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Dovolte mi vás informovat o zřízení dalšího v pořadí již 11. dětského hřiště, tentokrát 
v místní části Selibov. Toto dětské hřiště je vybudováno v přírodním stylu a za významného 
přispění Nadace ČEZ, která městu poskytla finanční prostředky ve výši 80 % celkových 
nákladů. Hřiště bude využíváno nejen dětmi ze Selibova, ale též těmi, co navštíví Pohád-
kovou kovárnu. Herní prvky byly vybrány dle požadavků Osadního výboru Selibov.

Jaromír Hlaváč, starosta města 

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vás informovat o skutečnosti, že naše město vybudovalo dva krizové byty 
v Družstevní ulici, které budou využívány výhradně pro krizové potřeby města a to tak, 
aby nájemní vztah nebyl delší než 6 měsíců. Byty vybavené sociálním zařízením, nábyt-
kem a kuchyňskou linkou se nachází v suterénu panelového domu. V případě nutnosti či 
naléhavé potřeby našich občanů bude tento prostor bezprostředně pronajat rozhodnutím 
městské rady. Jaromír Hlaváč, starosta města 

DOPIS ÚNOROVÝ
Jitka Pavlíková

Na sněhu stopy nožek ptačích,
píše nám únor dopis tajemný.
Každý ten otisk vypadá
jak nerozluštěné znamení.

Země je ještě tichá, němá,
mlčí a sní svůj dávný sen.
Dnes ještě sílu procitnout nemá,
spí potok pod ledovým příkrovem.

Však až ta poselství ptačích nožek
rozluštíme a přečteme,
zima se vzdálí, nadýchneme se
a v náruč jara vejdeme.

V územním obvodu Protivína bylo 
k 31. 12. 2015 přihlášeno k trvalému 
pobytu 4 783 obyvatel. Z tohoto počtu 
bylo 2 407 mužů a 2 376 žen.

 celkem muži  ženy
Protivín  3 743 1 891 1 852
Chvaletice  86  42  44
Krč  205  91  114
Maletice  38  15  23
Milenovice  170  78  92
Myšenec  258  136  122
Selibov  63  32  31
Těšínov  86  50  36
Záboří  134  72  62

V roce 2015 se v Protivíně narodi-
lo 41 dětí, z toho bylo 23 chlapců 
a 18 dívek.
V roce 2015 v Protivíně zemřelo 
46 osob, z toho bylo 24 mužů a 22 žen.
Během roku se do Protivína přistěhova-
lo 84 osob a odstěhovalo se 86 osob. 
V roce 2015 bylo na Městském úřadě 
Protivín uzavřeno 31 sňatků.

Věková skladba obyvatel 
k 31. 12. 2015:
 věk  celkem muži  ženy 
 0 – 5 let  236  123  113
  6 – 17 let  542  282  260
 18 – 29 let  696  380  316
 30 – 39 let  662  348  314
 40 – 49 let  720  381  339
 50 – 59 let  618  315  303
 60 – 69 let  730  350  380
 70 – 79 let  375  157  218
 80 – 89 let  180  67  113
 90 – 99 let  23  4  19
100 a+ let   1  0  1

Bc. Olga Jandová, matrikářka

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ SELIBOV

Město má k dispozici dva krizové byty

POČET OBYVATEL 
k 31. prosinci  2015
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY  
Ze školních prací  

V pátek a sobotu 21. a 22. ledna se 
konal v pavilonu základní školy zápis 
šestiletých dětí do prvních tříd. Děti při-
cházely se svými rodiči v průběhu páteč-
ního odpoledne a sobotního dopoledne na 
dlouho očekávanou zkoušku. Pro před-
školáky už není škola úplně neznámé 
prostředí, díky spolupráci mateřských 
škol a základní školy. Prohlubujeme praxi 
z dřívějších let, kdy se osvědčily návštěvy 
dětí ze školek v hodinách výuky v prv-
ních třídách ZŠ. V době dne otevřených 
dveří mají možnost i rodiče předškoláků 
nahlédnout do vyučovacích hodin. Tato 
možnost je zatím využívána málo. 

 Paní učitelky z MŠ a ZŠ se před zápi-
sem zaměřují i na to, aby děti poznaly i 
při činnosti v důvěrně známém prostředí 
jejich mateřinky. Děvčata a chlapci tak u 
zápisu potkávají již známé tváře. Přesto 
se pro některé děti navázání kontaktu při 
zápisu může stát překážkou. Většinou to 
pak signalizuje, že dítě je pro školu ještě 
ne úplně připravené. V takovém případě 
rodiče využívají možnosti navštívit peda-
gogicko-psychologickou poradnu, kde 
odborníci posoudí školní zralost dítěte. 
Nemělo by se tedy stát, že se malý ško-
lák nebude do školy těšit. Vždyť radost 
z učení je jedním ze základních kamenů 
školního úspěchu. 

 V letošním roce přišlo k zápisu 53 
dětí. Všechny byly velmi zodpovědně 
připravené. V předškolním roce mají 
zvládnout soustředit se na činnost, peč-
livě splnit zadaný úkol, vnímat slovní 
pokyny. Zároveň cvičí obratnost ruky, 

jemnou motoriku. K dovednostem by 
mělo patřit i zorganizování pořádku na 
svém pracovním místě. Sebeobsluha by 
měla zahrnovat i zavazování tkaniček, 
převlékání do cvičebního úboru, samo-
statný úklid výtvarných potřeb. To vše 
v poměrně krátké době školní přestávky 
mezi hodinami. 

 Zapsaných prvňáčků je zatím 44. 
Výsledky zápisu nejsou uzavřeny až do 
vyřízení odkladového řízení. To probíhá 
často až do května. 

 V červnu se plánuje informativ-
ní schůzka rodičů budoucích prvňáčků 
s vedením školy a nastávajícími učitel-
kami. Zde se všichni seznámí s organi-
zací ve školní družině a jídelně, dostanou 
seznam věcí, které děti od školy dostávají 
a seznam potřeb, které zajišťují rodiče. 
Termín této schůzky se rodiče dozvědí 
prostřednictvím mateřských škol.

Za ZŠ Protivín T. Vojtěchová
Foto J. Mošovská

Jednoho krásného slunečného dne 
přišel pan Koudelka do parku. Uviděl tam 
osamělou lavičku a slona vedle ní.

Jelikož mu té lavičky bylo líto, řekl 
si, že si na ni sedne. Sedl si a v tom 
okamžiku mu zatroubil slon do ucha. 
Znělo to jako požární siréna, a tak byl 
pan Koudelka rád, že nedostal srdeční 
zástavu.

V tom leknutí vyskočil z lavičky, 
a slon v mžiku přestal troubit. „To jsem 
z toho blázen“, řekl a znovu si sedl na 
lavičku. Slon začal opět troubit a pan 
Koudelka opět vyskočil z lavičky. „To se 
mi nějak nezdá“, řekl a zkoušel si znovu 
sednout.

Pokaždé když dosedl, slon začal trou-
bit a když se zvedl, slon troubit přestal.

„Tomu musím přijít na kloub“, povídá 
pan Koudelka s detektivním přízvukem. 
Podíval se pod lavičku a uviděl spleť 
drátů a kabelů, jež byly zapojeny do 
každého prkna lavičky. Pan Koudelka si 
nasadil detektivní brýle a čepici Sher-
locka Holmese a pustil se do vyšetřo-
vání. Sledoval celou spleť drátů, a ta 
mu zanedlouho zmizela ve sloní tlapě. 
Uviděl malé červené tlačítko s nápisem 
„SERVICE/REPAIRS“ (servis a opravy). 
Stlačil jej, a najednou vidí, jak se slonovi 
otevírá jeden bok a vyjíždí ven schůdky. 
Udivený pan Koudelka pomalu vychází 
po schůdkách do slona, a vidí v něm 
všelijaké přístroje, měřiče, vodováhy, 
olovnice, časovače, přijímače, satelity, 
antény atd... a ještě viděl v koutku malý 
generátor elektřiny.

