a pana 
Hofmana. Zde pekárna zajišťovala 
pohoštění po celou dobu výstavy. 

Úspěšná prezentace naší firmy 
je oceněním poctivé práce všech 
zaměstnanců pekárny a cukrárny 
KLAS a zviditelněním poctivé práce 
potravinářského podniku z PROTI-
VÍNA. Tímto chci zaměstnancům 
jménem firmy poděkovat za odvá-
děnou práci. 

 Josef Kubička, výrobní ředitel 
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vás informovat o pro-

bíhajících rekonstrukcích ulice Pod 
Lesem v místní části Libochov 
a křižovatky ulic Mírová a Pivovar 
u staré pošty. 

Pro naše město je velmi náročná 
zejména rekonstrukce ulice Pod 
Lesem, která ale po dokončení zlepší 
jak dopravní, tak hlavně bezpečnostní 
situaci v místní části Libochov, a to 
především tím, že jsme zde nově 
vybudovali kompletně chodníky 
po celé délce komunikace. Konec 
rekonstrukce je naplánován tak, aby 
finální povrchy byly dokončeny do 
konce měsíce října. 

Další významnou akcí je generální 
rekonstrukce křižovatky ulic Mírová 
a Pivovar, kde nám již po dokončené 
opravě Purkyňovy ulice vznikne další 
bezpečná část s novými povrchy 
a bezpečnostními prvky. Důvodem 
této rekonstrukce je zejména zlepšení 
bezpečnosti jak pro automobily, tak 
zvláště pro pěší. Dokončení se plá-
nuje na konec října 2014. 

Věříme, že obě rekonstrukce 
pomohou zlepšit dopravní situaci 
v našem městě. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

Foto nahoře: Rekonstrukce křižovatky 
ulic Pivovar a Mírová. 
Foto dole: Rekonstrukce ulice Pod 
Lesem

Fotografovala Bc. J. Fialová

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍN

KONANÉHO DNE 25. ZÁŘÍ 2014

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
– kontrolu usnesení z posledního zasedání 
ZM konaného dne 19. 6. 2014 se změnou 
usnesení: 

 bod 2. 10. takto: revokuje toto usne-
sení a schvaluje směnu pozemku p. č. 
2 253, orná půda, z toho část o vým. 
1 340 m2 v ceně 12 Kč/m2 a část o vým. 
707 m2 v ceně 150 Kč/m2, ve vlastnic-
tví města Protivín, tj. za cenu celkem 
122 130 Kč, za pozemek p. č. 2 250, 
orná půda o vým. 478 m2 ve vlastnictví 
pana Rejdy, v ceně 12 Kč/m2, tj. za cenu 
5 736 Kč, vše v kú Záboří u Protivína, plus 
finanční dorovnání ve výši 116 394 Kč ve 
prospěch města Protivín, a vyhotovení 
kupní smlouvy a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy.

1. 1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření smlouvy pro město Protivín 
jako oprávněného – Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti – oprávnění 
zřízení a provozování mostu Blanička 
– Myšenec, vstupovat či vjíždět na před-
mětný pozemek za účelem provozu, uží-
vání, oprav či údržby mostu na pozemku 
p. č. 700 v kú Myšenec ve vlastnictví Lesů 
České republiky, s. p. jako obtíženého, za 
jednorázovou náhradu ve výši 10 000 Kč 
+ DPH a pověřuje starostu města podpi-
sem smlouvy. 

1. 2.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření smlouvy pro město Protivín 
jako oprávněného – Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě spočívající v právu zřídit, provozovat 
a udržovat kanalizační potrubí, vstup 
a vjezd za účelem zajišťování oprav, revizí 
a údržby v pozemku p. č. 1937 v kú Protivín 
ve vlastnictví Daňhel Agro a. s. jako povin-
ného a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 

1. 3.  Zastupitelstvo města Protivín bere na 
vědomí uzavření smluv pro město Proti-
vín jako povinného – Smluv o smlouvách 
budoucích o zřízení věcných břemen 
a Smlouvy o zřízení věcného břemene 
– kde oprávněným z věcného břemene je 
E. ON, a. s. : 

 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene

 1) Jiráskova, Kovařík – připojení NN
 2) Fügnerova čp. 6 – úprava sítě NN
 Smlouva o zřízení věcného břemene
 1) Myšenec, Hrdlička – připojení NN. 

2. 1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
darovací na část pozemku p. č. 1500/18 
v kú Krč u Protivína o vým. cca 2 m2 
z důvodu trvalého zabrání této části 
pozemku stavbou při opravě mostu 
ev. č. 1415-5 v kú Krč u Protivína, do 
vlastnictví JK – SÚS, a to bezúplatně 
a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 

REKONSTRUKCE ULICE POD LESEM 
A KŘIŽOVATKY ULIC PIVOVAR A MÍROVÁ
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PI

PI

PRODEJ 
PALIVOVÉHO 

DŘEVA
štípané / metrové

suché / syrové
měkké / tvrdé 

areál bývalého podniku 
OSEVA Protivín

Telefon 702 646 269

●  Koupím byt 3+1 v Protiví-

ně, balkon vítán. 

 Telefon 732 810 462

ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Rozběhl se nový školní rok 
a s ním přišel i nový barevný podzim. 
I v naší mateřské škole jsme přivítali 
skřítka Podzimníčka. Společně si poví-
dáme o podzimu – změnách v přírodě, 
proměně počasí, práci na zahrádce, co 
dělají zvířátka i jak se baví děti v tomto 
ročním období. Opakujeme si a učíme se 
nové písničky a říkanky s touto tématikou. 
Deště a ranní mlhy k podzimu patří, ale zaží-
váme i mnoho jiných nádherných zážitků. 
Procházky barevnou podzimní přírodou, 
pouštění draků a tak jako loni nám i letos 
příroda poskytla mnoho materiálu na tvoře-
ní. Hlavní naší náplní jsou praktické činnos-
ti, jak výtvarné, tak pracovní. Z nasbíraných 
přírodnin, jablíček, brambor, kůry, mechu, 
šípků, jeřabin i šišek si vyrábíme mnoho 
krásných výrobků. Jejich ukázku můžete 
zhlédnout ve vitríně na náměstí. 

• Za měsíc září jsme stihli absol-
vovat mnoho akcí. Již tradičně proběhla 
předplavecká průprava našich předško-
láků. Absolvovali jsme pět dvouhodino-
vých lekcí na píseckém plaveckém stadionu. 
Vodními hrami v malém bazénu se všichni 
zbavili počátečního strachu. Poté se sezna-
movali se základy plavání a po zvládnutí 
základních prvků se odvážili také do vel-
kého bazénu a na velkou skluzavku. A kdo 
plaváčky přišel pozdravit a zkontrolovat, 
co všechno se naučili? Přímo pan Vodník, 
od kterého za svou snahu i odvahu obdrželi 
Mokré vysvědčení. 

• Velký zážitek měly děti také 
z přednášky o správném čištění zoubků 
pod názvem „Aby naše zoubky byly 
zdravé“. Budoucí paní zubařky přijely 
přímo do naší školičky a zábavnou formou 
nám pověděly, jak vzniká zubní kaz a jak 
jeho vzniku předcházet. Děti si z domova 
přinesly své vlastní zubní kartáčky, proto 
nechyběla ani názorná ukázka, jak si správ-
ně zoubky čistit. 

Podívejte se na některé fotogra-
fie z našich akcí na www. ms2protivin.
estranky.cz.         Mgr. Pavla Mouchová
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dokončení z 5. stránky

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

2. 2.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej části pozemku p. č. 797/2, ost. plo-
cha, ost. komunikace v kú Protivín. 

2. 3.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
výkup pozemku p. č. 1432/3, ost. plocha, 
ost. komunikace o vým. 50 m2 v kú Krč 
u Protivína od paní Haluzové, za cenu 
100 Kč/m2 a vyhotovení kupní smlouvy 
dle přílohy a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 

2. 4.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
prodej pozemku p. č. 452/4, ost. plocha, 
jiná plocha o vým. 53 m2 v kú Myšenec 
panu Tesařovi, bytem za cenu 19 574 Kč 
a vyhotovení kupní smlouvy dle přílohy 
a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 

2. 5.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3 v předloženém 
znění. 

Dne 7. června proběhlo na 
výstavišti v Českých Budějovicích 
předávání cen v soutěži CHUT-
NÁ HEZKY JIHOČESKY pořáda-
né Regionální agrární komorou. 
Jedná se o soutěž regionálních 
potravinářských produktů z firem 
vyrábějících na území Jihočes-
kého kraje, jež je součástí DNŮ 
PIVA. Výrobky do soutěže musí 
splňovat několik přísných kritérií. 
Jedním z hlavních je používání 
surovin z regionu. Komise odbor-
níků vybere v jednotlivých kate-
goriích vítěze a těm je přidělen 
certifikát kvality. 

V silné konkurenci protivín-
ská firma získala 3. místo za 
cukrářský výrobek ŘEZ HRUŠ-
KOVÝ. 

Certifikát převzal z rukou 
hejtmana pana Zimoly pan Josef 
Kubička, výrobní ředitel firmy 
KLAS. Toto ocenění není první, 
ale již osmé v osmiletém trvání 
této soutěže. 

V minulém čísle Protivínských 

listů jsme se ptali: 

„Jak se za svého života 

jmenoval pár nosorožců, 

jejichž unikátní kostry jsou 

k vidění v kaplance“. 

Správně odpověděli ti, kte-

ří uvedli jméno Saša a Dan. 

Vylosovaným výhercem sym-

bolické odměny se stává paní 

Pexídrová z Protivína. 

Otázka nové soutěže zní: 

„Jak se jmenuje dříve zlato-

nosný potok, který protéká 

pod známým můstkem na 

snímku?“

Odpověď zasílejte e-mailem: 

infocentrum@muprotivin.cz, 

nebo volejte na telefonní  číslo 

382 203 354, případně nám ji 

přijďte sdělit do infocentra na 

náměstí. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Další výrazný úspěch firmy 
KLAS - PEKÁRNA / CUKRÁRNA PROTIVÍN

FOTOHÁDANKAFOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

Úspěch je oceněním kvalitní 
práce všech zaměstnanců firmy 
a zároveň dalším zviditelněním 
našeho krásného města Proti-
vína. 

Josef Kubička, výrobní ředitel
 

LIDOVÁ PRANOSTIKA 
na 11. listopad

Je-li na svatého Martina pod mrakem, 
bude nestálá zima, 

je-li jasno, bude tuhá zima. 
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POKLAD V PODKRČÍ
Hned první den nového školního roku 
čekalo děti v Mateřské škole Krč vel-
ké překvapení. 

Během prázdninového úklidu byla 
objevena ve školce na půdě „tajemná 
mapa“. Ukazuje cestu k pirátskému 
pokladu! Je ukrytý někde v Podkrčí 
a získat ho může jen ten, kdo splní 
všechny úkoly. To byla výzva nejen pro 
děti, ale i pro paní učitelky. S mapou 
v ruce, batohem na zádech a velkým 
očekáváním jsme se vydali na dob-
rodružnou výpravu. Všechny děti 
s nadšením splnily úkoly na sedmi 
stanovištích, a tak se dočkaly odměny. 
V pirátské truhle objevily prsteny, zlaté 
medaile i diplomy. Radost z naleze-
ného pokladu byla veliká a vyprávění 
o pirátech nebralo konce.  -mskrc-
<  <  <  <  <  <    Našli jsme poklad. 

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PROTIVÍN
Městská knihovna Protivín se připojila 

i v letošním roce několika zajímavými 
akcemi k 18. ročníku celorepublikové akce 
Týden knihoven. 

Ačkoliv oficiálně začal Týden knihoven 
v pondělí 6. října, už sobotu 4. října dopo-
ledne se uskutečnila první akce – výprodej 
vyřazených knih z fondu Městské knihov-
ny Protivín. 

