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ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V AREÁLU FK PROTIVÍN DOKONČENO
Vážení spoluobčané,
dovolte mi vás informovat o další dokončené investiční akci v našem městě. Za sedm
měsíců se nám podařilo vybudovat úplně
nový objekt, který obsahuje jak kompletní
zázemí pro sportovce (tenis, beachvolejbal,
nohejbal), tak prostor pro občerstvení všech
návštěvníků areálu, bezbariérové sociální
zařízení pro všechny a v neposlední řadě
též venkovní posezení. Věříme, že tímto
objektem se zvýší atraktivita území a že se
i zvýší počet sportujících, kteří jistě ocení
možnost využití nového moderního sociálního zařízení i šaten a následně možnost
posezení s občerstvením. Toto zařízení by
mělo být trvale otevřené, od dubna do října
po celý den, v ostatních měsících v odpoledních hodinách a věříme, že bude využíváno
nejen sportovci, ale i návštěvníky přilehlého
dětského hřiště či ostatními obyvateli našeho města. Jaromír Hlaváč, starosta města

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na slavnostní otevření budovy zázemí pro
sportovce v areálu FK, a to v neděli 29. března od 13 hodin.
Přijďte se podívat a prohlédnout si nové prostory, jste srdečně
zváni.
Jaromír Hlaváč, starosta města

— — — ŠEST NOVÝCH GARSONIÉR V DPS — — —
Vážení spoluobčané,
dovolte mi vás informovat o dokončení projektu rekonstrukce 6 nových
bytů v DPS. Tento projekt zahrnoval
kompletní výměnu sociálního zařízení,
které se po rekonstrukci stalo bezbariérovým. V prostorách sociálního zařízení
jsou osazeny všechny bezpečnostní
prvky tak, aby co nejvíce usnadnily nájemníkům provádění hygieny.
Dále projektová dokumentace počítala
s rekonstrukcí podlah a dodávkou
nových podlahových krytin, dodávkou
a montáží nových kuchyňských linek
včetně pečících trub a šatních skříní,
výměnou topení a kompletně nové elektroinstalace a v neposlední řadě novou
výmalbou v pastelových barvách. Jsou
zde osazeny truhlářské výrobky tak, aby
v těchto malých prostorách co nejméně
omezovaly pohyb nájemníků. I přesto,

Zveme vás na Den otevřených dveří v DPS. Koná
se ve středu 25. března
od 10 do 12 hodin.
Těšíme se na vás.

že rekonstrukci jsme zvládli o 10 dní
dříve, než jsme očekávali, dovolte mi
poděkovat nájemníkům za trpělivost
při přestavbě, kdy zejména prach a hluk
byly obtěžujícími prvky. Nové opravené
byty jistě přispějí ke kvalitnímu životu
v našem DPS.
Jaromír Hlaváč, starosta města

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ŠKOLÁCI POKRAČUJÍ V PROJEKTU

Žáci ZŠ Protivín
vás zvou na XI. vernisáž
výtvarných a ručních prací
Kde: Alšova síň ZŠ Protivín
Kdy: 24. března od 17 hod
(vstup hlavním vchodem ZŠ)
Večer mladých hudebníků ZŠ Protivín
úterý 24. března 2015 od 17.30 hodin
ZŠ Protivín – Alšova síň
Všichni jste srdečně zváni

ÚSPĚCH NA OLYMPIÁDĚ
V NĚMECKÉM JAZYCE

V píseckém DDM se v pondělí 16. února
konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce. V kategorii 8. a 9. tříd se této
soutěže zúčastnily i dvě žákyně naší školy,
a to Zuzana Doubková a Veronika Kropáčková. V silné konkurenci celého okresu
(12 soutěžících, většina se učí NJ již od
3. třídy) obě dívky obstály na výbornou.
Zuzka obsadila 8. místo, Veronika se dostala
do trojice nejlepších a získala 3. místo.
Obě dívky se na olympiádu pečlivě
připravovaly. Přestože mají němčinu jako
druhý jazyk teprve od 7. třídy, dokázaly se
ostatním vyrovnat! Zuzce i Veronice gratulujeme!
Lenka Přástková

V minulých měsících jsme informovali o spolupráci naší školy s partnerskými
školami ze sedmi zemí EU (Česká republika, Norsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie). Naším
společným úkolem je probudit a pěstovat
v dětech zájem o přírodovědné předměty.
V rámci spolupráce sdílíme s učiteli i žáky témata a náměty k pokusům v hodinách prvouky, přírodovědy, přírodopisu
a fyziky. Do projektu jsou zařazeni žáci
2. – 6. ročníku. Je to přizpůsobeno organizaci vzdělávání v partnerských zemích,
kde jsou starší děti již zařazeny v jiném
typu škol.
V týdnu od 9. do 13. února 2015 se
dvě učitelky naší školy (Zuzana Manová,
Tamara Vojtěchová) zúčastnily již druhého setkání partnerských škol v Norsku.
Hostitelská škola je v Kongsbergu, přibližně 2 hodiny jízdy vlakem z Osla.
S sebou jsme vezly spoustu materiálů
dokumentujících naši práci na tématu
„Materiály a jejich vlastnosti“. Připravenou vyučovací jednotku, která proběhla
s našimi dětmi, jsme pak měly možnost
vyzkoušet v praxi norské školy. Norské
děti byly v hodinách přírodovědných
předmětů pokusy stejně zaujaté jako naše.
Reagovaly velmi dobře na angličtinu,
překladatelská pomoc norských učitelů
nebyla potřebná. V průběhu týdne tým
14ti učitelů absolvoval náslechy ve všech
ročnících hostitelské školy. Měli jsme
dokonce i příležitost sledovat výchovné
činnosti v mateřské škole. Mohli jsme
porovnat organizaci práce v běžném pracovním týdnu. Zažili jsme i pravidelný
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den venkovních aktivit. Po stanovenou
dobu se všechny děti pohybovaly venku,
kde se odehrávaly předem domluvené
hry. Organizaci si obstarávaly děti samy.
Dva zvolení „lídři“ byli zodpovědní za
dodržování pravidel. Všichni společně
měli dokázat, že jsou schopni se navzájem
respektovat. Pomoc dospělých nebyla
nikým využita. Od honěné za míčem,
přes obdobu naší vybíjené, bruslení,
vyvolávané až po hraní si na sněhu, válení,
klouzání i jakéhosi „ragby“ na bruslích,
vše proběhlo bez konfliktu.
Stěžejní ovšem byly přírodovědné
objevy, které měli možnost velcí i malí
žáci provádět vlastníma rukama. Od
jednoduchých pokusů s rozpustností,
hustotou až po různou schopnost přenosu
tepla vyvozovali žáci závěry, zapisovali
do tabulek v papírové podobě i do tabletů.
Pro nás učitele je nejsilnější zážitek učit
neznámé děti v jiném než našem i jejich
mateřském jazyce. A norské děti měly
podobné pocity. Byly pyšné, že rozuměly
a mohly spolupracovat s cizími učiteli.
Pro následující období nás čeká
práce na tématu „Elektřina a světlo“.
V norském edukačním technickém centru
nám poskytli několik námětů na pokusy
s lomem světla i jednoduché elektrické
obvody se světelnými efekty. Nejvydařenější vyučovací hodiny pak budou
učitelé opět učit v další hostitelské zemi
– v Rumunsku, v Brašově.
T. Vojtěchová
Otázka číslo 4:
Co je stín? Kdy je nejkratší a nejdelší
v průběhu dne?

RODILÁ MLUVČÍ
NA NAŠÍ ŠKOLE

Poprvé v historii naší základní školy se
nám podařilo získat pro žáky, kteří se učí
německý jazyk, rodilou mluvčí. V pondělí
2. března k nám nastoupila absolventka univerzity v Innsbrucku Linda Mathis. Všechny skupiny němčiny budou mít možnost
s novou lektorkou získat větší jistotu v mluveném projevu, lépe se dorozumět, dostat do
uší ten správný německý přízvuk.
Věřím, že čtyřměsíční pobyt této rakouské lektorky posune výuku němčiny zase
o krůček dál.
Lenka Přástková

HISTORIE SE OPAKUJE –
– aneb JE RADOST PRACOVAT
SE ŠIKOVNÝMI ŽÁKY

K úspěchům našich žáků v didaktických soutěžích v letošním roce je dobře
připočítat i výsledek, kterého se podařilo dosáhnout Veronice Kropáčkové.
Veronika patří mezi ty žáky, kteří jezdí
naši školu reprezentovat do okresu. Letos
spolu s Lucií Hofhanslovou a Zuzanou
Doubkovou byla i v soutěži pro češtináře,
se Zuzkou Doubků byla nominována i na
německý jazyk. (V době sepisování příspěvku byla tato soutěž teprve před děvčaty.)
Ale důležité je, že v soutěži pro angličtináře
vybojovala velmi cenné první místo, které
jí vyneslo nominaci do kola krajského.
Děkujeme Veronice (a všem jí podobným)
za vzornou reprezentaci školy v Písku
a přejeme jí, aby i ona (stejně jako J. Nečas
ve školním roce 2008/09) úspěšně reprezentovala naši školu v kole krajském, které se
v Č. Budějovicích uskutečnilo 12. března
(po uzávěrce PL)

KOMPLEXNÍ AKTUALIZACE
povodňového plánu města Protivín v roce 2015
Oznamujeme občanům, kteří vlastní
pozemky a stavby ohrožené povodněmi nacházející se v záplavovém území,
že budou v měsíci březnu a dubnu t. r.
postupně písemně vyzváni k vyplnění
nových povodňových plánů jejich nemovitostí. Předem děkujeme za součinnost
s povodňovým orgánem obce, který na

základě usnesení rady města Protivín
č. 16/2015 zajišťuje v roce 2015 zpracování komplexní aktualizace Povodňového plánu města Protivín ve spolupráci
s odbornou firmou.
Ing. Fialová Jaroslava,
odbor výstavby, dopravy
a životního prostředí MěÚ Protivín

Zlatá pivní pečeť 2015:
PIVOVARY LOBKOWICZ OBSADILY CELKEM 9 PŘEDNÍCH POZIC
4 medaile, 5 finalistů – s takovým
výsledkem odcházely Pivovary Lobkowicz ze soutěže Zlatá pivní pečeť
2015, která se konala ve dnech
16. – 21. 2. v rámci XXV. Reprezentačních slavností piva v Táboře.
Výsledky hovoří jasně: Démon z Pivovaru Vysoký Chlumec je jedničkou
v kategorii Polotmavé pivo. Pivovar Protivín se stal nejoceňovanějším pivovarem
skupiny Pivovary Lobkowicz. Pivo Merlin se dělilo o druhé až třetí místo v kategorii Tmavý ležák, Lobkowicz Premium získalo v kategorii Světlý ležák Premium
třetí místo stejně tak jako Prácheňská Perla v kategorii Světlý Speciál. Mezi další
protivínská úspěšná piva patřil Platan 11 %, který skončil v kategorii Světlý ležák
těsně pod stupínkem vítězů a to na čtvrtém místě. Dařilo se i pivu Protivínský
Granát, které bylo šesté v kategorii Polotmavých piv. V kategorii Světlý ležák bylo
na pátém místě úspěšné pivo Páter z pivovaru Černá Hora. Z tohoto pivovaru
také pochází pšeničný Velen, který ve své kategorii Pšeničná piva skončil na
šestém místě. Šestou příčku v kategorii Světlé výčepní získalo pivo Šenkovní
z Pivovaru Jihlava.
„Všech získaných ocenění si opravdu velice vážíme, neboť v jednotlivých
kategoriích proti sobě bojovalo více než 40 vzorků piv. Zároveň nás ale zavazují,
abychom udrželi vysokou kvalitu našich piv i v příštím roce. Jedině tak budeme
mít šanci opakovaně dosáhnout na přední pozice,“ říká Jiří Faměra, vrchní sládek
společnosti Pivovary Lobkowicz.
Anonymní degustace se v letošním roce zúčastnilo 165 pivovarů z 15 zemí.
O Zlatou pivní pečeť pivovary bojovaly ve 28 kategoriích. Soutěžní vzorky posuzovala odborná porota složená ze sládků jednotlivých pivovarů, nezávislých
degustátorů i studentů odborných vysokých škol.