 Dojde do přední části slona a vidí 
veliké červené tlačítko s nápisem „DRI-
VE“. Stiskl jej a v tom okamžiku se začala 
lavička zasouvat dovnitř do slona. Celá 
přední část slona se pomalu začínala 
různě zašupovat a vyšupovat, až se 
vysunul volant a objevilo přední sklo. Pan 
Koudelka se už chtěl chopit nově vysu-
nutého volantu, ale v tu chvíli se ozvaly 
sirény. Koukl se z předního okna a uviděl 
šest hasičských vozů. Vystoupili z nich 
hasiči, a divili se, že nikde nehoří.

 Pan Koudelka se pomalu vyšoupal 
ze slona a udiveně koukal na hasiče, ale 
pak už mu to došlo. Ta lavička byla jen 
spínač pro slona – požární sirénu. Všimli 
si ho hasiči a zeptali se, jestli on spustil 
poplach, a pokud ano, tak kde tedy hoří. 
Pan Koudelka jim vše vysvětlil, povyp-
rávěl celý příběh a zeptal se, jestli bude 
platit nějakou penalizaci za: bezdůvodný 
hasičský výjezd, manipulování s požární 
sirénou atd... Hasiči nejdříve zavolali na 
stanici, že mají situaci pod kontrolou, 
a že vlastně nikde nehořelo a také se 
zeptali, jestli má pan Koudelka platit 
nějakou pokutu. Z velitelství povídají, že 
ne, ale že si má příště dávat pozor. To 
oznámili panu Koudelkovi a řekli mu, že 
může jít v klidu domů.

Žáci pátých ročníků se v úterý 19. led-
na zúčastnili okresního kola Matematické 
olympiády v Písku. Naši školu repre-
zentovali Marcela Kalná, Tomáš Sháněl 
a Jana Bicanová. V nabité konkurenci 
škol celého okresu si vedli velmi dobře. 
Marcela Kalná obsadila 2. –  3. místo 
a Tomáš Sháněl obsadil 4. místo. 

Všichni žáci se na olympiádu pečlivě 
připravovali. Díky za skvělou reprezentaci 
školy.

Lavička v parku
Kryštof KalinaLednový zápis do 1. ročníku základní školy

Matematická olympiáda 
5. ročníků
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VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 27. 1. 2016

souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pro-
nájem nebytových prostor skladu u čp. 194, 
a to dohodou ke dni 29. 2. 2016 

a ukládá finančnímu odboru – správě majetku 
zveřejnění záměru pronájmu nebytových 
prostor 

bere na vědomí  zprávu z provedených hlavních 
prohlídek mostů a lávky 

a ukládá OS TS odstranění náletových dřevin 
a vegetace u jednotlivých mostů a přilehlých 
chodníků dle této zprávy 

bere na vědomí předložené zprávy o činnosti zása-
hových jednotek SDH Protivín, Milenovice, 
Záboří a Krč za rok 2016 

souhlasí s dlouhodobým pronájmem plochy 
a provozováním jednoho nápojového a jed-
noho kombinovaného automatu ve vestibulu 
kina MěKS Protivín 

vybrala jako nejvýhodnější nabídku pro stavbu 
„Protivín – oprava zpevněných ploch a vjezdu 
do MŠ“ nabídku firmy KOČÍ a.s., K Lipám 
132, 397 01 Písek s nabídkovou cenou 
1 404 765 Kč vč. DPH 

a pověřuje starostu města podpisem předmětné 
smlouvy o dílo 

schvaluje příkazní smlouvu pro vypsání zakázky malé-
ho rozsahu pro stavbu „Protivín – obnova kana-
lizace a vodovodu v ulicích Na Chmelničkách 
a B. Němcové“ mimo režim zákona číslo 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

a pověřuje starostu města podpisem předmětné 
příkazní smlouvy 

schvaluje nabídku výkonu funkce technického 
dozoru stavebníka na akci „5. pavilon MŠ 
2 – zdravotní středisko Protivín par. číslo 
100/144“

a pověřuje starostu města podpisem příkazní 
smlouvy, objednávky se společností MZ TEN-
DER s.r.o., Strakonická 268, 397 01 Písek 

schvaluje vypsání výběrového řízení na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu pro stavbu 
„Protivín – Obnova kanalizace a vodovodu 
v ulicích Na Chmelničkách a B. Němcové“ 
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, v platném znění, zakázka 
malého rozsahu 

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

 1) RENO Šumava a.s. Vlachovo Březí
 2) ZNAKON, a.s. Strakonice
 3) Š+H Bohunice, s.r.o. Temelín

souhlasí s poskytnutím příspěvku nakladatelství 
Mladá fronta ve výši max. 5 000 Kč z pro-
středků rozpočtu Propagace města za účelem 
podpory vydání knihy „Květen 1945 v jižních 
Čechách – nová místa, nová dramata“ 

a pověřuje starostu města podpisem předmětné 
smlouvy 

schvaluje nabídku výkonu funkce technického 
dozoru stavebníka na akci „Chvaletice – pře-
ložka vodovodu na severním okraji osady“ 

a pověřuje starostu města podpisem příkazní 
smlouvy, objednávky se společností MZ TEN-
DER s.r.o., Strakonická 268, 397 01 Písek 

Několik trestných činů
 Muž středního věku čelí od 23. ledna 

2016 obvinění ze spáchání hned něko-
lika trestných činů. Muž je již pro poli-
cisty v poslední době známou firmou 
a vyšetřovatel služby kriminální policie 
a vyšetřování, který případy vyšetřuje, 
na muže podal podnět k návrhu na vzetí 
do vazby. Muž měl v poslední době 
škodit a páchat protiprávní činnost 
například v Protivíně, kde ve středu 
20. ledna a ve čtvrtek 21. ledna opako-
vaně bez souhlasu nájemce a uživatelky 
bytu vnikl do obytných prostor a chtěl 
zde zůstat, což si nikdo nepřál a muži 
to nedovolili. Obviněný byt opustil až 
po rázném upozornění, že zde nemá co 
dělat. Stačil ale ještě napáchat škodu, 
v kamnech majitelce spálil oblečení a 
obuv.

 Ve čtvrtek 21. ledna odpoledne měl 
škodit také v Písku v obchodním domě, 
kde vnikl do dvaceti uzavřených ochran-
ných boxů, které rozbil pomocí pivního 
soudku a zboží z nich si uschoval pod 
oděv. Z dalšího zboží na prodejní ploše 
odstranil bezpečnostní prvky a opět vše 
schoval pod oblečení. Muže za poklad-
nami, kterými prošel bez zaplacení, 
zadržel pracovník ostrahy.

 Výčet napáchaných trestných činů 
pokračuje v obci Albrechtice nad Vlta-
vou, kde se měl pokusit v sobotu 23. 
ledna vloupat do čerpací stanice a chtěl 
ukrást cigarety, ale dovnitř se nedostal. 
Zkusil to tedy jinde. Stejnou noc se ještě 
pokusil vloupat do čerpací stanice v Pro-
tivíně, ale ani zde neuspěl. Pokračoval 

tedy až do Písku, kde škodil v prodejně 
potravin poblíž centra města. Rozbil 
vstupní dveře, vnikl do provozovny a 
do tašek si uložil bezmála 200 krabiček 
cigaret. Pachatel se ale z lupu dlouho 
neradoval, než stačil z prodejny utéct, již 
ho měli písečtí policisté. Škoda, kterou 
napáchal, činí bezmála 70 000 korun.

 Případy řešili policisté z obvodního 
oddělní Písek a Protivín, další vyšetřo-
vání vedou kriminalisté.

Výtržnictví v baru
 Předposlední lednový den vyjížděli pro-

tivínští policisté do jednoho z místních 
barů, kde mělo dojít k výtržnostem. 
Přibližně hodinu po půlnoci zde měl 
muž hrubě a vulgárně nadávat ženě a 
dokonce po ní měl hodit skleněný půllitr. 
Naštěstí nedošlo ke zraněním. Policisté 
případ dále zpracovávají ve zkráceném 
přípravném trestním řízení.

