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Jako vždy je poslední srpnová sobota 
pevně spojena s našimi městskými 
slavnostmi. 29. srpna se na Masa-
rykově náměstí a na nádvoří zámku 
sešlo více jak 3 tisíce návštěvníků, 
a to jak obyvatel Protivína, tak i náv-
štěvníků z blízkého či vzdáleného 
okolí.    

Všichni jsme mohli  zhlédnout 
bohatý kulturní program na hlavním 
pódiu, kde si každý snad mohl vybrat 
z nabízeného repertoáru, nebo jsme si 
mohli užít vystoupení skupin i jednot-
livců různého uměleckého zaměření, 
vzdělávací, ale zejména zábavný pro-
gram pro děti i dospělé na pódiu ved-
lejším. O nezapomenutelný hudební 
zážitek se tak na velké scéně náměstí 
postarali Miro Žbirka, Richard Tesařík 
s YOYO BANDEM, BUTY, MONKEY 
BUSINESS, KRYPTON a v neposled-
ní řadě Ondřej Havelka či dechová 
hudba BOŽEJÁCI. Malé návštěvníky 
pak již tradičně skvěle bavil Michal 
Nesvadba a další interpreti na malé 
scéně náměstí.    

I přes velmi vysoké teploty zejmé-
na v brzkém odpoledni bylo náměstí 
plné a ve večerních hodinách zde bylo 
soustředěno asi nejvíce návštěvníků za 
posledních devět let slavností. Lidé mohli 
navštívit prodejní stánky s občerstvením 
a nápoji, kde si mohli vybrat z jejich 
pestré nabídky.

Součástí vstupenky na naše městské 
slavnosti byla možnost již tradičně navští-
vit Památník města Protivína a Kaplanku 
a zde si rozšířit své vědomosti o historii 
a současnosti našeho města. Nedílnou 
součástí našich slavností byl též dopro-
vodný program, ve kterém se prezento-
valy naše místní spolky, ať už Kocaňdáci, 
Junák, APICENTRUM nebo Horizont, 
a dále hodně navštěvovaná lezecká stěna, 
lanovka či Opičí dráha. Zajímavé byly 
i projížďky na koních či lodičkách.

Organizace našich slavností – si dovo-

lím říci – byla skvěle zvládnutá, a to 
zejména díky sehranosti týmů technických 
služeb, městského úřadu, hasičů a státní 
a městské policie. Úplně největší poděko-
vání si ovšem zaslouží paní Karfíková a její 
tým z městského kulturního střediska, a to 
za výbornou přípravu slavností a povedený 
výběr účinkujících interpretů.

Všichni se jistě těšíme na jubilejní, 
v pořadí již X. městské slavnosti a poku-
síme se program připravit tak, aby toto 
jubileum bylo důstojně oslaveno.

Jaromír Hlaváč, starosta města 

IX. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ
SE POVEDLYSE POVEDLY  

Protivínské Turistické infocentrum v letošním roce opět splnilo pod-
mínky získání certifikátu profesní Asociace turistických informačních 
center (A. T. I. C. ) a nově se též může pochlubit získáním certifikátu 
Českého systému kvality služeb. 

Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které na jeho 
realizaci spolupracuje s vybranými profesními asociacemi v cestovním 
ruchu.  

Koncepce systému vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, při-
čemž jeho filosofií je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování 
kvality poskytovaných služeb v organizacích. Zapojeným organizacím 
systém umožňuje postupně získat odborné i praktické znalosti z oblasti 
řízení kvality ve službách a další odborné kompetence, které mohou 
využít při rozvoji svého podnikání. Úspěšné organizace získají prestižní, 
mezinárodně srovnatelnou značku, která pro zákazníka představuje příslib 
ověřené kvality služeb a zároveň je oceněním práce všech zaměstnanců 
organizace.  

Foto M. Černá

DVA CERTIFIKÁTY PRO INFORMAČNÍ CENTRUM
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Foto J. Mošovská

V úterý 1. září ráno se zaplnil po dvou 
měsících chodník v ulici Boženy Něm-
cové. Do naší „základky“ zamířili jak 
zkušení mazáci, tak zaražení prvňáčci. Ti 
druzí ovšem s rodiči, na které se každou 
chvíli ohlíželi.

V letošním školním roce jsme ote-
vřeli dvě první třídy. Třída 1. A je vede-
na paní učitelkou Bízkovou, která spo-
lupracuje s asistentkou paní Jarošovou. 
Třídu navštěvuje 21 děvčat a chlapců. 
Také třída 1. B má 21 žáčků, jejich 
třídní učitelkou je paní Nováčková. 

Všechny děti přišly do tříd přivítat 
ředitel ZŠ Václav Křišťál a vážený host, 
starosta města Jaromír Hlaváč.

První den školy je plný organizačních 
záležitostí a na rodiče prvňáčků se hrne 
spousta informací a záležitostí, které je 
třeba vyřídit pokud možno toho dne. Ne 
všichni rodiče využili možnosti přihlásit 
děti do školní družiny a školní jídelny 
již v červnu nebo posledním srpnovém 
týdnu. Ti si pak museli vytrpět čekání ve 
frontě. Ale i tyhle organizační bolístky 
se zvládly a když pak vidíte spokojené 
a rozesmáté děti, nad ostatním mávnete 
rukou.

Na prvňáčky čekaly nejen pěkně 
vyzdobené třídy, ale také nadílka učeb-
nic, pracovních sešitů, výtvarných potřeb. 
Částku 700, – Kč na každého žáka poskyt-
lo Město Protivín. Ulevilo se tak rodičům, 
od kterých jsme pak mohli na materiály, 
sešity, čtvrtky, kopírovací papíry vybírat 
méně, 300, – Kč. Jsme si vědomi toho, 
že začátek školní docházky je pro rodinu 
náročný nejen finančně, ale i organizač-
ně. Nové povinnosti pro dítě znamenají 
i mnoho nových povinností pro tatínka 

a maminku – od pomoci při plnění domácí 
přípravy až po vedení dítěte k samostatné-
mu uvažování, k zodpovědnosti za vlastní 
práci. Úspěch je závislý na každodennosti 
a důslednosti dospělých. Na důvěře a spo-
lupráci mezi učitelem, žákem a rodičem. 
Věřím, že nově začínající žáčci a jejich 
rodiče se přesvědčí o této staré pravdě, že 
brzy naváží pevné kontakty s vyučujícím 
a budou zdárně pokračovat na nelehké 
cestě za vzděláním.

V letošním školním roce navštěvuje 
naši školu celkem 420 dětí. Na I. stupni 
je to 254 žáků v 11 třídách. II. stu-
peň má 8 tříd, ve kterých je zařazeno 
166 žáků. Pedagogický sbor tvoří 
32 učitelů a vychovatelů.

Přeji nám všem touto cestou šťast-
né vykročení do nového školního roku 
2015/16. Čeká nás v něm mnoho změn 
ve školské legislativě, také zajímavá spo-
lupráce s partnerskými zeměmi v rámci 
projektu Erasmus+, technické novinky ve 
vybavení učeben a hlavně spousta práce.

Za ZŠ T. Vojtěchová

V pondělí 31. srpna se učitelé ZŠ 
Protivín zúčastnili prohlídky Jaderné 
elektrárny Temelín. Nejprve byli v Infor-
mačním centru JE Temelín seznámeni 
se základními informacemi o výrobě 
energie, štěpných reakcích, o chodu 
a stavbě elektrárny. Poté absolvovali 
za doprovodu proškolených průvodkyň 
komentovanou prohlídku částí objektu, 
kde mohli vidět některé procesy za plné-
ho provozu. O zajímavosti prohlídky 
svědčilo i množství dotazů, které byly 
průvodkyněmi odborně vysvětleny. 

Téma: NAŠE LÉTO 
Zápisky dětí ze 3. B

Já jsem byla v Chýnovských jeskyních. 
Přes zimu tam přespávají netopýři. U vcho-
du jsem viděla jakési chuchvalce. Ty tam 
zůstaly po pavoucích, kteří si tkají sítě na 
chytání mušek. V jeskyni jsem se trochu 
bála, ale byl se mnou táta. Dělali jsme fotky 
a ty jsem přinesla na výstavu do školy. 

Katka Vonášková

My jsme jeli na Safari ve Dvoře Králo-
vé. Je to veliká zoologická zahrada. Mně 
se nejvíc líbil podmořský svět. Taky jsme 
se vypravili na letecký den, nejlepší byla 
stíhačka značky Krypton. Jeli jsme taky 
k babičce a řádili jsme v bazénu. 

Vašík Šálek

Byla jsem s kamarádkou Kájou v Puti-
mi. Její malá sestřička Adrianka si se mnou 
hrála. Jsme vlastně čtyři holky: já, Kája, 
Adéla, Ria. Pak jsme šly společně venčit 
psy. Jenže ti nám pak utekli a kvůli nim 
jsme se málem ztratily! O prázdninách 
jsem taky jela na závody. Běžela jsem jako 
o život a byla jsem na 2. místě. 

Sára Foučková

Já rád vzpomínám na minulé prázdni-
ny. Byli jsme u rybníka v Nuzově a moc 
jsme si to užili. I náš pes. Mně sahala 
voda až ke krku. Když jste šli dál, tak se 
hloubka zvětšovala. 

Milan Červeňák

Jeli jsme s babičkou a dědou autem 
do Vrbna pod Pradědem. Šli jsme do 
lesa, byli tam nějací pavouci a šneci a já 
jsem na jednoho pavouka šlápla. To jsem 
se lekla! Nejvíc se mi asi líbila Karlova 
Studánka. Viděli jsme vodopád a v noci 
jsem pozorovala hvězdy. 

Natálka Hlušková

Byla jsem na táboře v Čížové. Jmeno-
vali jsme se Skellige. Nejvíc se mi líbila 
kanadská noc. Při zpívání u ohně jsem 
se naučila nové písně. Vymysleli jsme 
si pokřik: „Kdo se bojí, nesmí do lesa, 
jinak chcípne jako ta vosa!“ Celodeňka 
taky nebyla špatná. To je takový den, 
kdy luštíme šifry a běháme skoro celý 
den. Po celodenní hře jsme si sbalili věci 
a jeli domů. 

Zuzka Kalná

My jsme byli v Chorvatsku. U moře 
a na pláži bylo hezky. Nejvíc se mi líbily 
ty medúzy. 

Roman Kuča

Jezdili jsme na výlety. Třeba na 
Hlubokou do zámku. Byli jsme taky 
v Praze, jeli jsme i do obchodního centra 
Ikea. Vyrazili jsme s bráchou a mamkou 
k babičce do Putimi a tam jsme se koupali. 
Byla jsem taky na hasičské soutěži a tam 
jsme skončili čtvrtí. 

Nikola Klimešová

Ze školních prací  

OPĚT JE TU 1. ZÁŘÍ

Exkurze do Jaderné elektrárny Temelín
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RADA MĚSTA

pokračování na 5. stránce

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 8. 7. 2015...

schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu 
a poskytování služeb ze dne 23. 6. 2014 
s firmou ECO LED SOL, s. r. o. Praha, jehož 
předmětem je zbudování dvou osvětlova-
cích míst na Masarykově náměstí v Pro-
tivíně (měsíční nájemné se navyšuje na 
126 096 Kč bez DPH) 

a pověřuje starostu města podpisem předmětného 
dodatku

souhlasí s finanční výpomocí Základní škole Protivín 
na úhradu faktur v celkové částce 1 899 160 Kč 
za projekt Modernizace výuky na ZŠ Protivín 
– č. projektu CZ. 1. 14/2. 4. 00/34. 03237 ROP 
NUTS II Jihozápad s tím, že po obdržení dotace 
bude předmětná finanční částka vrácena zpět 
do rozpočtu města Protivín 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 22. 7. 2015

souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy na 
darování pozemkové parcely č. 2770/4 
o vým. 103 m2, ost. plocha, ost. komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu 
č. 1727–1320/2013 ze dne 18. 7. 2014 z pozem-
kové parcely č. 2770/1, a pozemkové parcely 
č. 2770/5 o vým. 28 m2, ost. plocha, ost. komu-
nikace, oddělené na základě geometrického 
plánu č. 1738–159/2014 ze dne 3. 12. 2014 
z pozemkové parcely č. 2770/1, vše v kú 
Protivín, z vlastnictví Jihočeského kraje do 
vlastnictví města Protivín 

a doporučuje zastupitelstvu města Darovací smlouvu 
ke schválení 

souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene za účelem umístění distribuční soustavy 
– nového kabelového vedení NN, kabelové 
skříně a uzemnění na zatížené nemovitosti, 
jehož obsahem je právo zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat distribuční soustavu 
a právo provádět úpravy za účelem obnovy, 
výměny, modernizace a zlepšení výkonnosti 
včetně jejího odstranění, to vše v pozemku 
p. č. 798/1 a 799 v kú Protivín, za jednorázovou 
náhradu ve výši 21 612 Kč + DPH s tím, že 
smlouva, GP návrh na vklad do KN budou na 
náklady oprávněného 

schvaluje vypsání výběrového řízení na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu pro stavbu 
„Chvaletice – přeložka vodovodu na severním 
okraji osady“ mimo režim zákona č. 137/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 
zakázka malého rozsahu

a schvaluje okruh účastníků řízení (firem), které 
budou obeslány: 

 1) Kočí a. s. Písek 
 2) RENO Šumava a. s. Vlachovo Březí
 3) LEKO Protivín 

schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Protivín 
a společností GARANTA CZ, Kněžská 365/22, 
370 01 České Budějovice, jejímž předmětem 
je vypracování a odevzdání žádosti o zařazení 
do seznamu akcí, vypracování a odevzdání 
žádosti o evidenci, žádosti o registraci akce 
a finančního projektu „Kanalizace Myšenec“

a pověřuje starostu města jejím podpisem 

schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Revitalizace krajinné zeleně 
ve správním území města Protivín“ mezi měs-
tem Protivín a Ing. Jiřím Hájkem, Olešná 82, 
398 43 Bernartice

a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Vybudování dětského hřiště 
v přírodním stylu u MŠ I. ve městě Protivín“ 
mezi městem Protivín a Ing. Jiřím Hájkem, 
Olešná 82, 398 43 Bernartice

a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Vybudování dětského hřiště 
v přírodním stylu u MŠ II. ve městě Protivín“ 
mezi městem Protivín a Green engineering 
s. r. o., Olešná 101, 398 43 Bernartice

a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

schvaluje Kupní smlouvu o koupi movité věci v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Systém 
odděleného sběru biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu s nákupem svozové 
techniky a kontejnerů v Protivíně a okolním 
regionu“ mezi městem Protivín a KUHN–MT 
s. r. o., Okružní 673, 370 01 České Budějovice 

a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 26. 8. 2015 

souhlasí  s ukončením pronájmu pozemků 
p. č. 2561, vodní plocha o vým. 9938 m2, p. č. 2562, 
vodní plocha o vým. 3482 m2 a částí p. č. 2559 
a p. č. 2560 o celkové vým. cca 3600 m2 v kú 
Záboří u Protivína dohodou k 30. 9. 2015 

a ukládá finančnímu odboru – správě majetku zveřej-
nění záměru pronájmu uvedených pozemků 

souhlasíse zemědělským pachtem pozemků 
p. č. 1313, ost. plocha, zeleň o vým. 3302 m2 
a p. č. 1402, ost. plocha, zeleň o vým. 7362 m2 
v kú Milenovice 

souhlasí s  vykoupením pozemků pod stavbou obto-

Dne 24. 7. proběhlo v Holašovicích 
v rámci Selských slavností předávání 
prestižního ocenění REGIONÁLNÍ 
POTRAVINA JIHOČESKÉHO KRA-
JE za cukrářský výrobek OŘEŠÁK. 