Nabídku využilo 35 návštěvníků nejen 
z Protivínska, kteří si zakoupili 245 knih. 
Převládal zájem o dětské a naučné knihy, ale 
ani česká a světová beletrie nezůstala ležet 
bez povšimnutí. Na kupujících bylo vidět, 
že jsou skutečnými „milovníky literatury“. 
Je potěšitelné, že většina z nich strávila 
výběrem více než hodinu času a prohle-
dávala pečlivě každý titul z předložené 
nabídky. 

Velikou radost nám přinesl večer 7. 
října, kdy se konala v Domě kultury Pro-
tivín beseda „Král Šumavy – legenda 
a skutečnost“ se spisovatelem Davidem 
Janem Žákem. Večer na téma populární 
autorovy knihy „Návrat Krále Šumavy“ 
navštívilo pět desítek posluchačů. Byli jsme 
velmi mile překvapeni zájmem občanů, 
kteří se iniciativně zapojili do živé diskuse. 
Otázky na spisovatele Davida Jana Žáka 
doslova „pršely“ a on odpovídal pohotově, 
zasvěceně a především objektivně. Všichni 
se dozvěděli množství zajímavých infor-
mací. Je patrné, že vyprávění o Šumavě, 
politické situaci v 50. letech, osudech 
pohraničníků, převaděčů je stále poutavé. 
Zajímavé je se dozvědět, kolik mravenčí 
píle, času a energie musí vynaložit autor, 

který chce nově zpracovat známé, a mnoh-
dy kontroverzní téma, jakým osudy Josefa 
Hasila bezesporu jsou. Na závěr večera se 
konala autogramiáda. Spisovatel Žák si díky 
svému příjemnému vystupování, vědomost-
mi a schopností zaujmout získal publikum 
a nakonec prozradil i něco ze svých dalších 
tvůrčích plánů, nejen literárních. 

Pro školáky byla k Týdnu knihoven 
připravena vlastivědná soutěž „Znáte 
naše svátky?“ Čtyři desítky soutěžících 
obdržely lístek se zadaným úkolem, na 
jehož odevzdání mají čas do 31. října. Ze 
správných odpovědí vylosujeme výherce, 
který obdrží 2 volné vstupenky na film dle 
vlastního výběru uvedený v kině Protivín 
do konce listopadu 2014. 

Z tvorby protivínského rodáka Jiřího 
Koláře, jehož 100. výročí narození jsme si 
připomněli 24. září letošního roku, jsme při-
pravili u příležitosti Týdne knihoven výstav-

ku knih nazvanou 
„Z díla Jiřího Kolá-
ře“. Část titulů bylo 
zapůjčeno z Měst-
ské knihovny Písek. 
S ukázkami autorova 
díla se můžete sezná-
mit ve výpůjční době 
knihovny do 31. říj-
na. Vystavené knihy 
si můžete také zapůjčit. 

Tradiční akcí v Týdnu knihoven je 
registrace nových čtenářů zdarma po 
dobu jednoho roku. V letošním roce jsme 
zaregistrovali rekordní počet návštěvní-
ků předškolního věku, celkem 54 našich 
nejmenších, kteří navštěvují knihovnu se 
svými rodiči a pod rodičovským vedením 
si vybírají dětské knihy. Věříme, že z nich 
vyrostou pilní čtenáři a věrní návštěvníci 
knihovny. 

TÝDEN 
KNIHOVEN
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Protivínští skauti organizují 
SBÍRKU NA POMOC LIDEM V NOUZI

SBÍRÁME:

 • letní a zimní oblečení, prádlo (pro kojence, děti a dospělé)

 • přikrývky, povlečení, deky, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, peří, péřové a vatované přikrývky, 

  polštáře, látky min. 1m (ne zbytky a odřezky) 

 • domácí potřeby (nepoškozené nádobí, příbory, talíře), hygienické, toaletní a zdravotnické prostředky

 • prací a čistící prostředky

 • veškerou nepoškozenou obuv

Pozor! Z důvodu zpřísněných ekologických a jiných zákonů nemůžeme přijímat: televize, staré ledničky, poškozené 

sporáky, obnošenou obuv, nefunkční elektroniku, starý polstrovaný nábytek, gauče, křesla s péry, matrace, silně 

znečištěný textil, staré lyže, jízdní kola, kočárky a jiné věci, které mohou být v rozporu se zákonem o odpadu. 

 KDY:  v pátek 31. října 2014 od 15.30 do 18.00 hodin

 KDE:  SKAUTSKÝ AREÁL NA OSTROVĚ 

  JAK:  Prosíme o darování věcí čistých a pokud možno balených do pevných igelitových pytlů 

  nebo do krabic, aby vydržely transport po železnici. 

 KAM:  Dary budou převezeny do Diakonie Broumov, odkud budou rozeslány do ústavů sociální péče, 

  dětských domovů, důchodcům, imigrantům apod. 

    Za prokázanou solidaritu k lidem v tísni vám srdečně děkuje 

 Středisková rada Junáka v Protivíně 

Život v podzámčí – to bylo téma letoš-
ního pohádkového lesa, který po loň-
ské premiéře opět pořádal Klub žen 
Protivín a Společnost pro rozvoj Pro-
tivína, o. s.. Tentokrát bylo oproti září, 
kdy se měla akce původně konat, poča-
sí příznivé, a tak mohly děti vstoupit 
branou do podzámčí. Nejprve obdržely 
z rukou komořího výuční list, který bylo 

nutno zaplnit příslušnými potvrzení-
mi o vyučení v daném oboru. Na trase 
pohádkového lesa na každého čekalo 
10 řemeslníků s mnohdy nelehkými úkoly.  
 Na tržišti děti poznávaly ovoce, zeleni-
nu a květiny, babka kořenářka testovala 
znalost koření. U pekařek dostaly sladký 
koláček za upletenou vánočku, u sklářek 
si malovaly obrázky na sklenice. Hod 

podkovou do džberu u mistra kovářské-
ho nebyl tak jednoduchý, jak se na prv-
ní pohled zdálo, stejně tak běh v botách 
o několik velikostí větších, který absol-
vovaly u ševce. Klepání řízků u řezní-
ka s prasátkem nebo prolézání a čistění 
komína u mistra kominického řemes-
la bylo pro všechny velkou zábavou. 
Kuchařům děti pomáhaly házet knedlíky 
do hrnce, pradleny vyžadovaly pověsit 
vyprané oblečení, u hrnčířek bylo potře-
ba prokázat svou zručnost v modelování. 
Necelá stovka dětí a 2 dospělí „chlapci“ 
prošli všemi stanovišti a do cíle si přiná-
šeli úspěšně vyplněný výuční list. Tečkou 
za příjemně stráveným časem v podzám-
čí bylo malé občerstvení v místní hos-
podě, někteří využili i možnost navštívit 
místní muzeum. 
 Poděkování patří samozřejmě všem 
sponzorům – Zahradní restaurace Bel-
veder, Řeznictví U Rychtářů, KLAS 
pekárna / cukrárna Protivín, ZEO TRA-
DE, s. r. o. a paní Hana Svobodová 
z Protivína, kteří věnovali dětem ceny. 
Dále je nutno poděkovat celému týmu 
„řemeslníků“, bez nichž by se tato akce 
neuskutečnila. A nelze opomenout paní 
Viktorovou ze Skal a paní Piklovou 
z Protivína. 
A co říci závěrem? Těšíme se na vás zase 
za rok v našem pohádkovém lese. 

za pořadatelský tým Jana Kubecová
Foto Pavel Koc

PROTIVÍNSKÝ POHÁDKOVÝ LES
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Již několik let po sobě 
jdoucích si připomínáme 
úspěchy uplynulé sezóny 
píseckých mažoretek, kdy 
jejich jedinou zástupkyní 
našeho města je šestnácti-
letá Natálie Jarešová. 

Součástí jejího života 
se stala mažoretková hůl-
ka, taneční pohyb, zručnost, 
sportovní vytrvalost a v nepo-
slední řadě bojovnost. To vše 
vepsala Naty do sezóny, kte-
rou nelze nazvat nežli sezó-
nou úspěchů. Mezi konku-
rencí, která je stále veliká, 
se děvčata přes kvalifikační 
a semifinálová kola probojo-
vala na mistrovství republiky, 
kde se pyšní titulem nejvyš-
ším a postupem na II. mis-
trovství světa, které se kona-
lo v Praze. Zde se děvčata 
ukázala jen v tom nejlepším 
světle. Jejich hruď se pyšnila 
krásnými medailemi a tituly 
mistryně světa za pochodo-
vé defilé a 1. vícemistryně 
světa za pódiovou sestavu. 
Jak tvrdí Natálie, když hrají 
českou hymnu a je určená 
pouze vám, jsou to emoce, 
které zaženou ty chvíle dřiny 
v tělocvičně, propocená trička 
a modřiny od hůlky. Je to nej-
větší motivace pro další sezónu, na 
kterou se těšíte. Začátkem školního 
roku probíhá nábor malých děvčat, 
která by měla zájem o tento krásný 
sport. Bylo by hezké, kdyby se i další 
děvčata našeho města chtěla zapojit. 

 Jak naznačuje titulek článku, Naty 
nemá jen tvář usměvavé mažoret-
ky, ale umí nazout běžecké tretry, 
vyměnit mažoretkovou lodičku za 
helmu a společně s dalšími děvčaty 
zabojovat za družstvo milenovických 

hasiček. Jejich letošní sezóna 
byla sezónou premiérovou, 
ale i tak se zapsala dobře ve 
velké konkurenci ženských 
družstev. Natálie je zvyklá na 
tvrdé a vytrvalé tréninky a tak 
věří, že s děvčaty doladí zruč-
nost a rychlost, tak potřebnou 
v hasičském sportu. 

 A když třikrát jiná Natá-
lie, tak třeba jako Černá vdo-
va. Ano i taková může být 
šestnáctiletá slečna, která 
se svěří do rukou úspěšné 
protivínské vizážistky Lucie 
Loudínové a písecké kadeř-
nice Marušky Stárkové ve 
finálovém kole soutěže Crea-
tiv image team Pavla Bauera 
na téma „Černá vdova“. Pro 
neznalé je to soutěžní klá-
ní těch nejlepších vizážistů 
a kadeřníků, kteří se probo-
jovali do finále, kde předvedli 
to nejlepší ze svého oboru. 
A i tohle soutěžní klání se 
neobejde bez tréninků, vel-
kého nasazení, nervozity, ale 
i emocí a napětí při vyhla-
šování výsledků. Prodat dílo 
svého týmu se Natálii poda-
řilo a tak „Protivínská Černá 
vdova“ se v republikové  kon-
kurenci neztratila a umístila 
se na předních příčkách. 

 O rozmanitosti startovní čáry 
není u Natálie Jarešové pochyb, a jak 
ona sama tvrdí, ať soutěžíte v čem-
koli, vždy je to srdeční záležitost, 
něco nového poznáte, někam vás to 
posouvá. 