Maření výkonu úředního rozhodnutí
 Řidička si dne 28. ledna 2016 dopo-

ledne nedělala nic z uloženého trestu 
zákazu řízení a usedla za volant. Žena 
řídila osobní automobil značky VW 
Polo z náměstí v Protivíně a svou jízdu 
skončila o několik ulic dále u policejní 
hlídky. Policisté lustracemi zjistili, že 
žena má trest uložen až do roku 2017.
Žena si od policistů vyslechla sdělení 
podezření ze spáchání trestného činu, 
v další jízdě jí zabránili odtažením 
vozidla a případ řešili ve zkráceném 
přípravném trestním řízení.

Pod vlivem
 Protivínští policisté kontrolovali dne 

4. ledna 2016 v noci řidiče s osobním 
automobilem značky Audi, který jel 
ulicemi města, když ho v Jiráskově ulici 
kontrolovala hlídka. Policisté u muže 
provedli test na návykové látky, který 
byl pozitivní na amfetaminy. Policisté 
případ zpracovali a předali správnímu 
orgánu k dalšímu projednání. 

Ocenění Zlatá pivní pečeť a Zlatý český 
pramen 2016 byla v sobotu 6. února  
předána nejúspěšnějším výrobcům na 
slavnostním ceremoniálu v rámci pivo-
varnické přehlídky International Beer 
Festival v Českých Budějovicích.

HLAVNÍ CENA ZLATÁ PIVNÍ PEČEŤ 
2016 zůstává v jižních Čechách. Absolutně 
nejlepším pivem mezi více než tisícovkou 
konkurentů byl letos odbornou degustační 
jury senzačně zvolen 11stupňový světlý 
ležák z minipivovaru Jílovice. Vedle zmí-
něných hlavních cen bylo uděleno dalších 
33 Zlatých pivních pečetí ve 30 pivovar-
nických kategoriích. Degustací se účastnilo 
rekordních 225 pivovarů ze tří kontinentů. 
Do degustačních soutěží o Zlatou pivní pečeť 
se letos přihlásilo 1110 piv a ciderů. Zlatá 
pivní pečeť (Gold Brewer’s Seal) tak potvr-
dila renomé jedné z největších evropských 
degustačních soutěží. Největším sběratelem 
medailí byl letos Zlatý Bažant (Heineken 
Slovensko, Hurbanovo). Nejúspěšnějšími 
domácími pivovary byly Rožnovský pivovar 
z Rožnova pod Radhoštěm.

Nejdále si pro medaili musel jet pivovar 
Oirase z japonské Towady (bronz v kategorii 
Polotmavé pivo z minipivovaru).

ZLATÉ PIVNÍ PEČETI 2016

 Pivovary Lobkowicz Group
SVĚTLÝ LEŽÁK

3. Černá Hora Páter
Pivovar Černá Hora

KVASNICOVÉ

1. Lobkowicz Premium kvasnicové 
Pivovar Protivín

PŠENIČNÉ PIVO

„Do anonymní degustace bylo přihlá-
šeno 1 110 vzorků piv ve 30 kategoriích. 
O to víc nás těší fakt, že se nám podařilo 
obstát hned se třemi pivy skupiny Pivova-
ry Lobkowicz Group. Zlatou pivní pečeť 
jsme obdrželi za pivo Lobkowicz Premium 
Kvasnicový. Stříbrnou pivní pečeť získalo 
pivo Černá Hora Velen a Bronzovou pivní 
pečeť pivo Černá Hora Páter. Do Českých 
Budějovic dorazilo 225 účastníků ze tří kon-
tinentů. Většina z 65 zahraničních účastníků 
patřila k absolutní kvalitativní špičce, a tak 
je pro nás vítězství velká čest“, říká Michal 
Voldřich, sládek protivínského pivovaru, 
který také všechny tři ceny v sobotu 6. úno-
ra 2016 na slavnostním vyhlášení soutěže 
osobně převzal.

Známe vítěze degustačních soutěží 2016
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Naši předškoláci mají již po zápisech do školy a těší se na další nová dobrodružství, která 
ještě prožijí se svými kamarády v  mateřské škole.

V lednu navštívilo naši školku divadélko s pohádkou O vrbové víle. Úsměvná pohádka 
měla dětem připomenout, jak důležité je mít dobrého kamaráda. Divadelní společnost Pegas 
zase přivezla hru Příběhy panenky Jablenky. Legrační klauni upozornili děti na škodlivé účinky 
negativních jevů jako je alkohol.

Do třídy Včelek zavítal ke konci masopustního období veselý klaun Ferdinand v podobě 
paní učitelky. Prováděl různé kejkle a akrobatické taškařiny. Jako každoročně jsme toto období 
završili maškarním bálečkem. Rázem byly třídy plné princezen, kočiček, čertic, pirátů nebo 
dráčků. Rej masek jsme si všichni moc užili! 

Sáňkování jsme si letos opět vychutnali jen chvíli, tak jsme zvědaví, co nám tato zima ještě 
přichystá.

My jsme ale něco pro vás přichystali. Ptáte se co? Zajděte se podívat na práce vašich dětí 
do vitríny (vedle řeznictví), kde uvidíte, jak zima může být pestrá a radostná. Kolektiv 2. MŠ

ZÁPIS 
DO 2. MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Protivín, B. Němcové 806
škola v sousedství 

MUDr. Pacaltové – dětské lékařky
se koná ve středu 30. března 2016 

od 8 do 15 hodin
Zákonný zástupce si vezme rodný list 

dítěte a občanský průkaz. 
Přihlášku lze stáhnout na 

www.2msprotivin.webnode.cz

Zápis dětí do Mateřské školy Krč 
na rok 2016/17

se koná ve středu 30. března 2016
od 8 do 14 hodin.

Více informací na telefonu 382 251 544.

TROSEČNÍCI 
1. běh: neděle 3. 7.– sobota 16. 7. 
Hlavní vedoucí:  
„Stanley Skóťa“ –  Stanislav Skotnica
Celotáborová hra je inspirována popu-
lární televizní soutěží Survivor.  Děti, 
rozdělené do jednotlivých kmenů, se 
budou snažit v rozmanitých soutěžích, 
prověřujících jejich schopnosti, najít 
a vybojovat poklad ukrytý na území 
Kocandy.
ZÁHADA HLAVOLAMU
3. běh:  neděle 31. 7. – sobota 13. 8. 
Hlavní vedoucí: 
Radek Lenčík Lenemajer
Celotáborová hra na motivy z knih 
Jaroslava Foglara, plná dobrodružství, 
tajemství, poznávání a bojových her 
v přírodě.

ZÁPIS 
 DĚTÍ 
  DO 
   MŠ KRČ

LETNÍ TÁBORY NA KOCANDĚ 2016

Přihlášky a další informace  
www.kocandaci.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
v Protivíně v termínech 

4. – 8. 7. a  11. – 15. 7. 2016
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Na Písecku začíná realizace projektu, 
zaměřeného na rozvoj vzdělávání. Po 
jednání s městem Písek, dobrovolnými 
svazky obcí a místními akčními skupinami 
ze správního území ORP Písek bylo již 
v loňském roce navrženo, aby realizá-
torem projektu byl Svazek obcí regionu 
Písecko (SORP). 

 Na začátku ledna tak byl projekt „MÍST-
NÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁ-
NÍ SO ORP PÍSEK“ zahájen. Je zaměřen na 
vytvoření místního partnerství mezi školami, 
zřizovateli škol a dalšími subjekty na Písec-
ku. Výstupem jejich spolupráce bude místní 
akční plán, který bude obsahovat vhodné 
rozvojové náměty a projektové záměry škol. 
„Aktivity projektu pomohou školám a dalším 
institucím při plánování jejich investičních 
a neinvestičních záměrů tak, aby mohly 
bez problémů předkládat žádosti o finanční 
podporu svých aktivit z fondů EU a dalších 
programů“ sdělil předseda Rady regionu 
SORP Miroslav Sládek. 