RADA MĚSTA ZASEDALA
VÝBĚR Z USNESENÍ RM 25. 2. 2015
–

bere na vědomí zápis z komise pro
posuzování majetkových převodů ze dne
16. 2. 2015

–

bere na vědomí nesouhlasné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje,
odboru dopravy a silničního hospodářství
ve věci požadavku města Protivín na
zrušení autobusových zastávek na silnici
I/20 u Myšence
a pověřuje odbor výstavby, dopravy
a ŽP vyřízením podání žádosti o snížení
rychlosti a možnosti umístění dopravního
značení „Pozor děti“ v předmětné lokalitě

–

doporučuje zorganizovat výstavu kronik
města Protivín v roce 2015 v prostorách
Informačního centra Protivín

–

z důvodu bezpečnostních opatření souhlasí se zpracováním projektové dokumentace veřejného osvětlení na křižovatce
silnice I/20 u školy při výjezdu z města

–

bere na vědomí aktualizaci Plánu vodohospodářských investic pro rok 2015 a na
další roky

–

bere na vědomí zápis č. 2 z jednání
komise bytové, místního hospodářství
a dopravy ze dne 23. 2. 2015

–

schvaluje příkazní smlouvu za účelem
získání finanční dotace (zpracování
pokračování na 5. stránce

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že na úřední
desce MěÚ Protivín a na www.muprotivin.cz naleznou seznam nedostatečně
identifikovaných vlastníků nemovitostí,
tzv. „neznámý vlastník“.
V souvislosti s tímto Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud
se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve
lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zák.
č. 89/2012 Sb., tj. do 31. 12. 2023, má
se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu
§ 1045. odst. 2 tohoto zákona připadne
opuštěná věc do vlastnictví státu.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Nález munice
Po poledni dne 15. února přijali protivínští policisté oznámení o nálezu munice.
Hlídka vyjela na místo nálezu do lesního
porostu mezi obcemi Protivín a Záboří
a po prošetření situace místo zajistili
a přivolali také odborníky z pyrotechnické služby. Pyrotechnik na místě převzal
ruční granát sovětské výroby a převezli si
munici k likvidaci.
Vloupání do chalupy
V neděli 15. února večer přijali policisté
oznámení o podezření o vloupání do rekreační chalupy v obci Milenovice. Majitel
slyšel v objektu podivné zvuky, policisté
proto okolí chalupy zajistili a policejní
pes zloděje vyštěkal schovaného na půdě
domu. Policisté podezřelého muže na
místě zadrželi a při prošetřování případu vyšlo najevo, že pachatel v chalupě
pobýval delší dobu a dům užíval. Během
své nezákonné návštěvy v objektu odcizil
zařízení, šlo o pákové baterie, kování oken
a dveří, vypínače, zásuvky, lustry i měděné
trubky od topení a další věci. Škoda je celkem vyčíslena na bezmála 35 tisíc korun.
Policisté na místě činu provedli ohledání,
zajistili stopy a zadrženému muži (1970)
z Protivína sdělili podezření ze spáchání
trestných činů krádež, poškození cizí věci
a porušování domovní svobody.
Dopravní nehoda u Protivína
Dopolední dopravní nehoda tří motorových
vozidel dne 19. února částečně ochromila provoz na silnici I/20 u Protivína.
V 09.45 hodin se před mostem na železniční trati střetla vozidla tovární značky
Citröen Jumper, Renault Master a Škoda
Felicia. Na místo byli vysláni dopravní policisté Územního odboru Písek
a k řízení taktéž policisté ze Strakonicka.
Dle předběžného šetření řidič dodávkového vozidla Citröen pravděpodobně při
vyjíždění od Protivína na hlavní silnici
nedal přednost vozidlu Škoda a došlo ke
střetu, následně i ke střetu s další dodávkou
Renault. Další příčiny a následky jsou
předmětem šetření. Provoz na komunikaci
byl omezen na několik desítek minut.
Kradl a řídil pod vlivem
Vyšetřovatel zahájil v pondělí 2. března
trestní stíhání muže (1972) ze Strakonic,
který měl spáchat několik trestných činů na
Písecku. Muž měl počátkem prosince 2014
odcizit platební kartu, a poté se pokusit
o několik výběrů z účtu okradeného. Muž
měl škodit také v baru v Protivíně, kde
6. února využil nepozornosti barmanky
a z pultu jí odcizil mobilní telefon značky
Samsung, který se následující den pokusil
v dalším protivínském podniku prodat.
Výčet dále pokračuje podezřením ze
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muže zastavili dne
13. února v Písku dopravní policisté a nestačili se divit. Řidič před jízdou a dokonce
i během jízdy popíjel alkohol, dechová
zkouška ukázala hodnotu přes tři promile
alkoholu v dechu. – Muž již byl v minulosti
za majetkovou trestnou činnost odsouzen.
Na těchto případech spolupracovali písečtí
i protivínští policisté s kriminalisty, kteří
vedou další vyšetřování.
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MASOPUST V MATEŘSKÉ ŠKOLE KRČ

Paní prodavačka si dala před svým obchůdkem taneček s medvědem.
V únoru se v Mateřské škole Krč koná
tradiční karneval. Ani letos tomu nebylo
jinak. V pondělí 16. února se ve školce děti
i paní učitelky převlékly za nejrůznější karnevalové masky a dopoledne plné her mohlo
začít. Všichni s nadšením tancovali i předváděli svou zručnost a obratnost v soutěžích.
Ještě více se děti těšily na druhý den.
Letos připadlo maškarní úterý před
Popeleční středou na 17. února. Ze školky
vyrazil dopoledne rozpustilý průvod masek
na téma „Máme rádi zvířata“ a paní učitelky
se proměnily v medvěda a babku. Cestou
děti s chutí zpívaly za doprovodu kytary,
vozembouchů a různých chřestidel a klapaček. Na obchůzce jsme navštívili několik
stavení, přednesli masopustní říkadla a při
písničce Maškarní rej neodmítla medvědovo
vyzvání k tanci žádná z hospodyň. Koše
na dobroty se nám rychle plnily. O veselí
se postaral i neposedný medvěd, který se
utrhl z řetězu a děti jej naháněly po návsi.
Neplánovaně se otevíraly dveře dalších stavení a dobrá nálada se šířila vesnicí. Tanec
s medvědem si nenechal ujít ani kolemjdoucí náhodný turista. Po návratu do školky
se děti s radostí rozdělily o vykoledované
koblihy a masopustní dobroty.
děti a paní učitelky z MŠ Krč

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY LESA
Vážení spoluobčané,
končí zima, přichází jaro, příroda se probouzí ze zimního spánku a objevují se
první mláďata zvěře – zajíčci, selata a později srnčata. Proto bychom se měli postarat
v tomto období o klid v honitbě a zbytečně
zvěř nerušit, neboť i ona v dnešní době trpí
civilizačním tlakem a stresem. Každoročně
nás myslivce trápí i neutěšený úbytek stavů
této zvěře.
Proto vás, vážení spoluobčané, laskavě žádám o dodržování zákona o myslivosti a při procházkách revírem, nejvíce
v lesích Obora nebo Hájek, mějte své
čtyřnohé kamarády uvázané na vodítku
a nenechávejte je volně pobíhat po lese
a v houštinách.
Na dodržování tohoto zákona dohlíží
myslivecká stráž, která má právo při zjištění
přestupku uložit blokovou pokutu až do
výše jeden tisíc korun. V žádném případě
nám nejde o šikanu, ale pouze o zachování
klidu v revíru. Tyto přestupky z neznalosti
mysliveckého zákona byly zatím v minulosti řešeny domluvou a vysvětlením ze
strany myslivců.
Za dodržování zákona všem ukázněným
a slušným návštěvníkům honitby předem
děkujeme.
Závěrem všem přeji příjemnou jarní
procházku v našich lesích.
Jan Tomka,
myslivecká stráž MS Platan Protivín

Radostné prožití svátků jara
a dětem bohatou pomlázku
přeje městské kulturní středisko

ZÁPIS DĚTÍ
do Mateřské školy Krč

se koná v úterý 24. března 2015
od 9 do 15 hodin.
Bližší informace o škole:
www.mskrc.wz.cz
telefon 382 251 544
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Dny se pyšní jarním sluncem,
rumělkově barví líčka.
Hospodyně spěchá s miskou
pro malovaná vajíčka.

Stará vrba sedí v koutě
u rybníka jak z obrázku,
nabízí větévky pružné
na velikonoční pomlázku.

RADA MĚSTA ZASEDALA

–

souhlasí s pořízením 1 000 ks omalovánek pro děti s deseti kresbami památek
našeho města v ceně dle předložené
nabídky (cena kresby 6 000 Kč + výtisk
1 000 ks v ceně 11 Kč/ks)

–

bere na vědomí předložený zápis z jednání komise školské a tělovýchovy ze dne
23. 2. 2015
a schvaluje rozdělení darů a příspěvků
dle návrhů komise školské a tělovýchovy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JAMAICA Protivín
Tenisový klub Protivín
FK Krč
FK Milenovice
JUNÁK Protivín
PASTELKA Protivín
Evang. církev
KOCANĎÁCI, z. s. Protivín
SDH Milenovice
SDH Těšínov
SDH Záboří
SDH Protivín
SDH Myšenec

dokončení ze 3. stránky

dotační žádosti a v případě její akceptace
zrealizování zadávacího řízení na zhotovitele, monitoring projektu a závěrečné
vyúčtování) na projekt „Systém odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu
s nákupem svozové techniky a kontejnerů
v Protivíně a okolním regionu“
a pověřuje starostu města jejím podpisem;
zároveň určuje pracovní tým ve složení
Ing. Fialová, p. Veselý, p. Hlaváč k přípravě
výše uvedeného projektu
–

–

–

schvaluje příkazní smlouvu za účelem získání finanční dotace (zpracování dotační
žádosti a v případě její akceptace zrealizování zadávacího řízení na zhotovitele,
monitoring projektu a závěrečné vyúčtování) na projekt „Revitalizace krajinné zeleně
ve správním území města Protivín“
a pověřuje starostu města jejím podpisem;
zároveň určuje pracovní tým ve složení
Ing. Fialová, p. Veselý, p. Hlaváč k přípravě
výše uvedeného projektu
schvaluje příkazní smlouvu za účelem získání finanční dotace (zpracování dotační
žádosti a v případě její akceptace zrealizování zadávacího řízení na zhotovitele,
monitoring projektu a závěrečné vyúčtování) na projekt „Vybudování dětského
hřiště v přírodním stylu u 1. MŠ ve městě
Protivín“
a pověřuje starostu města jejím podpisem;
zároveň určuje pracovní tým ve složení
Ing. Fialová, p. Veselý, p. Hlaváč k přípravě
výše uvedeného projektu
schvaluje příkazní smlouvu za účelem získání finanční dotace (zpracování dotační
žádosti a v případě její akceptace zrealizování zadávacího řízení na zhotovitele,
monitoring projektu a závěrečné vyúčtování) na projekt „Vybudování dětského
hřiště v přírodním stylu u 2. MŠ ve městě
Protivín“
a pověřuje starostu města jejím podpisem;
zároveň určuje pracovní tým ve složení
Ing. Fialová, p. Veselý, p. Hlaváč k přípravě
výše uvedeného projektu

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků
do dubnových
„Protivínských listů“
je 6. dubna 2015.
Noviny vyjdou
v pondělí 20. 4. 2015.