Třikrát jiná Třikrát jiná NATÁLIE JAREŠOVÁNATÁLIE JAREŠOVÁ



KINO PROTIVÍN
listopad 2014

Rezervace vstupenek na www.disdata.cz nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996. 
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

neděle 2. listopadu v 16 hodin film Německo

7 TRPASLÍKŮ
Animovaná pohádka. Bobo, nejmladší ze sedmi trpaslíků nešťastnou náhodou 
píchnul princeznu Růženku do prstu. Tak naplnil kletbu zlé čarodějnice Dellamorty.
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné 90 Kč

neděle 2. listopadu v 19 hodin film USA

FALEŠNÍ POLDOVÉ
Komedie. Byla by to dokonalá akční krimikomedie o dvou policajtech a velkých 
parťácích, až na jednu maličkost: naši hlavní hrdinové vůbec nejsou poldové. 
Do služeb zákona se totiž Justin a Ryan dostali tak trochu nelegálně...
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 104 minut, vstupné 110 Kč

středa 5. listopadu v 19 hodin  

film Kanada/USA/Německo/Francie

MAPY KE HVĚZDÁM
Drama. Dr. Weiss je psychoterapeut pečující o hollywoodské hvězdy. Manželka Chris-
tina se snaží o rozvíjení kariéry syna Benjieho, který byl na protidrogové kúře. Dcera 
Agatha se po návratu z léčebny stává osobní asistentkou jedné otcovy klientky. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 111 minut, vstupné 110 Kč

pátek 7. listopadu v 19 hodin film USA

EQUALIZER
Akční thriller. Bývalý člen elitní tajné vojenské jednotky McCall předstírá svou smrt, 
aby mohl začít žít poklidný život v Bostonu. Když kvůli záchraně mladé dívky Teri musí 
svůj odpočinek odložit, ocitá se tváří v tvář extrémně násilným gangsterům... 
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 132 minut, vstupné 80 Kč

neděle 9. listopadu v 16 hodin film Itálie

V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH
Animovaný. Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat ohrom-
nou sílu, omylem však probudí krutou vílu Politeyu, která byla zakletá třemi čarodějkami. 
Mládeži přístupný, dabovaný, 98 minut, vstupné 100 Kč

neděle 9. listopadu v 19 hodin film USA

ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ: ON
Drama. Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou filmech (16. 11.). Jak je možné různě 
vnímat stejný příběh a krizi vztahu dvou lidí? Díky těmto filmům můžeme sledovat 
subjektivní prožívání lásky, emocí a vyrovnávání se s osobní tragédií. Conor se usilovně 
snaží spojit s Eleanor, překonat vzájemné odcizení a obnovit lásku.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 89 minut,
vstupné 110 Kč / vstupné při nákupu na ON i ONA (16. 11.) celkem  160 Kč

středa 12. listopadu v 19 hodin film USA

VÝCHOZÍ BOD
Sci-fi drama. Všechno, co jsme věděli o světě, se může změnit jediným mrknutím 
oka. Příběh molekulárního biologa Dr. Graye (Michael Pitt) jehož životním tématem 
je studium evoluce oka. Jeho práce ho pohlcuje až do okamžiku setkání s tajemnou 
krásnou dívkou Sofi...
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 107 minut, vstupné 100 Kč 

pátek 14. listopadu v 19 hodin film USA

LABYRINT: ÚTĚK
Akční sci-fi. Podzemní výtah Thomase vyvezl na louku obklopenou vysokými zdmi. 
Na nic si nepamatuje. Hned po příjezdu ho přivítá skupinka mladíků se stejným 
osudem. Neúnavně hledají únikovou cestu. Každé ráno se otevírá obrovská brána. 
Ta jim umožňuje vstoupit do neustále se měnícího bludiště...
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 114 minut, vstupné 100 Kč

neděle 16. listopadu v 16 hodin 

DIVADLO – POHÁDKA – KRYSÁCI

neděle 16. listopadu v 19 hodin film USA

ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ: ONA
Drama. Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou filmech. Tentokrát pohled Eleanor (Jessica 
Chastain), která se snaží překročit trosky zničeného vztahu a svým odchodem z něj 
najít sama sebe a ztracenou životní rovnováhu.  
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 100 minut, vstupné 110 Kč

středa 19. listopadu v 19 hodin film USA/ VB/Francie

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
Mysteriózní/thriller. Christine (Nicole Kidman) při nehodě před několika lety utrpěla 
poškození mozku, při kterém se jí během noci pokaždé vymaže paměť. A každé ráno 
musí znovu a znovu zjišťovat, kým je, co v životě prožila, koho miluje a s kým žije. 
Na motivy stejnojmenného knižního bestselleru.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 92 minut, vstupné 100 Kč

pátek 21. listopadu v 19 hodin film USA

ZMIZELÁ
Drama/triller. Nikdy nevíš, co máš, dokud... Amy se ztratila v den pátého výročí 
svatby s Nickem. Vše naznačuje, že nezmizela dobrovolně. Zoufalý manžel organizuje 
pátrací akce. Snaží se dělat vše pro to, aby se našla živá.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 145 minut, vstupné 110 Kč

neděle 23. listopadu v 16 hodin  film Austrálie/Německo

VČELKA MÁJA 
Animovaný / rodinný / dobrodružný. Neobyčejný příběh malé včelky Máji, jejího 
nejlepšího přítele Vilíka a koníka Filipa.
Mládeži přístupný, dabováno, 79 minut, vstupné 130 Kč

neděle 23. listopadu v 19 hodin  film ČR

POHÁDKÁŘ
Moderní lovestory. Milostný příběh balancující na hraně lásky, vášně a lži. V řece je 
nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho identitě se kapitán Rott ocitne 
uprostřed úplně jiného příběhu. Hrají E. Herzigová, J. Macháček, A. Geislerová, 
M. Hádek a další. 
Mládeži od 15 let přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 26. listopadu v 19 hodin film USA

ŽELEZNÁ SRDCE
Válečný, akční. Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální 
ofenzívu na evropské frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy 
(Brad Pitt), velení tanku a vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi 
v týlu nepřítele. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 135 minut, vstupné 120 Kč

pátek 28. listopadu v 19 hodin film USA

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA
Dobrodružné fantasy. Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval se, aby zachránil 
rodinu a svůj lid. Přesto ho vnímáme především jako jedno z největších monster. Řeč 
je o hraběti Drákulovi, krvelačném vládci Transylvánie. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 92 minut, vstupné 110 Kč

neděle 30. listopadu v 16 hodin
NEHRAJEME – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

neděle 30. listopadu v 19 hodin film ČR

MY 2
Drama/romantický. Třicetiletá Ema (J.Plodková) na útěku od manžela (J. Vyorálek) 
zakotví uprostřed noci u svého kadeřníka – gaye Tonyho (O. Nosálek), kterého nezná. 
Postupně se přátelství mění v hlubší vztah, přestože nespoutaný život Tonyho je pro 
Emu těžko pochopitelný. 
Mládeži od 12 let přístupný, 108 minut, vstupné 110 Kč 
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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
internetový rezervační systém: www. disdata. cz

telefony: 382 251 806, 382 251 996
e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz karfikova@kultura-protivin.cz

Dům kultury Protivín 

neděle 16. listopadu od 16 hodin

KRYSÁCI
Divadlo Špílberg uvádí ve světové premiéře 

divadelní inscenaci napsanou na motivy zná-

mých televizních Večerníčků. 

vstupné 45 Kč

Dům kultury Protivín čtrvrtek 13. listopadu od 19 hodin

NETOLIČKA
K poslechu vám zahraje oblíbená jihočeská dechovka

vstupné 70 Kč

Dům kultury Protivín 

pátek 31. října od 19.30 hodin

Divadelní společnost HÁTA

SVĚTÁCI
Notoricky známá filmová hudební 

komedie Vratislava Blažka a Zdeň-

ka Podskalského s písněmi Evžena 

Illína a Vlastimila Hály z roku 1969 

trůní od své premiéry na špičce 

žebříčků nejoblíbenějších českých 

filmů. V divadelní úpravě a v režii 

Lumíra Olšovského se na jevišti 

objeví stálice Divadelní společnos-

ti Háta, ale i nové populární tváře.

vstupné v předprodeji 250 Kč 

na místě 280 Kč

Dům kultury Protivín 

sobota 29. listopadu od 16 hodin

VÁNOCE 
S KAMARÁDY
Kamarádi spolu s dětmi očekávají příchod 

Královny Zimy, sněhuláci zahrají pohád-

ku o lenosti a dokonce se změní v Marfušu 

a Mrazíka.  vstupné 50 Kč
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▼▼▼

V pátek 26. září se konala tradiční burza podzimního 
a zimního dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb, 
kterou pořádal Klub žen Protivín za podpory MěKS Protivín 
ve vestibulu kina.  Foto J. Kubecová

V Pastelce jsme se my, maminky, po delší odmlce setkaly, abychom většinou dobily baterky, povzbudily se, 
sdílely své starosti i radosti, které nám život přináší. Přišly jsme se poradit a nabrat novou inspiraci i sílu do dalších 
dnů. Někdy musíme jít hodně hluboko, otevřít dveře, které jsou zamčené na několik západů. Hledání správného 
klíče zabere nezřídka víc času a možná ho ani nechceme najít. Když se to však podaří, dá se s tím již pracovat 
a hledat způsob nápravy. 

Někdy si říkám, že to s rodinou v naší společnosti nevypadá moc dobře. Jako by negativa převládala nad 
pozitivy. Na našem setkání jsem ale pookřála. Stále mezi námi žijí rodiče, kteří chtějí umět vychovávat své děti, 

předávat jim lásku, pochopení a přijetí. Čas, který 
svým dětem věnujeme, není nikdy ztracený. Je důležité 
vědět, že můžeme dělat chyby, že si to můžeme dovolit. 
Nikdo z nás totiž není dokonalý. Musíme si uvědomit, 
že máme-li dostatek lásky, přikryje to množství našich 
chyb. A tyhle maminky umí opravdu milovat. 

Náš čas byl omezen, a tak jsme nemohly říct úplně 
všechno a ne všechno vyřešit, ale na ty nejpotřebnější 
a nejaktuálnější problémy se přece jen dostalo. 

Děkuji všem zúčastněným za účast a Marii Študen-
tové za spolupráci. Setkání se uskutečnilo za přispění 
Komunitní nadace Blanicko-Otavské. M. Šálková

OKRESNÍ 
SETKÁNÍ 
STŘEDISEK

V sobotu 27. září jsme se zúčastnili 
„Okresního setkání středisek“, každoroční 
skautské akce. Tentokrát pořádané písec-
kým střediskem Oheň života a to na jejich 
základně Ovčín u Písecké Smolče. Opět 
se nás z Písku, Protivína a Milevska sešlo 
skoro 200 „ošátkovaných”. Celý den byl 
nabitý, nejdříve jsme šli po stopách Keltů 
a na šesti stanovištích jsme během různých 
úkolů poznávali jejich historii. Po dobrém 
obědě jsme se přesunuli mimo základnu 
na nedalekou louku, kde se sehrála velká 
bitva o šátky. Celý den jsme si pořádně 
užili a jeli domů pěkně unavení. 

Skauti Protivín

Dobité baterky v Pastelce
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20. 10.  pondělí 
 Netolice  Nadýmač velký, Tripsovský, 
   Vilímkovský
21. 10.  úterý 
 Netolice  Hrbovský velký
  Protivín  Luskovec dolní, Bejšovec
22. 10.  středa 
 Netolice  Hrbovský velký
  Strakonice  Kobylí dráč
23. 10.  čtvrtek 
 Protivín  Dobevský
24. 10.  pátek 
 Netolice  Stříbrný, Kuchyňka
  Protivín  Dobevský
26. 10.  neděle 
 Protivín  Selibovský
27. 10.  pondělí 
 Netolice  Vepřský velký, Kovanický
  Protivín  Selibovský
29. 10.  středa 
 Strakonice  Řepický horní
30. 10.  čtvrtek 
 Netolice  Malovický horní
31. 10.  pátek 
 Netolice  Malovický horní
  Protivín  Jordán, Korytní
3. 11.  pondělí 
 Netolice  Světský, Čichtický, Kotulínský
  Strakonice  Řežabinec
4. 11.  úterý 
 Netolice  Tringlovský velký, Šipounský, 
   Vepřský malý
  Strakonice  Řežabinec

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V POHÁDKOVÉ KOVÁRNĚ
Tak nám nedávno letní prázdniny skončily a už se blíží další, 

tentokrát podzimní. 
I  když jsme hastrmánky uložili již k zimnímu spánku, ostatní 

pohádkové havěti se spát ještě nechce a tak se na malé  návštěvníky 
budou těšit i o těchto volných dnech. 