V lednu a únoru se konají informační 
schůzky s jednotlivými školami a jejich 
zřizovateli, probíhají průzkumy, připravují 
se materiály pro tvorbu analýz. Ty budou 
jedním z podkladů pro činnost diskusních 
skupin, ve kterých se budou setkávat 
zástupci škol, zřizovatelů a dalších subjek-
tů (knihovny, domy dětí, apod.). Ze setkání 
vyplynou priority ve vzdělávání a návrhy 
záměrů, které pomohou priority naplňo-
vat. Průběžné výstupy bude projednávat 
a schvalovat řídící výbor. Po celou dobu 
trvání projektu (do června 2017) se budou 
také konat vzdělávací semináře pro pra-
covníky škol a workshopy zaměřené na 
aktuální témata. Při realizaci projektu bude 
využita metoda komunitního plánování. 
Podpoří se tím partnerství, komunikace 
a spolupráce mezi školami, jejich zřizova-
teli a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání. 
Zapojit se mohou i rodiče a každý, kdo 
má o oblast rozvoje vzdělávání zájem. 
Spolupráce a dlouhodobé plánování 
povede k dalšímu zlepšení kvality vzdě-
lávání v mateřských a základních školách 
a snazšímu přístupu jednotlivých subjektů 
k podpoře z EU fondů.

úterý 8. března v 19 hodin 
Dům kultury Protivín
KAREL IV. A JEHO MĚSTO PÍSEK
Osobnost římského císaře a českého krále 
Karla IV. je nad jiné známa i nejširší veřej-
ností. Přednáška „Karel IV. a jeho město 
Písek“ nebude znovu mapovat králův život, 
nýbrž se, věrně svému názvu, zaměří na 
vztahy mezi panovníkem a městem, které 
jsou zajímavé také díky občasným Kar-
lovým místním pobytům. Jejich intenzitu 
zcela logicky prohlubovala existence hradu 
ve městě, který panovníkovi poskytoval 
potřebné zázemí. Písek tak náleží mezi 
českými lokalitami k těm navštěvovanějším, 
poněvadž Karla jeho povinnosti velmi často 
vázaly k říši a v Čechách tak, pochopitelně 
kromě Prahy, pobýval významněji jen 
v několika městech. Některé panovníkovy 
písecké cesty směřovaly pravděpodobně 
také přes Protivín, respektive protivínský 
královský hrad a jeho hospodářské záze-
mí, podobně jako tudy mohla procházet i 
poselstva, směřující za Karlovým dvorem. 
Z toho důvodu tak téma může být blízké i 
srdcím protivínských patriotů.
Přednáší Mgr. Jan Adámek, historik 
Prácheňského muzea v Písku

neděle 20. března v 16 hodin
Dům kultury Protivín
POHÁDKA Z BUDÍKU
Loutkovou pohádku uvádí Teátr Pavla 
Šmída. 
Jsem váš nový učitel, tedy starší učitel 
nového předmětu ČASOPIS. Kdo z vás ví, 
co je to časopis? Ano časopis je předmět, 
ve kterém se budeme učit o času!

Dětská výtvarná soutěž „Malujeme rytíře, 
princezny (prince, krále), malujeme hrad“ 
– Pozor ještě máte možnost se zúčastnit. 
Termín odevzdání do výtvarných prací 

(na čtvrtce – formát A4) 29. února v knihov-
ně. V měsíci březnu bude v prostorách dět-
ského oddělení knihovny uspořádána z těchto 
prací výstavka. Nejlepší výkres vyhodnotí 
čtenáři – získá Cenu čtenářů. Pro vítěze 
bude připravena drobná odměna.

Vyhodnocení vánočního zábavného kvízu 
pro děti „Co víš o vánočních svátcích?“ 
Ze správných odpovědí byla vylosována 
slečna Anastázie Urbanová z Protivína, 
která od nás obdrží 2 volné vstupenky na 
dětské divadelní představení Teátru Pavla 
Šmída „Pohádka z budíku“, kterou uvede 
MěKS v neděli 20. března.
 
ČTENÁŘ ROKU 2015 – za největší počet 
vypůjčených knih z naší knihovny v roce 
2015 bude pro vyhodnoceného čtenáře 
připravena knižní odměna

Aktuální výstavky v knihovně:
Ze zlatého fondu naší knihovny 
(60. léta 19. století – počátek 20. století)
Velikonoce v našich knihách
Karel IV. 
700. výročí narození Otce vlasti

Z dalších akcí:
Rodiče s dětmi do knihovny – zápis začí-
najících čtenářů (5-7 let) po dobu jednoho 
roku zdarma - malý čtenář obdrží při první 
návštěvě knihovny na památku upomínkový 
list.

Hromadné exkurze do knihovny – po 
dohodě (na čísle 382 251 806, e-mail: 
knihovna@kultura-protivin.cz – možnost 
objednání na úterý nebo čtvrtek dopoledne. 
Nabídka platí po celý rok. 
Magnesia litera – CENA ČTENÁŘŮ – 
s podrobnostmi budou čtenáři seznámeni 
v knihovně

ČTENÍ POMÁHÁ - infor-
mace na www.ctenipomaha.
cz – zapojte se do projektu, 
který rozdělí každý rok 
10 milionů korun na dob-
ročinné účely.

K dispozici je výukový web www.virtualni-
kolega.cz zaměřený na praktické počítačové 
dovednosti - studovat může každý zájemce 
ve výpůjční době knihovny.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek 

opět prodává slepičky 
typu Tetra hnědá 

a Dominant ve všech barvách
Stáří 14 až 19 týdnů. 

Cena 149 až 180 Kč / ks.

Prodej se uskuteční 24. 3. 2016 
od 9.20 hodin 

u vlakového nádraží v Protivíně 

Při prodeji slepiček
VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK 

cena dle poptávky 
Informace: 
po – pá od 9 do16 hodin 
na telefonních číslech 
601 576 270, 606 550 204, 728 605 840 

PI

ŘÁDKOVÁ INZERCE
● Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 (40m2) v 

Protivíně, ul. Boženy Němcové. Klidná loka-
lita, cena 6 000 Kč + el. 

 Telefon 777 666 665
● Prodám palivové dřevo (smrk, borovice). 

Možno i větší množství najednou. Cena 
650 až 700 Kč/PRM. 

 Informace 604 778 275
● Pronajmu (i dlouhodobě) kompletně zre-

konstruovaný byt 2+1 ve čtvrtém patře 
(výtah) v panelovém domě B. Němcové 
735, Protivín (naproti školce) – nové omítky, 
podlahy, nová okna, zděné jádro, nová 
kuchyňská linka s myčkou, nová koupelna 
s pračkou, sklep atp. Cena 7 000 Kč/měsíc  

 Telefon 608 472 917
● Prodám kompletně zrekonstruovaný byt 

2+1 ve čtvrtém patře s výtahem v panelovém 
domě B. Němcové 735, Protivín (naproti 
školce), sklep, nová okna, nové omítky a pod-
lahy, nová kuchyňská linka s myčkou nádobí, 
nová koupelna s pračkou, zděné jádro atp. 
V perfektním stavu bez jakýchkoli vad. 

 Telefon 608 472 917

NOVÝ PROJEKT PODPOŘÍ ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ NA PÍSECKU

Březen – Měsíc čtenářů v Městské knihovně Protivín

MLADÁ RODINA HLEDÁ 
pronájem bytu 
3+1 nebo 3+kk 

v Protivíně. 
Telefon 725 652 937
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V sobotu 19. ledna se protivínské náměstí 
zaplnilo středověkým rykem a veselím, 
středověkými vůněmi a chutěmi a také 
středověkým řemeslem. Odehrála se zde 
totiž již čtvrtá masopustní veselice.

 Masopust je především slavnostní obdo-
bí mezi Vánocemi a začátkem čtyřicetidenní 
postní doby. Počátek tohoto období nastává 
vždy po svátku Tří králů (6. ledna) a má tedy 
pevné datum, ale jeho konec je závislý na 
datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od 
poloviny února do počátku března maso-
pustním úterým (letos 9. února), resp. Pope-
leční středou (letos 10. února). Masopust 
vychází především z římského nábožen-
ství, které s předjařím spojovalo vegetační 
a plodnostní božstva jako je Bakchus.  

Zveme ve čtvrtek 3. března na další kurz zdravého vaření. Tentokrát ochutnáme 
a naučíme se vařit z jáhel. Začínáme v 17.30 hodin.