Ve Sportovní ulici byla vybudo-
vána nová komunikace včetně chod-
níku. Nový chodník vydržel pouhý 
jeden den. V noci část chodníku změ-
nila majitele a takhle to dnes vypadá. 
Opět se potvrdilo, že si někteří obyvatelé 
myslí, že když je něco města, že je to 
k volnému použití. 

KLAS PEKÁRNA / CUKRÁRNA PROTIVÍN 
opět získala prestižní značku 

REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Ocenění převzal výrobní ředitel Josef 

Kubička z rukou předsedy senátu ČR 
p. Štěcha. Jedná se o soutěž regionál-
ních potravinářských produktů z firem 
vyrábějících na území Jihočeského 
kraje. Výrobky do soutěže musí spl-
ňovat několik přísných kritérií. Jed-
němi z hlavních je používání surovin 
z regionu a práce místních lidí. Komise 
odborníků vybere v jednotlivých kate-
goriích vítěze a těm je přidělena značka 
REGIONÁLNÍ POTRAVINA. V silné 
konkurenci se naše firma prosadila již 
potřetí od počátku soutěže. V kategorii 
cukrářský výrobek je firma držitelem 
ocenění již za výrobky KREMEŠ 
a LHENICKÉ JABLKO VE VANIL-
CE. Tento opakovaný úspěch není jistě 
náhoda. Další ocenění firma vlastní 
z další prestižní soutěže CHUTNÁ 
HEZKY JIHOČESKY.

Úspěch je oceněním kvalitní práce 
všech zaměstnanců pekárny a cukrár-
ny. Tímto jim za firmu velice děkuji. 
Produkce kvalitních výrobků přispívá 
jistě i k propagaci našeho krásného města 
Protivína. 

Josef Kubička, výrobní ředitel
Foto – Metromedia

UKRADENÝ CHODNÍK 
ve Sportovní ulici
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do říjnových
„Protivínských listů“ 

je 5. října 2015. 
Noviny vyjdou

v pondělí 19. 10. 2015. 

JAZYKOVÁ LABORATOŘ
Od 1. září 2015 funguje na naší škole 

nová jazyková laboratoř, která vznikla za 
podpory evropského fondu ROP JIHOZÁ-
PAD. Projekt „ Modernizace výuky na ZŠ 
Protivín“ a nová jazyková učebna pomůže 

Letošní školní rok bude pro naši 
školu z hlediska projektu E+ velmi 
zajímavý a náročný. Kromě projekto-
vých setkání učitelů z partnerských škol 
(Řecko, Česká republika a Slovinsko), 
se skupina žáků z naší školy vydá na 
výměnný jazykově vzdělávací pobyt do 
slovinské školy v Brezovici při Lublani, 
kde se účastníci setkají s ostatními žáky 
některých partnerských škol. Abychom 
byli dobře připraveni, vydáme se na 
podzim na 3denní jazykově-přírodověd-
ný kurz, kde se budeme věnovat poku-
sům, různým experimentům k dalším 
novým tématům. Živé organizmy, síly, 
vesmír a zvuk budou naším hlavním 
badatelským zájmem. Dále budeme na 
konci školního roku poskytovat zázemí 
dětem a jejich učitelům z Velké Británie 
a Rumunska, kteří přijedou na výměnný 
pobyt do naší školy.

Připomínáme také již vyhlášenou 
fotosoutěž z června 2015, kdy vítěz 
soutěže v dané věkové kategorii má 
zajištěné místo na výměnném pobytu. 
Fotografie živé a neživé přírody posílej-
te do 30. 9. 2015 na emailovou adresu 
erasmusplusprotivin@seznam. cz. 

Základní škola Protivín přijme do pracovního poměru:

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 – s nástupem od 1. 11. 2015 (nejpozději do 1.12. 2015)
požadavky
 – středoškolské vzdělání, vhodnější se zaměřením na ekonomiku, 
  stravovací zařízení, hotely apod. 
 – praxe v blízkém oboru 5 let
 – znalost práce na PC
 – samostatné rozhodování, operativnost, schopnost vedení kolektivu

POMOCNÉHO ŠKOLNÍKA – ÚDRŽBÁŘE
 – na poloviční pracovní úvazek
 – nástup od 1. 1. 2016
 – vhodné pro důchodce

Písemné žádosti doručte do 30. 10. 2015 
na adresu ZŠ Protivín, Komenského 328, 398 11 Protivín.

CO TI LIDÉ VLASTNĚ CHTĚJÍ?
Lidé, člověk – nejdokonalejší živí tvorové typu Homo sapiens. Nač mohou být hrdí? 
Hašteřiví, záludní, závistiví, bojechtiví, věčně nespokojení! 
Vezměme jen nedávné dny. Jak jsme naříkali na tropická vedra, jak jsme se těšili na déšť 
a ochlazení. Jen přešly, už je mnohým z nás chladno, chybí nám sluneční paprsky. Ano, 
věčná nespokojenost to byla, která sehrála i pozitivní roli, byla hnacím  motorem v oblasti 
vzniku velkých vynálezů v oblasti techniky, posouvala úroveň vědy, kultury, umění. 
Člověk už je takový, věčně nespokojený. Často si za pocit nespokojenosti může sám 
svou leností, planou kritikou a pasivitou. Ono je lehčí kritizovat, než přiložit ruku 
k nápravě věcí. To už je práce, starost, nepříjemnosti. 
Vezmeme-li v úvahu náš mikroregion Protivína, máme i zde možnost leccos pozměnit, 
napravit. 
Nejbližší příležitost se nabízí – účastí na zasedání zastupitelstva města  – ve čtvrtek  
24. 9. od 18 hodin v prostorách kulturního domu. Knihovna či městská policie v domě 
č. 21 na Masarykově náměstí? 
Vyhovuje nám kulturní vyžití v Protivíně? 
Proč naše  Protivínské listy stojí 18 Kč a na mnoha místech jsou zdarma? 
To je jen několik bodů, o nichž se bude jednat. Přijďte uvidět a uslyšet. Buďme hodni 
svého pojmenování – republika = věci veřejné! 

Zastupitelé města Protivín – Nezávislí

RUSKÝ CAR 
V PROTIVÍNĚ

V letošním roce nás 
dělí již 200 let od jed-
né významné chvíle: 
Dne 16. října 1815 
projel Protivínem rus-
ký car Alexander I., 
který byl na návštěvě 

u Karla Schwarzenberga na Orlíku 
a od něho jel na Hlubokou k Josefu 
Schwarzenbergovi. V Protivíně teh-
dy povozy přepřahaly. 

Použitá literatura: 
PhDr. Antonie Kolafová: „Dějiny 
města Protivína a připojených osad 
do roku 1918“

učitelům a dětem ke zlepšení komunikač-
ních a poslechových dovedností v cizích 
jazycích. Výuku zahájila skupina žáků tře-
tích tříd, kteří si vyzkoušeli nové zařízení na 
jedné ze svých prvních hodin cizího jazyka 
a moc se jim to líbilo. 
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

dokončení ze 2. stránky

RADA MĚSTA

kové stoky Divišovka mezi rybníkem Rabyní 
a ČOV p. č. 2165/106 a 2165/105, vše vodní 
plocha o výměře 450 m2 vše kú Protivín 

a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 
výkup pozemků

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Kočí, 
a. s. Písek na dodávku stavby „1. Mateřská 
škola Protivín, ulice Ve Školce vstupní parter, 
zastřešené schodiště, oplocení vstupní části 
areálu“

a pověřuje starostu města podpisem dodatku 

schvaluje Smlouvu o dílo mezi stranami město Pro-
tivín a BO TREE zahradní ateliér s. r. o., Planá 
7, České Budějovice na provedení technického 
dozoru akce „Revitalizace krajinné zeleně ve 
správním území města Protivín“ 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy

schvaluje Smlouvu o dílo mezi stranami město Pro-
tivín a BO TREE zahradní ateliér s. r. o., Planá 
7, České Budějovice na provedení technického 
dozoru akce „Vybudování dětského hřiště v pří-
rodním stylu u MŠ I ve městě Protivín“ 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

schvaluje Smlouvu o dílo mezi stranami město Pro-
tivín a BO TREE zahradní ateliér s. r. o., Planá 
7, České Budějovice na provedení technického 
dozoru akce „Vybudování dětského hřiště v pří-
rodním stylu u MŠ II ve městě Protivín“ 

a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 

schvaluje přijetí neinvestiční dotace na výkon sociální 
práce v obci s pověřeným úřadem na rok 2015 
ve výši 89 000  Kč

souhlasí s výjimkami z nejvyššího počtu dětí ve tří-
dách 1. MŠ Protivín a 2. MŠ Protivín dle návrhů 
ředitelek obou MŠ, když požadované počty dětí 
ve třídách jsou v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky 

o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., 
v návaznosti na § 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 
Sb., v platném znění (školský zákon)

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 9. 9. 2015 

souhlasí s uzavřením Smlouvy o udělení souhlasu 
k provedení stavby – Milenovice – protipovod-
ňová zařízení SO6 a SO8 – na pozemcích 
p. č. 836, 966, 967, 969, 972, 973, 977, 978, 
1049 a 1061 kú Milenovice ve vlastnictví města 
Protivín 

souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti 
spočívající ve strpění Měřícího bodu včetně 
přípojky elektro a práva vstupu a vjezdu na 
pozemky p. č. 479 a p. č. 1/1 kú Těšínov u Pro-
tivína za účelem zajišťování provozu, údržby 
a oprav Měřícího bodu, to vše na dobu určitou 
10 let a za jednorázovou náhradu ve výši 10 000 
Kč + DPH, když smlouva, GP a návrh na vklad 
do KN budou na náklady oprávněného 

bere na vědomí pořízení, projednání a schválení 
Územní studie Myšenec pro plochu BV3 a ZV5 
– dle schváleného územního plánu

bere na vědomí zápis č. 7 z jednání komise bytové, 
místního hospodářství a dopravy ze dne 7. 
9. 2015 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, § 63 odst. 1 na výkon pře-
nesené působnosti podle zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších před-
pisů, s obcí Žďár s vědomím, že město Protivín 
je schopno svým orgánem řádně zabezpečit 
výkon výše uvedené přenesené působnosti 
jmenované obce 

byla seznámena s koncepcí činnosti Městské policie 
Protivín při počtu dvou strážníků

a zároveň předkládá tento materiál na zasedání ZM 
dne 24. 9. 2015

Letošní 42. ročník výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA byl další příležitostí pro prezentaci 
umění pekařských a cukrářských mistrů. Hlavním prezentačním místem regionálních 
producentů byl prodejní stánek v pavilonu T. Tento stánek byl v rámci expozice JIHO-
ČESKÉ AGRÁRNÍ KOMORY. Naše firma zde prezentovala pekařské a cukrářské 
výrobky včetně letos oceněných výrobků na potravinářské soutěži CHUTNÁ 
HEZKY JIHOČESKY – 1. místo výrobek OŘEŠÁK (tento zákusek rovněž obdržel 
v letošním roce ocenění REGIONÁLNÍ POTRAVINA JIHOČESKÉHO KRAJE) 
a 3. místo výrobek PROTIVÍNSKÝ CHLÉB. O všechno zboží byl veliký zájem 
a domů se dodávka vracela po oba prezentační dny zcela prázdná. Zákazníci oceňovali 
chuť a vzhled výrobků a vraceli se ke stánku i opakovaně. Výrobky ochutnalo mnoho 
významných hostů expozice a vyjadřovalo se velmi pochvalně o výrobcích. Velice si 
vážíme okamžiku, kdy se z okolo procházející prezidentské kolony oddělil tajemník 
pana prezidenta a poprosil o chléb pro pana Miloše Zemana. Ten se s našimi výrobky 
již dříve několikrát seznámil a ocenil jejich kvalitu. Dalším velice milým momentem 
byla opakovaná nákupní návštěva obou protagonistů z pořadu KLUCI V AKCI. Oba 
tito kuchaři (mající jistě chutě velice vytříbené) velice ocenili kvalitu nabízeného 
zboží a svou opakovanou konzumací to jen potvrdili. V neposlední řadě se naše firma 
KLAS prezentovala 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 Protivína. Na tomto místě rád připomínám, že ve stejném pavilonu prezentovala své 
výrobky další úspěšná firma z Protivína, a to ŘEZNICTVÍ U RYCHTÁŘŮ. Osobně 
mě zahřálo u srdce, že Protivín byl takovou měrou na výstavě zastoupen. Tímto chci 
zaměstnancům jménem firmy poděkovat za odváděnou práci.