Připravili pro ně podzimní tvořeníčko v Pohádkové dílně 
z přírodních materiálů, na Stezce čápa Ferdinanda  si budou moci 
vyzkoušet  znalost českých pohádek a naposledy se potěšit s pohád-
kovými postavičkami. 

V listopadu se kovárna uzavře, aby se obyvatelé této chaloupky 
mohli v klidu přichystat na Vánoce - musí vymést chaloupku, hezky 
ji vyzdobit a napéct cukroví, aby mohli přivítat příchozí v prosinci 
o adventních víkendech. 

Tak nezapomeňte přijít pozdravit své pohádkové kamarády. 
Otevřeno máme  od 25. do 29. listopadu od 10 do 17 hodin. 

Těší se na vás víly, hastrmani a ostatní pohádková havěť z kovár-
ny v Selibově. 

5. 11.  středa 
 Netolice  Naděje, Pivovarský prostřední
  Protivín  Vítkovský velký
6. 11.  čtvrtek 
 Netolice  Jezero u Radomilic
  Strakonice  Ovčácký
7. 11.  pátek 
 Netolice  Jezero u Radomilic, 
   Tringlovský malý, Vondrovský
  Protivín  Svojetím dolní
10. 11.  pondělí 
 Netolice  Svinětický zadní
  Strakonice  Markovec malý, 
   Podveský u Droužetic
11. 11.  úterý 
 Netolice  Lužický, Představecký
  Protivín  Stašov, Vítkovský malý
  Strakonice  Náveský u Sudoměře
12. 11.  středa 
 Protivín  Brnouš, Luskovec horní
  Strakonice  Cehnický velký
13. 11.  čtvrtek 
 Netolice  Bukový
  Protivín  Borský, Klokočínský
14. 11.  pátek 
 Netolice  Hlavatecký
  Strakonice  Silnický, Sedlišťský
18. 11.  úterý 
 Strakonice  Markovec velký
19. 11.  středa   
 Strakonice  Řešato
 

PODZIMNÍ VÝLOVY RYBNÍKŮ
Krajské školní hospodářství České Budějovice
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PĚŠINOU DÁVNÝCH ČASŮ – 2. díl
STATEČNÝ STROM

Když jde člověk na západ cestou 
od města, připadá si jako v jiném 
světě. Rozlehlé pláně polí, daleké 
výhledy na všechny strany a nad 
hlavou oceán nebes. Básník napsal, 
že český obzor je hluboký jako dž-
bán. Měl jistojistě pravdu. Lidé po 
věky věků vídají zapadat slunko 
za vrcholek lesnatého Skočického 
hradu anebo vedlejšího Knížecího 
kamene. Oranžová barva červán-
ků ozáří celou krajinu. Červánky, to 
jsou takové voňavé 
chvilky našich pod-
večerů. Mají v sobě 
jistě kus dobra, 
a proto uklidňu-
jí lidské stvoření 
a vlastně oznamují 
večer. Lidé mají svá 
červánková místa. 
Je to krásné a pěk-
ně znějící české slo-
vo - červánky! 

Cesta vede dál 
na západ ku vsi 
Chvaletice. Dávno 
již odlétlo pyšné 
léto do minulosti 
a poselství barev 
podzimku cítíš, 
vidíš snad všade. 
Podzim na strakaté kobylce jede 
– tak říkávali staří lidé tomuto času. 

Cílem cesty je osamělá hrušeň 
u malého hřbitůvku. Vážil jsem si 
hrušně v Lidicích, nejstarších stromů 
tohoto druhu ve Versailles, ale tato 
hruška je strom statečný. Nebude za 
svého života tak slavná, jako stale-
té lípy, pod kterými kdosi kázal, ani 
jako staleté duby na hrázích rybníků 
jihu. Tenhle strom s hrubou kůrou je 
obyčejná planá hrušeň lidově zvaná 
polnička. Znají ji staří rodáci, znali ji 
jejich otcové i dědové. Nikdo se asi 
nedozví, kdo tenhle strom zasadil 
a jak je přesně starý. Strom dle znal-
ců je přes 200 let starý a tvoří domi-
nantu zdejší krajiny. Dříve k němu 
vedla polní cesta pak pokračující 
dolů do údolí a vodňanského kra-
je. Hrušeň mlčky sledovala večer-
ní schůzky milenců, poslouchala 
divoký křik cvrčků z mezí a odolá-
vala nepohodě bouří. Viděl jsem, jak 

sinalý blesk udeřil vedle stromu, ne 
však do něho. Bílá žíhaná koule se 
točila hodnou chvíli na jednom mís-
tě, které bylo po bouři opálené od 
tajemného návštěvníka z nebes…

…co takových bouří přešlo 
touhle krajinou, co jsem jich zde 
zažil, ale opravdu do tohoto stromu 
nikdy neuhodilo. Proč? Nikdo neví. 
Příroda má svá tajemství a odha-
luje je jen tomu, kdo je schopen 
je pochopit. Vše má svůj význam 
a řád. 

V době augustinského léta, což 
je značen konec srpna, se v posled-
ních dnech tohoto měsíce vlní 
vzdálené lesy boubínské Šumavy 
doslova jako oceán. Klíny divokých 
husí plují nad krajinou a někdy si 
odpočinou dole v údolí. Zářijové 
počasí dalekých výhledů ti odha-
lí památný kostelík sv. Jakuba nad 
Čížovou, odkud jsou prý jednou do 
roka vidět vzdálené Alpy. Východní 
lesy Protivínských hor se barví, stej-
ně tak hřebeny okolo sv. Vojtěcha 
na západní straně. 

Hruška stojí a hledí na tu nád-
heru. Hlídá svoji vesnici. - Věřte, 
co lidí chtělo tenhle strom porazit 
a co jiných rozumných ho ochráni-
lo. Strom je vděčný. Rád jim potom 
zamává korunou při smutečním 
marši, když černý průvod kráčí 
k malému hřbitůvku. U Božích muk 
se vždy zastaví a hudba zahraje 
poslední píseň hospodáři či rodáku 

ze vsi. Lidé tak odcházejí, přichá-
zejí, statečný strom stojí dál a dál. 
Proč statečný? Po dlouhá léta odo-
lává chemickému šílenství, ostrým 
radlicím pluhů a zlému člověku. 
Strom je však na rozdíl od člověka 
poslušný přírodním zákonům. Lidé 
by měli více nechat rozhodovat svá 
srdce. Tam je naděje. Poukazovat na 
špatné a ne odvracet hlavu ve svůj 
klid a prospěch. Kolikrát již bezcitná 
ruka po stromu sahala. Jen cham-
tivost lidí a bezednost jejich kapes 

a hloupost. 
Kdosi řekl: „Dvě 

věci jsou nekoneč-
né – vesmír a lidská 
hloupost. Ale u ves-
míru to není tak jis-
té.“ Však vypravte se 
sami k této hrušce 
a položte své dlaně 
na její kmen. Ucítí-
te nelehká léta, ale 
i silnou energii šla-
chovitých kořenů 
dole v zemi. Pocho-
píte, že tento strom 
na svahu kopce 
na severní stráni 
nestojí zbytečně. 
Pamatuje historii 
krajiny. Starý kmet, 

co bydlel na kraji vísky v doškové 
chalupě, tvrdíval, že jadérko, ze kte-
rého stromek vyrostl, zahodil zblou-
dilý císařský voják v dobách Marie 
Terezie. A že do stromu neuhodí, 
pro něho nebylo záhadou. Bles-
ky z bouří stahuje spíše ten hrnec 
zlaťáků v kořeni zakopaný. Sám ho 
hledal, ale nenašel. Kdo ví? 

…podzimek je na cestě. Až 
odkvete léčivý řebříček, kterému 
lidé říkají i zaječí chléb, pak se obje-
vují na hřbitůvku pugety květin. 
Nastal čas chryzantém. Tuhé listy 
hrušně pokryjí zem. Pak přijde den, 
kdy bledá jinovatka se s východem 
slunka změní v třpytivou nádhe-
ru. Doslova! Strom znovu rozkvete 
mrazivým květem. Takový zážitek je 
počátkem tajemství. Schová se pod 
vaši kůži navždy. Statečný strom je 
svědkem víry, kdy se minulost neu-
tápí do zapomnění…

 –Sládek Petr –
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Každoročně chřipka postihne asi 5 – 10 % populace. 
Chřipková infekce je stále jednou z nejčastějších příčin 
pracovní neschopnosti a školní absence. Ročně zemře 
v ČR na chřipku zhruba 2000 lidí. Očkováno je v ČR 
zhruba 5 % populace, toto nízké číslo proočkovanosti 
české populace je srovnatelné s rozvojovými zeměmi!

Očkování bezpochyby představuje nejmodernější a nej-
účinnější nástroj prevence, který má současná medicína 
k dispozici. Všechny vakcíny jsou před uvedením na trh vel-
mi pečlivě testovány a kontrolovány. Rizika očkování (často 
mediálně nafouknutá), která lidi zbytečně děsí, nejsou velká. 
Světová zdravotnická organizace považuje očkování za nej-
účinnější ochranu proti chřipce. 

Jak se můžeme nakazit?  
Chřipka se přenáší kapénkovou cestou - infekčním aero-

solem. Chřipkový virus přežívá na kontaminovaných před-
mětech (kliky dveří, telefony, schodišťová madla, počítačové 
myši) i několik hodin, ale na bankovkách až 3 dny. Člověk je 
infekční již 1–3 dny před vypuknutím chřipky. Tzn. nepociťuje 
ještě žádné příznaky onemocnění. 

Jak se chřipka projevuje? 
Začíná náhle z pocitu plného zdraví rychlým nástu-

pem vysoké horečky, schváceností, bolestí svalů a kloubů. 
Respirační (dýchací) příznaky nemusí být v popředí, rela-
tivně častý bývá suchý dráždivý kašel. Rýma nepatří mezi 
typické projevy chřipky. Průměrná doba trvání infekce bývá 
u nekomplikovaných případů týden, únavový syndrom však 
může přetrvávat i podstatně déle. U dětí zejména předškol-
ního věku může chřipku provázet zvracení a průjem. Chřipka 
se může zkomplikovat a vyvolat, nebo se podílet na vyvolání 
zápalu plic, zánětu mozku a mozkových blan, zánětu srdeč-
ního svalu. Tyto komplikace mohou být život ohrožující. 

Jak se chřipka léčí? 
Nekomplikovaná chřipková infekce vyžaduje pouze léčbu 

příznaků. Tedy klid na lůžku, dostatek tekutin, při horečna-
tých stavech např. Paralen, léky na tlumení kašle. Pokud se 
tento klidový režim nedodržuje, hrozí vyšší riziko komplika-
cí, a to i u mladých a zdravých. U vybraných komplikovaných 
případů lze nasadit léky – antivirotika, ale až po prokázání 
chřipkového viru v těle. 

Proč bychom se měli nechat očkovat? 
U zdravých dospělých jedinců je důvod spíše ekono-

mický – ztráta finančního příjmu při absenci v práci. U osob 
se zvýšeným rizikem je důvod vážnější – očkování může 
zachránit život. 

U nových variant viru jsou ohroženy i děti a mladí, pro-
tože se s danou ani obdobnou variantou viru nesetkali, 
a průběh bývá tedy mnohem těžší s četnějšími komplika-
cemi. Zvláštní skupinu tvoří těhotné ženy. U nich je bohužel 
i mnohem vyšší úmrtnost na chřipku. Při plánování těho-
tenství by se žena měla nechat naočkovat předem, nebo 
má možnost očkování od 3. měsíce těhotenství. Naočkovat 
by se mělo rovněž její okolí (manžel, rodiče, děti), aby se 
minimalizovalo riziko přenesení infekce. 