Zveme děti 1. – 5. tříd na Noc s Andersenem, která se uskuteční v pátek 1. dubna od 
18 hodin v Pastelce. Čeká nás spousta her, soutěží, povídání si o knihách a čtení si z nich. 
Doporučujeme dětem, aby si přinesly svou oblíbenou knihu. Proběhne také soutěž o nejlepšího 
vypravěče. Děti si samy zvolí, kdo z nich umí nejlépe představit svou oblíbenou knihu nebo 
literární postavu. Pro výherce je připravena knižní odměna. Přihlášky posílejte e-mailem na 
pastelka@umc.cz nebo se objednávejte telefonicky čísle 608 519 929 do 20. března. Děti 
přespí v Pastelce do soboty 2. dubna. Rodiče si je vyzvednou v 8 hodin. Mgr. M. Šálková

POZVÁNKY DO PASTELKY
na březen

Masopust tedy hlavně představoval 
období hodování a veselí mezi dvěma post-
ními dobami. Během něj probíhaly taneční 
zábavy, zabijačky a také svatby. Toto období 
vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, 
zvaným Tučný čtvrtek (letos 4. února), 
spojeným se zabijačkou a hostinou.

Masopust  je také třídenní svátek, tedy 
masopustní neděle, pondělí a úterý, které 
jsou krajově étaké zvány končiny, ostatky, 
fašank či přímo masopust a konají se různé 
rituální úkony, průvod masek, scénické 
výstupy a končí taneční zábavou. Často 
používaný název karneval je synonymem 
masopustu a pochází z italského carnevale, 
což znamená dát masu „vale“, tedy  vlastně 
„maso pryč“. V současné době se většinou 
koná obchůzka s obřadními prvky typu tan-
ce či koledy či bez těchto obřadních prvků 
a je tak již jen prezentací masek a formou 
venkovské nebo městské lidové zábavy, 
která se váže k určitému datu v tomto 
období.

 V prvních dvou ročnících protivínského 
masopustu jsme hledali jeho tvář v tradiční 
růžičkové koledě, loni jsme se přiklonili 
k společnému tématu a vybrali Ze života 

hmyzu. Letos padla volba na Železný 
a zlatý středověk. Další změnou byl start 
i cíl průvodu na náměstí, což se ukázalo jako 
dobré rozhodnutí a přilákalo více účastníků 
i návštěvníků. K fungujícím bodům progra-
mu také patří dobrá muzika v podání party 
kolem Slávy Polanského, vytápěný stan 
a zabijačkové a další dobroty od Rychtářů. 
Kulinářskou lahůdkou byl letos pečený 
vůl s pučálkou (naklíčený hrách). I další 
nabídka nápojů a jídla včetně možnosti 
nákupu středověkých rekvizit byla boha-

4. PROTIVÍNSKÝ MASOPUST SE POVEDL

tá. K stěžejním bodům programu patřila 
i nabídka her a zábavy pro děti a návštěv-
níky. Ve středověkých stanech si mohli 
všichni zdarma vyzkoušet tradiční středo-
věká řemesla – výrobu zbroje, zpracování 
kůže a tkalcovství, dále středověké logické 
hry a hry typu házení míčků pro nejmenší. 
Odvážnější si zkusili střelbu z luku a kuše 
nebo zápas v aréně. Bylo z čeho vybírat 
a z čeho se těšit.

 Pro pořádání takhle velkých akcí nám 
v Protivíně schází místo typu sokolovny, 
kde se dle dochovaných pramenů první 
šibřinky (masopustní maškarní zábava 
s určitým tematickým rázem) konaly 
4. února 1923 za účastí 1 147 návštěvníků. 
Ale i to se jednou povede.

 Náš spolek spolupracuje s maškarami 
ze Skal a Milevska, vzájemně jsme se pod-
pořili v našich průvodech. Byli jsme tedy 
součástí nového českého rekordu, kdy se 
v Milevsku v několikakilometrovém prů-
vodu objevilo 1248 masek.

 Na závěr bychom rádi poděkovali 
všem aktivním členům Spolku fór Protivín 
za to množství nezištné práce, městu Pro-
tivín za podporu a restauraci U Rychtářů 
za zázemí.

Tématem pro příští rok bude VEČER-
NÍČEK, doufáme tedy, že se sejdeme opět 
v hojném počtu.

za Spolek fór Protivín
Jiří Morávek, Pavel Koc
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Novinky
městské
knihovny

Ve čtvrtek 28. ledna jsme se setkali na 
8. besedě Protivínského vlastivědného klu-
bu, tentokrát na téma „Život nejen s prou-
tím.“ Vzpomínat a zároveň předvést umění 
této práce přišel čerstvý devadesátník, pan 
Jaroslav Kolafa z Těšínova. Přinesl s sebou 
na ukázku hotové košíky a jeden rozdělaný, 
který před našimi zraky dokončil. Vyprávěl, 
odpovídal na dotazy a jeho prsty přitom 
automaticky „běhaly“ po obvodu košíku. Po 
jeho ukončení se rovnou pustil do dalšího. 
Novému košíku udělal dno, nakonec začal 
plést obvod. Během pletení odpovídal na 
časté dotazy, ze začátku ohledně košíkaření, 
pak i z jeho života. Prozradil na sebe, že 
nemá řidičák, a všichni, kdo ho znají, ví, že 
jezdíval s koňmi. V lese zase často dělával 
s motorovou pilou. 

Na začátku besedy ukazoval, jak se 
proutkům „domlouvá.“ Poté připomínal, 
že se proutky řežou, když stromy shodí 
listí, a že se proutky musí namáčet, aby 
byly ohebné. Vzpomínal i na to, jak se dřív 
dělávalo koště z březového proutí. Měl na to 
vychytávku v podobě plechovky od Májky, 
do které se daly proutky nabouchat tak, že 
z toho vzniklo koště tak akorát. Ukázal 
nám také svůj „vrkoč.“ Když se totiž cho-

dilo na brambory, nalepil se košík kolikrát 
na zvlhlou zem a košík byl pak o to těžší. 
A proto dole po obvodu dna vymyslel 
„vrkoč“ (ozdobný obvod dna košíku), takže 
dotyk se zemí je v podstatě jen v místě 
vrkoče. 

Na košíky používá většinou tři druhy 
vrbových proutků, nejkřehčí jsou ty červe-
né. Nevzpomínal si, že by se někdy vážně 
řízl. Počet košíků, které kdy udělal, není už 
možné odhadnout. Mívá je nadělané „do 
zásoby.“ Jednou k němu přišli Šumaváci 
a chtěli košík na houby. A rovnou ten nej-
větší. Jak podotkl pan Kolafa, tam mají na 
houby jinou míru. Nedělal jen různé druhy 
košíků (na trávu, „bramboráky“ apod.), 
nebo košťata, ale například i kukaně pro 
slepice. Jednu takovou mají od něj i v muzeu 
v Českých Budějovicích. 

Rozcházeli jsme se po více jak dvou 
hodinách a mnohým se domů ani nechtělo. 
Příští beseda bude zaměřena cyklisticky 
– vzpomínat na svoje zážitky přijdou Cyk-
lorafandy. 

Sledujte http://protivinnet.blogspot.cz/, 
kde najdete plán akcí v kalendáři.

Za PVK P. Čecháčková 
Foto Radek Lenemajer 

PRO DOSPĚLÉ – BELETRIE
Jaroslav Kuťák: Když zraje tráva – detek-
tivní příběh
Milan Dušek: Velká vánice – detektivní 
pátrání
Barbora Robošová: Žárlivka – milostný 
příběh pro ženy
Simon Scarrow: Krvaví havrani – historic-
ký román ze starověkého Říma
Arto Paasilinna: Živý na vlastním pohřbu, 
Komu není shůry dáno, dlouho duchem 
nebude – humoristické romány

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Renáta Fučíková: Praha v srdci – 189 
příběhů města a lidí – seznámení s historií 
hlavního města 
70 pohádek a pověstí z Lesní říše: ilustro-
vaný atlas strašidel – výprava za kouzelnými 
bytostmi
Petra Soukupová: Bertík a čmuchadlo 
– příběh chlapce a jeho kamarádů
David Walliams: Příšerná teta – humorné 
příběhy, anglická literatura 
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky. 
Zápisky Grega Heffleyho – 1. část, Rod-
rick je king – 2. část, Poslední kapka 
– 3. část, Psí život – 4. část, Ošklivá pravda 
– 5. část, Ponorková nemoc – 6. část, 
Páté kolo u vozu – 7. část, Fakt smůla 
– 8. část, Výlet za všechny peníze – 9. část 
– humoristické romány pro chlapce od 
10 let se staly literárním bestsellerem

Osmé setkání Protivínského vlastivědného klubu

Ze školních prací  
Žáci 8. A měli vymyslet krátkou básničku na pís-
meno, kterým začíná jejich jméno.