Josef Kubička, výrobní ředitel

Ničil a vyhrožoval
 Ve zkráceném přípravném řízení 

řeší protivínští policisté případ, kdy 
měl podezřelý muž z Písecka dne 
18. srpna kolem šesté hodiny večer-
ní v Protivíně, na místě přístupném 
veřejnosti, propíchat nožem dvě 
pneumatiky a odřít pravý přední blat-
ník osobního vozidla tovární značky 
Citroen a následně nožem ohrožovat 
a vyhrožovat zabitím majiteli zmíně-
ného vozidla a jeho kamarádovi. Muž 
je podezřelý z přečinu poškození cizí 
věci, přečinu výtržnictví a dále pak 
z  přečinu nebezpečné vyhrožování. 

Posprejoval vlaky
 Policisté z obvodního oddělení Pro-

tivín pátrají po dosud neznámém 
pachateli, který v době od 21. srpna 
do 24. srpna 2015 na odstavné koleji 
v depu kolejových vozidel v Protivíně 
posprejoval barvou servisní a vel-
koprostorový vůz. Policisté, kteří se 
případem zabývají, přijmou jakékoli 
informace vedoucí k dopadení pacha-
tele. Poznatky volejte, prosím, na 
linku 158 nebo na tel. 974 235 740. 
Děkujeme za spolupráci. 

Přes tři promile
 V sobotu 15. srpna večer zastavili 

protivínští policisté u benzinové čer-
pací stanice na silnici první třídy číslo 
20 osobní automobil Opel Vectra, 
který řídil mladý místní muž. Policisté 
u řidiče provedli dechovou zkoušku, 
která byla pozitivní a hodnota alko-
holu nezodpovědného muže byla 
opravdu vysoká! Muž nadýchal přes 
tři promile. Policisté případ zpracová-
vají ve zkráceném přípravném trest-
ním řízení pro podezření ze spáchání 
trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. 

Povedený zaměstnanec
 Protivínští policisté prošetřují od 

6. srpna případ zpronevěry v jedné 
z místních heren. Barman měl během 
noční směny odcizit finanční hoto-
vost i nástěnný trezor a způsobil tak 
svému zaměstnavateli škodu více než 
120 000 korun. Muž z podniku odešel 
ještě před předáním služby. Později při 
prošetřování případu vyšlo najevo, že 
měl odcizené peníze prohrát v automa-
tech. Policisté případ zpracovávají ve 
zkráceném přípravném trestním řízení, 
povedený zaměstnanec si vyslechl 
podezření ze spáchání trestného činu 
zpronevěra a do dvou týdnů by se měl 
dostat před soud. 

Výrobky pekárny KLAS opět potěšily návštěvníky výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA
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HÁDANKAHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

 Co by to bylo za léto, bez 
tábora. Pro tentokráte jsme se 
my, protivínští skauti, vydali 
na tábořiště našich píseckých 
kamarádů ke Skaličnému 
rybníku. Naše putování zača-
lo v odpoledních hodinách 
v neděli 2. srpna.

První chvilky doprovázely kapky deš-
tě, ale sedmý bod skautského zákona zní 
„Skaut je nepromokavý“, a tak jsme se 
nenechali zastrašit. Po ubytování začalo 
prozkoumávání zatím neznámého terénu 
a k večeru jsme účastníky zasvětili do tajů 
celotáborové hry. Na čtrnáct dní jsme si 
zaskočili na Island do období kolem roku 
1 000. Na hlavy nasadili válečnické helmy, 
těla zahalili do kožešin a stali se udatnými 

V minulém dvojčísle Protivínských listů jsme chtěli znát leto-
počet, ve kterém byl Protivín povýšen na město. Správná 
odpověď byla ROK 1899. Vylosovaným výhercem symbo-
lické odměny se stal pan Petr Kinský. Blahopřejeme!

Nová hádanka se skládá ze dvou otázek: MĚSTSKÉ SLAV-
NOSTI PROTIVÍNSKÉ se každoročně konají na počest 
první písemné zmínky o Protivínu. 
1) chceme vědět, ke kterému datu (den, měsíc a rok) se tato 
písemná zmínka vztahuje 
2) ve kterém roce se konala první městská slavnost vztahu-
jící se k těmto protivínským „narozeninám“. 
Na vaše odpovědi se těšíme v infocentru na náměstí, na 
telefonu 382 203 354 nebo na e-mailové adrese infocent-
rum@muprotivin. cz 

PI

Vikingy, kteří byli svým vůdcem 
Bjarnim Herjolffsonem vybráni 
pro důležitou zámořskou plavbu 
s účelem odkrytí černých míst na 
mapě a objevení nového konti-
nentu. V několika prvních dnech 
se museli mladí válečníci naučit, 
jak si postavit loď, jak bojovat 
nebo jak se orientovat na moři. 

Při plavbě narazili na několik neznámých 
ostrovů a potkali i nepřátelské kmeny, 
se kterými se museli utkat v lítém boji. 
Na konci našeho dlouhého putování lodě 
s posádkami Erikssoni, Hell Ship, Skellige 
a Dýloš Fozzi narazili na břehy Severní 
Ameriky. 

Ke každému táboru patří výlety. Neda-
leko vesnice Čížová se nachází záchranná 
stanice Makov, ve které našly domov 

zraněná a opuštěná zvířata. Například sem 
zavítaly naše kroky. Určitě si pamatujete 
vánoční trhy v roce 2014. Na nádvoří 
kaplanky jsme postávali u stánku a prodá-
vali výrobky, které jsme vyrobili v rámci 
rukodělných dílniček. Peníze utržené 
za tyto malé dárečky jsme v rámci naší 
návštěvy věnovali Makovu a po dobu jed-
noho roku si adoptovali veverku. Takovou 
klasikou je výlet na venkovní koupaliště 
ve Strakonicích, inovací se stala návštěva 
písecké Sladovny a „koupačka” na plovár-
ně U Václava. 

I na letošním táboře došlo na plnění 
skautských výzev, jako je Bobřík hla-
du a mlčení. Velká gratulace patří Viky 
a Sochymu, kteří oba splnili Tři orlí pera. 
Co nás všechny velice moc těší je, že se 
složením skautského slibu oficiálně stali 
světluškami, vlčaty, skauty a skautkami 
další mladší členové našeho střediska. 

Čtrnáct dní uteklo jako nic. Schválně 
jsem nepoužila přirovnání s vodou, protože 
za celé dva týdny našeho tábora káplo jen 
první den a poslední noc. Takže žádná voda 
nikam neutíkala. Počasí nám přálo, sluníčko 
se smálo, děti se smály... A to je to nejhezčí, 
co nám mohly dát.

Nyní už je září a my navracíme zpět 
k našim pravidelným pátečním schůzkám. 
Pokud byste chtěli nahlédnout více do dění 
v našem středisku, přijďte se za námi podívat 
v pátek v 16 hodin na náš skautský Ostrov za 
rybníkem Eliášek. Budeme se na vás a vaše 
ratolesti, na ty hlavně, moc těšit. 

Skautské středisko Blanice Protivín, 
Ali, Kandi, Inuš, Majda

SKAUTSKÝ TÁBOR SKALIČNÝ 2015
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Letošní prázdniny a celé léto se 
vyznačovaly krásným teplým počasím, 
které jistě ocenili všichni, kdo mají rádi 
koupání, slunění a vůbec pohyb na zdra-
vém vzduchu. Ale toto krásné počasí 
má i svoji odvrácenou tvář. Mnozí z nás 
nepamatují tak suché období, kdy neprší 
mnoho dní a příroda pomalu usychá, ve 
studnách je nedostatek vody a je zvýšené 
nebezpečí požárů.

Protivínští hasiči si toto léto na 
nedostatek zásahů nemohli stěžovat. 
Od nového roku má jednotka dobrovol-
ných hasičů Protivín 32 výjezdů a větši-
na z nich spadá právě do období letních 
měsíců červen, červenec, srpen. 

Řada požárů vznikla při žňových pra-
cích a to zahořením od zemědělské tech-
niky, některé zřejmě neopatrností kuřáků, 
nedbalostí občanů, kteří i přes zákaz si 
zahrávají s vypalováním trávy. Musíme 
zmínit i jeden kuriózní požár, který vznikl 
od ptáka, který způsobil zkrat na trolejo-
vém trakčním vedení a následně zahynul 
a zapálil železniční násep v Protivíně před 
nádražím. Jednotka se zúčastnila i likvidace 
rozsáhlého požáru pole a lesa za Bavorovem 
u Tourova, kde byl vyhlášen třetí stupeň 
požárního poplachu a zasahovala zde kromě 
řady jednotek s poloviny jihočeského kraje 
i policejní helikoptéra s hasícím zařízením. 
Řada zásahů byla i na likvidaci obtížného 
hmyzu, který se rovněž vlivem teplého 
počasí dost rozmnožil. Například hasiči 
odstranili velké vosí hnízdo na budově 
1. Mateřské školy v Protivíně. 

Dalším nepříjemným zásahem jed-
notky byla účast na odstranění následků 
silniční nehody u Normy, kde bohužel 

zahynuli dva cizí státní příslušníci. To 
jsou smutné okamžiky, se kterými se naši 
hasiči musí psychicky vyrovnat, což není 
mnohdy jednoduché.

Závěrem děkuji všem členům zásahové 
jednotky, kteří se v letošním létě zásahů 
zúčastňovali a rovněž za to, že jednotka 
vždy k události vyjela a byla platným 
pomocníkem profesionálních jednotek HZS 
Vodňany a HZS Písek, jejichž příslušníci 
vysoce hodnotí nasazení naší jednotky 
a říkají, pokud jedeme na Protivínsko, vždy 
máme jistotu, že na místě bude již jednotka 

z Protivína a prvotní zásah bude proveden. 
Dne 12. září se konalo slavnostní 

otevření nového leteckého heliportu 
Letecké záchranné služby Jihočeské-
ho kraje na letišti v Plané u Českých 
Budějovic. Při této příležitosti předal 
hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří 
Zimola. Poděkování členům zásahové 
jednotky SDH města Protivín za jejich 
nasazení při hašení požárů v období 
extrémního sucha v měsících červnu 
až srpnu 2015. 

Jan Jelínek, starosta SDH Protivín

MŠ Krč zahájila školní rok již 31. srpna a to s pro-
dlouženou dobou provozu. Nyní si mohou děti ve školce hrát 
již od 6.45 do 15.30 hodin. Nové děti si bez větších problémů 
zvykly na kamarády i paní učitelky, a tak jsme se mohli hned 
od začátku plně vrhnout do nových dobrodružství.

Hned na první vycházce nás překvapil u cesty z Krče na 
Bečelov náš starý známý – strom „dědeček“. Tento topol 
černý dohlížel dlouhá léta na naše procházky a hry kolem něj. 
Dětí pozorovaly jeho proměny podle ročních období, poslou-
chaly šumění listů při různých intenzitách větru, pohledem 
hledaly hnízda v jeho mohutné koruně, hádaly, které zvířátko 
by mohlo bydlet v jeho dutině. Smutný pohled se nám naskytl 
v dubnu letošního roku. Při bouřce vichr polámal jeho větve 
a z košatého stromu zbylo jen holé torzo. Před prázdninami 
z kmene vyrazilo pár statečných větviček. Nic velkého, ale 
byla vidět snaha. A nyní? U cesty stojí pohádkově krásný 
strom, který si přímo říkal o slavnostní přivítání zpět do 
života. Alespoň na chvilku jsme ho proměnili v „pohádkového 
dědečka“. 

Děti a paní učitelky z Mateřské školy Krč

HASIČSKÉ ŽNĚ NA PROTIVÍNSKU

Foto kpt. František Kovář

Nové zážitky dětí z MŠ Krč



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 8. stránka

 Porota byla velmi překvapena 
množstvím zaslaných prací a ještě 
více jejich vysokou úrovní. Dlouho se 
dohadovala, komu udělit jaké ocenění 
a docházelo i ke sporům, komu první 
místo a komu druhé nebo třetí. Nakonec 
se rozhodla udělit v každé ze tří katego-
rií (do 6 let, 7 – 10 let a nad 11 let) více 
prvních i dalších míst a tak oceněných 
bylo 31. Všichni dostali zajímavé dárky 
od Prácheňského muzea. 

Zároveň proběhla i opožděná ver-
nisáž stejnojmenné výstavy, na kte-
ré můžete až do 31. října shlédnout 
nejen všechny dětské kresby (upro-
střed výstavního sálu a ty, které se 
nevešly – v šanonech na stolku), ale 
na stěnách sálu můžete porovnávat 
dětské výkresy s pracemi nejlepších 
českých ilustrátorů – Jana Kobyláka, 
Jana Hoška, Pavla Procházky, Jana 
Dungela a Simony Prokešové, kteří 
patří k absolutní světové špičce. Jejich 
ilustrace opravdu najdete v knihách 
vydávaných v mnoha zemích na všech 
obydlených kontinentech. 

Ilustrátory na vernisáži zastupo-
val pan Kobylák, který obdivoval jak 
výtvarnou úroveň dětských prací, tak 
znalosti, které děti o malovaných zví-
řatech mají a do obrázků je promítly. 
Doslova řekl, že takovýchto dětských 
výstav spojených s výstavou jejich prací 
již zhlédl řadu, ale protivínské děti jsou 
jednoznačně nejlepší. 

Zveme vás tedy na prohlídku výsta-
vy nejlepších prací dětí z Protivínska, 
a určitě se nezapomeňte podívat i na 
práce českých ilustrátorů knih o pří-
rodě. Jejich obrazy vás určitě ohro-
mí, ale hlavně se vám, myslím, budou 
líbit. Dozvíte se z nich zprávy o věcech 
a zvířatech z naší i exotické přírody, 
o kterých jste zatím tolik nevěděli. 
A tak vám ilustrátoři skrze svou tvorbu 
umožní se potěšit i poučit, aniž by to 
bylo nepříjemné, ba naopak, jimi před-
kládané poučení s chutí zkonzumujete. 
A to je v dnešním uspěchaném světě 
určitě vzácné. 

Jiří Šebestian, kurátor výstavy 
a zoolog Prácheňského muzea v Písku

Pan Kobylák byl překvapen úrovní výtvarných prací protivínských dětí. 
Říkal, že budou-li takto pokračovat, určitě se brzy jejich výkresy přestěhují 
z dětské výstavy na zeď mezi práce ilustrátorů.  Foto: V. Komasová

V pondělí 31. srpna 2015 začala bez ofi-
ciálního zahájení nová prodejní výsta-
va v  infocentru a v podkrovním prosto-
ru kaplanky nazvaná VOSK A BARVA. 
Přijďte se podívat na úžasné obrázky 
klientů občanského sdružení Otevřená 
okna, z. ú. z Jindřichova Hradce a na 
pozoruhodné koláže hosta tohoto 
sdružení Vladimíra Noska. 
Výstava potrvá do 30. října 2015. 
Otevřeno denně od 9 do 17 hodin.
 