Jednoznačně se doporučuje očkování u osob 
se závažným onemocněním dýchacích cest, srdce nebo 
ledvin, cukrovkou, cystickou fibrózou, chronickou anémií, 
závažnou poruchou imunity. Tyto nemocné osoby nebo 
lidé umístění v léčebnách, v domovech pro seniory nebo 
senioři nad 65 let mají očkování plně hrazeno ze zdravot-
ního pojištění. 

U ostatních může očkování proplácet nebo na něj finanč-
ně přispívat jejich zdravotní pojišťovna. To lze zjistit u vaší 
zdravotní pojišťovny. 

Jaké mohou být nežádoucí účinky očkování? 
Všechny preparáty k očkování proti chřipce jsou dobře 

snášeny. V případě výskytu nežádoucích reakcí se jed-
ná nejčastěji o otok, začervenání nebo lokální bolestivost 
v místě vpichu, vzácně zvětšení lymfatických mízních 
uzlin v blízkosti místa injekce (tyto příznaky zpravidla 
vymizí samovolně do dvou dnů). Celková reakce se může 
projevit jako únava, bolest hlavy, svalů, kloubů, pocení, 
třes, zvýšená teplota, průjem. Ani tyto nežádoucí účinky 
nedosahují ani zdaleka intenzity příznaků chřipky. Váž-
nější reakce na vakcínu jako anafylaktická reakce, šok, 
poškození nervů jsou extrémně vzácné. Přesto se dopo-
ručuje po očkování 20-30 minut počkat v čekárně pro pří-
pad nutnosti lékařského zákroku k zabránění těchto vzác-
ných vážných komplikací očkování.

 
Jak probíhá očkování? 

Očkování se provádí každoročně od září do zhruba polo-
viny prosince. Očkuje se buď do svalu ramena, nebo do 
kůže (zvláštní vakcína s minimální bolestivostí). Po očkování 
je nutný dohled po dobu 20 – 30 minut. 

Byli jste očkovaní a přesto jste chřipkou onemocněli? 
Jak je to možné?

Účinnost očkovacích látek je 70 – 90%, tzn. je skuteč-
ně možné, že jste onemocněli chřipkou. Je to však spíše 
výjimka a chřipka po očkování má mírnější průběh. V praxi 
se spíše setkáváme s lidmi, kteří zaměnili jiný typ „virózy 
– nachlazení“ s chřipkou. 

V žádném případě nemůže očkování způsobit onemoc-
nění chřipkou. Současné očkovací látky jsou velmi bezpeč-
né a obsahují pouze části viru (rozbitý nefunkční virus), ten 
nemůže člověka nikdy nakazit! Pokud někdo onemocněl 
brzy po očkování, nedostal chřipku z očkovací látky, ale byl 
nakažen již v době očkování nebo bezprostředně poté, tj. 
dříve, než si tělo mohlo po očkování vytvořit protilátky (to 
trvá přibližně 10 dnů). Chřipku by tedy dostal stejně, bez 
ohledu na očkování. 

MUDr. Jan Kolář,
MUDr. Tereza Kršková

 

CHŘIPKA A OČKOVÁNÍ 
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

VÝSTAVY
v kaplance

NARODILI SE
❀ 9. 10. synové 
 Bohumil a Jan Markovi
 Simoně Rychtářové z Protivína
❀ 10. 10.  syn Milan
 Zuzaně Macháčkové z Protivína

ZEMŘELI
✝ 30. 9. Bohuslav Gaži
 65 let, Protivín
✝ 12. 10. Josef Kišac 
 73 let, Protivín

A je tady opět! Zti-
chlá příroda, ranní 
mlhy, plno dušič-
kových květin láka-
jících k zakoupení. 
V daleko větší míře 

než jindy vzpomínáme na své drahé blíz-
ké, kteří již nejsou mezi námi. 
1. 11. Všech svatých 
2. 11. Památka zesnulých, prostě Dušičky. 
Navštěvujeme hřbitovy, hroby odpočinku 
našich drahých, kolumbária i urnové háje. 
Jsou konány bohoslužby slova, mše svaté. 
První hřbitov v Protivíně byl kolem kap-
le sv. Anny, zde bývali pohřbíváni hlavně 
schwarzenberští zaměstnanci, většinou 
byli lidé zvyklí pohřbívat v Myšenci, kam 
také původně farou patřili. V r. 1945 bylo 
pohřbívání u Anny zrušeno, v místech 
vznikl park. Už v roce 1928 – 1. dubna byl 
otevřen hřbitov nový – na Holém vrchu. 

Prvním pohřbeným, jak vypovídá kronika, 
byl dělník Procházka. Zajímavé jsou nápi-
sy nad vchody hřbitovů. 
Nápis nad naším hřbitovem „Život je jen 
krátký boj, zde mír pak na věky“ je veli-
ce častý a vypovídá o pomíjivosti života. 
Nápis nad postranním vchodem hřbitova 
kolem kostela sv. Jiljí v Heřmani
připomíná zas velkou životní moudrost. 
Čteme zde: „Ke hrobu doprovodí Tě přá-
telé, za hrob skutky.“
Když jsme jako malí chodili k našemu hro-
bu, v pravé části hřbitova nás fascinovaly 
dřevěné kříže. Později jsme se dozvěděli, 
že jsou to pravoslavné kříže na hrobech, 
kde jsou pochováni ruští emigranti. Ti, jak 
čteme v kronice, byli ubytováni od roku 
1921 v protivínském zámku, kde našli 
azyl po občanské válce v Rusku. Byla to 
rodina Michaila Skalona, generála Wran-
gelovy armády (manželka Kateřina, syn 
Nikolaj, dcera Tamara). S nimi v zámku 
byla vychovatelka, sluha a Sofie Petrov-
na, princezna Volkonská, vdova po ruském 
generálu. Rodinu postihla tragédie – v srp-
nu 1925 utonul 14letý Skalonův syn pod 
zámkem v Blanici. „Zub času“ se podepsal 
na křížích, takže jsou nyní uloženy v areá-
lu technických služeb. 
Zavzpomínejme na své blízké, ctěme jejich 
památku i tím, že se budeme snažit naplňo-
vat slova čínského filosofa Konfucia:

 „Když jsi přišel na svět, 
 plakal jsi a všichni se smáli. 
 Žij tak, aby všichni plakali, 
 až je budeš opouštět.“

Mgr. Věra Piklová, 
správce muzea 

VZPOMÍNKA

Dne 22. října 2014 by se dožil 80 let 
pan Václav Košťál ze Záboří. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu tichou vzpomínku. 

 rodina

V červnu zahájila svou činnost Pomněnka Protivín, domov se zvláštním režimem. 
Protože hodně lidí neví, jaké služby nabízíme a kteří uživatelé jsou naší cílovou sku-
pinou, rádi bychom vám naše zařízení blíže představili. 

Pomněnka Protivín zajišťuje přímou péči o uživatele ve věku od 27 let až osoby starší 
80 let se sníženou soběstačností, kteří z důvodu chronického duševního onemocnění, sta-
řecké demence, Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence vyžadují pomoc a péči 
druhé osoby po celý den (24 hodin). 

Sociální služby jsou poskytovány v souladu se Zákonem o sociálních službách číslo 
108/2006 Sb. 

V rámci těchto služeb poskytujeme uživatelům rehabilitační péči ve vybaveném 
rehabilitačním centru, bazální stimulaci, reminiscenční terapii (terapie vzpomínkou), 
canisterapii a mnoho dalších aktivizačních činností. Tyto probíhají vždy pod vedením 
zkušených terapeutů. 

Naším cílem je poskytovat kvalitní sociální služby na základě individuálního plánování, 
vycházející z individuálních potřeb a cílů každého uživatele, poskytování ošetřovatelské 
péče, chránit a prosazovat práva klientů, předcházet sociálnímu vyloučení, sociálně začle-
ňovat do společnosti, aktivizovat a podporovat osobní růst každého uživatele. 

Proto nás můžete potkat při procházkách městem, návštěvě cukrárny nebo třeba fil-
mového představení v místním kině. Budeme rádi, když se naše zařízení stane nedílnou 
součástí poskytovaných sociálních služeb ve městě Protivín a pomůžeme těm, kteří naši 
péči potřebují. 

Kontakt: Pomněnka Protivín, Ve Školce 839, Protivín, telefon 778 045 157 

V průběhu měsíce října si přijďte pro-
hlédnout do podkrovních prostor kap-
lanky výtvarná díla členů Prácheňské 
umělecké besedy. 

V sobotu 1. listopadu 2014 proběhne 
vernisáž výstavy otce a syna Hejnových, 
Milana Prince a Gabriely Chovítové se 
zajímavým programem. Výstava potrvá do 
konce roku 2014. 

V infocentru se můžete potěšit zajíma-
vými snímky Jirky Bílka ml. Budete jistě 
překvapeni, co vše se může stát předmětem 
zájmu fotografova. 

Dále jsme zde pro vás připravili malou 
ukázku protivínských novoročenek ze 
sbírky populárního sběratele Jardy Bouš-
ka ze Strakonic. 

Vstup na výstavy v prostorách infocen-
tra je zdarma. 

Těšíme se na vás v infocentru slovy Jirky 
Bílka: „Každá návštěva a reakce potěší!“

POMNĚNKA – DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ČAS DUŠIČKOVÝ 
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Pokud by někdo hledal pana Jana 
Jelínka, zastihne ho na stavebním 
odboru Městského úřadu v Proti-
víně, který vede. Málokdo už ale 
tuší, že tento skromný člověk stojí 
v čele Sboru dobrovolných hasičů 
v Protivíně, který v roce 2016 osla-
ví již 140 let od založení, a kromě 
toho stíhá ještě spousty jiných 
aktivit. Jakých například? To nám 
prozradil v dnešním rozhovoru. 

Jakou zastáváte v SDH funkci?
Jsem starosta Sboru dobrovolných 

hasičů zde v Protivíně. Donedávna 
jsem zastával ještě funkci velitele 
zásahové jednotky. Také jsem jednatel 
okrskového výboru hasičů. 
Myslela jsem, že zásahová jednot-
ka je v podstatě to samé, co sbor 
dobrovolných hasičů. Jaký je v tom 
tedy rozdíl?

Zásahová jednotka je zřizována 
Městem Protivín a službu zde vykoná-
vají členové SDH, takže je pochopitel-
né, že si tyto pojmy lidé zaměňují. Ale 
ne každý člen sboru musí být nutně 
i člen zásahové jednotky. 
Jak dlouho jste vlastně členem 
SDH?

Jsem hasičem od svých 15 let, veli-
telem zásahové jednotky jsem byl od 
roku 2003. A jako starosta SDH právě 
zakončuji své druhé (vždy pětileté) 
volební období. 
Můžete nám něco blíže říct o zása-
hové jednotce?

Protivínská zásahová jednotka je 
jednotka druhého typu, dalo by se 
říci, že je to jednotka „poloprofesi-

onální“. V současné době má třicet 
členů, kteří vykonávají tuto činnost 
bez nároku na odměnu, ale zároveň 
musí neustále absolvovat různá 
tréninková cvičení a školení. A proto 
jsem použil označení poloprofesio-
nální. Existují samozřejmě jednotky 
SDH, kde jsou členové zásahovky 
placeni, ale pro to jsou různé pod-
mínky, například držení služeb, což 

my nejsme schopni zajistit. Všichni 
naši členové mají své zaměstnání 
a nemohou být připraveni 24 hodin 
denně do akce. 
Co má zásahová jednotka v Proti-
víně všechno na starosti?

Zajišťuje odstraňování následků 
požárů, povodní, vichřice, prakticky 
všeho, co je způsobené živelnými 
pohromami. Uvolňujeme komuni-
kace od spadaných stromů nebo 
odstraňujeme obtížný hmyz, který 
může být značně nebezpečný pro 
alergiky. 
A jak je to letos s počtem zásahů?