Písmeno „F“ píšu rád,
je to můj kamarád.
Dlouhou čárku napíšu,
dvě malé k ní připíšu.
Kdyby nebyl Fanda,
nebyla by sranda.  F. Urban

El patří mezi souhlásky,
někdy připomíná stříšky.
Elko je jako skoba,
ve slovech je ho třeba. L. Kolafa

K je v naší abecedě,
na boku má zobáček.
Psát ho umí táta, máma
i každý malý prvňáček. K. Charvátová

Písmeno Té připomíná kříž,
na kterém byl ukřižován Ježíš.

V toho muže stále věříš
a vzpomínky si na něj střežíš. T. Podhorská

Písmeno Pé
je prostě mé,
příjemně znějící, to zaprvé
a osmnácté v abecedě, to zadruhé. P. Bláha

Tečka, čárka, vykřičník,
já jsem starý uličník.
Mám svůj oblouček,
co vypadá jak klobouček. P. Štěpánek

Dé mi připomíná moje jméno.
Připomíná taky písečné duny.
Připomíná mi i jméno Daniela Landy.
Nic jiného nepřipomíná, takže je zbytečné.
   D. Racík

Jé je jako skluzavka,
co vyhodí Tě do nebes,
Když sklouzneš, 
letíš ještě dnes.

J. Šídlo

ZÁPIS 
DO 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Protivín, Ve školce 586 

se koná ve středu 30. března 2016 
od 8 do 15 hodin

Zveme rodiče s dětmi
i na prohlídku mateřské školy.
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Někteří z nás mají to štěstí, že jejich životní vášeň se stane jejich 
povoláním. Jedním z těchto šťastlivců je i pan Jiří Hladký, 
který je už přes třicet let památkářem. Jeho entuziasmus, ale také 
neuvěřitelně široké povědomí vás okouzlí a jeho sympatický 
úsměv vám nedovolí se odtrhnout.
Památkářem se člověk nestane ze dne na den. Jaká byla vaše 
cesta k tomuto povolání či spíše poslání?
Já jsem absolvent filmové školy, konkrétně v Čimelicích. A řízením 
osudu jsem se různými oklikami dostal zpátky do Písku. Dělal 
jsem tady na kulturním středisku, dělal jsem v divadle, dělal jsem 
nějakou dobu u vojáků jako občanský pracovník. A pak z toho 
divadla jsem dostal nabídku jít na tehdejší okresní národní výbor, 
já jsem tam šel a asi po roce se uvolnilo místo památkáře. Oni mi 
to místo nabídli, já jsem řekl, že by se mi to moc líbilo, ale že chci 
ještě chodit do školy. Takže jsem šel ještě na čtyři roky do školy. 
Dva roky z toho byly na Národním památkovém ústavu a dva roky 
byly na fakultě dějin umění. No a teď už to dělám skoro třicet let.
Byla nějaká konkrétní 
památka, která se stala 
zlomovou ve vašem 
rozhodnutí „být či nebýt“ 
památkářem?
Já  mám  srdeční záležitosti 
asi tři. V první řadě je to 
Kamenný most v Písku. 
Já jsem měl tu čest 
opravovat ho dvakrát. 
Jednou před povodní 
(v letech 1996 – 1998, 
pozn.) a jednou po po-
vodni. A je pravda, že nám 
řekli, že kdybychom tu 
první opravu neudělali, že 
ten most částečně spadl. 
V roce 1994 se zjistilo, 
že skrz pilíře mostu už 
protéká voda a musí se s tím něco dělat. Teď se vymýšlelo jak, 
protože takhle starý most v republice nikdo už dlouho neopra-
voval. Takže i firma, která to vyhrála, vymýšlela za pochodu 
technologie, jak to udělat, když to předtím nikdo nedělal. Ta 
práce byla i takhle zajímavá. Most se vlastně přišrouboval ke 
skále. Když jdete po mostě a vidíte ty pilíře, tak v každém pilíři 
je devět děr. V těch dírách jsou 11 metrů dlouh8 a 4,5 centimetru 
silná nerezová táhla, která jsou přichycena do skály na závit. 
A nahoře je pancéřová deska, která je natažená na 40 atmosfér. 
To doufejme žádná voda neporuší. Ale most, to je hlavní srdeční 
záležitost. Když se odněkud vrátím, tak přejdu po Kamenném 
mostě a vím, že jsem doma.
Pak je to komplex milevského kláštera premonstrátů, který je 
obdivuhodný. Tam jsem strávil vlastně všechna ta léta, co jsem 
to dělal.
A pak miluju všechny kapličky, boží muka, výklenkové kapličky,… 
Prostě takové ty mrňousky, kterých je tady na stovky a jeden je 
hezčí než druhý.
Byl v rodině někdo, kdo by se věnoval památkám?
Ne, u nás ne. Maminka byla kadeřnice, tatínek byl krejčí..
A bude někdo z vašich blízkých kráčet ve vašich šlépějích?
Já se teď snažím ovlivňovat svá čtyři vnoučata. Evženka moje zlatá 
vypadá, že jo. Je velmi šikovná na ruce, takže to vypadá dobře.
A je pro vás nějaká kaplička či boží muka ten „top“?
Víte, když už mám všech takříkajíc plný zuby, tak se sbalím a jedu 
mezi Bernartice a Borovany. Tam je kostelíček, který se jmenuje 
Sv. Rozárka. U té Rozárky je kaplička, v kapličce je studánka. 
Ta studánka je léčivá na oči, vztahuje se k tomu i krásná pověst. 

Kolem toho jsou lípy. A tam, když si lehnete, tak je vám úplně 
všechno jedno. Ten kostelík je malebný, studánka nádherná, okolo 
jsou sošky, kousek od toho je prostor, kde býval morový hřbitov. Je 
to tam prostě mimořádné. Špatně se to hledá, protože málokdo to 
zná. Musíte se zeptat v Bernarticích, protože tam je to do lesa, do 
polí, trošku komplikované.
Máte na svém kontě již několik knih. Je některá z nich vaší 
favoritkou?
Asi jo. Asi „kapličky“ („Kapličky, boží  muka, výklenkové kapličky, 
a zvoničky na Milevsku a Písecku“). Protože když tu knížku celou 
prohlédnete, tak nenajdete ani jednu, která by byla stejná nebo 
podobná s jinou. Prostě ty lidi, kteří to na vesnicích stavěli, to byli 
obyčejní zedníci. Na to nebyl projekt, na to nebylo schvalovací 
řízení. A oni prostě měli tolik vkusu, takovou představivost a smysl 
pro míru – jak to může být vysoké, jak už ne, protože to spadne… 
Prostě tihle chlapi byli skvělí a oni těmi kapličkami, kterých je 
zhruba 400 na okrese, nahrazovali lidem to, že nemohli chodit 

do kostela. Měli ho daleko 
a chodili tam jednou za 
týden nebo i jednou za 
měsíc. Ale do té kapličky 
se mohli dojít pomodlit 
kdykoliv. To bylo pro ně 
hrozně fajn. Ty kapličky 
byly vyzdobené, nikdo 
nic nekradl, všechny byly 
otevřené. Všechny kos-
tely byly otevřené! Nikdy 
nebyl zavřený kostel na 
noc. Kdykoliv mohl člověk 
dovnitř. Dneska je to za 
mříží a nevidíte vůbec nic.
No ale tyhle malé věci, 
ty kapličky, boží muka 
a křížky, to jsou takové 
korálky. A když jedete tou 