Nově nabízíme ke koupi krásný nástěn-
ný kalendář fotografií Jiřího Plachého 
ŠUMAVA 2016. Autor své fotografie 
vystavoval v kaplance v letošním lednu 
a únoru. 

FINANČÍ PORADENSTVÍ

povinné ručení 
ČPP, Generali, AXA, Wüstenrot

životní a úrazové pojištění
pojištění staveb a domácností

pojištění občanské odpovědnosti
odpovědnost zaměstnance

penzijní připojištění
stavební spoření

hypotéky

Přijďte se informovat 
o ceně vašeho pojištění, 

zda neplatíte zbytečně moc. 

Masarykovo náměstí 29, Protivín
pondělí až čtvrtek 

8 – 11 hodin a 13 – 17 hodin
telefon: 777 615 202, 777 615 203

e-mail: jine.finance@seznam.cz 
www.jirijine.tk

PI

PŘÍRODA JAK VYMALOVANÁ 
V PROTIVÍNSKÉM MUZEU

Datum 1. září bylo letos pro mnohé žáky protivín-
ské základní školy a mateřských školek o trochu 
slavnostnější než jiné roky. Nezačal totiž jen nový 
školní rok, ale odpoledne proběhlo v Památníku 
Protivína – pobočce Prácheňského muzea v Písku, 
slavnostní předání cen autorům vítězných prací ze 
soutěže „Příroda jak vymalovaná“.

VÝSTAVA
V INFOCENTRU



pátek 2. října v 19 hodin film USA
DÁREK

Psychologický thriller. To, co jste si nepřáli. Můžete opravdu projít celým životem 
a nikdy nikomu neublížit? Někdy si to ani nemusíte uvědomit... ale někde může být 
někdo, kdo vám to nikdy nezapomene a neodpustí. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 107 minut, vstupné 100 Kč

neděle 4. října v 16 hodin

O ZLATÉ RYBĚ
Dětské divadelní představení v podání souboru „Pruhované panenky“. 
Vstupné 45 Kč

neděle 4. října v 19 hodin film USA
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

Animovaný. Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula konečně ustoupil 
ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lid-
ským návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi krypty ale Draculu sžírají pochybnosti... 
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné děti 140 Kč/dospělí 165 Kč

středa 7. října v 19 hodin  film USA
KRYCÍ JMÉNO U. N. C. L. E. 

Akční/dobrodružný/komedie. Hlavními postavami filmu „Krycí jméno U. N. C. L. E. “, 
zasazeného do první poloviny šedesátých let minulého století – doby vrcholící studené 
války, jsou agent CIA Solo (Cavill) a agent KGB Kuryakin (Hammer). Oba agenti jsou nuceni 
odložit dlouholeté nepřátelství a spolupracovat na společném úkolu překazit plány... 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 116 minut, vstupné 90 Kč

pátek 9. října v 19 hodin film Francie
KURÝR: RESTART

Akční thriller. Profesionální kurýr Frank Martin se musí proti svojí vůli spojit 
s nájemní vražedkyní Annou, aby zlikvidovali skupinu bezcitných ruských překupníků 
s lidmi. Restart přináší zběsilé honičky, rychlá auta, zabijácky krásné ženy a pořádnou 
nálož akce. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 96 minut, vstupné 100 Kč

neděle 11. října v 16 hodin film Francie
MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE

Animovaný. Malý Mune, snílek a šibal je v bájném světě jmenován, aniž by o to žádal, 
strážcem Měsíce – tím, kdo přináší noc a bdí nad sny. Mune ale přitahuje katastrofy 
a omylem umožní strážci temna, aby ukradl Slunce... 
Mládeži přístupný, dabováno, 85 minut, vstupné 100 Kč

neděle 11. října v 19 hodin film USA
DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU

Romantický/drama. Bathsheba Everdene je krásná a také hodně svéhlavá. A jako 
mnoho svobodomyslných žen, to ani ona nemá lehké. Tím spíše, že žije ve viktorián-
ské Anglii druhé poloviny 19. století. Bathsheba se v okamžiku, kdy po svém strýci 
zdědí usedlost v panství Wessex, promění z obyčejné venkovské dívky v nezávislou 
a cílevědomou statkářku. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 119 minut, vstupné 90 Kč

středa 14. října v 19 hodin film ČR
LAPUTA

Milostné drama je celovečerním režijním debutem talentovaného J. Šmída. Johanka 
(Tereza Voříšková) je majitelkou kavárny s názvem Laputa, která – jako stejnojmenný 
létající ostrov z knihy Gulliverovy cesty – je jejím ostrovem. Bude jí stačit k pocitu 
úplnosti a štěstí? 
Mládeži do 15 let nevhodný, 93 minut, vstupné 100 Kč

pátek 16. října v 19 hodin film USA
MARŤAN

Dobrodružné sci–fi. Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars 
málem zahynul v prašné bouři. Zbytek jeho posádky planetu opustil v domnění, že je 
mrtvý. Ale Watney přežil a ocitne se tak omylem sám na nepřátelské planetě. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 134 minut, vstupné 140 Kč

KINO PROTIVÍN
říjen 2015

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. 

Filmy označené tímto symbolem 
jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

neděle 18. října v 16 hodin film USA 
PIXELY

Akční komedie. Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy 
klasických videoher jako vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou jednotek, která 
je inspirovaná objekty ze zmíněných videoher. 
Mládeži přístupný, dabováno, 106 minut, vstupné 130 Kč

neděle 18. října v 19 hodin film ČR/SR
WILSONOV

Detektivní komedie s J. Macháčkem a V. Dykem v hlavních rolích, s detektivní 
zápletkou ve stylu filmů Adéla ještě nevečeřela nebo Tajemný hrad v Karpatech. První 
sv. válka právě skončila a v jednom zapadlém městě ve střední Evropě začíná primátor 
Dangl snít svůj velký sen. 
Mládeži přístupný, 115 minut, vstupné 120 Kč

středa 21. října v 19 hodin film USA
WE ARE YUOR FRIENDS

Hudební / romantický / drama. Příběh o hledání vlastního stylu ve světě elektro-
nické hudby a hollywoodského nočního života, ve kterém ctižádostivý 23letý DJ Cole 
tráví dny tím, že kuje pikle se svými přáteli z dětství a po nocích pracuje na skladbě, 
se kterou udělá díru do světa. Všechno se ale změní.. . 
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 93 minut, vstupné 100 Kč

pátek 23. října v 19 hodin film USA
PURPUROVÝ VRCH

Gotický horor. Na purpurovém vrchu stojí dům, kterému je lepší se vyhnout. Nezvané 
návštěvníky odrazuje zlověstnou krvavou barvou okolní půdy a děsivými tajemstvími, 
jež prosakují z bortících se zdí. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 119 minut, vstupné 110 Kč

neděle 25. října v 16 hodin  film USA
PAN

Rodinný/fantasy/dobrodružný. Pan (Levi Miller) je nezkrotný uličník, ale bezútěšné 
prostředí londýnského sirotčince, ve kterém strávil celý svůj život, není pro takového 
chlapce nejvhodnější místo. Až jednou v noci se stane něco neuvěřitelného – Pan 
opustí sirotčinec a... 
Mládeži přístupný, dabováno, 111 minut, vstupné 130 Kč

neděle 25. října v 19 hodin  film USA
STÁŽISTA

Komedie. Robert De Niro hraje ve filmu Bena Whittakera, 70letého vdovce, který si 
uvědomil, že odchod do důchodu není až tak skvělý, jak se říká. Využije příležitosti 
vrátit se znovu do hry a stane se vedoucím stážistou módního webu, který založila 
a provozuje Jules Ostinová (Anne Hathaway). 
Mládeži přístupný, titulky, 121 minut, vstupné 110 Kč

středa 28. října v 19 hodin film ČR
ZTRACENI V MNICHOVĚ

Komedie / drama / psychologický. Čtyřnásobný držitel Českého lva P. Zelenka, 
tvůrce úspěšných komedií Knoflíkáři, Rok ďábla aj. se po sedmi letech vrací s příbě-
hem, kde autor na základě historických událostí buduje nový příběh protkaný pestrou 
mozaikou skutečnosti i fantazie. 
Mládeži přístupný, 105 minut, vstupné 130 Kč

pátek 30. října v 19 hodin film USA
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC

Fantasy / akční. Armády lovců čarodějnic, bojovníci „Sekery a kříže“, vedou svou 
válku proti hrozivému nepříteli po celá staletí a bojují s čarodějnicemi na všech 
místech Země. Jeden z nich, Kaulder, zničí samotnou čarodějnickou Královnu a ta ho 
s posledním dechem prokleje k věčnému životu. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 105 minut, vstupné 110 Kč



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

Velmi svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké 
politiky, která nevynechává ani milostný život mužů 
sedících ve vlivných křeslech v Evropské obchodní 
komisi. Podle všeho by tyto vztahy měly být na vysoké 
úrovni, jenže-ouha! V komedii Edwarda Taylora zjistí-
te, že jsou stejně zamotané, strastiplné a legrační jako 
u jiných lidí, že se v nich křičí, lže a leze po kolenou. 

Hrají Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Monika Absolonová, 
Kateřina Hrachovcová, Martin Zounar, Martin Sobot-
ka, Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Ivana 
Andrlová, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Pavel Nečas, 
Zbyšek Pantůček

Vstupné v předprodeji 260 Kč/na místě 300 Kč

Dům kultury Protivín pondělí 12. října od 19.30 hodin Dům kultury Protivín úterý 6. října od 19.30 hodin

HRADY – HRÁDKY – TVRZE 
v našem regionu

(Protivínsko, Písecko, Prácheňsko)
Přednáší Mgr. Martin Pták, archeolog Prácheňského 
muzea v Písku.  Vstupné  45 Kč

Dům kultury Protivín čtvrtek 12. listopadu 19.30 hodin

JAKUB SMOLÍK s kapelou
Vstupné v předprodeji 260 Kč / na místě 300 Kč

Dům kultury Protivín neděle 4. října od 16 hodin

O ZLATÉ RYBĚ
Dětské divadelní představení souboru „Pruhované 
panenky“   Vstupné  45 Kč
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Již 19. ročník Týdne 
knihoven bude probíhat 
v knihovnách po celé Čes-

ké republice. Městská knihovna Protivín 
se rovněž připojuje několika akcemi 
určenými pro širokou veřejnost:

V neděli 4. října od 16 hodin v Domě 
kultury Protivín „O Zlaté rybě“ dětské 
divadelní představení v podání souboru 
„Pruhované panenky“. Vstupné 45 Kč

V úterý 6. října od 19 hodin v Domě kultury 
Protivín přednáška Hrady – hrádky – tvr-
ze v našem regionu (Protivínsko, Písecko, 
Prácheňsko). Přednáší Mgr. Martin Pták, 
archeolog Prácheňského muzea v Písku 
– doplněno promítáním. Vstupné 45 Kč

Pro zájemce o historii 
soutěž „České hrady v 15. století“
Zájemci obdrží v knihovně lístek se zadaným 
úkolem a zde ho také vyplněný do 30. října 
odevzdají. Ze správných odpovědí vylosuje-
me výherce, který obdrží 2 volné vstupenky 
na film dle vlastního výběru uvedený v Kině 
Protivín do konce listopadu 2015. 

Pro děti, které rády malují, výtvarnou 
soutěž „Malujeme rytíře, malujeme prin-
cezny (prince, krále), malujeme hrad“

Výtvarné práce na čtvrtce formátu A4 
odevzdají malí výtvarníci v knihovně do 
30. října. Porota vyhodnotí nejlepší práci 
a jejího autora čekají za odměnu hezké 
omalovánky. Ze všech odevzdaných prací 
bude v březnu u příležitosti Března – Měsíce 
čtenářů uspořádána v prostorách dětského 
oddělení knihovny výstavka. Nejhezčí 
výkres z výstavky vyhodnotí čtenáři – vítěze 
Ceny čtenářů bude očekávat symbolická 
odměna.

Pro malé děti 
soutěž „Pan král z pohádek“
Zájemci obdrží v knihovně lístek se zada-
ným úkolem a zde ho také vyplněný do 30. 
října odevzdají. Ze správných odpovědí 
vylosujeme výherce, který obdrží 2 volné 
vstupenky na dětské divadelní představení 
uvedené v kinosále Domu kultury Protivín 
do konce roku 2015. 

V prostorách Městské 
knihovny Protivín tema-
tická výstavka měsíce 
„České hrady, hrádky 
a tvrze v literatuře“. 
K prohlédnutí bude ve 
výpůjční době knihovny, 
možnost si uvedenou knihu 
vypůjčit. 

Chcete se zdokonalit v práci na počítači? 
Nezapomeňte! 
www.attawena.cz 
a www.virtualnikolega.cz
K dispozici pro všechny zájemce, nejen pro 
čtenáře knihovny. 
Možno studovat v Městské knihovně Proti-
vín ve výpůjční době: 
pondělí, středa, pátek 
9 – 11 hodin a 13 – 18 hodin. 
Objednat se můžete předem na telefonu 
382 251 806. 

Tradiční akce v Týdnu knihoven:
–   registrace nových čtenářů zdarma po 

dobu jednoho roku
 –  exkurze skupin po dohodě na tel. čísle 

382 251 806 nebo 
 e-mailu: 
 knihovna@kultura-protivin.cz

Po celý rok nabízíme:
–  aktuální přehled o knihovním fondu je 

k dispozici na internetu http://protivin. 
knihovny.net/katalog/baze.htm

–  absenční i prezenční výpůjčky knih 
a časopisů

–  možnost rezervace knih
–  meziknihovní výpůjční službu
–  donáškovou službu seniorům a nemoc-

ným občanům

SOUTĚŽNÍ TEST 
Pan král z pohádky

Podle čeho poznáme, že uprostřed 
obrázku stojí pan král?
1) Na hlavě má:
__________________________________

2) V jedné ruce drží
__________________________________

3) V druhé ruce drží
__________________________________

4) Vedle něho stojí dcery, kterým se říká
__________________________________

jméno a příjmení:

__________________________________

adresa: 

__________________________________

telefon: 

__________________________________

e-mail: 

__________________________________

TÝDEN KNIHOVEN OD 5. ŘÍJNA DO 9. ŘÍJNA 2015

SOUTĚŽNÍ TEST
Kamenné památníky zašlých časů
V 15. století to byly vznešené a pyšné hra-
dy, dnes z nich bohužel zbývají jen roz-
valiny. Následující tři obrázky zachycují 
zbytky tří zaniklých hradů, které během 
svého života navštívil mistr Jan Hus. 