20 000 Kč
30 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč
27 000 Kč
45 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
–

SDH Krč
25 000 Kč
OS Těšínov
8 000 Kč
APICENTRUM Protivín
5 000 Kč
VČELAŘI Protivín
10 000 Kč
Sdružení zdrav. postižených
25 000 Kč
Holubáři Protivín
7 000 Kč
Myslivci Protivín
10 000 Kč
Rybáři Protivín
10 000 Kč
ČČK
3 000 Kč
Klub žen Protivín
15 000 Kč
HORIZONT Protivín
10 000 Kč
Filip Jakeš
10 000 Kč
Spolek fór Protivín
10 000 Kč
Jednota Protivín
5 000 Kč
a doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení dary a příspěvky přesahující
výši 50 000 Kč
FK Protivín
250 000 Kč
TJ Slavoj Protivín
140 000 Kč
TJ Platan Protivín
110 000 Kč
Taekwondo Protivín
65 000 Kč
svolává veřejné zasedání Zastupitelstva
města Protivín na čtvrtek 26. 3. 2015 od
18:00 hodin do kinosálu MěKS Protivín

MICHAL VOLDŘICH,
sládek Pivovaru Protivín,
jednou z nejvýraznějších
pivovarských osobností roku 2014
Česká a moravská pivovarnická
akademie vybrala
nejvýraznější
osobnosti českého pivovarnictví.
V kategorii pivovarů s výstavem
od 200 000 hl do
500 000 hl byl zvolen Michal Voldřich,
sládek
Pivovaru
Protivín. Vítězové
sedmnácti
kategorií převzali svá
ocenění 26. února
2015 na slavnostním večeru v Klášterním
pivovaru
Strahov v Praze.
„Česká a moravská
pivovarnická akademie projevila svým
hlasováním zřetelný respekt vůči
světově jedinečné tradici českého
piva. Mezi vítězi jednotlivých kategorií
pivovarů s různým výstavem najdete
osobnosti, pro něž je velmi obtížný
styl českého ležáku profesní chloubou, “ říká Pavel Borowiec, zakladatel České a moravské pivovarnické
akademie.
Pod vedením Michala Voldřicha vaří
Pivovar Protivín 11 druhů piv včetně
prémiového ležáku Lobkowicz Premium, nealkoholického piva Lobkowicz

Premium
Nealko
a tmavého ležáku
Merlin. „Po technologické stránce je
úžasné, že vyrábíme piva tak, jak je
historicky vyzkoušeno nejlépe. Surovinově bohatě splňujeme podmínky
chráněného zeměpisného označení
„České pivo“. Používáme
moravský
slad, český chmel,
vodu z hlubinných
vrtů a původní
kvasnice“, postupně odhaluje tajemství protivínského
piva Michal Voldřich
a dodává: „Vlastní
výroba je v podstatě unikátní. Jedná se o soubor zařízení a jeho propojení s technologickým
postupem. Rád bych vyzdvihl i historické prostory pivovaru a měděnou
varnu z roku 1928 s výjimečnou hranatou mladinovou pánví. Celé generace protivínských pivovarníků se o ni
staraly tak dobře, že bez problémů
slouží dodnes. Proto si myslím, že
vedle kvalitních surovin a bezchybné
technologie se dobré pivo neobejde
ani bez pocitu odpovědnosti k pivovarnickým předkům.“
PROTIVÍNSKÉ LISTY – 5. stránka

Vichrová & Jáchym vystavují v Protivíně

V měsíci březnu je v protivínské
„Cafe Gallery – cukrárně“ možné spatřit
soubor ojedinělých výtvarných prací. Ne
příliš často je k vidění zvláštní autorská
symbióza dospělého a dítěte. V našem
případě jde o výtvarnici Marcelu Vichrovou, M. A., s chlapcem Jáchymem ve
stáří šest let a pět měsíců, který začne
navštěvovat školu až letos na podzim.
Vztahuje se na něho tedy ještě charakteristika „předškolního dítěte“. Kromě
jiného se o této etapě uvádí, že jedinec
ve věku pěti let znázorní člověka – „hlavonožce“ – se všemi podstatnými částmi
těla. Také jiné nakreslené nebo namalované objekty v tomto a o rok vyšším věku
jsou vcelku popisnější a detailnější. Kvalita znázorňování může být ovlivňována
různými faktory: talentem, prostředím,
vzdělaným dohledem. Právě ten dokáže
tvorbu dětského autora určitě významně
ovlivnit. Marcela Vichrová, absolventka
VŠUP v Praze, připravila výstavní kolekci
sestavenou ze zarámovaných obrázků
stejného formátu. Tyto byly vytvořeny

na kvalitním papíru pro výtvarníky.
Pracovní postup byl jednoduchý. Prvotní
přístup k prázdné ploše měl výhradně
Jáchym, který po dohotovení své kresby
(malby) předal svůj „výtvor“ Marcele
V., jež dotvořila práci v celek. Poté se na
výsledek mohl podívat i malý Jáchym.
Tandem tvořil izolovaně. Začal, když
bylo Jáchymovi asi pět let a prý šlo o delší
proces. Mezi oběma autorskými přístupy
byla prodleva měsíc s někdy delším přesahem. Proč vlastně tato spolupráce začala?
Zkušenou výtvarnici Marcelu V. oslovila
Jáchymova dětská kresba ve smyslu její
pravdivosti, nespoutanosti – trochu ve
stylu umění přírodních národů či lidového umění. Zaujala ji také jeho dětská
přímost, nevypočítavost i umíněnost.
V neposlední řadě byl motivací tušený
vzrušivý výsledek: hledání konvergence
pohledů a vnímání „malého“ člověka
– dítěte na počátku vývoje a dospělé
osobnosti.
Výstava je jistě zajímavá. Pozornější
návštěvník může vysledovat u „dílek“
víceplánovitost – až určitý nadčasový
odkaz. Přitažlivosti výstavního souboru
napomáhá již zmíněná odpovídající
vkusná adjustace i samotné příjemné
prostředí „Cafe Gallery – cukrárny“, která
sousedí s „Památníkem města Protivína“.
Je zřetelné, že město Protivín, kde se
nacházejí též další možnosti kulturního
vyžití, dokáže místní občany a turisty
oslovit neotřelou výstavní nabídkou.
Výstava „Marcela a Jáchym“ má trvat do
28. března tohoto roku.
Mgr. Jan Kotalík,
odborný pracovník
Prácheňského muzea v Písku

V sobotu 28. března 2015 od 14 hodin
se koná v „Cafe Gallery – cukrárně“
beseda s výtvarnicí Marcelou Vichrovou. Při této příležitosti vystoupí
hudební skupina „dětí“ A JE TO z Prahy.

Protivínské ženy, masopust a Velikonoce
Škaredou středou skončilo období zabijaček, masopustních průvodů a zábav. Nastal půst – čyřiceti denní období před nejvýznamnějšími
křesťanskými svátky – Velikonocemi. Ženy z Klubu žen Protivín si pozvaly na 20. února PhDr. J. Práška, ředitele Prácheňského muzea Písek.
V komorním, příjemném prostředí salonku restaurace U Rychtářů si
ženy i ostatní návštěvníci vyslechli vyprávění o historii a tradicích Velikonoc. Vyprávění bylo tak zajímavé a poučné, že zcela zákonitě následovala beseda o Velikonocích ve 2. polovině 20. století na Protivínsku.
Setkání bylo umocněno promítáním masopustního průvodu z letošního
30. ledna v Protivíně. Toto natočili a ozvučili manželé Mašindovi z Protivína.
Technik pan Radek Lenemajer vše zaštítil po technické stránce. Všem aktérům patří poděkování za příjemně a užitečně strávený páteční podvečer.
Protivínské ženy se už těší na 20. březen, kdy mezi ně zavítá bývalý
písecký kriminalista a spisovatel pan Ladislav Beran.
Vždyť každé setkání s lidmi přináší obohacení, s moudrými, věci znalými
lidmi pak obzvlášť.
Klub žen Protivín
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FOTOHÁDANKA

INFOCENTRA PROTIVÍN

V únorových Protivínských listech
správně hádali ti, kdo uvedli, že boží
muka na obrázku stojí u rybníka
Na Rejčových. Vylosovaným výhercem
symbolické ceny se stal pan Ladislav
Hanák z Protivína. Blahopřejeme!
Nově chceme znát název ulice, na
jejímž začátku (či konci) můžete vidět
tuto starou lampu dřívějšího pouličního osvětlení. Odpovědi tradičně volejte
na telefonní číslo 382 203 354, posílejte
e-mailem: infocentrum@muprotivin.
cz nebo nám odpověď přijďte sdělit do
infocentra na náměstí.

POZVÁNÍ NA KURZY 1. POMOCI
SKP Pastelka srdečně zve na kurzy první pomoci s MUDr. Jiřinou
Holickou, dětskou lékařkou písecké
nemocnice. Kurzy vede již několik
let velmi záživnou formou, nácvikem
a zážitkovou technikou, rozhodně při
nich nebudete mít čas se nudit a pětihodinový kurz vám uteče jako voda.
Kdo jsme zažili, vřele doporučujeme.
Paní doktorka umí opravdu logicky
a jasně vysvětlit, co se děje v těle
a mozku poraněného, člověka v šoku
a mnohých dalších situacích. Máte
doma malé dítě a bojíte se, že vdechne korálek, že upadne do bezvědomí? Staráte se o své rodiče a bojíte
se zdravotních obtíží nebo nenadálých situací, protože nevíte, co byste
měli dělat? Pak je kurz určen právě
vám. Kurz bude mít dvě části. Cílem
první z nich bude naučit se chovat
v krizových situacích, umět zavolat
pomoc, resuscitovat, zachránit život
a taky jak chránit sebe. Kurz se uskuteční v sobotu 18. dubna od 8 do
13 hodin. Bližší informace a přihlášky
na tel. č. 608 519 929 nebo e-mailem
na pastelka@umc.cz do 1. 4. 2015.
M. Šálková