Letošní rok je z tohoto pohledu 
neobvykle klidný, nejsou požáry, 
povodně, ani ostatních menších zása-
hů není tolik, co v jiných letech. 
Tak to je pozitivní zpráva. A jaké 
by měl mít člen zásahové jednotky 
vlastnosti a schopnosti, aby tuto 
náročnou práci zvládl?

Určitě by měl být fyzicky zdatný. 
Teď se nám dokonce povedlo otevřít 
s pomocí starosty Protivína posilovnu 
pro členy nejen našeho sboru, ale 
i pro sbory okolní. 
Pokud se vrátíme k celému protivín-
skému SDH, kolik má členů?

Sbor má v současné době okolo 
48 členů. Ne, že bych to nevěděl 
přesně, ale setkáváme se zde stále 
s drobným pohybem. Například teď 
se k nám přidalo i pár manželek stá-
vajících členů. 

CO JSTE HASIČI, CO JSTE DĚLALI?

V rámci letošních Městských slavností protivínských převzal Jan Jelínek za 
dlouholetou obětavou činnost nejen v SDH Protivín věcný dar a poděko-
vání od Jaromíra Hlaváče, starosty města.                           Foto M. Černá

Jeden ze zásahů Sboru dobrovolných hašičů Protivín.   Foto z archivu SDH
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Jaké činnosti zastává zdejší sbor? 
Účastníte se také hasičských sou-
těží?

Zajišťujeme již několikátým rokem 
soutěž „Železný hasič“, máme na 
starosti mimo jiné i naučnou stezku 
„Na břehu Blanice“. Každoročně 
pak pořádáme ve spolupráci s míst-
ním mateřským centrem Den dětí, 
zabezpečujeme městské slavnosti 
a ohňostroj. A spíše, než abychom se 
účastnili okolních soutěží v hasičském 
sportu přímo, zajišťujeme jim dodávku 
vody z naší cisterny. 
Jak je to s věkovým rozložením ve 
sboru?

Naši členové jsou jak dvacetiletí, 
tak i poměrně „dost zkušenější“.  Jsem 
ale rád, že i přes širokou věkovou 
škálu ve sboru nevládne generační 
nevraživost. Naopak si myslím, že ti 
starší mají těm mladším vždycky co 

říct a mohou jim pomoct předáním 
zkušeností. 
Pořádáte nějaké zájezdy nebo něja-
ká soustředění pro členy?

Každoročně pořádáme menší 
zájezd, letos jsme třeba byli na Lip-
ně, kde jsme si prohlédli elektrárnu 
a novou hasičskou stanici ve Frym-
burku. 
Vlastní sbor i nějakou historickou 
techniku?

Máme jedno historické auto a také 
koňskou stříkačku, kterou ukazuje-
me veřejnosti například při našich 
výročích. Nejbližší oslavy proběhnou 
v roce 2016, vzhledem ke 140 letům 
fungování sboru. 
Jistě jste se za svůj život zúčastnil 
mnoha zásahů, vzpomenete na 
nějaký, který byl tak výjimečný, že 
vám utkvěl v paměti?

Jeden zásah mi opravdu utkvěl 
v paměti. Je to asi šest let, kdy hořel 

jeden dům v Krči. Pikantní na tom 
všem ale bylo to, že se to zrovna stalo 
v době, kdy jsme měli výroční člen-
skou schůzi. Takže místo zasloužené 
večeře se jelo k požáru. 
Doma vás asi moc často nepotká-
vají. Nebo je zbytek rodiny také 
zapojený do hasičského života?

Mám doma děvčata, takže ta mají 
pochopitelně spíše jiné zájmy. 
Stíháte se věnovat také jiným 
koníčkům?

Tak občas si přečtu nějakou kníž-
ku, občas se mi povede na nějaké se 
podílet… Spoluvytvářel jsem napří-
klad publikaci ke stoletému výročí 
protivínské školy, dále to byly Naučné 
stezky Protivínska nebo Protivínský 
zámek v běhu staletí. 
Děkuji vám za příjemné povídání 
a přeji spoustu radosti a úspěchů 
v životě. 

 Tereza Procházková

Při hasičském zásahu jsou na jednot-
livé hasiče kladeny velké nároky, jak po 
psychické, tak fyzické stránce. Z hlediska 
fyzické náročnosti práce hasiče, musí 
tento zdolávat při zásahu nejrůznější 
překážky, nosit těžká břemena, pracovat 
s těžkým nářadím. Při zásahu je tato práce 
navíc ztěžována ochranným zásahovým 
oblekem a těžkou dýchací technikou, 
jejichž zvládnutí vyžaduje fyzickou 
a praktickou připravenost. Proto je práce 
hasiče považována za jednu z nejnároč-
nějších. A to ať se jedná o hasiče profe-
sionálního, nebo o hasiče dobrovolného, 
který tuto práci vykonává se všemi riziky 
ve svém volném čase, bez jakýchkoliv 
kompenzací. I když nejsou, oproti profesi-
onálům, dobrovolní hasiči voláni k zásahu 
tak často, nesou při zásahu stejná rizika 
a jsou od nich očekávány stejné výsledky, 
jako od hasičů profesionálních. 

Z těchto důvodů je důležitá fyzická 
příprava každého jednotlivého hasiče. 
A to nejen proto, aby zvládl náročnost 
této práce, ale byl také oporou pro 
svého kolegu, se kterým se při zásahu 
vzájemně jistí. Členové dobrovolných 
hasičů v Protivíně mají možnost se od 
1. 10. 2014 fyzicky připravovat na 
náročnost své dobrovolné práce v nové 
posilovně, která byla vybudována 
v objektu hasičské zbrojnice SDH Pro-
tivín. 

Na jejím vybudování se podíleli čle-
nové SDH Protivín, kteří ji již několik let 
plánovali, ale bez přispění Města Protivín 
by pravděpodobně zůstalo zase jen u plá-
nů. Město Protivín zajistilo částečnou 

rekonstrukci garáže, v jejímž prostoru 
se posilovna nachází a uhradilo nákup 
posilovacích strojů. Posilovna je nyní 
vybavena stroji, na kterých lze procvičit 
hlavní svalové partie celého těla. Jedná 
se o multipress, který je určen především 
k posilování hrudníku, horní kladka, kte-
rá je určena k posilování zad, dřepovací 
stojan, který je určen k posilování nohou 
a protisměrné kladky, které jsou určeny 
k posilování trupu. Dále do výbavy posi-
lovny patří dvě posilovací lavičky, žeb-
řiny s hrazdou, nástěnná bradla a závaží 
k jednotlivým posilovacím strojům. Na 
vybavení posilovny dalším posilovacím 

nářadím, jako jsou jednoruční činky, 
velká nakládací činka, rotopedy a na 
další nutné výzdobě a úpravě posilov-
ny se podíleli jednotliví členové SDH 
Protivín. 

Posilovna je neveřejná a je určena 
pouze pro členy SDH Protivín. Mimo 
fyzickou připravenost a psychický relax 
je dalším cílem zřízení posilovny při-
lákat nové mladé členy, kteří by měli 
zájem o rozvíjení své fyzické zdatnosti, 
a především o podílení se s ostatními 
členy SDH na veřejně prospěšných 
činnostech. 

Za SDH Protivín Vít Viktora

▼ ▼ ▼

HASIČSKÁ POSILOVNA VYBUDOVÁNA
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Protivínští hokejbalisté zahájili novou sezónu dvěma výraznými vítěz-
stvími. Kvůli pracovnímu vytížení hráčů mají ale problém se sestavou 
a přišly i prohry. Po pěti kolech se drží na čtvrté příčce. 

TJ Platan Protivín – SK Suchdol nad Lužnicí B        9:0 (4:0, 3:0, 2:0)
Ze hřiště hodnotil duel domácí Ladislav Vrzal: „Čekali jsme velký souboj, 
jenže hosté přijeli trošku oslabení, a to bylo ve hře znát. Zápas už se 
prakticky rozhodl po první třetině, když jsme vstřelili 4 branky. Ve druhé 
třetině se na Suchdolské pravděpodobně podepsalo i velké teplo a nedo-
kázali s námi držet tempo, tímto z naší strany narůstal nápor před hostu-
jícím brankářem, který vedl k navýšení vedení na 7:0 po dvou třetinách. 
V poslední třetině padly ještě dvě branky a skóre se zastavilo na 9:0 pro 
Protivín. Největší podíl na vítězství má dvojice Jakub Bican (3+1, loňský 
nejlepší střelec) a Petr Stropnický (2+2).“ 
HBC Vikings Č. Budějovice – TJ Platan Protivín     1:10 (0:2, 0:3, 1:5)
Protivín naděloval i ve svém druhém zápase. Tentokrát dotáhl skóre až 
do deseti branek, i když na druhou stranu jedenkrát v závěrečné třetině 
inkasoval. Duel popsal Miloslav Pexídr z Protivína. „Zápas začal vcelku 
vyrovnaně až do vstřelení prvé branky hostů a to v páté minutě, když 
využili nabídnutou přesilovku. Od této doby přeci jenom měli větší tlak 
hosté, který narůstal po celý zápas. Ve dvanácté minutě to bylo již dva 
nula a tak skončila první třetina. Na třetí branku se čekalo až do sedmé 
minuty ve druhé třetině, když hosté opět využili přesilovou hru. Pak skó-
rovali ve dvacáté šesté a následně zase z přesilové hry ve dvacáté osmé. 
Ve třetí třetině dali od třicáté páté do čtyřicáté druhé dalších pět branek. 
Škoda polevení koncentrace na konci zápasu, když se dočkali i domácí 
čestného úspěchu a to ve čtyřicáté třetí minutě, když obraně utekl Houser 
s Buštou a prvně jmenovaný zavěsil nad pravé rameno hostujícího bran-
káře. Tentokrát se hosté rozjížděli trochu pomaleji, ale výsledek je opět 
markantní. Za zmínku stojí čtyři zásahy Steinochera, sedm bodů Strop-
nického a šest Bicana. Jednoznačný zápas s přesvědčivým výsledkem. 
Hostům gratulace.“ 
Branky: Houser (Bušta, Filípek) – Steinocher (Stropnický, Javůrek), Ven-
cl, Stropnický (Bican), Bican (Stropnický), Steinocher (Stropnický, Bican), 
Bican (Stropnický, Trkola), Steinocher (Javůrek), Javůrek (Bican, Strop-
nický), Steinocher, Bican (Stropnický, Hrdina). 
TJ Platan Protivín – HBC Prachatice B  2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Trenér Horalů Študlar opět svůj tým chválil: „Musím opět všechny hráče 
pochválit, znovu nás nezlomil ani dvojitý nepříznivý stav a pořád jsme 
hráli trpělivě naši hru a doufali, že tam něco spadne. Také se dnes dobře 
zapojovali obránci a střelbou podporovali útok a tím celý náš tlak. Na 
druhou stranu musím smeknout před domácí statečnou osmičkou hráčů 
a gólmanem, kteří díky výkonu jednotlivců a celého kolektivu dokázali 
hrát celých 45 minut vyrovnané utkání (poměr střel 16:19 hovoří za vše) 
a v některých momentech nám zle zatápěli. Ne náhodou patří k nejlep-
ším mužstvům soutěže. Dnes se k nám opět přiklonilo štěstí.“ 
Branky a nahrávky: Vencl (Bican, Steinocher), Hrdina (Holý, Bican) 
– 5. Hebík (P. Bárta); 20. Reindl (Švácha, Valenta); 29. Švácha (Reindl, 
Valenta); 40. Matoušek (Kubička, Kott). 
To Miloslav Pexídr tak spokojený nebyl, zde je jeho komentář: „Zápas začali 
o něco lépe hosté, když šli do prvé šance, ale do vedení se nakonec dostali 
domácí na konci druhé minuty. Trefil se dorážkou Vencl za asistence Bica-
na. O dvě minuty později vyrovnali hosté Hebíkem za přispění Bárty a tak 
skončila první třetina. Ve třetí minutě druhé třetiny šli do vedení opět domá-
cí Hrdinou, ale přesně za dvě minuty bylo opět vyrovnáno Reindlem. Na 
konec minutu a půl před koncem druhé třetiny šli do vedení Šváchou „Hora-
lé“. Do třetí třetiny nastoupili domácí se snahou po vyrovnání, která trvala 