Soutěžní úkol: 
Do příslušného políčka každého 
obrázku doplňte jméno zaniklého 
hradu.

Obrázek č. 1
Nápověda: Kolem tohoto hradu u řeky 
Blanice chodil Jan Hus jako chlapec 
v Husinci.

Obrázek č. 2 
Nápověda: Na tomto hradu v jižních 
Čechách Jan Hus pobýval po svém 
nuceném odchodu z Prahy.

Obrázek č. 3
Nápověda: Z tohoto hradu ve středních 
Čechách odjížděl Jan Hus do Kostnice)

jméno a příjmení:

__________________________________

adresa: 

__________________________________

telefon: 

__________________________________

e-mail: 

__________________________________
(Uvedené osobní údaje pouze pro účely vyhod-
nocení.)

obrázek č. 1 

obrázek č. 2

obrázek č. 3

✂

✂

✂
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SOFTBAL
Prázdniny jsou za námi. Přesto, 

pojďme se společně za nimi ohlédnout. 
Začali jsme pěkně zčerstva a tradič-
ně softbalovým táborem, který pořádá 
Evangelická církev metodistická ve spo-
lupráci s Pastelkou. Letos přijelo mezi 
nás pět Američanů. Ačkoliv naše mladé 
stálice, tím mám na mysli Sašu Zemano-
vou, Lucku a Dana Švábovi, měly jiné 
plány na tento datum, nakonec se k nám 
připojil Honza Mráz s rodinou, a tak 
jsme se mohli těšit i z jejich přítomnosti 
a méně oplakávat ty, kteří nám chyběli. 
Kromě dovádění na hřišti, kde nás vytr-
vale grilovalo slunce jako kuřata, takže 
krémy a voda byly v neustálé permanen-
ci, jsme se zase trochu zlepšili v taktice 
i pravidlech softbalu. Díky Bohu jsme 
i ta vedra zvládli ve zdraví, nakonec 
se teploty alespoň trošku zchladily. Po 
13. hodině jsme se odebrali na oběd. 
Letos jsme změnili lokál. Restauraci 
U Provazníka jsme vyměnili za R-erko. 
Chutnalo nám výtečně, dokonce nás 
dvakrát obdarovali i nanukem. S plnými 
bříšky jsme se dopotáceli do Pastelky, 
cestou se mnozí posilovali zmrzlinou 
nebo ledovou tříští. V našich milých 
prostorech jsme si vyslechli Boží slovo, 
ti menší ho měli zpestřené vždy výrobou 
něčeho hezkého z papíru. Závěr patřil 
vždy hrám na zahradě. Hráli jsme toho 
hodně, ale v největší oblibě byla vodní 
bitva, jak jinak, když nám slunce hřálo 
ostošest. Američané jsou plni milosr-
denství, ale taky mají dobrou paměť, 
a tak nezapomínají. Proto nás zlili jako 
vodníky. Byla to odplata za naše vodní 
překvapení, které jsme jim připravili 

TÁBOR PRO RODINY S DĚTMI
Letos měl premiéru tábor pro rodiny 

s dětmi ve věku 0 – 6 let. Ačkoliv se ješ-
tě týden před začátkem pobytu zdálo, že 
osadu Poušť u Bechyně neobsadíme, nako-
nec jsme ji zaplnili do jediného pokoje. 
Jitka Buchtová měla na starosti program 
pro děti, který se líbil úplně všem. Ostat-
ně na fotografiích můžete vidět rozzářené 
oči dětí, radost a spokojenost ve tvářích 
dospělých i jejich ratolestí. Dopoledne jsme 
měli semináře z oblasti vztahů, ing. Jan 
Harbáček z finanční skupiny Partners udělal 
přednášku o financích a biblickém pohledu 
na správcovství, kurzy první pomoci pro 
nás zajistila paní doktorka Holická, která 
měla tak velký úspěch, že místo dopoledne 
s námi strávila celý den. Ráno děti vítal před 
snídaní Raníček, který je postupně uváděl 
do příběhu o Království. Večer uléhaly po 
večerníčku. Když se podařilo milé drobeč-
ky uspat, mohli rodiče navštívit takzvanou 
kavárnu v diskusích o vztazích, výcho-
vě, způsobu komunikace, o životě. Úterní 
kavárnu jsme věnovali filmu a středeční 
večeru chval. Za celý týden jsem nesmírně 
vděčná. Už se těšíme na příští rok, protože 
bychom v tom rádi pokračovali, bude-li 
dostatek služebníků.

Tradiční noční soutěž v hasičském sportu 
proběhla v sobotu 5. září v areálu SDH 
Záboří. Účastnilo se 23 družstev z písec-
kého, českobudějovického, strakonického 
a prachatického okresu. První místo sou-
těže mužů obsadili hasiči  z Milenovic, 
na druhém místě domácí borci, třetí místo 
patří Pasekám „A“. 

MATEŘSKÉ CENTRUM PASTELKA PROTIVÍN

před dvěma lety. Odplata byla velko-
lepá, doprovázená smíchem, křikem 
a radostný halasem nás všech. Kapacita 
je každý rok zcela naplněna. Těšíme se 
na další rok.  M. Šálková

HASIČI V ZÁBOŘÍ SOUTĚŽILI V NOCI

Pořadí soutěže hasiček: 
1. Mydlovary, 2. Krč, 3. SDH Zaliny 

Zpestřením soutěže byla ukázka útoku 
mladých hasičů ze Záboří (na snímku 
Radka Říhy) pod vedením Ondřeje Sou-
kupa.  JKo. 
Více na www.sdhzabori.cz
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V sobotu 29. srpna pořádal SDH Protivín 
čtvrtý ročník silové soutěže ŽELEZNÝ 
HASIČ– 3. Memoriál FRANTIŠKA 
HANZLÍKA. 

Soutěže se zúčastnil jako divák starosta 
OSH Písek Ing. Jiří Heinrich, který ocenil 
jak náročnost tratě, tak i nasazení všech 
závodníků. Soutěž se konala za příjemného 
slunečného počasí na místním hokejba-
lovém hřišti za sokolovnou. Jak jsme se 
na konci shodli, tak slunečné počasí bylo 
v některých fázích příjemné pouze pro 
diváka, protože každý závodník bez rozdílu 
startoval v kompletní zásahové výstroji, 
přilbě, zásahových botách a v dýchacím 
přístroji, který byl nesen jako zátěž. Pouze 
ženy mohly mít sportovní obuv. Na startu 
bylo připraveno 18 mužů a 4 ženy. Soutěž 
odstartovala v 9 hodin, kdy na povel paní 
Hanzlíkové vběhl na trať první závodník. 
Letošní soutěž byla oproti jiným ročníkům, 
pokud se týká disciplín, změněna. Na první 
disciplíně musel závodník uchopit do kaž-
dé ruky dvě hadice, které byly zapojené 
a roztáhnout na vyznačenou metu, která 
byla vzdálena 38 metrů. Ženy tahaly po 
jedné hadici v každé ruce do vzdálenosti 
dvaceti metrů. Na další disciplíny museli 
soutěžící vběhnout na hokejbalové hřiště, 
doběhnout k hamer boxu, kde museli dát 40 
úderů palicí a ženy 20 úderů. Dále zapojit 
a natáhnout patnácti metrový útočný proud 
na vyznačenou metu, poté museli vleže 
protlačit dva plné dvacetilitrové barely pod 
překážkou, ženy desetilitrové a poté s nimi 
udělat slalom mezi kužely. Následně poza-
du přetáhnout pneumatiku z nákladního 
automobilu vážící přibližně 80 kilogramů, 
ženy tahaly pneumatiku z dodávky. Poté 

libovolným způsobem smotat dvacetimet-
rovou roztaženou „B“ hadici do kotouče. 
Dále u zamčených dveří přestřihnout řetěz 
pomocí pákových kleští. A to nejlepší na 
konec. Ze hřiště doběhnout ke kulturnímu 
středisku a vyběhnout do třetího patra. Né 
nadarmo byla tato závěrečná disciplína 
přezdívána „SCHODY DO NEBE“. Že je 
tato soutěž fyzicky náročná si vyzkoušel 
každý závodník, ale i přesto vše probíhalo 
v přátelském duchu a byla vidět i velká 
soudržnost mezi soutěžícími. Za to bych 
chtěl všem soutěžícím poděkovat. Pro nás, 
jako pro pořadatele, byli vítězové všichni, 
kdo doběhl zdárně do cíle a musím dodat, že 
trať ZDOLALI VŠICHNI. Okolo jedenácté 
hodiny doběhla poslední soutěžící a šlo se 
na vyhodnocování výsledků a vyhlášení 
nejlepších. 
Kategorie muži družstva:
1.  SDH Krč (Jenší Lukáš, Bína Jan, 
 Uhlíř Roman)
2.  SDH Protivín (Toman Jaromír, 
 Novák Petr, Zeman Jan)
3.  SDH Skály+ Milenovice 
 (Honzík Michal, Novák Václav, 
 Plundrich Vilím)
Kategorie muži jednotlivci:
1.  Jenší Lukáš (SDH Krč)
2.  Toman Jaromír (SDH Protivín)
3.  Zeman Jan (SDH Protivín)
Kategorie ženy jednotlivci:
1.  Štěpánka Bláhová (SDH Záboří)
2.  Vohryzková Kateřina (SDH Protivín)
3.  Poláková Romy (SDH Milenovice)
4.  Plundrichová Milena (SDH Milenovice)

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
divákům, kteří přišli a ocenili potleskem 
všechny soutěží za jejich výkony, spon-

zorům – Pivovar Platan a. s., Včelařství 
Pavel Hejsek, František Plachý, restaurace 
U Rychtářů. Dále velký dík patří panu 
Miroslavu Rychtářovi za občerstvení, 
zdravotnicím paní Zoubkové a Novákové, 
Městskému kulturnímu středisku Protivín, 
TJ Platan Protivín za vypůjčení jejich hřiš-
tě, rozhodčím a všem, kteří se podíleli na 
hladkém průběhu celé soutěže. 

Doufáme, že příští rok se sejdeme znovu 
v ještě větším počtu a soutěž bude stejně 
kvalitní jako ta letošní. 

Petr Novák, SDH Protivín 

ŽELEZNÝ HASIČ – MEMORIÁL FRANTIŠKA HANZLÍKA
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NATÁČÍTE – TVOŘÍTE VIDEA?
Město Protivín 

a Městské kulturní středisko Protivín 
vyhlašují 14. ročník 

festivalu amatérských 
a nezávislých tvůrců LENČÍK FEST

„Život kolem nás“
„Střípky a okamžiky uspěchaného světa“

v sobotu 14. listopadu 2015

dokument, 
hraný, 
animovaný
(i z mobilu),
délka do 20 minut
médium CD, DVD

Uzávěrka filmů 
31. října 2015. 

Propozice 
a další informace 
na 
www.kocandaci.cz 

PLAVAT PROTI PROUDU 
– DĚTSKÝ TÁBOR NA POUŠTI

První srpnový týden patřil dětem 
školou povinným, které pokračovaly 
v plavbě proti proudu, kterou začaly 
minulý rok. Od rána do večera hrály 
hry, smály se a zaobíraly se Božím 
slovem. Učily se děkovat, všímat si 
pozitivních věcí, chválit ty druhé, říkat 
hezká slova, vyhýbat se těm oškli-
vým a samozřejmě mnoho dalšího. 
Napadá mne, že bychom na takový 

MATEŘSKÉ CENTRUM PASTELKA PROTIVÍN

tábor měli jet i my dospělí, abychom 
si spoustu věcí připomněli nebo se je 
naučili žít. 

I tady se sluníčko vůbec neschová-
valo, a tak odpoledne jsme si několi-
krát zpestřili vodními bitvami. To jsme 
si užili legrace. Lavory, kbelíky, hrnci 
všech velikostí, vodními stříkačkami 
a balonky se to jen hemžilo. 

Děti sbíraly body za mnoho věcí, 
jako například včasné nástupy, jed-
notlivé hry a soutěže, učení biblic-

kých veršů zpaměti, pomoc druhým 
a pochopitelně nechybělo ani bodo-
vání za úklid. A hádejte, kdo vyhrál. 
Byla to chatička, v níž měli uklize-
no, a teď se držte, kluci. A co mě 
překvapilo, v té chatičce bydlel také 
náš Vašík. Dokonce si i měnil oble-
čení, které pak řádně skládal. No, 
kéž by mu to tak klapalo i doma. 
Možná začnu bodovat. Absolutní 
celotáborovou vítězkou s více než 
třiceti bodovým náskokem se stala 
Bára Svatková z Protivína, která jela 
zcela poprvé. Gratulujeme. Za celé 
léto jsem vděčná. Myslím, že se letos 
opravdu náramně povedlo. 
A co plánujeme v novém školním 
roce? 

Pro nejmenší děti, ve věku 3 – 6 
let, otevíráme kurz Angličtina hrou 
pod vedením Mgr. Zuzany Manové. 
Děti se budou učit anglické písničky, 
říkadla, povely apod. Nebude chy-
bět spousta pohybu a smíchu. Lek-
ce se budou konat každou středu od 
15 hodin. Přihlášky přijímáme do kon-
ce září. Těšíme se na vás a vaše děti. 
Další kroužky jsou v jednání.

Chystáme také mnoho jiných akcí, 
jako výlet do Zeměráje, šipkovanou, 
táboráky, lampionový průvod apod. 
Sledujte naše facebookové a webové 
stránky. Dotazovat se můžete pro-
střednictvím e-mailu pastelka@umc. 
cz nebo na tel. č. 608 519 929. Budeme 
rádi, když se k nám připojíte. 