KINO
PROTIVÍN
duben 2015
středa 1. dubna v 19 hodin

film Austrálie

CESTA NADĚJE

Drama/historický. Oscarový R. Crowe, hrdina z Gladiátora, se v novém výpravném
filmu vydává na Cestu naděje. Čeká ho dobrodružná pouť napříč neklidným Tureckem po l. sv. válce, kde pátrá po osudu tří synů, kteří se nevrátili z bitevního pole.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 111 minut, vstupné 110 Kč

pátek 3. dubna v 19 hodin

film USA

AMERICKÝ SNIPER

Akční/biografický. Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle
je vyslán do Iráku s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani. Jeho neomylná
přesnost zachrání na bojišti velký počet životů, vyslouží si přezdívku Legenda…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 133 minut, vstupné 100 Kč

neděle 5. dubna v 16 hodin

film USA

POPELKA

Rodinný animovaný film. Děj snímku sleduje osudy mladé Elky, jejíž otec,
kupec, se po smrti její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka velice ráda,
a tak se snaží ke své nové maceše a jejím dcerám chovat vstřícně. Elčin otec však
nečekaně zemře…
Mládeži přístupný, dabovaný, 105 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí
120 Kč

neděle 5. dubna v 19 hodin

film Maďarsko/Německo

BÍLÝ BŮH

Dobrodružný s nadčasovým poselstvím. Hlavní cena na festivalu v Cannes 2014.
Strhující příběh o odvěkém přátelství člověka a psa. Hlavním hrdinou je kříženec
Hagen, který je řízením osudu oddělen od svojí paničky a musí se naučit přežít
v nelítostném světě psů bez domova.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 119 minut, vstupné 90 Kč

středa 8. dubna v 19 hodin

film V. Británie

TEORIE VŠEHO

Drama/životopisný. Jeho mysl změnila náš svět. Její láska změnila ten jeho.
Výjimečný a neuvěřitelný příběh astrofyzika S. Hawkinga (E. Redmayne – Oscar
2015), který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou
kdy lidstvo poznalo. Přesto, že dokáže vysvětlit zákonitosti vesmíru, nechápe, jak
je možné, že ho zachránila neobyčejná věc – láska.
Mládeži do12 let nevhodný, titulky, 123 minut, vstupné 100 Kč

pátek 10. dubna v 19 hodin

film ČR

LOVCI A OBĚTI

Akční thriller. Hlavní hrdina Jakub (Martin Kraus), který se rozhoduje, co udělá se
svým životem. Jeho start do života není jednoduchý a hned na začátku vlastní vinou
a naivitou se dostává do finančních problémů. Co dělat, když se ocitnete v nekonečné
spirále dluhů? Dále hrají T. Hanák, K. Heřmánek, M. Vašut a další.
Mládeži od 12 let přístupný, 104 minut, vstupné 110 Kč

neděle 12. dubna v 16 hodin

film V. Británie

OVEČKA SHAUN VE FILMU

Rodinný, animovaný. Příběh o tom, jak si neumíme vážit důležitých věcí, které
v životě máme, a někdy i zapomínáme na přátele, kteří nás milují. Život na farmě
je nuda. Shaun musí poslouchat a dělat, co farmář nařídí. Ovečka vymyslí způsob,
jak mít jeden odpočinkový den…
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné děti 90 Kč/dospělí 110 Kč

neděle 12. dubna v 19 hodin

BABOVŘESKY 3

film ČR

Komedie. Opakování velmi úspěšného filmu – obrázku ze života na současné
vesnici od režiséra Zdeňka Trošky.
Mládeži přístupný, 103 minut, vstupné 80 Kč

středa 15. dubna v 19 hodin

film Polsko

MĚSTO 44

Válečný/drama. Láska za časů apokalypsy. Příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy
jako by každý den měl být jejich posledním. Píše se totiž rok 1944 a jejich příběhy
se odehrávají v Němci okupované Varšavě.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 127 minut, vstupné 110 Kč

pátek 17. dubna v 19 hodin

film USA

CHAPPIE

Akční/sci-fi. V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku
mechanické policejní jednotky. Lidé se jim začínají bránit. Když dojde k odcizení
a přeprogramování jednoho z policejních droidů, stane se robot jménem Chappie
vůbec prvním robotem se schopností…
Mládeži do12 let nevhodný, titulky, 121 minut, vstupné 100 Kč

neděle 19. dubna v 16 hodin
dětské divadelní představení

DUHOVÉ POHÁDKY
neděle 19. dubna v 19 hodin

film USA

DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD

Komedie/drama. Báječný hotel Marigold leží v indickém Jaipuru a je plně
obsazen stálými hosty. Jeho manažerka a majitel mají velký sen, Druhý báječný
hotel Marigold… V hlavních rolích elita britského herectví – M. Smith, R. Gere,
B. Nighy, P Wilton.
Mládeži přístupný, titulky, 122 minut, vstupné 110 Kč

středa 22. dubna v 19 hodin

film USA

RYCHLE A ZBĚSILE 7

Akční. Pomsta se vrací domů. I auta už můžou létat. Hrdinové této série už stihli
prožít a přežít neuvěřitelné věci, teď však narazí na nepřítele.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 140 minut, vstupné 120 Kč

pátek 24. dubna v 19 hodin

film USA

VZKŘÍŠENÍ DÉMONA

Horor/thriller. Není nic děsivějšího, než kráska a zvíře v jedné osobě. Při vědeckém
experimentu vstane z mrtvých a ze zapovězeného území si v sobě přinese kus
samotného pekla a ničím neředěné zlo.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 83 minut, vstupné 100 Kč

neděle 26. dubna v 16 hodin

film USA

KONEČNĚ DOMA

Rodinná animovaná komedie. Sraz světů se blíží. Na naši krásnou modrou
planetu dorazili Buvové, mimozemští vetřelci s mnoha chapadýlky místo nožiček,
kteří putovali mezigalaktickým prostorem a hledali novou planetu, na které by
mohli v klidu žít.
Mládeži přístupný, dabováno, 92 minut, vstupné 130 Kč

neděle 26. dubna v 19 hodin

film USA

ČAROVNÝ LES

Muzikál. Vtipný a dojemný film představuje klasické pohádkové příběhy Popelky,
Červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Lociky – ty všechny spojené v původním příběhu. Moderní zpracování oblíbených pohádek bratří Grimmů.
Mládeži přístupný, titulky, 125 minut, vstupné 100 Kč

středa 29. dubna v 19 hodin

film USA

KRÁLOVA ZAHRADNICE

Komedie/drama/romantický. Velká kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka
XIV., Krále Slunce. Co všechno skrývají zahrady ve Versailles? Velkolepou nádheru,
ale také intriky, neřest, nenávist… a jeden překvapivý příběh.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 116 minut, vstupné 110 Kč

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.

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 19. dubna od 16 hodin

DUHOVÉ POHÁDKY
Veselé a hravé představení na motivy knížky D. Fischerové o tom, jak slunko udělalo svět krásný. Hraje
ochotnický soubor COPÁNEK Písek
Vstupné 45 Kč

SLUNCE SVÍTÍ VŠEM
výstava HORIZONT o. s.

vestibul Domu kultury Protivín
březen – duben 2015

KAPLANKA

VÝSTAVY
Během měsíců března a dubna
vás zveme do Galerie Kaplanka na
výstavu obrazů Václava Lamra (www.
lamr.estranky.eu) a na fotografie
pana Jiřího Kvasnovského z Milenovic, které na vás čekají v prostorách infocentra. Těšíme se na vaši
návštěvu.

ZPRÁVIČKY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Ve středu 11. února k nám do školky
zavítalo duo BAMBINI. Děti se dobře
bavily při známých písničkách z večerníčků i pohádek, které si mohly společně zazpívat. Také poznávání hudebních
nástrojů byla pro ně hračka.
Úterý 24. února bylo plné očekávání.
V naší školce se konal maškarní báleček.
Každý si přinesl z domova svoji masku, do
které se převlékl. Ani paní učitelky nezůstaly pozadu. Mohli jsme vidět Spidermany, roboty, princezny, piráty, různá zvířátka

nebo krásnou gejšu. Při maškarním reji
jsme se sešly všechny třídy dohromady
a společně jsme si zatančili při veselých
písničkách s doprovodem vlastnoručně
vyrobených rytmických chrastítek.
Nechyběly ani různé hry a soutěže.
Děti si pochutnaly na donesených upečených dobrotách.
Po obědě pak únavou zalehly do postýlek a už jen ve snu přemýšlely o masce na
příští maškarní báleček.
Kolektiv 2. MŠ

Zápis dětí do 2. Mateřské školy Protivín
ul. Boženy Němcové 806 (v sousedství MUDr. I. Pacaltové)

se koná 24. března od 8 do 15 hodin
Bližší informace: www.ms2protivin.estranky.cz

POZVÁNÍ NA SEMINÁŘE ZDRAVÉHO VAŘENÍ
aneb I BIBLE K TOMU MÁ CO ŘÍCT
Od 30. 3. od 17 do 19 hodin budou
probíhat v Pastelce kurzy zdravého
životního stylu s vařením.
Chcete umět vařit zdravě, chutně,
ale nevíte z čeho a jak? Myslíte si, že
je to cenově nedostupné? Budete mile
překvapeni, ne vždy to tak musí být.
Ukážeme vám, jak na to. Vždy bude
připravena ochutnávka několika jídel
a jedno se vždy naučíte připravit. Zau-

jala vás nabídka? Pak se přihlaste na
608 519 929 nebo e–mailem na pastelka@umc. cz. Kurzy povedou lektorky zdravého životního stylu Country
Life a budou probíhat jednou měsíčně,
zpravidla poslední pondělí v měsíci.
Končíme 22. června 2015. Z kapacitních důvodů se musí zájemci přihlásit.
Těšíme se na vás.
M. Šálková