skoro půl třetiny, ale nedařilo se. Pak již ubývaly síly, čehož využili hosté 
a dali Matouškem uklidňující branku. Hosté přijeli v poměrně silné a hlavně 
početní sestavě a domácí je třeba pochválit za obětavý a vyrovnaný zápas, 
přestože hráli jenom v osmi lidech a tudíž v dosti oslabené sestavě proti 
dřívějším zápasům, což tento zápas také rozhodlo.“ 
SK Hospříz – TJ Platan Protivín  2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Protivín potvrdil v Hospřízi roli favorita, když vyrovnané utkání rozhodl ve 
svůj prospěch v závěrečné části. Miloslav Pexídr hodnotil utkání z protivín-
ského pohledu následovně: „Platan vyrazil před obědem na zápas proti 
Hospřízi a čekalo se, že to nebude mít zrovna jednoduché. To se také potvr-
dilo hned v první třetině, kdy domácí vlétli na hosty a hned v prvé minutě se 
ujali vedení Sobolem. Po celou první třetinu byli lepším týmem a tlačili se do 
zakončení a navýšení skóre, hosté se nemohli dostat do tempa a jen díky 
výbornému Pavlíkovi drželi stav 1:0. Až v devatenácté minutě se po důrazu 
před brankou domácích prosadil z ojedinělé akce Hrdina. Na konci první 
třetiny dostal Bican za protesty proti příliš tvrdé hře soupeře osobní trest. 
Hosté toto desetiminutové oslabení mužstva s vypětím sil ubránili a po 
návratu kapitána Bicana se spoluhráčům odměnil, když svůj tým poslal do 
vedení. Od této chvíle byli hosté přeci jenom lepším týmem, měli více šancí 
a domácí mohli děkovat Maršíkovi v brance, že pochytal i nemožné.   Ve 
třetí třetině přidal Bican další dvě branky a tím rozhodl zápas. Konečnou 
úpravu výsledku zařídil těsně před koncem domácí Jiří Málek. Na to, že se 
hostům první třetina vůbec nepovedla, odvezli si z Pluhova Žďáru výborný 
výsledek i díky nasazení, obětavosti a zlepšené hře ve zbylých třetinách. 
Jedna poznámka, na to že hosté hráli čtvrtý zápas, již podruhé řídil jen 
jeden rozhodčí a tentokráte ne zrovna přesvědčivě. “ 
Branky:  Sabol, J. Málek (Čadek, Sabol) – Hrdina, Bican (Hrdina), Bican, 
Bican (Javůrek). 
SK Tábor – TJ Platan Protivín  5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
V duelu o první místo dominoval Tábor, který o svém vítězství rozhodl 
díky perfektní druhé části, kdy skóroval čtyřikrát. Trenér Tábora Jaroslav 
Pátek byl spokojen, že jeho tým splnil roli favorita. „S nedělní sestavou 
čítající tři kompletní pětice včetně tři extraligistů bylo hanbou prohrát. Pla-
tan sice využil dvojnásobnou přesilovku ke vstřelení úvodní branky, ale 
to byla jeho labutí píseň. Od druhé části bylo na hřišti jen jedno mužstvo 
a Platan měl nadějné pozice jen při přesilovkách. Ty Táboru zafungovaly 
lépe. Nejprve při hře v plném počtu dorazil Hrouda za bezmocného Pav-
líka na 1:1, a pak se dvakrát v přesilovkách prosadil Portl. Také posila 
z Vlašimi Burda přidal branku a bylo otázkou času, jaké bude výsledné 
skóre. Ve třetí části se hosté uchýlili jen k bránění a opět Portl využil pře-
silovku a završil skóre na pět jedna. Z mého pohledu zejména ve druhé 
části povedený zápas, ale jak poznamenal hostující vedoucí, s touhle 
sestavou bychom mohli hrát vyšší soutěž a odpovědí mu bylo přečtení 
sestavy ze sobotního zápasu. První měsíc jsme zakončili na jedničku, ale 
čeká nás rozhodující měsíc říjen, který zakončí polovinu celé soutěže, 
a poté můžeme bilancovat.“ 
Branky:  Hrouda (Vaníček V., Portl), Portl (Hrouda, Bartner), Portl (Hrou-
da, Bartner), Burda (Hrouda), Portl (Zayml) – Steinocher.
 
Domácí zápasy protivínského hokejbalu:

sobota 25. 10. ve 14.30 hod. 
 Protivín TJ Platan Protivín : SK Tábor
sobota 8. 11. ve 14.30 hod. 
 Protivín TJ Platan Protivín : HC Olešník
sobota 29. 11. ve 14.30 hod. 
 Protivín TJ Platan Protivín : HBC Vikings Č. Budějovice

KRAJSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA

KHbL – ČECHY JIH 2014 – 2015 – základní část
 pořadí  název týmu Z V VP R P skóre  body 
 1.  SK Tábor 5 5 0 0 0 31 : 9 15 
 2.  HC Švantlův Dvůr Písek B 5 4 0 0 1 22 : 7 12 
 3.  HBC Prachatice B 5 3 0 1 1  17 : 15 10 
 4.  TJ Platan Protivín 5 3 0 0 2  26 : 12 9 
 5.  TJ Blatná Datels 4 3 0 0 1 19 : 7 9 
 6.  HC Dranreb Nová Včelnice 5 1 2 0 2  11 : 13 7 
 7.  SK Suchdol nad Lužnicí B 5 0 1 2 2  13 : 26 4 
 8.  SK HC Rosa České Budějovice 4 1 0 0 3  9 : 13 3 
 9.  SK Hospříz 4 1 0 0 3  9 : 22 3 
 10.  HC Olešník 4 0 1 0 3  8 : 15 2 
 11.  HBC Vikings České Budějovice 4 0 0 1 3  3 : 29 1
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V sobotu 9. srpna se v Krči uskutečnil 
1. ročník „MEMORIÁLU BOHUMILA 
ROTHBAUERA“ v nohejbalu trojic. Při 
zahájení turnaje zavzpomínal na výborné-
ho fotbalistu, nohejbalistu a kamaráda jeho 
kapitán z HT Krč ing. Václav Vojík. Po této 
vzpomínce se rozehrál turnaj, kterého se 

Jako poslední tečku této bikro-
sové sezóny se Honzík s bratrem 
a rodiči vydal do belgického Zolde-
ru navštívit bmx dráhu, potrénovat 
s místními jezdci a vyzvednout si 
nové kolo – THRILL, aby byl při-
praven na příští sezónu. Výlet se 
vydařil. Bylo slunečné počasí, které 
přálo tréninkům na tamních nádher-
ných dráhách. Přijetí Honzíka do 
kolektivu bylo velmi milé, zúčastnil 
se několika tréninků jak v Belgii, 
tak v Holandsku a moc se mu líbilo. 
Poladil formu a v neděli si zajel 
závod „Belgické ligy“. V kategorii 
Boys 9 startovalo 50 jezdců, kte-
ré Honzík pokořil. Česká jednička 
ukázala soupeřům svou bezchybnou 
jízdu a na novém kole vyhrál. 

zúčastnilo šest mužstev. Hrálo se systé-
mem každý s každým na dva vítězné sety 
a z vítězství v turnaji, kterého se zúčast-
nily i dva týmy Slavoje Protivín, dlouho-
dobého rivala HT Krč, ve složení „áčko“ 
K. Vařečka, P. Vařečka, L. Dubský a „béčko“ 
J. Dubský, P. Kříž, L. Dunovský, se nako-
nec radovali hráči z Bohunic. 
Pořadí turnaje:
 1. Bohunice
 2. Cihelna Číčenice
 3. Slavoj Protivín A

Pro čtenáře připravujeme nákup knih. 
PRO DOSPĚLÉ – naučná literatura

Ondřej Fibich: Nebe studánek III – puto-
vání po studánkách v Pošumaví, vlastivěd-
né prózy, fotografie
Ondřej Fibich: Bramborákové recepty 
z Chluman – regionální receptář z jižních 
Čech
Jakub Bursa a jihočeská venkovská 
architektura – selské baroko, fotografic-
ké publikace
Hana Ševčíková: Slovník myšlenek 
– významné osobnosti, životní moudrosti, 
etika, citáty

PRO DOSPĚLÉ – beletrie
Markus Zusak: Roky pod psa – novela 
o chlapeckém dopívání
Jonas Jonasson: Stoletý stařík, který 
vylezl z okna a zmizel, Analfabetka, kte-
rá uměla počítat – švédské humoristické 
romány
Ludmila Klukanová: Pozdní čas nastal 
nám – příběh ženy, 2. polovina 20. století, 
vzpomínky

Novinky
městské
knihovny

 4. Jéčka Krč
 5. Slavoj Protivín B
 6. Mamba Krč
Součástí Memoriálu byl i čtvrtý (závě-
rečný) „Grandslamový turnaj Protivín-
ska“, kterého se bohužel nezúčastnili hráči 
z Myšence a Selibova. 
Pořadí čtvrtého turnaje:
 1. Slavoj A
 2. Jéčka Krč
 3. Slavoj B
 4. Mamba Krč

Na fotografii Bohumil Rothbauer, propagátor nohejbalu v Protivíně, Vladimír Kortus, 
kapitán HT Krč Václav Vojík. 

Jan Seidl s číslem 51 (první zleva) ve finále v Belgii.  Foto E. Seidlová

VÝLET DO BELGIE A HOLANDSKA – KOLÉBKY CYKLISTIKY

Memoriál Bohumila Rothbauera v nohejbale
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▼ ▼ ▼

Fotbalové informace

FOTBALOVÉ INFORMACE ZÁŘÍ
Utkání hodnotí trenér Kobetič. 
„A“ 
Mirovice – Protivín 1:2 (1:0) 
Branky: Křišťál Jiří 2 
Dvě stoprocentní šance na začátku 
utkání zůstaly nevyužity a tak přišel 
trest, kdy se po standardní situa-
ci k odraženému míči dostal nejdřív 
domácí hráč a prostřelil míč do naší 
sítě. Naše mužstvo se snažilo tlačit 
k domácí bráně, ale cestu do ní bránili 
obětaví domácí zadáci, nebo brankář, 
nebo konstrukce branky. Do druhého 
poločasu jsme chtěli být ještě nebez-
pečnější, no moc se nám to nedařilo. 
Naši hráči se vyrovnali v bojovnosti 
domácím a odměnou jim byla vyrov-
návající branka. Hřiště se změni-
lo v bojovou arénu a myslím, že po 
zásluze jsme šli do vedení. Domácí 
nás ke konci utkání hodně přimáčkli, 
jejich dlouhé auty byly hodně nebez-
pečné. Hráči moc chtěli a ukázali, 
že mají charakter vítězů, zaslouží si 
pochvalu. 
Protivín – Blatná 3:2 (2:1) 
Branky: J. Vorel 2, Z. Vorel 
Vydařil se nám vstup do utkání. Po 
vstřelení první branky jsme měli ještě 
další tutovku. Hosté po vyrovnávající 
brance hru vyrovnali. Šance byly na 
obou stranách, ty naše byly nebez-

pečnější a po zásluze jsme šli do 
šaten s výhodou jedné branky. Hned 
po zahájení druhého poločasu jsme 
odskočili na rozdíl dvou branek. To 
bylo z fotbalu vše. Po hrátkách počasí 
se hřiště změnilo v bojiště. Je prav-
dou, že jsme to byli hlavně my, kdo 
chtěl dohrát utkání, neb jsme měli 
v zádech vedení a proti kvalitnímu 
týmu jsme nechtěli začínat od nuly. 
Soupeř byl však na vodě lepší. Udržet 
naše vedení nás stálo hodně sil a mně 
nervů. Jsem rád za další přísun bodů 
na naše konto. 
Vimperk – Protivín 3:1 (2:0) 
Branka: J. Vorel 
Nepřesnosti na našich kopačkách nás 
od první minuty nutily k defenzívní 
činnosti. Domácí byli lepším, pohyb-
livějším mužstvem a z jejich převahy 
pramenily i dvě branky do naší sítě. 
V druhém poločase jsme se trochu 
zklidnili ve hře, ale po hrubé chybě 
jsme inkasovali potřetí. V závěru utká-
ní jsme se snažili o držení míče a tla-
čili jsme se do brány domácích, ale 
na zvrat v utkání již nebyl čas. Domá-
cí vyhráli zaslouženě, nám se zápas 
nepovedl. 
Vodňany – Protivín 1:2 (1:2) 
Branka: Z. Vorel
Po velmi dobrém vstupu do utkání 
jsme se zaslouženě dostali do vedení. 