M. Šálková

PI
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

DOBRÝ SKUTEK – Rád bych se podělil se čtenáři o jeden zážitek z pátku 
14. srpna, kdy vrcholila vlna tropických veder, a vyzdvihl dobrý skutek našich kama-
rádů Miroslava Smíška a Miroslava Roušala. Připravovali jsme večerní společné 
posezení, když si kluci všimli nepatrného kouře nad lesem Hájek. Nedalo jim to 
a cestou pro občerstvení se rozhodli věc prověřit. Z cesty nebylo nic vidět, pustili 
se proto hlouběji do lesa, jen tak v pantoflích a plážovém oblečení. Uprostřed lesa 
pak objevili začínající požár. Začali hasit jen vlastníma rukama a zavolali dobro-
volné hasiče z Protivína. Do jejich příjezdu alespoň zabránili masivnímu rozšíření 
ohniska, pomáhali i po jejich příjezdu. Chtěl bych jim moc poděkovat, stejně jako 
všem dobrovolným i profesionálním hasičům, kteří v těchto dnech jeli přes závit 
a jejich vyčerpání z toho množství požárů a extrémního horka bylo neuvěřitelné. 

Pavel Koc, foto M. Roušal

Není v české literatuře 
mnoho spisovatelů – humo-
ristů, jejichž tvorba takříka-
jíc čtenáře „bere za srdce“. 
Čtou je mladí i starší, oceňují 
svěží a lehký styl, díky kte-
rému si u knihy „odpočinou“ 

a v neposlední řadě ocení i životní moudrost 
autora. Proto nás všechny zarmoutila 8. září 
1995 smutná zpráva o skonu jednoho z nich 
– oblíbeného spisovatele, scénáristy a feje-
tonisty a především znamenitého vypravěče 
Františka Nepila. Zemřel ve věku 66 let, 
mohl ještě mnoho svých příznivců potěšit, 
osud bohužel rozhodl jinak.

František Nepil přispíval do mnoha 
časopisů, především pro děti a mládež. Psal 
drobné prózy, fejetony, sloupky, pohádky, je 
autorem řady scénářů a televizních pohá-
dek. Svou vlastní tvorbu četl v rozhlase, 
kde si získal obdiv zvláště svými fejetony. 
Charakteristický humor, lidskost, radost 
a smích, tak typické pro jeho tvorbu, uložil 
i do svých knih.

V Městské knihovně Protivín se mohou 
potěšit děti i dospělí 24 Nepilovými kni-
hami. Z dětských jsou nejpopulárnější 
Makový mužíček, Naschválníčci, Pohádky 
z Pekelce, Strakaté pohádky, Polní žínka 
Evelýnka, Pět báječných strýčků.

Dospělí si pro dobrou náladu půjču-
jí knihy: Jak se dělá chalupa, Apokryfy 
z éteru, Lipová alej, Malý atlas mého srdce, 
Dobré a ještě lepší jitro, Dobrou a ještě 
lepší neděli.

V měsíci září mají možnost návštěvníci 
knihovny zhlédnout malou výstavku knih 
Františka Nepila a zároveň si vybrat a pře-
číst tu, která jim připomene oblíbeného 
spisovatele.

PODĚKOVÁNÍ
Naše protivínská chovatelská stanice 

zlatých retrieverů slaví úspěch. Tři štěňata 
odchovaná v naší CHS z Tálínského revíru 
se zúčastnila 15. srpna podzimních zkoušek 
malých a velkých plemen v Dobevi. Chtěla 
bych tímto poděkovat vůdci Belly a Bena, 
zároveň majiteli Bena, mému taťkovi panu 
Václavu Novákovi za čas, který věnoval 
výcviku našich odchovanců, za trpělivost 
a důslednost. Všichni tři mu svou vděčnost 
dokázali svým velkým úspěchem – všichni 
skončili v I. ceně. Ben a Baddy s plným 
počtem bodů. Vítězem mezi retrievery 
a slídiči byl vyhlášen Baddy s vůdcem Ing. 
Tomášem Zoubkem. Zároveň děkujeme MS 
Tálín za umožnění výcviku v honitbě Tálín 
– Blanice, kde všichni tři šikulové uplatní 
své dovednosti při honech.  

za CHS z Tálínského revíru
Bc. Jana Nováková

NARODILI SE
❀ 28. 7. syn Dominik
 Ludmile Hanzlíkové z Protivína

❀ 29. 7. syn Tomáš
 Kateřině Adamcové z Protivína

❀ 1. 8. syn Matyáš Říha
 Lence Schánilcové z Protivína

❀ 4. 8. dcera Adéla
 Monice Veselé z Protivína

❀ 10. 8. dcera Adéla Němčeková
 Soně Popelové z Milenovic

❀ 23. 8. dcera Ella Keclíková
 Lence Vařečkové z Protivína

❀ 1. 9. syn Roman
 Andree Šivákové z Protivína

❀ 12. 9. syn Jan
 Andree Tůmové z Protivína 

ZEMŘELI
✝ 24. 8. Božena Házrová
 92 let, Protivín

✝ 4. 9. Anna Kellnerová
 74 let, Protivín

✝ 11. 9. František Buble 
 75 let, Protivín

✝ 14. 9. Václav Mára 
 77 let, Protivín

PŘED 20 LETY NÁS OPUSTIL 
SPISOVATEL FRANTIŠEK NEPIL

V úterý 15. září 2015 nás všechny 
zastihla smutná zpráva. V pondělí 
zemřel náš dlouholetý kolega, pří-
tel a bratr Václav Mára. 
Do protivínského pivovaru nastoupil 
v roce 1953 jako učedník a svou 
kariéru ukončil jako vrchní sládek 
na konci roku 1999 – tuto funkci 
vykonával téměř 18 let. Ani po 
odchodu do důchodu s pivovarem 
neztratil kontakt a chodil vypomá-
hat při střídání dovolených, a také 
jako průvodce exkurzí. Vždy bylo 
milé s ním posedět a popovídat 
jak o záležitostech odborných, tak 
o těch obecně lidských. Nesmíme 
také zapomenout na jeho práci ve 
sboru dobrovolných hasičů v pivo-
varu Platan, jehož byl dlouholetým 
starostou.
Václav sice odešel, ale v našich mys-
lích a vzpomínkách bude žít dál.
Čest jeho památce. 

Zaměstnanci pivovaru Platan 
a členové sboru 

dobrovolných hasičů
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 Druhý ročník Memoriálu Bohumila Rotbauera uspořádali 8. 
srpna nohejbalisté SDH Krč. Součástí tohoto turnaje byl i druhý 
turnaj druhého ročníku grandslamu Protivínska.
Osm trojic bylo rozlosováno do dvou skupin a vítězové postupovali 
přímo do semifinále. Druzí a třetí ve skupinách sehráli křížem zápas 
o další semifinálová místa a čtvrtí ve skupině hráli o sedmé a osmé 
místo. Roli favoritů potvrdili Cihelna Čičenice a Rafanda Protivín, 
kteří se po vítězství ve skupinách a semifinále utkali ve finálovém 
zápase, ze kterého vyšla po vyrovnaném boji vítězně Cihelna. 
Výsledky 2. ročníku memoriálu B. Rotbauera:
1.  Cihelna Čičenice Köhlerové
2.  Rafanda Protivín Vařečkové, Dubský L. 

3.  Polaři Vodňany Šimoník, Jareš, Babický
4.  HT Krč Jenší, Kanda, Fürst
5.  Manchester Protivín Zochové, Černický
6.  Mamba tým Krč Kašpírek, Fürst, Smolík
7.  Jéčka Krč Hanzl, Bachy, Kašpírek J. 
8.  Želvy

Výsledky druhého turnaje grandslamu:
1.  Rafanda Protivín
2.  HT Krč
3.  Manchester Protivín
4.  Mamba tým Krč
5.  Jéčka Krč
Nejlepším hráčem (někteří zlí jazykové říkají, že nejtěžším) byl 
vyhlášen Karel Vařečka. 
Další turnaj grandslamu by se měl uskutečnit v Selibově. 

Karel Vařečka

Sbor dobrovolných hasičů Milenovice 
po pěti letech znovu uspořádal letní 
soustředění mladých hasičů. V areálu 
dětského hřiště v Milenovicích se na 
poslední červencový týden ve velkém 
stanu ubytovaly děti z místního oddílu 
hasičské mládeže. 

Každodenní náplní programu bylo pro-
cvičování všech šesti disciplín celostátní 
soutěže Hry Plamen. To znamenalo, že se 
pilně běhalo, překonávaly se bariéry, kla-
diny, vodní příkopy, uzlovalo, střílelo ze 
vzduchovek, zaměřoval se azimut a mnoho 
dalšího. Nejoblíbenější byl samozřejmě 
požární útok s vodou, při kterém bylo 
možné se pěkně postříkat a schladit v kádi. 
V parném počasí to bylo úžasné osvěžení 
a to měly děti na hřišti i postavený bazén. 
Nebylo však jen běhání a výcvik. Každý 
den program doplňovali domluvené besedy 
a ukázky. První z nich byla návštěva policie 
ČR z protivínského oddělení. Povídali jsme 
si o spolupráci policie a hasičů a o trestné 
činnosti páchané mládeží. Policisté před-
vedli své vozidlo, ukázali zatýkání pacha-
telů a každý si mohl vyzkoušet obléknout 
neprůstřelnou vestu. Další den navštívili 
tábor hasiči-záchranáři města Písku se zása-
hovým vozem Scania. Přednášeli o doprav-
ních nehodách a vysvětlili dětem, jak se 
zachovat při jejich účasti. Ukázali, jak se 
vyprošťují a vytahují zraněné osoby z vozi-
dla, ošetření některých poranění a předvedli 
veškerou výbavu a zařízení ve vozidle.

Na další den byl naplánován výlet do 
Jaderné elektrárny Temelín. Po krásném 
programu v informačním centru elektrár-
ny předvedli místní závodní hasiči dvě 
zásahová vozidla. Automobilovou vyso-
kozdvižnou plošinu Bronto, která dokáže 
dopravit hasiče a vodu až do výše 44 metrů 
a technický automobil pro veškeré technické 
zásahy v elektrárně i mimo ní. Další ukázku 
na hřišti v Milenovicích předvedli hasiči 
z Protivína s jejich technikou. 

Během soustředění jsme přivítali návště-
vu, a to starostu okresního sdružení hasičů 
v Písku ing. Jiřího Heinricha, kterému se 
náš tábor velice líbil. Opět nemohla chybět 
ukázka výroby lehké hasící pěny, ve které 
se všichni vyřádili a musela se několikrát 
přidělávat. Svou odvahu si děti vyzkoušely 
při výstupu po provazovém žebříku, samo-
zřejmě za jištění horolezeckými postroji 
a dohledu hasičů. Pro další volné chvíle byly 

dětem k dispozici možnosti her – nohejbal, 
tenis, vybíjená, stolní hry, oblíbené pouštění 
draků a malování hrnečků a jiných upomín-
kových věcí.

Večery se trávily u táboráku nebo při 
promítání pohádek a dětských filmů přímo 
ve stanu. Zázemí pro stravování a hygienu 
bylo v hasičské zbrojnici, kam nám i byla 
dovážena strava z restaurace R-erko Proti-
vín. Rodiče děti také zásobovali ovocem, 
pečenými dobrůtky a zmrzlinou. Závěr 
tábora provázel dětský den, kterého se 
zúčastnili i dětičky a rodiče z naší přípravky 
ve věku 3 – 6 let. 

Za velmi zdařilou akci touto cestou 
moc děkuji, a to jmenovitě: Policii ČR 
– oddělení Protivín, hasičům města Písek, 
HZS elektrárny Temelín, hasičům Protivín, 
hasičům a hasičkám z Milenovic a všem 
co se na soustředění podíleli a ing. Janě 
Vaněčkové, vedoucí tohoto tábora. Pochvala 
určitě patří i všem dětičkám za vzorné cho-
vání, které oceňovali i milenovičtí občané 
z okolí tábora.

Jak to bylo ale s tím pejskem? Jeden den, 
těsně před obědem se do tábora zatoulal 
docela pěkný pejsek. S dětmi se hned kama-
rádil a skotačil. Protože pěkně zapáchal, 
vzaly ho děti vykoupat do řeky a při mytí 
objevily, že na krku má známku se jménem 

NOHEJBALNOHEJBAL

LETNÍ TÁBOR NAVŠTÍVIL ZATOULANÝ PEJSEK
a adresou. Nebylo pak složité sehnat kontakt 
na majitele a oznámit mu jeho nalezení. 
Pejsek byl z nedalekého Záboří a než si pro 
něho majitel přijel, dostal psí granulky a byl 
dětmi pěkně rozmazlován. Není divu, že se 
mu z tábora vůbec nechtělo. Určitě i tato 
příhoda okořenila pobyt na táboře a věřím, 
že celá akce zpříjemnila prázdniny našich 
mladých hasičů. 

V. Šupitar, velitel SDH Milenovice



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 17. stránka

Klub žen Protivín a MěKS Protivín
pořádají 

Burzu dětského 
podzimního a zimního oblečení, 

obuvi, hraček a sportovních potřeb

Kdy? 
v pátek 2. října od 14 do 17 hodin
Kde? 
vestibul kina Protivín
Každý si prodává své věci sám. 

Prodejní místo je nutno rezervovat 
nejpozději do 25. září 

na e-mailu janos@centrum.cz, 
kde obdržíte i bližší informace 

k prodeji. 

Všichni prodávající i kupující 
jsou srdečně zváni. 

Zajímavý titulek, ale je to vlastně jen 
nové uspořádání soutěží ženské kopané. Je 
velmi potěšující, že můžeme tvrdit o Pro-
tivínu, že se zde bude hrát – vlastně dnes, 
když čtete tyto řádky již hraje – fotbalová 
divizní soutěž. Tato skutečnost vznikla 
z důvodů zrušení „našeho“ krajského přeboru 
(mimochodem jediného v ČR) a převedení 
soutěže do první třídy oficiálního velkého 
fotbalu žen DIVIZE „D“  –  ČECHY.

V této skupině se budou utkávat 
mimo  JAFY (TJ Platan Protivín) i kluby 
VS Plzeň, MABAPA Volenice, Sezimovo 
Ústí, Jindřichův Hradec, Blatná, Mokré 
(ČB), Borovany, Hradiště (PI) a Kaplice. 