TURISTICKÁ SEZÓNA
Turistickou sezónu 2015 zahájíme
v kaplance tradičně od 1. května.
Tímto dnem bude otevřeno denně
od 9 do 17 hodin a turistům nabízíme
ke zhlédnutí stálé expozice – galerii
s dílem výtvarníka a básníka Jiřího Koláře (protivínského rodáka),
v rámci Zoologického muzea jsou
zde k vidění kostry a dermoplasty velkých savců (nosorožci, žirafa,
varan komodský = největší ještěr
žijící na planetě – ten „náš“ je k vidění „dvakrát“ – kostra i dermoplast
a jmenuje se Leonard). V poschodí pak stálá výstava modelů hradů
a zámků ze špejlí autora Ladislava
Nováka z Myšence a samozřejmě
krátkodobé výstavy, o kterých vás
prostřednictvím Protivínských listů a facebookových profilů Výlet do
Protivína a Infocentrum Protivín pravidelně informujeme.
Nejen pro turisty máme v nabídce
řadu publikací a turistických suvenýrů – nově zlevněná trička se znakem a nápisy Protivín. Věříme, že
letošní sezóna bude přinejmenším
tak úspěšná, jako ta loňská, kdy do
prostor kaplanky přišlo čtrnáct a půl
tisíce návštěvníků.
Pracovnice infocentra přejí všem
krásné jaro a těší se na vás!
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O VELIKONOČNÍCH TRADICÍCH
Velikonoce jsou v křesťanské kultuře považovány za nejvýznamnější svátek, při kterém je oslavováno zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Navazují na tradici původně pohanského svátku jara a také židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů
z egyptského otroctví. O původu Velikonoc a velikonočních tradicích, které se objevovaly nejen na území Písecka a Protivínska,
jsme si povídali s ředitelem Prácheňského muzea, PhDr. Jiřím Práškem.
Velikonoce jsou svátkem pohyblivým. Jak se jejich datum sta- Velikonoční třídenní, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.
novuje?
Po Modrém pondělí a Žlutém úterý nastává středa, které se říká
Velikonoční neděle se slaví první neděli po prvním jarním Škaredá nebo také Sazometná, protože ten den se měly podle traúplňku. Zajímavostí je, že může připadat na 35 různých dní, od dic čistit všechny komíny. Škaredá proto, že tento den se takzvaně
22. března do 25. dubna. Od stanovení tohoto
data se odvíjí různé další oslavy, například
šest nedělí před touto Velikonoční je nazýváno
postními nedělemi.
Postním nedělím předchází další velká
tradice, masopustní průvody, které se v současnosti pořádají různé dny. Kdy správně
bychom ale masopust měli slavit?
Masopustní průvody se dřív tradičně pořádaly na masopustní úterý. Následující den,
na popeleční středu, začíná půst. V kostelích
kněz tradičně uděluje popelec. Zde se používá
popel, který vznikne spálením posvěcených
kočiček, olejů a jiných relikvií, které se
nachází v kostele. Tím začíná doba pokání
a jednoho z největších každoročních půstů,
který končí poslední postní neděli, tzv. Květnou. Květná neděle je tak nazvána na památku
Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde ho vítali
palmovými ratolestmi. V našich zeměpisných
šířkách se dřív palmy nenacházely, proto si naši předkové poradili a palmové listy nahradili
větvičkami jívy, tzv. kočičkami. A právě tuto
neděli, Květnou, se kočičky světí v kostelech.
Posvěcené větvičky si poté lidé doma zavěšovali za svaté obrázky nebo za kříže na stěnách. Řehtačka v podobě trakářku.
Také se říkalo, že pokud člověk spolkne tři
Jidáš škaredil na Ježíše, neboť ho zradil. Naši předkové říkali, že na
kočičky, nepotká ho angína, bolení v krku, ani zimnice. A když Škaredou středu bychom se neměli mračit, jinak se budeme mračit
jste si s kočičkami vytřeli oči, přestanou vás bolet. S kočičkami je každou následující středu v roce.
spojena i spousta dalších tradic. Například se s takto posvěcenými Po Škaredé středě tedy následuje Zelený čtvrtek. Proč zrovna
kočičkami obešel dům a do každého rohu se symbolicky uhodilo, zelený?
aby se zabránilo požáru a jiným pohromám. Na Velký pátek se
Na Zelený čtvrtek by se podle tradic měla jíst zelená strava, aby
kočičky nosily na pole, kde se tři proutky zapíchly do země, aby se nás drželo zdraví. Tento den se vstávalo brzo ráno, neboť hoszabezpečily lepší úrodu. Tři proutky symbolizovaly Golgotu, místo podyně musela ještě před východem slunce vymést celý dům, aby
ukřižování Ježíše, kde byly vztyčeny právě tři kříže.
vymetla všechny blechy, štěnice a vůbec obtížný hmyz. Muži zase
Mnoho lidí si začne uvědomovat nástup Velikonoc až právě v týd- vyšli s cepem na zahradu a třikrát s ním uhodili o zem, aby zabránili
nu, kterému Květná neděle předchází…
krtkům vytvářet krtince. Také by se měl, ještě před východem slunce,
Po Květné neděli nastává Pašijový týden, kterému my lidově sníst chléb namazaný medem. Tím se ochráníme před hadím uštknuříkáme týden Velikonoční. Nejdůležitější částí tohoto týdne je tím a vosím, včelím a sršním bodnutím. Při večerní mši zní naposledy
zvony a říká se, že odlétají do Říma. Vyjadřuje
se tím smutek a zvony opět začnou zvonit až po
vzkříšení Krista. Při tomto posledním zvonění
by se prý mělo cinkat váčkem s mincemi, aby
se vás držely peníze.
Dále máme Velký pátek, den, kdy byl Kristus
ukřižován.
Velký pátek je dnem největšího smutku.
V kostelích při bohoslužbě nehraje hudba,
zahalují se kříže a svátost oltářní je odnesena.
Tento den se také vstávalo před východem
slunce a to proto, že se chodívalo omýt se
ke studánce, k řece nebo třeba k nejbližšímu
rybníku. Tím se má zajistit zdraví na celý
příští rok. Dále se celý den nesmí pracovat se
zemí, nemělo by se nic půjčovat z domácnosti,
aby nepřišla bída, a také se nemají uzavírat
obchody. Ženy nemají prát, protože by prádlo
namáčely do Kristovy krve. Někde se v tento
den utkávala tzv. Velkopáteční nit. Co se s ní
přišilo, navždy drželo. V neposlední řadě se
říká, že na Velký pátek se otevírají poklady.
Stará řehtačka ze sbírek píseckého muzea.
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A ZVYCÍCH NA PROTIVÍNSKU
Které tradice bychom měli dodržovat na Bílou sobotu?
Na Bílé sobotě je nejdůležitější večer, neboť je to večer vzkříšení. Před kostelem se zažehne oheň, který kněz posvětí. V kostele
samotném je naprostá tma. Ohněm se zapálí tradiční svíce, paškál,
který kněz vnese do kostela a od něj vše rozsvítí, jako symbol
zmiňovaného vzkříšení. Lidé si odpradávna pár posvěcených uhlíků
brávali domů, kde je rozfoukali a také si zažehli tento posvěcený
oheň. Druhý den se uhlíky rozsypaly po poli, aby přinesly větší
úrodu. Také se kus ohořelého dřeva pokládal na půdu za trám, aby
se zabránilo požáru. Ale protože se tyto praktiky církvi příliš nelíbily, často kostelník uhasil oheň dřív a uklidil uhlíky, aby si je lidé
nemohli odnést. Důležité je také zmínit, že v podvečer již začínají
opět znít zvony a období smutku končí.
A tradice spojené s Božím hodem velikonočním?
O Velikonoční neděli se v kostele světily pokrmy. Tato neděle
je první ze sedmi velikonočních nedělí, to znamená, že touto nedělí
právě Velikonoce začínají, což je trochu v rozporu se současným
obecným vnímáním těchto svátků. Po uplynutí sedmi velikonočních nedělí následují Svatodušní svátky, jimiž Velikonoce teprve
končí. Jinak Boží hod velikonoční se tomuto dnu říká nepochybně
proto, že lidé jsou v tomto období častěji v kostele než jindy – při
vzkříšení, na nedělní ranní mši a na hlavní mši, která je nazývána
také Velkou.

Pletení pomlázky z vrbových proutků.

Velkopáteční omývání studenou vodou.

Poté již následuje naše známé Velikonoční pondělí…
Tento den chlapci tradičně chodili s upletenou pomlázkou
z vrbových proutků a šlehali děvčata, aby jim zajistili zdraví a krásu.
Dívky jim na oplátku dávaly vajíčka, která byla malovaná pouze na
červeno. Červená totiž symbolizuje život, lásku i krev. A protože za
našich předků se „červený“ řeklo „krásný“, od červených vajíček
se odvodilo slovo kraslice.
Co další velikonoční zvyky, které se dodržují, nebo v minulosti
dodržovaly, na Protivínsku?
Přímo v Protivíně je známo, že při svěcení kočiček chlapci chodili s tzv. berany. To byly svazky kočiček, které se přivázaly na lískové pruty. Berany mohly být dlouhé i několik metrů a čím delší, tím
byly prestižnější. Ale samozřejmě nejdelšího berana ve vsi nemohl
mít chudý hoch z chalupy, toto právo náleželo dětem z největšího
statku. A protože často stropy kostelů byly nízko a některé berany
by se dovnitř nevešly, na konci se větvičky smotaly a připomínaly
tak beraní rohy. Od toho také vznikl jejich název.
Pak zde máme tradici, která se dodržuje i v současnosti. Od
Zeleného čtvrtka od večera, kdy odlétají zvony do Říma, až do Bílé
soboty do večera, nahrazují zvonění zvonů chlapci, kteří chodí po
vsích řehtat s různými klapačkami a řehtačkami. V sobotu dopoledne se chodí takzvaně vyřehtávat, kdy chlapci zastavují u každé
chalupy a dostávají výslužku, vajíčka, cukrovinky a také peníze.
Nejstarší kluci, kaprálové, se v partě starali o spravedlivé rozdělení
výslužky. A mám zde ještě takovou perličku – konkrétně v Protivíně
víme, že kaprál si okolo roku 1950 vydělal 80 korun, podkaprálové
50 korun a ostatní kluci dostali podle velikosti party, většinou to
bylo okolo 3 korun a 5 vajec.
Tereza Procházková
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DĚTSKÝ KARNEVAL V KLUBU ŽEN
V období masopustu členky Klubu
žen Protivín opět nezahálely a uspořádaly pro své potomky dětský karneval,
a tak jedno nedělní odpoledne patřilo
malým tanečníkům. Na parketě dováděly mimo jiné víly, zimní královny,
gejša, kočičky, beruška, indiánka nebo
zdravotní sestřičky, taneční kreace před
zraky přítomných rodičů a prarodičů
předváděli také piráti, kostlivec, tygřík,
mušketýr, Spiderman nebo želva Ninja.
Odpoledne plné zábavy si děti naplno
užívaly. Na závěr karnevalu proběhlo
vyhodnocení nejlepších masek, kterému
předcházelo velmi obtížné rozhodování
o tom, která z nich je ta nej.. . Zklamán
neodešel snad nikdo, neboť si všichni
domů odnášeli nějakou tu maličkost
z tomboly. Za to, že vše klaplo a děti se
mohly bavit, děkujeme zaměstnancům
restaurace R-erko a panu Křišťálovi.
Text a foto Jana Kubecová

VELIKONOCE V POHÁDKOVÉ KOVÁRNĚ
Jestli jste zvědaví, jak to o Velikonocích vypadalo ve vesnickém stavení, jaká vajíčka si malují naši čerti a hastrmani,
proč odlétají o Velikonocích zvony do Říma a jak se zdobí
perníčky, přijďte se i vy podívat o velikonoční sobotě nebo
neděli do Pohádkové kovárny v Selibově u Písku.
Můžete si zde vyrobit vlastní velikonoční výzdobu, uplést
pomlázku, zúčastnit se soutěží s kohoutkem a slepičkou
a společně ozdobíme velikonoční strom a obří dračí vajíčko,
aby se z něj dráčkovi vesele klubalo!
K veselé náladě určitě přispěje i loutkové varieté Karla
Matěje Kopeckého, který s sebou přiveze Kašpárka a spoustu

MAŠKARNÍ
KARNEVAL
V ZÁBOŘÍ
Druhý únorový víkend byl
v Záboří ve znamení dovádění maškar. Místní SDH uspořádal po delší
odmlce ve své společenské místnosti
maškarní rej. V pátek 13. února se
sešli dospělí v kostýmech, den na to
se do kostýmů oděly děti. Obě akce
doprovázel místní DJ vEnCa–X.
Občerstvení na maškarní zajistila
protivínská pekárna Klas, ceny pro
děti věnovala rodina Šupitarů a pro
dospělé místní SDH. Touto cestou
sponzorům děkujeme.
Foto z akce a další informace o činnosti najdete na www.sdhzabori.cz.
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jeho kamarádů. Představení budou probíhat celý víkend na
louce před Pohádkovou kovárnou.
Kovárnou samotnou vás tentokrát provede velikonoční
zajíček. Nebo že by kuřátko? To zjistíte, když nás navštívíte
v sobotu 4. nebo v neděli 5. dubna od 10 do 17 hodin.
Tak se na vás, kamarádi, moc těšíme a pilně se učíme
koledy! Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný...
více informací
na telefonních číslech 724 913 100 a 604 900 985
e-mailu – info@pohadkovakovarna
nebo na www.pohadkovakovarna.cz

NÁVŠTĚVNOST PLESU TRHALA REKORDY

Poslední únorový den proběhl již 5. charitativní ples pro sokolovnu. Návštěvnost ve
Skalské hospůdce předčila všechny předchozí roky a kapacita sálu byla zcela využitá.
Moc nás těší, že ples si získal stálé místo v protivínské kulturní nabídce a potkává se
se zájmem obyvatel.
Kromě osvědčené kapely Cassa na Dranc se o zábavu postaraly i další body programu plesu. Nejprve návštěvníci shlédli famózní parkourové vystoupení písecké skupinky
Family Of Move. Na improvizovaných překážkách bylo možné obdivovat pohybové
umění a fyzickou vybavenost parkouristů a nasát atmosféru jejich životního stylu, který
dostává prostor vyniknout především v ulicích měst. V pozdějších hodinách pak dostali
na parketu prostor i zástupci Spolku fór Protivín, kteří pod trpělivým odborným vedením
Jitky Řepové nastudovali vlastní verzi světoznámého baletního představení Labutí jezero.
Ohlasy přítomného publika i ohlasy na sociálních sítích dávají tušit, že čas a energie vložené
do přípravy našeho vystoupení nebyly zbytečné.
Děkujeme moc všem návštěvníkům a podporovatelům plesu, jejichž výčet by vydal
na samostatný článek. Bez nich by ples nemohl proběhnout. Výtěžek charitativního plesu
poputuje jako každý rok na konto Sokolovna zřízený u KONABO.
Další ples budeme pořádat v příštím roce. Jeho program bychom rádi obohatili ještě
více, než tomu bylo dosud. Přijďte a nechte se překvapit.
Na závěr bychom rádi všechny pozvali na další naší letošní akce. Ještě do prázdnin nás
čeká májka a hudební festival pro sokolovnu. Pro bližší informace sledujte náš facebookový
profil a nástěnku na náměstí.
Za Spolek fór Protivín, Jiří Morávek a Pavel Koc