jihočeskou krajinou, tak jich najdete neuvěřitelné množství. Ale 
musíte se dívat.
A která z nich pro Vás byla nejnáročnější na vypracování? Ať 
už z hlediska časového nebo materiálového.
„Křížky“, jednoznačně „křížky“. Těch je 900. A já jsem je vlastně 
měl a nebyl o to žádný zájem. Tak jsem milé křížky uložil. Dove-
dete si představit, kolik je to obrázků, CD a popisů. No a ležely 
několik let. Pak najednou, jestli bych to mohl udělat. Já že jo, ale 
oni, že to potřebují do třech měsíců. To jsem říkal, že se zbláznili. 
Já jsem je v podstatě musel objet a nafotit ještě jednou. Já jsem je 
zapomněl, nebo nezapomněl, ale když to člověk chce psát, tak ty 
kusé poznámky nestačily. A stejně je nemám všechny. Samozřejmě, 
že lidi jsou báječní a píšou mi, že našli křížek. Rovnou mi to 
poslali s fotkou a kde to je. Já mám krabici, tam to srovnávám. 
A potřeboval bych nějakého mladého, dobrého, kterému nejde 
o peníze a má čas, že by to „dorazil“.
Napsat a vydat knihu není v dnešní době nic jednoduchého. 
Je někdo, kdo vám s nimi pomáhal?
Pomáhala mi moje žena s křížky. Za tu dobu, co jsme spolu jezdili, 
jsme se asi tak třicetkrát rozvedli a odstěhovali se od sebe. Protože 
já to hledal jinde, ona to hledala taky jinde…
Samozřejmě, že jsem měl spoustu lidí, kteří mi pomohli. Nejlepší 
byli staříčkové a stařenky na vesnicích, když vám k tomu vyprávěli 
ještě, proč tam ten křížek stojí, co se tam stalo. Že třeba Máňa 
čekala na milého, až se jí vrátí z vojny. A aby viděla dál, tak nosila 
kameny, na které si stoupala. Je kaplička, které se říká „Na Vartě“. 
Ona tam chodila číhat toho kluka, který se nikdy nevrátil.

„Písecký most je pro mne 

> > > > > >
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Sám jste zmínil, že se křížky stavěly z mnoha různých důvodů. 
Můžete jmenovat ještě další?
Stalo se něco hezkého, stalo se něco ošklivého. Někdo se nevrátil 
z první světové války, někdo se naopak vrátil. Někdo odešel do 
Ameriky, dařilo se mu tam, tak poslal peníze na křížek. Nebo se 
třeba jinoši smetanolhotští, jak je na křížku napsáno, dohodli 
a sebrali peníze - a dali je na křížek. Nebo sedlák si to postavil 
třeba na kraji svého pole. Vždycky ty křížky stály u cesty. Dneska, 
když vidíte krajinu a křížek je v širém poli, tak víte, že tam vedla 
cesta. Že by křížek stál ausgerechnet v širém poli, tak to teda 
takové případy nejsou. Akorát snad ten Putimský, který stál tam, 
kde zabil blesk tři sloužící.
Ale hodně jich je opravdu z první světové války. Na každé ves-
nici je kámen, na kterém jsou jména. První světová válka byla 
pro Čechy daleko horší než druhá. Protože tam jsme tu povinnost 
neměli, ale za císaře pána jsme ji měli.
Je na Písecku křížek, který je unikátní? Ať už důvodem 
postavení, vzhledem?
Je vesnice, která se jmenuje Minice. Ta vesnice je za Pohořím. 
Tak tam je pravděpodobně nejstarší datovaný křížek, který má 
rozeznatelné číslice 145-. Chybí ta poslední. Pak máme datované 
1760, ale převážná většina je 19. století. Já jsem končil před 
druhou světovou válkou.
Prozradíte nám, co za knihu chystáte nyní?
Mám lehce rozepsané dvě, jednu více, jednu méně. Jedna by se 
možná mohla jmenovat „Všechno z kamene“ nebo tak nějak. 
A budou to vlastně sochy, morové sloupy, ale třeba i kamenný 
směrník v Protivíně naproti škole… Prostě všechno, co je 
z kamene. To je jedna věc. A pak druhá věc, ke které mě nutí jeden 
můj kamarád, protože se v tom nevyzná. A to by měly být atributy 
svatých. To znamená vlastně, podle čeho poznáte svatého v kos-
tele. Když se zastavíte před oltářem, tak dokážete říct, kdo to je, 
podle toho, co má v ruce nebo na hlavě. Asi udělám těch 60, které 
se tady vyskytují.
Pak ještě jsem nucen ke knize, ke které se ale nechci zavázat, 
protože bych potřeboval nejlépe stavebního inženýra nebo geo-
deta a to je selské baroko. Ale k tomu já potřebuju někoho, kdo mi 
to zaměří nebo zakreslí. Já nejsem stavař… Já to můžu popsat, ale 
nenakreslím to.
Díky svým znalostem jste v minulosti spolupracoval například 
s policií či se stavebními firmami, které se zabývají opravou 
památek. Jaké byly tyto spolupráce, jak probíhaly? Ome-
zovalo vás to nějak?
Spíš jsem je omezoval já. Protože oni nebyli zvyklí. Takhle, 
v minulém režimu byl jediný podnik, který mohl stavět. To byl 
okresní stavební podnik. To byla doba, kdy my měli spoustu 
peněz na památky, ale nebyl, kdo by to opravoval. Pak přišel 
boom sanačních omítek, plastových oken a podobných hrůz. Ale 
ty firmy se dnes postupně vrací k tomu, co používali naši dědové 
a pradědové.
Vy jste v minulosti přednášel i v Protivíně. Vzpomenete si ještě 
na ohlasy publika?
Ale jo, lidi se ptali, povídali jsme si. Hlavně mi zase říkali, že ví 
o křížku, o kterém já nevím.
Je nějaká památka v Protivíně či blízkém okolí, která je něčím 
výjimečná?
Vy máte ve svém okolí takové poklady! Buď o nich víte a nemluvíte 
o nich, nebo o nich nevíte… Vy máte Myšenec – jak Přemyslovský 
hrad, tak kostel, kde jsou neuvěřitelné malby v sakristii. To nemá 
nikdo.
Totéž máte v Krči. Původně kostel sv. Mikuláše, dnes sv. Václava. 
Je to mrňavoučké, ale je to narvané gotickými malbami.
My teď přes léto otevřeme oba kostely, tak se můžete přijet podívat.

Počínaje tímto číslem budete čtenářům Protivínských listů 
pomáhat objevovat či znovuobjevovat krásné památky v okolí. 
Prozradíte, na co všechno se mohou v této sérii těšit?
Já jsem si to nazval „Cesta k Protivínu…“. Já si vezmu katastr 
Protivína, co je vlastně vaše. A rád bych popsal hezké věci, které 
v tom katastru jsou. Rozhodně Myšenec, rozhodně Krč, ale taky 
určitě takové krásy, jako jsou Zelendárky, jako je váš židovský 
hřbitov, most na Císařské cestě, Chvaletice, Klokočínská tvrz… 
Máte tam toho milion.
A co z toho je pro vás to nejlepší?
Pro mě určitě Myšenec a jeho sakristie. To nemá obdoby. Když si 
otevřete knížku „Nástěnné gotické malířství v Čechách“, tak hned 
vepředu najdete Myšenec, protože to je perla. A teď jsme to uvnitř 
zrekonstruovali. Bc. Martina Tesařová

Foto archiv

jako středobod vesmíru…“

KŘÍŽE A KŘÍŽKY NA PÍSECKU A MILEVSKU.
„Milý čtenáři,
není posláním této knihy soudit teorie, nebo rozvíjet rádoby 
odborné debaty. Nikoliv. Jenom jsem chtěl připomenout a ukázat, 
kolik krásy, poezie, pověstí a pravd je v naší krásné krajině 
zakleto do něčeho tak prostého jako je kříž….“. 