Změna se však nedotkla jen okruhu 
soupeřů a zkvalitnění soutěže, ale především 
nákladů a to především na čas a cestování 
a financování všeho popsaného. Díky velmi 
malé současné podpoře ženského fotbalu 
děkujeme za každé vstřícné kroky, mezi kte-
ré pro nás patří i možnost sehrávání domá-
cích zápasů na hřišti FK Protivín s možností 
používat i zázemí sportovního areálu. 

V samotném Protivíně je málo dívek 
a žen, které se aktivně fotbalu věnují, ale 
tak daří se získávat hráčky z okolí. Mezi 
hráčkami tak jsou holky z Prachatic, 
Bavorova, Lažiště, Husince, Číčenic, Zlivi 
a na hostování neváhá dojíždět na vlastní 
náklady hráčka i z Mníšku pod Brdy. Člen-
ská základna není zrovna na rozdávání, ale 
věříme, že s příchodem divizní soutěže vždy 
minimálně jedenáctku postavíme.

Po loňské posile Klárce Mrázové z Pra-
chatic se již do základního kádru ze střída-
vých startů začlenila i Adélka Kubičková, 
která s ohledem k věku opustila  základnu 
protivínských kluků. K této talentované 
posile se podařilo objevit v Prachaticích 
další duši zaprodanou fotbalu, šestnáctiletou 
Sabinu Volfovou, která sic nemajíce fotba-
lové zkušenosti, tak ví, co s míčem dělat se 
má a byť věkem je těsně nad hranicí mož-
nosti hrát ženský fotbal, nemá ke starším 
soupeřkám bojácný respekt.  

Velmi přínosné pro náš tým jsou i návra-
ty zkušených „maminek“ Evy Mikulenkové 
a Adély Císařovské. V hledáčku budoucnos-
ti jsou však i místní velmi šikovná děvčata. 
Děvčata, která zatím sbírají zkušenosti na 
hřišti mezi klukama.

Na novou cestu jme se chtěli připravit co 
nejlépe a tak do letní přípravy byly zařazeny 
silově a takticky zaměřené tréninky a tur-
najové bojování v Klatovech při tradičním 
Prolov cupu pořádaným pod hlavičkou 
klatovského fotbalu. 

I přes neuvěřitelné vedro, které v čer-
venci panovalo, podávaly všechny zúčast-
něné týmy (12 ženských a 79 mužských) 
obdivuhodné výkony.

V naší ženské kategorii se dvoudenní 
turnaj hrál systémem každý s každým. 
Výhodou týmů, které již dopředu věděly, 
že nemohou dosáhnout stupňů vítězů, se 
posledních zápasů v parných hodinách 
vzdávaly (stejně i muži), ale bohužel 
a bohudík zároveň, jsme mezi tato družstva 
nepatřily. 

JAFA se totiž zařadila s jediným zádr-
helem – remízou – mezi všemi týmy na 
nejvyšší příčku a v ženské kategorii turnaje 
nenašly přemožitelky a tak mohly holky 
vyzdvihnout nad hlavu za vítězného chorálu 
pohár za první místo – vítězství v turnaji. 
K tomuto úspěchu ještě nelze opomenout 
vyhlášení nejlepší brankářky turnaje – Petra 
Brožová, JAFA a nejlepší hráčky – Denisa 
Pečená, JAFA!

Další přípravě ve formě aktivních 
tréninků se pod vedením zkušeného 
trenéra  CrossFitu z prachatického B–CRO-
SS Václava Mráze děvčata třikrát zúčastnila 
a tyto tréninky se těšily velké oblibě. 

Bohužel, nebyla příležitost sehrát krom 
malých turnajů (Chelčice, Heřmaň...) 

přípravná utkání a tak jsme k prvnímu 
zápasu v Kaplici nastupovali s nervozitou 
všech jedenácti hráček. Oslabeni o některé 
hráčky základní sestavy jsme však za sil-
ného větru naznačili, že nedáme nikomu 
nic zadarmo. Ve 14. minutě sice útočnice 
soupeřek krásnou hlavičkou po centrova-
né střele dostala domácí kaplické holky 
do vedení, ale do konce poločasu se nic 
nezměnilo. Po půli se holky i přes drob-
né úpravy v sestavě do domácích pustily 
s vervou, ale bohužel i přes velmi slibné 
šance se neprosadily. Naopak po nepromě-
něných šancích a velké chybě v obraně  se 
soupeřky radovaly podruhé a v 76. minutě 
zvýšily na 2:0. Velká snaha o zvrat utkání 
přinesla sice tlak směřující k domácí brance, 
avšak snad přecenění sil a pár drobných 
zranění otevřelo příležitost pro možnost 
rychlých „brejkových“ útočných situací 
a v 86. a 90. min. ještě ze své sítě vyndavala 
míč naše brankářka. 

Prohra 4:0 v Kaplici byla krutá, ale 
platná a tak nezbývá jen dále pracovat na 
sehrání týmu a v domácím prostředí se 
budeme snažit domácímu publiku nabídnout 
hezké fotbalové chvilky. 
DOMÁCÍ ZÁPASY:
27. 09. 2015 ve 13:30 hodin 
 TJ Platan Protivín – TJ Sokol Sezimovo Ústí
11. 10. 2015 ve 14:00 hodin
 TJ Platan Protivín – TJ Blatná
01. 11. 2015 v 10:30 hodin 
 TJ Platan Protivín – TJ Hradiště

RK

Konec krajského přeboru

Stojící zleva: Marie Králíková, Míša Vítovcová, Nikola Trnková
Vepředu zleva: Petra Brožová, Lenka Vajsová a Denisa Pečená
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Po nevydařeném jaru zahájili hráči 
„A” týmu přípravu již 15. 7. Vede-
ní klubu se podařilo získat několik 
hráčů na hostování, tudíž se kádr 
rozšířil a zvýšila se konkurence. Při-
šel brankář Marek Hanus z Rudol-
fova, obránci Lukáš Hála z Čimelic 
a Jaroslav Vojík nejmladší, již třetí 
generace protivínského fotbalového 
rodu. Jeho otec se vrátil z hostová-
ní z Temelína a tak si spolu otec se 
synem zahrají v jednom mužstvu. 
Do útoku přišel střelec z Čížové 
– Jan Moravec. Začátek sezóny se 
hráčům velmi vydařil, nezbývá, než 
si přát, aby forma a herní pohoda 
jim vydržela co nejdéle. 
Přípravná utkání v létě:
Protivín – Sedlice 7:2 (4:2)
Branky: Moravec 3, J. Vorel 2, Fia-
la, Vojík st. 
Protivín – Bavorovice      7:1(3:0)
Branky: J. Vorel 3, Moravec 2, 
Z. Vorel, Prášil
Vodňany – Protivín 4:2(2:2)
Branky: J. Vorel, Moravec
Protivín – Slavia ČB  2:2 (1:0)
Branky: Moravec 2 
Mistrovská utkání komentuje trenér 
Juraj Kobetič:
Týn – Protivín  1:3 (0:1)
Branky: Z. Vorel 2, Prášil
Sestava Protivína: Hanus – Rot-
hbauer, Hála, R. Vojta, Vojík ml. 
– Veselý / 46. Vojík st. /, Z. Vorel, 
Prášil / 88. Ruczkowski/, Fiala – 
J. Vorel, Moravec
„K úvodnímu zápasu hráči přistou-
pili velmi zodpovědně a zaslouží 
pochvalu za předvedený výkon 
a zisk prvního vítězství. Ve velkém 
vedru jsme vstoupili do zápasu 
opatrně, ale postupem času jsme 
byli ve hře jistější a pro domácí 
branku nebezpečnější. Odměnou 
bylo poločasové vedení. Do dru-
hého poločasu vstoupili domácí 
rychlejší hrou, nám se ale povedla 
standardka, která přinesla vedení 
o dvě branky. V závěru se domácí 
tlačili před naši branku nakopáva-
nými míči, ale zároveň odkryli pro-
stor před svojí brankou a tak bran-
ka na každé straně orámovala pro 
nás úspěšný zápas.“
Protivín – Sokol Sez. Ústí 7:1 (3:0)
Branky: J. Vorel 5, Z. Vorel, Prášil
Sestava Protivína: Hanus – Miku-
lenka /82. Ruczkowski/, Hála, R. 
Vojta, Vojík ml. – Veselý / 70. J. Voj-
ta/, Z. Vorel, Prášil, Fiala / 80. Vojík 
st. / – J. Vorel, Moravec
„Úvod utkání vůbec nepředpovídal 

výsledek utkání. Nám se nedařila 
kombinace a tak bylo k vidění hod-
ně soubojů a nepřesností. Po 10 
minutách jsme se uklidnili a začaly 
padat i branky. V době vedení 2:0 
měl soupeř dvě velké možnosti na 
snížení, no při nás stálo i štěstí, 
když pomohla tyč. Do poločasu se 
nám povedlo vedení ještě zvýšit. 
Soupeř to nezabalil a na úvod dru-
hé půle nám připravil horké chvil-
ky, s kterými jsme si poradili a na 
oplátku trestali každé zaváhání 
hostů. Je to pro ně krutý výsledek, 
protože nebyli o tolik horší, ale my 
jsme byli hodně produktivní.“ 
Větrovy – Protivín  1:4 (1:2)
Branky: J. Vorel 2, Moravec, 
Z. Vorel 
Sestava Protivína: Hanus – Rot-
hbauer, Hála, R. Vojta, Vojík ml. – J. 
Vojta / 75. Veselý /, Z. Vorel, Prášil, 
Fiala / 65. Mikulenka / – J. Vorel / 
85. Bartuška /, Moravec
„Chtěli jsme být aktivní od prv-
ní minuty, ale místo naší převahy 
jsme prohrávali. Důležité pro náš 
úspěch bylo brzké srovnání a po 
pár minutách i naše vedení. Na 
hřišti menších rozměrů jsou domá-
cí nepříjemné a bojovné mužstvo 
a nedali nám nic zadarmo. Hrál se 
vyrovnaný fotbal a nám se povedlo 
ho dotáhnout do úspěšného konce, 
byla to ale dřina.“
Protivín – Milevsko B     3:0 (2:0)
Branky: Prášil 2, Z. Vorel
Sestava Protivína: Hanus – Rot-
hbauer, Hála, R. Vojta, Vojík ml. / 
78. Mikulenka / – J. Vojta, Z. Vorel, 
Prášil, Veselý / 68. Fiala / – Mora-
vec, J. Vorel
„Rychlé branky na začátku utkání 
nás uklidnily, hráli jsme v dobrém 
tempu, několik dalších šancí jsme 
neproměnili. Ve druhé části se sou-
peř zvedl, chtěl dát kontaktní gól. 
My měli opět pár příležitostí, ale 
pojistku jsme dali až pár minut před 
koncem!”
„B” se připravovalo společně 
s A týmem, bohužel pouze ve spo-
radickém počtu. Vzhledem k zapo-
jení hráčů v „A” nesehrálo žádný 
přípravný zápas, zahájilo rovnou 
mistrovskou soutěž. Zápasy hod-
notí trenér Sajtl. 
Borovany – Protivín  2:1 
Branka: Sládek
Hosté nepodali předpokládaný 
výkon, přizpůsobili se nakopávání 
soupeře a nebyli ochotní pro vítěz-
ství více udělat. 

Protivín – Podolí II  4:3 
Branky: Sládek 2, Jíška, Veselý
Hosté potvrdili ambice na horní příč-
ky tabulky, přesto v zápase tahali 
za kratší část provazu. Domácí byli 
po celé utkání lepší a vyrovnaný 
výsledek přinesl pouze špatný den 
domácího gólmana. 
Putim – Protivín  3:0
Výsledek neodpovídá dění na hřiš-
ti. Byl to vyrovnaný souboj, ve kte-
rém domácí dvakrát využili nesou-
středěnosti rozhodčího, který uznal 
2 neregulérní branky. Protivínští 
bojovali, podali dobrý výkon, jen si 
zapomněli doma střeleckou formu. 
Dorost má již odehrána 3 mistrov-
ská utkání. I když zatím výsledky 
nejsou nejlepší, velkým příslibem 
je to, že se kádr rozšířil a zvýšila se 
konkurence. 
Protivín – Netolice  2:3 
Branky: Cina, Smitka
Mirovice/Čimelice – Protivín  3:2 
Branky: Bartuška, A. Slavíček
Protivín – Osek  8:0 
Branky: Ludvík 3, Bartuška 2, Vej-
šický, Cina, Honzík
Starší žáci svůj kádr teprve dáva-
jí dohromady, odešly další opory 
a trenéry čeká mravenčí a náročná 
práce. 
Protivín – Hradiště  0:6
Mladší žáci jsou na tom obdobně, 
jejich kádr je velmi mladý a nezku-
šený, budou teprve sbírat zkušenos-
ti a každý bodík bude úspěchem. 
Protivín – Hradiště  1:10 
Branka: Matoušek
St. přípravka měla svou premiéru 
v „bratrovražedném“ souboji 
Protivín A – Protivín B  5:3
Branky: Schánělec 2, Matoušek 2, 
Kubec – Příhoda 2, Křišťál M. 
Mladší přípravka I zahájila novou 
sezónu vítězstvím. 
Písek C – Protivín  2:5 
Branky: Kozma 2, Niebauer, Hand-
schuh, Schánělec
Mladší přípravka II – také naši 
nejmenší vstoupili do podzimních 
bojů vítězstvím, dokonce vysokým 
rozdílem. 
Protivín – AFK Písek/Hradiště 15:1 
Branky: Cupan 6, David 4, Štěpka 
3, Mikulenka, Kubecová 

V. Křišťál

ŘÁDKOVÁ INZERCE
●  Sháním spolehlivou paní 

na vyzvedávání 2 dětí z MŠ 
a jejich následné hlídání. 
Denně 2 až 4 hodiny. Mzda 
120 Kč / 1 hodina. 

 Telefon 602 337 436
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
„Kritizovat – to je usvědčit autora, 1., 2. a 3. díl tajenky, kdybych to dovedl.” – Karel Čapek
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. října 2015 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. 
Výhercem knižní odměny za správnou tajenku ze srpnové křížovky se stává pan Vokatý z Vodňan. Blahopřejeme. 

Po menší závodní pauze, ve které se Honzík i Johanka Seid-
lovi zúčastnili každý zvlášť BMX a MTB soustředění v Jesení-
kách, nastoupili 22. – 23. 8.  do závodu INTERCUP v Hranicích 
na Moravě.