PASTELKA
VE
SLADOVNĚ
Během jarních prázdnin jsme
v Pastelce nezaháleli. Ne všichni
rodiče měli naplánovaný program na
celý týden, ne každý si mohl dovolit
odjet na hory a ne každého to taky
baví. Takže pro ty, kteří zůstali doma,
jsme uspořádali výlet do Sladovny
v Písku na výstavu s názvem Stroj
času. Velmi mile nás překvapila ochota personálu. Protože jsme přišli jako
první návštěvníci toho dne (to víte,
malé děti dlouho nespí, a tak rodiny
s malými dětmi mohou být někde jako
první), nikdo se neobjednal na tuto
brzkou hodinu, tudíž se nám mladý
pán nabídl, že nás provede, takže
jsme to měli i s výkladem. Putovali
jsme strojem času přes dobu kamennou, kde jsme si vyzkoušeli, jak se
bydlelo v jednoduchých příbytcích,
jak se pekly placky. A taky se svezli
na netradiční klouzačce, po chobotu
velkého mamuta. Pak jsme se podívali
ke Keltům, vyzkoušeli si dobové oděvy
pro bojovníky nebo šamany. Poté jsme
zamířili do krásné antiky. Nejmenší
děti prodávaly na trhu, ty větší se
oblékly do tunik a zahrály si na antické panovníky a jejich ženy nebo na
římské plně vyzbrojené vojáky. Méně
stydliví vyzkoušeli, jak se leželo na
antické pohovce a nechali se krmit od
otroků výborně vypadajícími hrozny.
Ve středověku, kam jsme se přenesli
strojem času, jsme si vyzkoušeli psát
opravdovým husím brkem. Nebyla
to legrace, protože inkoust zašpinil
nejen naše prsty, ale některým dětem
i maminkám dokonce oblečení a na
hlavách měly černý přeliv. Čtenářky se
dozvěděly z nápisu na kulise, že život
princezen a šlechtičen vůbec nebyl
tak závidění hodný, jak se mnohdy
zdá. Od pohádkových příběhů měl
hodně daleko. Nakonec konstatovaly,
že žít ve 21. století jako obyčejná
holka nebude zas až tak k zahození.
Spodní patro končilo renesancí plnou
objevů, umění a vzdělanosti. Odtud
jsme se přestěhovali o patro výš do
období technické revoluce a současnosti. Pro děti i rodiče to byla moc
hezká zkušenost, hodně jsme se toho
dozvěděli a mnoho objevili.
Zrovna jsme se tam sešli s redaktorkou z Jihočeské televize, která
s některými natočila rozhovor. Takže
se z nás během dvou dnů staly televizní hvězdy.
M. Šálková
<<<<<<<
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MÉ MLÁDÍ
BYLY POD RABINÍ LUKA...
Sládek Petr

PETR SLÁDEK – ŠERIF ŽIT
Rodilý Protivíňák, který byl dobře
znám nejen jihočeským trampům.
Ve stopě jste ho mohli potkávat více
jak čtyřicet let. Obdivoval moudrost stromů, zelené kabáty lesů i mlhou obklíčené
šumavské vrcholky. Sám zažranej houbař
a jejich znalec o nich měl tolik rozumů, že
by je mohl rozdávat. Asi nejvíc však miloval Protivínské hory a jejich dominantu
Vysoký Kamýk. Kolikrát vystoupal na tu
pro něj bájnou horu, nikdo nespočítá. Na
Suchý kemp a k mohyle protivínských
trempů chodil velice rád. I tady tedy
přibude placka s jeho jménem. 25. února
2015 odpoledne jej odvezl vlak do tunelu
jménem čas, kde je teď Žit v té nejlepší
společnosti.
Čáryfuk – Protivín
Jožin – České Budějovice

BUDE NÁM CHYBĚT
Ve středu 25. února opustil ve věku
62 let nejen svou rodinu, ale mimo jiné
i čtenáře Protivínských listů věrný dopisovatel Petr Sládek, tremp tělem i duší.
Od roku 1997 se na stránkách našeho
měsíčníku objevovaly milé úžasně napsané
příspěvky převážně o okolní přírodě a zajímavostech v ní. Zpočátku to byly jednotlivé články, většinou doplněné fotografií.
Od roku 2012 patřila pravidelně jedna
stránka novin jeho 12 dílným seriálům
– Kraj dvojí oblohy, následoval seriál
Cesta ku studánkám, bohužel ze seriálu
Pěšinou dávných časů již stihl napsat jen
5. dílů. Na trempa pana Sládka a jeho
rukopisy jsme se v redakci vždy těšily.
Vzpomínáme.
redakce Protivínských listů

Mé mládí byly pod Rabiní luka
to na pile ještě katr ťukal
my neznali jsme pípu
měli klub dle Rychlých šípů
to bylo mládí z Protivína kluka.
A pak se doba doprava uhla
ruský děla a tanky ji zmohla
skončila doba skautů
všechno bylo v autu
na záda putovala uzda.
Táhli jsme řekou proti proudu
u Zlatokopa postavili boudu
sháněli jsme celty
batledressy na nás velký
a pokuty platili za trochu čmoudu.
Na tu dobu vzpomínáme rádi
to jsme byli všichni kamarádi
jak ale roky letí
starosti a děti
Vosí řeka dál odnesla mládí.
A tak šlapeš dál tu svoji štreku
za dunění šumavskej větrů
a tam někde v dáli
kde se bílé mlhy válí
zalamuješ palec na věky věků.

Děkujeme všem za účast a podporu při rozloučení s Petrem Sládkem.
Rodina Sládkova.

sobota
11. dubna od 16 hodin

VZPOMÍNKA

PLETENÍ Z PEDINGU
Klubovna MěKS Protivín
(3. patro, vchod jako
do knihovny)
Kurz vede Laďka Bečková
Kurzovné 190 Kč
(zahrnuje materiál)
V ZÁBOŘÍ SE OTVÍRÁ
OPRAVENÉ
HASIČSKÉ MINIMUZEUM

S radostí vám oznamujeme, že 1. dubna
2015 se po malé rekonstrukci, která probíhala v roce 2014, opět otevírá veřejnosti
naše malé hasičské minimuzeum.
Jsou zde vidět nové exponáty a zajímavé věci nejen z hasičského prostředí.
Příjdte se podívat do Záboří, třeba i na
„Hasičskou vyhlídku na Vrchu“.
Kontakt na stránkách
www.sdhzabori.cz
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Dne 6. března
uplynulo deset let od úmrtí
pana Ladislava Pisingera
z Myšence.
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Upřímně děkuji všem přátelům,
kamarádům a známým,
kteří se přišli v pátek 20. února
naposledy rozloučit
s panem Mírou Zítkem.
Za vaši účast a květiny děkují
Jitka Brůžková a děti Martina a Míra

V pátek 20. února přivítal pan starosta Jaromír Hlaváč další nové
občánky našeho města. Kulturní
vystoupení si připravily děti z 1.
Mateřské školy Protivín.
Zleva:
Marcela Pincová a Jan Pokorný
s dcerou Adélou, Jan Malík s dcerou
Julií, Adéla Kolaříková a Jiří Křišťál
se synem Tobiášem, Jana Kneblová
se synem Šimonem, Hana Turková
a Zdeněk Peroutka se synem Zdeňkem,
Iveta Cvrčková a Jan Jelínek s dcerou
Julií, Lenka a Stanislav Zochovi se
synem Albertem Stanislavem
<<<<<<<

Zleva:
Kateřina Loukotová a Pavel Vlk se
synem Ondřejem, Adéla Šariská
a Martin Císařovský s dcerou Agátou,
Zdeňka Zimmermannová s dcerou
Reginou, Michaela Vokatá a Zdeněk
Havrda se synem Jakubem, Silvie
Řehořová s dcerou Sarah, Miroslava
Kačenová a Michal Kopecký s dcerou
Vendulou, Jiřina a Pavel Sobkovčíkovi
s dcerou Beátou
>>>>>>>

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH

Římskokatolická farnost Protivín
2. 4. Zelený čtvrtek
Protivín, kostel sv. Alžběty
od 18.15 hodin mše svatá
3. 4. Velký pátek
Protivín, kostel sv. Alžběty
od 15 hodin křížová cesta
od 18.15 hodin bohoslužba
Velkého pátku
4. 4. Bílá sobota – Vzkříšení
Protivín, kostel sv. Alžběty
od 20.30 hodin
5. 4. (neděle) Hod Boží velikonoční
Myšenec, kostel sv. Havla
od 8 hodin
Protivín, kostel sv. Alžběty
od 9. 30 hodin
Krč, kostel sv. Václava
od 11 hodin
Heřmaň, kostel sv. Jiljí
od 16 hodin
6. 4. Pondělí velikonoční
Protivín, kostel sv. Anny
od 18. 15 hodin
Farnost Evangelické církve
metodistické Protivín
3. 4. Velký pátek
Bohoslužba od 18 hodin
5. 4. (neděle) Hod Boží velikonoční
Bohoslužba od 9 hodin

✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE
❀ 14. 2. syn Jan
Soně Kučové
z Protivína
❀ 19. 2. dcera Darina
Janě Červeňákové
z Protivína
ZEMŘELI
✝
✝
✝
✝

10. 2. Josef Cihlář
54 let, Protivín
15. 2. Jiří Kašpar
64 let, Protivín
19. 2. Ferdinand Šmitmajer
76 let, Protivín
21. 2. Edita Šímová
89 let, Protivín

❀ 20. 2. syn Antonín
Petře Nováčkové
z Protivína
❀ 23. 2. syn Vojtěch Čermák
Haně Císařovské z Protivína
❀ 3. 3. syn Denis
Simoně Záhorkové
z Protivína
✝
✝
✝
✝
✝

25. 2. Petr Sládek
62 let, Protivín
1. 3. František Vohryzka
72 let, Protivín
7. 3. Václav Hrnčíř
95 let, Protivín
12. 3. Jana Zimová
68 let, Protivín
13. 3. Zdeňka Kučerová
80 let, Protivín
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

SLOHOVÉ PRÁCE
Žáci 7. A měli vytvořit na téma „Barva“ a „Oheň“ subjektivně zabarvený popis (líčení). Někteří z nich se
pokusili dané téma i zveršovat.
ČERNÁ
Černá je noc
i magie má moc.
Černá je most,
černá je minulost.
Černé jsou vzpomínky,
černé i kamínky.
Černý je text,
někdy černo ve slovech.
Černé dlouhé krásné řasy
vystavují objem krásy.
Černá kytka, černá kočka,
černá jsou i slepá očka…
H. H.