Kontrolovali jsme hru a do 20. minu-
ty jsme měli ještě další brankové pří-
ležitosti. Zřejmě pod dojmem herní 
převahy jsme se uspokojili a přestali 
být důslední. Trest přišel hned a to 
v podobě dvou branek hostů. Do kon-
ce poločasu se nám již nedařilo dostat 
do tempa. Druhé dějství přineslo pro 
nás pár zajímavých brankových pří-
ležitostí, no ke změně skóre nedošlo. 
Soupeř dobře zahušťoval prostor před 
svoji brankou. Potřebovali jsme, aby 
se víc hrálo, hra se často přerušovala 
a neměla spád. Paradoxně jsme i my 
byli viníky za tento stav. 

„B“
Protivín B – Božetice 2:4 
Branky: Jakub Křišťál, Sládek
Soupeř nastoupil velmi koncentrovaně 
a dokazoval zkušenosti z dlouholeté-
ho působení v I. B. Do 30. minuty vedl 
o 3 branky a diváci se obávali debaklu. 
Ve druhé části hosté pod vědomím vyso-
kého náskoku podvědomě polevili a na-
ši mladíci toho dokázali využít. Snížili na 
rozdíl jediné branky a mohlo přijít vyrov-
nání. Bohužel benjamínek Šefránek svůj 
únik z poloviny neproměnil a přišlo pra-
vidlo nedáš – dostaneš. Soupeř vstřelil 
čtvrtý gól. I přes to kluci do konce zápasu 
bojovali, vytvořili si i některé příležitosti, 
ale skóre už se neměnilo. I tak zaslouží 
mladíci pochvalu za výkon, zejména ve 
druhém poločase. 
Krč – Protivín B 4:0
V utkání, které se hrálo ve stejný čas, 
jako zápas A, nás důrazný soupeř 
nutil k chybám, z kterých pak dokázal 
střílet branky. Naši hráči bez někte-
rých opor na zvrat neměli. 
Protivín B – Hradiště 5:1 
Branky: Chalupa 2, Dolejš, Jak. Křišťál, 
Veselý
Protivínským se povedl začátek utká-
ní a po čtvrthodině vedli o tři branky. 
Do konce poločasu výsledek kont-
rolovali, ve druhém přidali čtvrtý gól. 
I když pak hosté korigovali, domácím 
se podařilo dát populárního „bůra“. 
Mužstvu velmi pomohli rekonvales-
cent Chalupa a pendlující Veselý. 
Kovářov – Protivín nedohráno…
Na zápas, který se taktéž konal v době 
zápasu A, odjelo vinou zranění, 
nemoci, či zaneprázdnění hráčů pou-
ze 7 statečných. V průběhu zápasu se 
jeden hráč Protivína zranil a utkání se 
nedohrálo. Konečný verdikt o výsled-
ku vyřkne STK okresu. 

„Dorost”
Mirovice – Protivín 2:4 
Branky: Cina 2, Ruczkowski, Vejšický
Protivín – Vacov 6:0 
Branky: Vejšický 2, Bartuška, Cina, 
Ludvík, Honzík
Kovářov – Protivín 1:1 pen. 2:4 
Branka: Cina 
Protivín – Strunkovice/Bavorov 6:1 
Branky: Vejšický 2, Cina 2, Soumar, 
Roušal

Na snímku je v současné době velmi úspěšné mužstvo dorostu, které zatím 
v  soutěži ztratilo jediný bod za jednu remízu. 
Zleva. Stojící: Vojta Cina, Láďa Vejšický, Adam Slavíček, Kuba Slavíček, Tomáš 
Soumar, Honza Honzík, trenéři Jaromír a Zbyněk Vorlovi a Radek Slavíček
Sedící: Tomáš Janeš, David Ruczkowski, Míra Roušal, Martin Bartuška, Lukáš 
Timko, Dominik Hečko, Michal Ludvík, Roman Dodič. 
Leží: Karel Kulich, Václav Hloucha a Michal Šefránek
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„Starší žáci”
Protivín – Netolice 0:0 penalty 1 : 4
Hradiště B – Protivín 1:2 
Branky: Pavolková, Červeňák 
Protivín – Vacov 0:1
Vodňany – Protivín 9:0

„Mladší žáci”
Protivín – Netolice 14:0 
Branky: Svatoš 4, Štěpka 4, Urban 2, 
Nečas Lukáš 2, Nečas Jaromír, Fakol 
Hradiště B – Protivín 3:14 
Branky: Fakol 5, Svatoš 4, Urban 2, 
Nečas Lukáš, Hodál, Sochora
Protivín – Vacov 15:0 
Branky: Štěpka 6, Branštýl 3, Nečas 
Lukáš 2, Urban 2, Fakol, Leškanič 

Vodňany – Protivín 0:10 
Branky: Fakol 4, Svatoš 3, Urban 1, 
Branštýl, Viktorová

„Starší přípravka”
Protivín – Hradiště A 6:7 
Branky: Viktora Ondřej 2, Sháněl 2, 
Pikl 2
Písek C – Protivín 9:5 
Branky: Viktora Ondřej 2, Matoušek 2, 
Král 
Protivín – Hradiště B 2:4 
Branky: Matoušek 2
Milevsko – Protivín 0:4 
Branky: Pikl 3, Král 1

„Mladší přípravka A”
Protivín – Mirotice 23:2 
Branky: Kohout 12, Krs 1, Kubec 8, 
Říha 2
Hradiště – Protivín 8:5 

Branky: Kohout 2, Kubec 1, Říha 2
Bernartice – Protivín 2:11 
Branky: Kubec 5, Kohout 3, Šípek 2, 
Sláma
Protivín A – Protivín B 18:3 
Branky: Kohout 8, Kubec 4, Kajer 2, 
Říha 2, Šípek 2 - Schánělec 2, Malý

„Mladší přípravka B”
Protivín – Písek C 9:8 
Branky: Malý 6, Schánělec 3
Mirotice – Protivín 1:4 
Branky: Příhoda 2, Malý, Gocala
Protivín – Hradiště 4:10 
Branky: Příhoda 2, Schánělec, Hájek

„Minipřípravka”
Protivín – Hradiště 4:11 
Branky: Chalupský 2, Štěpka, Kubecová
Kestřany – Protivín 15:4 
Branky: Matoušek,Kozma, Kubecová, 
Štěpka
Hradiště B – Protivín 23:3 
Branky: Jíra, Kozma, Kubecová
Protivín – Kluky 3:4 
Branky: Kozma 2, Chalupský

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
Největším štěstím v … tajenka (1.,2. a 3. díl) miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme. – F. M. Dostojevskij
Vyluštěnou tajenku zašlete do 11. listopadu 2014 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. Výher-
cem knižní odměny za správnou tajenku zářijové křížovky (…tak jako malý ohýnek vydá málo tepla) se stává pan Pexídr z Protivína Blahopřejeme. 

▼ ▼ ▼

Fotbalové informace
text: V. Křišťál
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VOLEJBAL AKTIVNĚ 

V PROTIVÍNĚ 

OD LISTOPADU 2014 
Zájemci hlaste se 

na telefonu 777 729 433

SVATOVÁCLAVSKÉ FOTBALOVÉ DERBY V ZÁBOŘÍ
Jako již tradičně se 27. září utkala v Záboří Na Vrchu družstva „Záboří 
Hořejšek“ proti „Záboří Dolejšek“. Po devadesáti minutách zápasu dekla-
sovalo družstvo Hořejška Dolejšáky 14:9. To vše proběhlo pod dohledem 
rozhodčího Jaroslava Křiváka. Na fotografii vítězné družstvo Hořejška. 

www.sdhzabori.cz

Kocanďáci 
Protivín, 
Město Protivín 
a MěKS Protivín

pořádají 
13. ročník 
filmového 
festivalu 
amatérských 
a nezávislých 
tvůrců

LENČÍK FEST 
(dříve „Protivínský 
videofilm”)

Titul festivalu: 
„Život kolem nás” 
Okamžiky a střípky 
uspěchaného světa. 

projekce:  
v sobotu 15. 11. 2014 od 9 hodin
v kinosále Domu kultury Protivín

Na návrh Štěpána Mikuláše Mareše 
dochází ke změně názvu festivalu. 
Organizaci převzal spolek Kocanďáci. 
Více najdete na www. kocandaci.cz

Na rozloučení s prázdninami uspořá-
dali nohejbalisté z Myšence ve spor-
tovním areálu v Protivíně turnaj troj-
člených družstev. Za krásného letního 
počasí a při dobrém pivíčku se sešlo 
šest trojic, které se utkaly systémem 
každý s každým. Po skvělých výkonech 
všech zúčastněných se vykrystalizova-
lo následující pořadí:
1. Rafanda Protivín 

(K. Vařečka, P. Vařečka, L. Dubský)
2. Krč  

(Z. Jenší, M. Zahálka)
3. Myšenec 

(R. Bláha, P. Bláha, M. Žák)
4. Sparta Protivín 

(J. Dubský, L. Rajtoral)
5. Selibov 

(P. Novák, R. Polanský, Dvořák)
6. Pilky 

(J. Hlaváč, R. Novotný, P. Burda)
Dalšího turnaje, kterého se nohejba-
listé Slavoje zúčastnili, byl tradiční 
„Svatováclavský turnaj trojic“ v Tálíně. 
Šest mužstev bylo rozlosováno do dvou 
skupin a podle umístění ve skupinách se 

hrálo o konečné umístění. Po třech dru-
hých místech v předchozích ročnících 
se konečně podařilo Slavoji pod názvem 
Rafanda a v tradiční sestavě K. Vařečka, 
P. Vařečka a L. Dubský turnaj vyhrát. Na 
turnaji začali sbírat zkušenosti i mladí 
nohejbalisté Ondra Vařečka a Kuba Stu-
dený, kteří spolu s Petrem Novákem ze 
Selibova předvedli pěkný výkon, se kte-
rým mohl být trenér Pavel Vařečka spo-
kojený. V souboji o páté místo porazili 
další tým z Protivína. 
Pořadí turnaje:
1. Rafanda Protivín 

(K. Vařečka, P. Vařečka, L. Dubský)
2. Albrechtice 

(Vyskočil, Matouš, Schánilec)
3. Tornádo Tálín 

(M. Zach, V. Zach, Polánský)
4. Žďár 

(Kužel, Kužel, Krejcar)
5. Mladíci 

(P. Novák, O. Vařečka, J. Studený)
6. Protivín 

(Pejša, Průša, Krajc)
Karel Vařečka

NOHEJBAL