Závod probíhal za krásného letního počasí a tentokrát si zazávodili 
všichni tři sourozenci. 

Čtyřletý František se postavil na start se šestiletými jezdci a nezapřel 
svůj talent. Jako nejmladší jezdec si přivezl pohár za 6. místo. Johanka 
si zazávodila v kategorii příchozích 10 – 15 let a klukům z kategorie 
ukázala záda. Prvním místem ukázala, že patří do rodiny. Desetiletý 
Honzík si přivezl z mistrovství Evropy v Holandsku nové kolo Cruiser 
a postavil se v Hranicích poprvé na start ve dvou kategoriích. Je to pro 
jezdce velice náročné, protože po jedné rozjíždce musí vyměnit kolo 
a po několika minutách jet znovu. Vše zvládnul na výbornou.

Chalange 10 let všechny rozjížďky vyhrál v obou dnech. V kategorii 
Cruiser top skončil na druhém místě.  Jednou do cíle i doběhl s kolem 
na ramenou poté, co měl defekt na zadním kole.

Dalšími závody v září jsou seriály Českého a Českomoravské-
ho poháru v Čechách a závod Evropské ligy 7/8 ve Švýcarsku. 

Na snímku František, Johanka a Honzík Seidlovi. Foto Eva Seidlová

INTERCUP v Hranicích na Moravě 

> > > > > > >
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…zase utekl rok a nastal den 5. září 
2015, kdy se v Protivíně konal již 27. 
ročník cyklistické a pěší akce „Cesta 
k Protivínu“. 

S napětím jsme očekávali, zdali se 
splní předpovědi meteorologů a na jihu 
Čech bude pršet. Naštěstí mráčky nebyly 
tak velké a kapky v nich zůstaly schované 
po celý den, takže deštníky na kontrolách 
a pláštěnky v batozích byly zbytečné. Počasí 
nám přálo a stálo při nás i sportovní štěstí, 
protože kromě menších pádů a odřenin se 
nikomu nic nepřihodilo.

Po sedmé ráno pořadatelé připravili 
start a začali očekávat první účastníky akce. 
Tipovali jsme, zda bude pokořen účastnic-
ký rekord z roku 2014, kdy se dostavilo 
526 lidí. Tentokrát se první účastníci začali 
registrovat těsně před půl osmou a cca do 
10. hodiny dopolední se na start dostavilo 
celkem 561 lidí. Poslední zájemce, který 
se chtěl naší Cesty k Protivínu zúčastnit, 
dorazil těsně před 11. hodinou a tak celkový 
počet účastníků byl 562 lidí. Rekord byl 
opět pokořen! V cíli na všechny účastníky 
čekalo občerstvení v podobě párku, malá 
odměna a na vyžádání i diplom, čtyřnozí 
účastníci dostali psí sušenku.

Trasy okolím Protivína tradičně přitahují 
stále více lidí z blízkého i dalekého kraje 
– např. z Českých Budějovic, Březnice, Pra-
hy, Solopysk u Sedlčan, Litoměřic, Štiřína, 
Varnsdorfu, Vizovic, Řevnic a Pardubic.

Zdatní cykloturisté si pochvalovali 
„padesátku“ vedoucí zajímavým terénem, 
kde nechyběl i jeden dost „výživný kopec“. 
Zvládlo ji 211 sportovců. Tentokrát nemáme 
z této trasy jednoho nejstaršího účastníka, 
ale rovnou tři. Pánové Němec a Škrna jsou 
Protivínští a pan Velíšek je z Písku, všichni 
narozeni v roce 1944. Nejmladšími kolařka-
mi, které náročnou trasu zvládly, byly Bou-
chalová Verunka a Morávková Beátka, kte-
rým je pouhých 8 let a od zdatných pánů je dělí 
63 let. Blahopřejeme! Ať vám taková kon-
dice vydrží do dalších let!

Na „dvacítce“ se potkalo nejvíce lidí 
(279), hlavně rodiče nebo prarodiče s malý-
mi dětmi na jejich prvních kolech, především 
z Protivína a blízkého okolí. I tady máme 
nejstarší účastníky a za dámy je jí paní Marie 
Pexídrová (narozena v roce 1934), která 
patří vždy mezi první startující a za pány 
p. Bouchal Vladimír (narozen v roce 1937). 
Nejmladšími účastníky, kteří prohnali svá 
malá kolečka, byli Davídek Bízek a Julinka 
Pártlová, kterým jsou pouhé 3 roky.

Pěší patnáctikilometrová trasa přilákala 
celkem 65 účastníků, z nichž několik bylo 
čtyřnohých, tradičně nechyběla fenka Bar-

DOMÁCÍ ZÁPASY PROTIVÍNSKÝCH HOKEJBALISTŮ
– HOKEJBALOVÉ HŘIŠTĚ ZA SOKOLOVNOU Protivín 
sobota  19. 9. od 14.00 hodin   
 TJ Platan Protivín – HBC Vikings České Budějovice
sobota  26. 9. od 11.30 hodin   
 TJ Platan Protivín – SK HC Rosa
sobota  10. 10.  od 12.00 hodin   
 TJ Platan Protivín –  TJ HC Dranreb City Nová Včelnice

ča. Nejstaršími účastníky této trasy byl pan 
Fousek Václav (narozen v roce  1940) a paní 
Trčková Matilda (1943). Nejmladší byla 
Benešová Terezka (narozena v roce 2011). 
Úplně nejmladšími účastnicemi pěší trasy 
byly Maruška Kulhová a Klárka Rychlá, 
kterým je necelý rok. Holčičky samozřej-
mě neušly celou trasu po svých maličkých 
a vratkých nožkách, ale s rodiči na kočár-
ku. Na poslední kontrole v Bečelově malá 
Maruška předvedla, že pár krůčků už umí 
a příští rok se na start postaví sama. 

Abychom nezapomněli na některé 
účastníky, kteří podali mimořádné výkony 
– pánové Staněk Pavel, Brůžek Milan ml., 
Pártl Pavel, Špinar Michal, Mandrysz Milan 
si dali do těla a ujeli 20 + 50km. 

A 2 účastníci – p. Hruška Martin a paní 
Hrušková Dana ušli 20 km pěšky. 

Úplně nejmladším účastníkem ze všech 
byl Jiřík Morávek, který se narodil v letoš-
ním roce a ve vozítku za kolem ujel s rodiči 
padesátku. V cíli vypadal jako spokojené 
miminko, kterému vůbec nevadilo drncání 
po dlouhé cestě. Největší zima na ruce 
byla na trase Elišce Zenáhlíkové, která do 
cíle dorazila s ponožkami na rukou mís-
to rukavic. Zahřála se až po občerstvení 
v restauraci. 

Jsme rádi, že Cesta k Protivínu baví 
všechny věkové kategorie a především ty 
dříve narozené. Někteří totiž naplňují rčení, 
že věk je jen číslo napsané na papíře, což 
sportovní aktivitou potvrzuje kondice pánů 
z padesátky, paní Marie a pana Vladimíra 
z dvacítky, pana Václava a paní Matildy 

z patnáctky. Snad se na mě účastníci nebu-
dou zlobit, že jsem zveřejnila jejich rok 
narození, ale před jejich výkony opravdu 
smekám. Jen tak dál!

Je vidět, že sportovně založených lidí 
není málo a pro nás je důležité, že se potká-
váme každý rok již se starými dobrými přá-
teli, jako jsou např. holky z Cyklorafandy 
a chlapci z Cyklozastávky, kteří nás svým 
humorem vždy dostanou. Těší nás, že obliba 
akce je tak velká, že si jeden ze „starých 
matadorů“ v pátek koupil nové kolo, aby 
mohl v sobotu vyrazit. 

Počet účastníků, jejich úsměvy a spoko-
jenost v cíli jsou pro nás impulsem a odmě-
nou za veškerou práci s organizací akce. 

Závěrem bych jménem organizačního 
týmu turistického oddílu TJ Slavoj Protivín 
chtěla poděkovat Městu Protivín, pracovní-
kům technických služeb, TJ Slavoj Protivín 
a MěKS, bez jejichž podpory by se podobná 
akce nemohla konat. Velký dík rovněž patří 
restauraci R-erko, která poskytla zázemí cca 
25 organizátorům a s naprostým přehle-
dem zvládla obsluhu, nakrmení a napojení 
562 lidí a několika psů.  

Věříme, že cyklistice a turistice v Pro-
tivíně se bude dál dařit a na shledanou na 
již 28. ročníku „Cesty k Protivínu”, který 
se bude konat 10. září 2016 se těší Sváťa 
Nečasová a celý organizační tým. 

PS: Někteří účastníci se ptali, kdy vlastně 
tento pochod vznikl. Takže na závěr něco 
málo z historie. 

V roce 1979 se konal první pochod, 
navazoval na slavnější Švejkovku a konal 
se pravidelně až do roku 1989. Po sametové 
revoluci pořadatelé založili rodiny, chtěli se 
podívat do světa, budovat kariéru a tak na 
přípravu této akce tzv. nebyli lidi. V roce 
1999 byla tradice obnovena a pokračuje 
až doteď, s jedinou výjimkou a tou byl 
rok 2002, kdy naše město a okolí postihla 
povodeň a většina pořadatelů pomáhala 
s uklízením následků po povodni.  S. N. 

Foto R. Lenemajer

CESTA K PROTIVÍNU S REKORDNÍ ÚČASTÍ



Konec prázdnin se nám v Protivíně již 
několik let spojuje s kulturním zážit-
kem. 

Centrum našeho malého města se pro-
měňuje každoročně v mraveniště. Lidé 
přicházejí poslechnout si kvalitní hudbu. 
Sejdou se známí, kteří se na ulici nepotka-
jí po celý pracovní rok. U stánků se prodá-
vá nejen ta „levná krása“ z písničky. Děti 
si vyzkoušejí svoji obratnost na různých 
atrakcích, které jsou navíc k dispozici 
bez poplatku. 

Letos bylo opravdu z čeho vybírat. 
Pro milovníky různých hudebních žánrů 
byly připraveny skutečné lahůdky. Kdo 
by si nechal ujít Melody makers s pa-
nem Ondřejem Havelkou?! Strhli nás 
i v tom neskutečně rozpáleném vzduchu. 
Lidé na chodníku ani nemusí být právě 
milovníci jazzu, stejně si poklepávají do 
rytmu, luskají prsty nebo pobrukují známé 
melodie. 

Když je pak vystřídali Richard Tesa-
řík nebo Miro Žbirka, byli už všichni 
nažhaveni nejen letním vedrem, které ten 
den lámalo rekordy, ale hlavně dobrou 
náladou. Kapela Buty s novými i starými 
písničkami mi tak nějak připomněla, že 
stárneme všichni, ale hezky...

Na rock kapely Money business se 
těšily hlavně mladší ročníky, během jejich 
vystoupení jsme se s přáteli rozloučili 
a spokojeně se vypravili k domovu. Vím, 
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že náměstí ještě znělo přes půlnoc, kdy 
nastoupil na podium Krypton. Věřím, že 
lidé, kterým drnčela na náměstí okna, neu-
snuli. Jistě museli zatnout zuby, možná 
dávali špunty do uší. 

 Ale je to jen jednou v roce, promiňte 
nám ostatním, my se těšíme na další roč-
ník a doufáme, že většina z Vás také. 

 Za příznivce „Slavností“ 
T. Vojtěchová

ZÁVĚR LÉTA – PROTIVÍNSKÉ SLAVNOSTI

Foto v příloze: Marie Černá, Radek Lenemajer, ing. Helena Mašindová.
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Klub Taekwondo Protivín se opět tento 
rok měl možnost zúčastnit programu na 
protivínských slavnostech a ukázat své 
umění. Oddíl má mezi sebou jak mistry ČR 
a vítěze Národní ligy, tak úplné nováčky. 
Na hlavním podiu prezentovali ukázky ze 
svého sportovního boje. Prezentovali se jak 
ti nejmenší, tak i zkušení závodníci. Letošní 
program připravoval ve spolupráci se členy 
již od začátku prázdnin Míra Plundrich. Šlo 
o úplně nové vystoupení ukazující nejen 
bojové umění, ale i humorné poukázání 
na možné prvky sebeobrany. Nejen složení 
vystoupení, ale i hudbu si vybírali sami 
účinkující. Vystoupení ukázalo průřez 
činnosti členů klubu – mistrovské a sou-
těžní sestavy, cvičení s nunchaky, ukázka 
kopů, bojové zápolení, přerážecí techniky 
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a již zmíněnou sebeobranu. Skladba členů 
klubu ukazuje postupný pokrok od nej-
mladších členů až po ty starší a ostřílené 
bojovnice a bojovníky. Do programu byla i 
vložena poučná ukázka šikany dětí a jejich 
možná obrana využitím sebeobrany vychá-
zející z umění taekwondo. To, že se někdo 
brání útočníkovi, není obyčejná rvačka, ale 
důležitá ukázka získání si respektu u toho, 
kdo vás napadne. Tím se klub snažil dětem 
ukázat, že šikana nepatří mezi slušné lidi 
a je třeba se jí bránit a vždy jí oznámit ve 
škole a rodičům. 

Na závěr mi dovolte, abych touto ces-
tou poděkoval všem zúčastněným bojov-
níkům za předvedené umění, trenérovi 
a rodičům za pomoc ve svém volném čase 
při přípravě vystoupení. Zejména pak 
děkuji Mírovi Plundrichovi za sestavení 
a nacvičení celého vystoupení. Přestože 
odchází studovat VŠ do Plzně, tak věřím, 
že si na klub a jeho činnost najde i nadále 
čas. Protivínský Taehan má za sebou již 
dlouholetou historii a je zároveň klubem 
z nejmenšího města ČR v rámci federace 
tohoto sportu. Přesto dokáže pořádat závo-
dy na celostátní úrovni v rámci národní 
federace taekwonda a dělá tak příkladnou 
reklamu celému Protivínu. 

Tímto si vás dovoluji pozvat na dal-
ší ročník pořádaný na podzim (datum 
bude ještě upřesněn) ve sportovní hale. 
Zároveň chci oslovit všechny, které tento 
sport zaujal, a chci je pozvat do našich 
řad. Přijďte se nezávazně podívat každé 
pondělí a středu od 16 hodin ve sportovní 
hale.   Josef Kubička

EXHIBICE KLUBU TAEKWONDO PROTIVÍN
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