Ve středu 4. března proběhlo kolo recitační soutěže žáků
1. – 4. tříd v ZŠ Protivín. Na soutěžící se přišli podívat a podpořit je rodiče, prarodiče a sourozenci. Celkem se zúčastnilo
31 recitátorů. Soutěžilo se ve
třech kategoriích.
V nulté kategorii
přednášeli prvňáčci.
1. místo Simona Svatošová
2. místo Barbora Pixová
3. místo Filip Chalupský
a Tobiáš Kozma, oba

1. A
1. C
1. B

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

3. A
3. A
3. A

Ve II. kategorii
se představili žáci 4. ročníků.
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4. A
4. A
4. A

Nejlepší recitátoři obdrželi diplomy
a drobné dárky. Všem soutěžícím
děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.
Do oblastního kola v Písku postupuje Anna Koblencová ze 3. A.
Držíme palce.
Věra Křišťálová

V I. kategorii
se zúčastnili žáci 2. tříd a 3. tříd.
Pořadí 2. tříd:
1. Tereza Říhová
2. A
2. Denisa Mádlová
2. B
3. Jakub Čajan
a Radim Pexídr, oba
2. A
Pořadí 3. tříd:
1. Anna Koblencová
2. Karel Penc
3. Zuzana Kneblová

Pořadí:
1. Nikola Čondlová
2. Lucie Klišová
3. Pavla Čecháčková

ČERNÁ
Ten, kdo černou miluje,
ten si od ní slibuje,
že bude vypadat štíhlejší,
což je efekt vedlejší.
Černá barva má svou cenu,
umožňuje denně změnu,
dá se dobře kombinovat
a dokáže leccos schovat.
Černá není barva jenom smuteční,
nosí se i ve dnech, co jsou sváteční,
na plesy, do divadel, na zábavy,
černá barva prostě má jen klady.
K. H.
OHEŇ
Oheň může vzplanout jako láska,
oheň je jedna velká sázka.
Oheň tiše hoří,
oheň krásně září.
Oheň všechno spálí,
oheň je a bude stálý.
Oheň v zádech pálí
jako ozvěna v dáli.
Po ohni kouř zbyde jen
jako ten nejhorší sen.
H. H.

Ve čtvrtek 12. února se na naší škole uskutečnilo školní kolo „Zeměpisné olympiády“. Zúčastnilo se ho celkem 18 žáků druhého stupně. Soutěžilo se ve třech
kategoriích. Kategorie A – žáci 6. ročníků – se zúčastnili pouze dva žáci, kategorie
B – žáci 7. ročníků – reprezentovali čtyři žáci a kategorie C – žáci 8. a 9. ročníků
– byla zastoupena dvanácti žáky. Ti nejlepší z každé kategorie postoupili do okresního kola v Písku. V kategorii A to byl Vojta Sochora ze 6. B, v kategorii B dosáhli
stejného počtu bodů Eliška Králová ze 7. B a Lukáš Kolafa ze 7. A a v kategorii
C získala největší počet bodů Lucka Hofhanslová z 8. A. Do Písku nás nakonec
odjela reprezentovat pouze jmenovaná děvčata. Okresní kolo Zeměpisné olympiády
se konalo v pondělí 23. března 2015 na ZŠ J. K. Tyla v Písku. Skládalo se ze tří
částí – práce s atlasem, písemný test a praktická část. Eliška Králová se umístila
na krásném 4. místě (z celkového počtu 12 žáků), Lucka Hofhanslová se umístila
na 11. místě (z celkového počtu 14 žáků). Oběma děvčatům tímto děkujeme za
reprezentaci naší školy a přejeme mnoho úspěchů v dalším vzdělávání. A kdo ví,
možná za rok zase v Písku na okresním kole Zeměpisné olympiády.

KRAJSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA

Odstartovala jarní část hokejbalové krajské ligy mužů. Švantlův Dvůr
v přestřelce padl s Hospřízí, Protivín
překvapivě lehce deklasoval Prachatice. Vysoká výhra Tábora nad Vikingy
se očekávala, dále ještě zvítězila Nová
Včelnice nad Suchdolem a Blatná nad
Olešníkem.
HBC Prachatice B – TJ Platan Protivín 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
Zápas týmů ze sousedících příček
tabulky dopadl jednoznačnou výhrou
hostů. Platan byl od začátku lepší a projevovalo se to i na skóre. O přestávce byl
stav 0:2, jenže to nebyl konec. V druhé
třetině padl do prachatické sítě jeden
míček a v poslední části tři. Překvapivý
konečný výsledek 0:6.
Komentář k zápasu podal protivínský Miloslav Pexídr:
„Prachatice se mohou pochlubit
opravdu super stánkem pro hokejbal.
Až na drobné nedostatky hřiště i zázemí OK. Jako předzápas pro otevření
tohoto hřiště nastoupili proti sobě domácí B-tým Prachatic a Platan Protivín.
Hosté přijeli v poměrně silné sestavě
oproti domácímu zápasu a nic nedbali
na slavnostní atmosféru a hned z prvého
útoku po čtrnácti vteřinách skóroval
Bican s asistencí Stropnického. Domácí
byli tímto vývojem poněkud zaskočeni, spíše než na útočení se museli
soustředit na bránění, ale přesto dostali
v šesté minutě další branku, když Steinocher napřáhl mezi modrou a červenou
a Hrdina tečoval do domácí svatyně.
Do konce třetiny měli hosté i nadále
převahu. Druhá třetina začala podobně
jako první. V první minutě hosté opět
navýšili stav na tři branky Křížem při
přesilové hře a tlačili se stále do útoku,
ale to do konce třetiny přes několik
šancí již stav nezměnil. Domácí více
méně ohrožovali branku hostí jen při
svých přesilových hrách. Bylo vidět, že
byli vývojem utkání vyvedeni z míry.
Ve třetí třetině přidal opět Bican svou
druhou branku a přinesl definitivní klid
do řad hostujícího mužstva. Konečnou
podobu výsledku dali za hosty ještě
Brůžek a Steinocher z přesilovky, kteří opět pálili od modré za záda Kacetla. Domácí bez opor z áčka prakticky
nic nepředvedli až na pár extra tvrdých
zákroků ke konci zápasu. Zato hosté
si zahráli na novém hřišti s umělým
povrchem s chutí a hřiště jednomyslně
pochválili.

Za Prachatice řekl k zápasu Josef
Parkman:
„V dopoledním zápase přivítala
rezerva Horalů svého souseda v tabulce TJ Platan Protivín a hned od počátku
utkání tahala za kratší konec. Už po 14
vteřinách se prosadil důrazný kapitán
hostí Jakub Bican, po svém průniku
využil zmatku a dezorientace hráčů před
brankou Kacetla a opakovanými pokusy
dostal míček za jeho záda – 0:1. V 6.
minutě pak vypálil od modré Václav
Hrdina a míček si po odrazech od hráčů
před brankou našel obloukem cestu až
do domácí svatyně – 0:2. Protivínští
byli rychlejší, přesnější v přihrávkách
a také aktivnější ve střelbě, ke které
měli ale také kvůli nedůrazu domácích hráčů dostatek času a klidu. První
pořádný pokus na branku hostí přišel až
ve 13. minutě! Ale ten skončil v lapačce
Pavlíka. Z kraje druhé části (15:59)
využil skrytou střelou téměř od červené
přesilovku Patrik Kříž a blamáž pokračovala – 0:3. Naštěstí se pak několikrát
zaskvěl Kacetl, který udržel jakžtakž
dotažitelný stav. Domácí „šance“ byly
velmi ojedinělé, největší měli na holi
Matoušek s P. Mrázem, ale Pavlík vše
vyřešil. Poslední část už jen dokonala

KHbL – ČECHY JIH 2014–2015 – základní část
poř. název týmu
Z
V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SK Tábor
TJ Blatná Datels
HBC Prachatice B
TJ Platan Protivín
HC Dranreb Nová Včelnice
HC Švantlův Dvůr Písek B
SK HC Rosa České Budějovice
SK Hospříz
SK Suchdol nad Lužnicí B
HC Olešník
HBC Vikings České Budějovice

13
14
14
15
15
14
14
14
15
14
14

WWW.DETSKETABORY.CZ
TÁBOR v Heřmani u Písku
Tábor s ANJ, NEJ, FRJ

Cyklistický tábor s ANJ, NEJ, FRJ
Výtvarný tábor s ANJ, NEJ
Taneční tábor s ANJ, NEJ, FRJ
Tábor pro nejmenší s ANJ
Příměstský tábor s ANJ, NEJ, FRJ

12
11
8
8
6
6
5
5
3
4
1

naši prohru. 34. minuta – Bican pálil
přes obránce a střela skončila přesně
v šibenici – 0:4. 40. minuta – nahození
Milana Brůžka od modré si přes clonu hráčů našlo cestu až za brankovou
čáru – 0:5. 42. minuta – při přesilovce pálil Martin Steinocher, Kacetl měl
znovu zakrytý výhled a střela prošla
mezi betony – 0:6. Domácí největší
šance přišly paradoxně až v posledních
minutách za rozhodnutého stavu, ale
Václav Mráz ani Radek Sitter na Pavlíka
v brance hostí nevyzráli a tak Horalové
inkasovali v domácí premiéře s velkým
„D“ nelichotivou šestku. Dlužno říci, že
zaslouženě!“
Branky: 1. Bican (Stropnický);
6. Hrdina (Steinocher); 16. Kříž (Stropnický); 34. Bican (Holý, Stropnický);
40. Brůžek (Stropnický, Kříž); 42. Steinocher (Stropnický, Kříž).
DOMÁCÍ ZÁPASY
protivínských hokejbalistů
neděle 29. 3. od 14.30 hodin
TJ Platan Protivín :
TJ HC Dranreb City N. Včelnice
sobota 11. 4. od 14.30 hodin
TJ Platan Protivín :
TJ Blatná Datels
VP

R

P

skóre

body

0
1
0
0
3
0
1
1
2
1
0

0
0
3
0
0
0
1
1
3
0
1

1
2
3
7
6
8
7
7
7
9
12

90 : 26
66 : 20
41 : 42
57 : 42
42 : 40
43 : 46
33 : 40
51 : 73
39 : 66
39 : 50
24 : 80

36
35
27
24
24
18
18
18
16
14
4

Kontakt: 777 631 236
Věk
Termíny
12. 7. – 19. 7. 2014
9 – 16 let
19. 7. – 26. 7. 2014
12. 7. – 26. 7. 2014
12. 7. – 19. 7. 2014
12 – 16 let
19. 7. – 26. 7. 2014
12. 7. – 26. 7. 2014
9 – 12 let
12. 7. – 19. 7. 2014
9 – 16 let
12. 7. – 19. 7. 2014
6 – 8 let
12. 7. – 19. 7. 2014
14. 7. – 18. 7. 2014
6 – 15 let
21. 7. – 25. 7. 2014

Cena
3999,7400,3999,7400,3999,-

PI
1500,-
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Fotbalové informace
„A“ tým dohrál turnaj na Hluboké.
V posledním zápase bojoval s Hlubokou o 3. místo.
TJ Hluboká – FK Protivín 4:0 (1:0)
Hlubockou zimní ligu symbolicky ukončili svým utkáním domácí fotbalisté.
A společně se svým soupeřem se
postarali o důstojný závěr celého turnaje. Hrálo se s velikým nasazením
nahoru dolů a diváci se určitě nenudili. Přesto měli Hlubočtí mírně navrch
a první poločas také o jeden gól vyhráli. Navíc nastřelili břevno a tyč. Smůlu
měli i Protivínští, Vorlovu střelu zastavilo břevno. Do druhého dějství domácí
prostřídali a nasadili čerstvé síly. Hosté tak početnou lavičku neměli, takže
se u nich postupně začala projevovat
větší únava. Ta se také podepsala na
konečném skóre.
ZÁPASY VE SKUPINĚ
Protivín – Dříteň 1:1 (1:0)
Branka: Z. Vorel
Utkání se nám povedlo po herní stránce. Soupeř byl běhavý a důrazný
a myslím, že i v tomto atributu jsme
obstáli. Chválit můžu však jen do 80.
min. V tom čase už soupeř nestačil
držet tempo a my jsme taky ubrali,
ačkoliv jsme mohli. Profesorský přístup k ofenzívě i defenzívě nám přinesl
remízu.
Bavorovice – Protivín 2:1 (1:0)
Branky: Cina
V začátku utkání měl soupeř herní převahu a po zásluze se dostal do vedení.
Až deset minut před koncem 1. poločasu jsme se dostali do hry, kdy jsme
dokázali udržet déle míč. Ve druhém
poločase se hrála vyrovnaná partie
a my jsme měli problémy se zkušenými
hráči soupeře ve hře 1:1 a soupeř nám
odskočil na dvě branky. S blížícím se
koncem utkání jsme ale začali mít velkou převahu a z toho pramenili i brankové příležitosti. Nebyli jsme důrazní
při jejich realizaci, proto se nám povedlo jenom snížit stav utkání.
Sokol Kamenný Újezd – FK Protivín
1:1 (1:0)
Branka: Prášil
Ve vyrovnané první půli měli mírně
navrch borci Protivína, kteří měli častěji míč na svých kopačkách. Přesto
šel do vedení Kamenný Újezd, když
čtyři minuty před koncem prostřelil protivínského brankáře Velák. Ve druhém
dějství Protivín, ve snaze otočit skóre,
přidal. Šance střídala šanci, ale branka
Kamenného Újezdu byla zakletá. Až
čtvrthodinu před koncem se, jako jediný protivínský kanonýr, prosadil Prášil.
„B“ mužstvo zatím žádný přípravný
zápas nesehrálo, hráči se připravují
společně s A. Vyvrcholením přípravy
bylo soustředění v Přední Výtoni, ve
kterém trenéři Sajtl a Motyčák naordinovali hráčům tvrdé dvoufázové tréninky v kopcích v okolí penzionu. Únavu
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setřásli hráči návštěvou bazénu ve
Frymburku a věříme, že budou na jarní
náročnou sezónu připraveni.
Starší žáci
V dlouhodobém turnaji v Týně se po
3. kole umístili na 10. místě a budou
hrát ve skupině o 6. – 10. místo.
VÝSLEDKY 3. KOLA SOUTĚŽE:
Protivín – Čt. Dvory 1:8
Branka: Morej
Protivín – Týn 0:5
Protivín – Vimperk 1:9
Branka: Kubičková
V nadstavbové části všechna svá utkání prohráli a skončili na posledním,
10. místě.
Mladší žáci si pozvali k tréninkovému zápasu Vodňany a vysoko zvítězili
18:2. Kluci si vyzkoušeli různé posty
v sestavě a všichni alespoň jednou
skórovali.
Starší přípravka sehrála také svůj
poslední turnaj v Týně.
Protivín – Hradiště 0:4, Temelín 5:0,
Vodňany 4:3, Jankov 2:3. Celkové
výsledky nebyly do uzávěrky zveřejněny.
Mladší přípravka A v prvním kole
nadstavbové části získala 7 bodů za
výhry s Veselím 3:0 (Branky: Malý,
Niebauer, Šípek), Boršovem 2:0
(Branky: Malý, Šípek), remízu s Dřítní 2:2 (Branky: Malý, Říha) a prohru
0:7 s Vimperkem. Vzhledem k chřip-

kové epidemii pomohli mužstvu kluci
z B – Malý, Příhoda, Niebauer, Hájek
– a byli oporami. V posledním turnaji kluci bojovali o stříbrné medaile.
I když se jim tentokráte fotbal nedařil,
jak by i sami chtěli, nakonec stříbrnou
příčku vybojovali. Dokázali porazit Dříteň 2:1 (Branky: Kohout, Říha), Boršov 2:1 (Branky: Kohout, Kubec) prohráli s Veselím 1:2 (Branka: Kohout)
a s Vimperkem 0:5.
Celkové pořadí: 1. Vimperk, 2. Protivín,
3. Dříteň, 4. Boršov, 5. Veselí nad Lužnicí
Ondra Křišťál se stal nejlepším gólmanem turnaje, nejlepším hráčem
mužstva byl vyhodnocen Adam Říha.
„B“ v prvním nadstavbovém kole
v Č. Budějovicích zvítězilo nad
Č. Krumlovem 4:1 (Branky: Příhoda 2,
Malý, Lednický), remizovalo s Veselím
2:2 (Branky: Příhoda, Malý) a prohráli s Táborskem 0:1 a Prachaticemi 2:3
(Branky: Malý, Schánělec).
Ve druhém turnaji kluci remizovali
s Prachaticemi 1:1 (Branka: Chalupský), porazili Č. Krumlov 4:1 (Branky:
Schánělec, Hájek, Příhoda, Malý)
a dvakrát 0:1 prohráli s Veselím
a Táborskem. Výsledkem byla nečekaná 4. příčka ve velmi dobře obsazeném turnaji.
CELKOVÉ VÝSLEDKY:
1. Prachatice, 2. Tábor, 3. Veselí nad
Lužnicí, 4. Protivín, 5. Č. Krumlov.
V březnu již vypuknou naplno mistrovské soutěže dospělých, přejme našim
fotbalistům, aby zimní tréninkové úsilí
přetavili v dobré jarní výkony a lepší
umístění v tabulkách.
Václav Křišťál

Mladší přípravka, ročník 2006, stříbrná na zimní Týnské lize. Stojící zleva: trenér
R. Kajer, K. Penc, D. Kohout, A. Říha, J. Hruška, K. Sláma. Prostřední řada zleva:
M. Křišťál, K. Krs, M. Šípek, K. Doubek, L. Kajer, M. Gocala. Ležící zleva: T. Kubec,
O. Křišťál.

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.
Autor křížovek P. Šoba
„Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Tajenka (1., 2., 3., 4. díl), jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne
řekneš: miluji tě.“ – John Lennon
Vyluštěnou tajenku zašlete do 6. dubna 2015 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz.
Výhercem knižní odměny za správnou tajenku únorové křížovky se stává paní Pexídrová z Protivína. Blahopřejeme.

STOLNÍ TENIS
Soutěže stolních tenistů se pomalu blíží ke svému závěru. Pouhá čtyři kola chybí do konce soutěže, ale pohled na
tabulky v krajských soutěžích není příliš radostný a závěrečná kola zřejmě postavení v tabulce nevylepší, když „Áčko“
v divizi je na místě předposledním, „Béčko“ v krajském přeboru a „Céčko“ v krajské soutěži jsou na místě posledním.
Spokojenost tak vládne pouze u mužstev v okresním přeboru, kde „Déčko“ se pohybuje uprostřed tabulky a „Éčko“
suverénně tabulku vede a čtyři kola před koncem soutěže si
zajistilo celkové prvenství.
DIVIZE 16. – 18. KOLO
Slavoj A : El. Strakonice A
1:10
(debl)
Slavoj A : Libín Prachatice B
10:8
(Votava 3, Dubský 2, Mareš 2, Weber 1, debly)
Přídolí A : Slavoj A
10:0
KRAJSKÝ PŘEBOR 16. – 18. KOLO
Blatná B : Slavoj B
Hluboká nad Vlt. : Slavoj B
(Brabec 1)
Slavoj B : N. Ves A
(Tománek 1)

10:0
10:1
1:10

SLAVOJE
PROTIVÍN

KRAJSKÁ SOUTĚŽ 16. – 18. KOLO
Blatná C : Slavoj C
(Tománek 2, Pártl 1, debl)
Třebohostice A : Slavoj C
(Tománek 1, Pártl 1, debl)
Slavoj C : Malovice A
(Macháček 2, Tománek 1, Najmanová 1, debl)
OKRESNÍ PŘEBOR
Mirotice C : Slavoj D
(Marková 4, Soumar 4, Vojta 3, debl)
Mirovice A : Slavoj D
(Marková 4, Soumar 4, Vařečka K. 3, debl)

10:4
10:3
5:10

6:12
6:12

Tímto vítězstvím pomohlo „Déčko“ „Éčku“ v souboji o celkové vítězství v okresním přeboru a jako jediné zatím porazilo
dvakrát v sezóně jednoho z kandidátů na celkové vítězství.
Slavoj E : Kovářov A
12:6
(Vařečka P. 3, Martan 3, Polanský 1, 5xWO)
Svatkovice : Slavoj E
6:12
(Vařečka P. 4, Zeman 3, Pártl 2, Martan 2, debl)
Karel Vařečka
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ZIMNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ

Protivínské taekwondo uspořádalo
zimní prodloužené víkendové soustředění,
které se konalo na chatě Lanovka ve Skiareálu Lipno ve dnech 20. až 22. února.
Celkem se zúčastnilo 39 dětí a dospělých.
Všichni se samozřejmě nejvíce těšili na
lyžování a bobování. Lyže, snowboardy
a boby byly již v pátek několik hodin
v plné permanenci a šťastné tváře dětí
odměnou dospělým. Večer si děti hrály
různé hry a měly radost, že mohou spolu
trávit více času a společně pobývat na
pokojích.
Další dny pokračovalo lyžařské rejdění
na krásně upravených sjezdovkách. Možnost lyžovat dostaly i nejmenší děti, které
si v lyžařské školičce vyzkoušely první
jízdy na lyžích. Byl to pro ně velký zážitek
a snad se v dalších letech stanou příznivci
tohoto sportu. Někteří z nás navštívili stezku korunami stromů, odkud byl nádherný
výhled do dalekého kraje, nebo zavítali do
aqaparku, kde kromě plavání také využili
saunu nebo vodní masáž. Všichni uléhali
po sportovně prožitých dnech příjemně
unaveni a plni nových zážitků. Prožili jsme
krásný prodloužený víkend s přáteli plný
sportu, zábavy a s oslavou šestnáctých
narozenin Adély Kubičkové. Po celou
dobu pobytu jsme měli nádherné počasí.
Na závěr je mou milou povinností
poděkovat všem zúčastněným za krásně
prožitý víkend. Již nyní vyhlížíme další
společné aktivity a pobyty, mezi něž patří
i letní soustředění. Martina Benáková, JK

MoToLom 2015 v Záboří.

„BURÁCENÍ V ZÁBOŘÍ“
Záboří v sobotu 7. března zažilo „Burácení“ (pro nezasvěcené – Burácení je film o motorkářích). Na „hasičskou vyhlídku“ NA VRCHU se
totiž sjelo téměř sedmdesát motorek na akci MoToLom 2015. Počasí
přálo a proto účastníci na svých strojích uskutečnili malou vyjížďku po
okolí. Po cca třicetikilometrové jízdě došlo na opékání buřtů a následovalo vyhodnocení akce s promítnutím videa z právě ukončené jízdy a snímků z motorkářských cest
po Ukrajině, Slovinsku, Rumunsku a Albánii (fotografie na www.
sdhzabori.cz).
● KOUPÍM zachovalou funkční
Bude MoToLom 2016? Uvidíautomatickou pračku, nabídněte.
me…
JKo.
Telefon 724 257 287
● PRODÁM Volkswagen Golf
V rok 2005, najeto 165 000 km,
vše v pořádku.
Volejte na tel. 724 257 287
● PRODÁME Š-FABIA II, 1.2 TSi
(51kW), Ambiete – modrá, rok
výroby 2009, najeto 75 000 km,
plná výbava, bez závad.
125 000 Kč, tel. 607 700 456

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODEJ RYB

dovolujeme si Vám oznámit zahájení
prodeje ryb včetně zpracování
KDY: vždy v pátek 12.00 – 16.00 hod.
KDE: Masarykovo nám. 12, Protivín
Objednávky přijímáme po celý pracovní týden
na tel.: 382 251 140 (6.00 - 14.30 hod.)
Krajské školní hospodářství České Budějovice,
středisko Školní rybářství Protivín
www.kshcb.cz
PI
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