Jiří Hladký

> > > > > >
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Při sčítání lidu v roce 1930 bylo napočítáno 124 obyvatel. V 
obci, podle údajů z roku 2005, bylo celkem 22 domů, z nichž 
je 15 trvale obydleno.

BUDIČOVICE
Budičovice (Budišovice) ves při potoku Skalském na severu se 218 občany českými a katolickými (108 mužů, 110 žen). Bývalý kraj Písecký 
a panství Protivín, fara vzdálená půl hodiny společně i škola v Heřmani. Poštovní úřad v Protivíně. Poplužní dvůr Budičovický se Skalským 
poplužním dvorem mají 194 ha. Samoty: Bašta – Božovice při rybníce Tvrzském,druhdy ves nyní hájovna. Bašta je domek pro hlídače ryb-
níků, jímžto se voda přivádí stokou Radoňskou a ještě samota poplužní dvůr Dvorec o 295 ha, stojí na místě bývalé vsi Modlíškovice, kde 
byla tvrz, odkudž se psal panský rod Chřepických z Modliškovic. Od r. 1437 jmenují se Budičovice mezi osadami, kde seděli manové Zvíkov-
ští. Roku 1462 seděl na manském dvoře Matyáš Žák ze Skal a Budičovice a 40 kop na tomto dvoře upsal bratrům svým Havlovi a Václavovi. 
Roku 1543 držel dvůr Václav Želísko z Tourové a roku 1566 byla tu tři manství Zvíkovská, z nichž jedno držel Oldřich Želísko z Tourové, který 
s bratrem Václavem prodal jedno manství již roku 1558 Dětřichovi Slatinskému. Roku 1574 připomíná se Vilém Čejkovský z Čejkov na Budi-
čovicích, které se statkem Drahonickým se dostaly k panství Protivínskému. 
POPIS OKRESNÍHO HEJTMANSTVÍ PÍSECKÉHO, NAKLADATEL F. KYTKA, V PRAZE 1889. Potud historie a dnes?

CESTA K PROTIVÍNU…  /Jiří Hladký/ 1. díl

Budičovice jsou jednou z nejkompaktnějších a nejlépe 
zachovalých vesnických památkových zón. Byla vyhlášena 
v roce 1995. Selské baroko zde můžeme vidět v několika jeho 
podobách (foto č.1). Jedinečností, která je v jižních Čechách 
k vidění právě jen v Budičovicích, je typ tzv. „dvouvjezdové-
ho statku“. Všechny čtyři takto dochované areály mají vjezd 
do dvora nejen z návsi (dokonce čp. 117 má dva vjezdy 
i z návsi), ale také skrze stodolu i z polí a luk za statkem. 

Nejmladší z nich je čp. 67 „U Staňů“ s datací 1902. Říkejme 
mu „zelenej“ (foto č. 2). Obytné stavení vyhořelo, a proto zno-
vuobnovený štít již není tolik zdobný, jak byl pravděpodobně 
ten původní. Vjezdová brána je novostavbou. Původní padla 
za oběť potřebám vjezdu do dvora technikou, které původ-
ní brána nevyhovovala. Tu dnešní podobu dostala brána až 

po revoluci, kdy se na statek vrátil syn původního majite-
le a podle dobových fotografií a obrazu byla brána znovu 
vyzdvižena do původní podoby. Ovšem ostatní části areálu 
statku jsou velmi zachovalé. Stojíme-li na dvoře a půjdeme 
ve směru hodinových ručiček, tak uvidíme: obytné stavení 
s dřevěnými dveřmi k dřevěným schodům na půdu. Ved-
le uvidíme velmi dobře zachovalou sýpku, dokonce ještě 

s původní „mazanicí“ na podlaze půdy. Je postavena, stej-
ně jako ostatní části statku, převážně z kamene, který je 
vyspárován a okolo oken a dveří je zdoben šambránami 
z cihel (foto č. 3). Dalším stavením jsou stáje, které bývaly 
plné domácího zvířectva (foto č. 4). V průčelí dvora najde-
me dvouvjezdovou stodolu (foto č. 5). Vpravo od ní stojí 
otevřený prostor nesený sloupy, který sloužil k uschování 
hospodářských strojů ochráněných takto před povětrnostní-
mi vlivy. Posledním objektem je tzv. „výminek“, který sloužil 

k ubytování starších členů rodiny statkáře (foto č. 6). Pouze 
ve fragmentu můžeme ještě vidět tzv. „loch“, do kterého se 
uskladňovaly brambory, mrkev, jablka, naložené zelí atd.

1

2

3

4

5

6

Pokračování příště.
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 1. 2. syn Tomáš Leškanič

 Simoně Čihulové z Protivína
❀ 5. 2. syn Dominik Krásny

 Denise Krejčové z Protivína
❀ 5. 2. dcera Vanesa Samková

 Janě Jelínkové z Protivína
❀ 15. 2. dcera Erika

 Erice Jarošové z Protivína

ZEMŘELI

✝  17. 1. Libuše Vítovcová

 71 let, Protivín
✝  24. 1. Marie Leváková

 83 let, Protivín
✝  27. 1. Marie Marková

 89 let, Protivín
✝  4. 2. Marie Jarešová

 85 let, Protivín
✝  9. 2. PhMr. Alena Nováková

 86 let, Myšenec

VZPOMÍNKA
 Dne 16. 2. 2016 uplynul rok,
co nás opustil ve věku 59 let 
pan Miroslav Zítek.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

Děkujeme. 
Jitka, Míra, Martina s rodinou

VZPOMÍNKA
V životě se loučíme mnohokrát, ale jen jednou navždy. 
Dne 19. února uplynul smutný rok od úmrtí, kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan Ferdinand Šmitmajer z Protivína.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Emilie, dcery Milenka a Evička s rodinami.

Letošní Národní týden manželství 
(NTM), který začal 8. února, nesl mot-
to „Manželství je víc než kus papíru“. 
Snad proto, že je mezi lidmi stále běžnější 
považovat manželství za cár papíru, který 
již nikdo ke skutečné lásce nepotřebuje, se 
iniciativa NTM pokusila ukázat, že vztah 
v manželství je mnohem víc. A že pokud 
je oddací list jen kusem papíru, je to podi-
vuhodně důležitý papír. Během NTM opět 
v celé ČR proběhly desítky akcí, kde si 
mohly páry připomenout, co pro ně a hlavně 
jejich protějšky manželství znamená.

„Je-li manželství jen kusem papíru, proč 
se lidé tolik bojí do něj vstupovat? Jde-li o 
tak bezvýznamný krok, proč ho neudělat? 
Lidé nevstupují do manželství naopak právě 
proto, že jde o něco důležitého, o závazek 
k druhému, který činíme před svými rodi-
nami a přáteli. Veřejně se tak deklarujeme, 
že nejsme jen „přátelé s benefity“, ale že je 
naše láska natolik velká, že jsme ochotní 
k závazku vůči druhému,“ řekl k tématu 
NTM jeho koordinátor Petr Adame.

Soužití nesezdaných párů je v ČR stále 
častějším jevem, který je ale zároveň velmi 
obtížně statisticky sledovatelný. Prodlužu-
je se délka kohabitace před vstupem do 
manželství a zvyšuje se i počet lidí, kteří 
do manželství nevstupují vůbec. Přesto se 
ale ukazuje, že především v prvních letech 
takového vztahu je pravděpodobnost jeho 
rozpadu až pětkrát větší než u tradičního 
manželství. Pokud spolu nesezdaný pár 
vydrží déle, pravděpodobnost se snižuje, ale 
zároveň mnoho nesezdaných párů vstupuje 
do manželství s příchodem dětí. 

Manželství podpisem papíru teprve 
začíná a žádný papír samozřejmě sám 
o sobě nezaručí jeho štěstí. Oddací list je ale 
symbolem něčeho víc. Vztahová poradkyně, 
tajemnice NTM a autorka knihy Hlavu vzhů-
ru, rodiče Milena Mikulková shrnula tři hod-
noty, které mohou být pro páry během NTM 
inspirací a tématem k zamyšlení a které jsou 
klíčové pro každé spokojené manželství:

Důvěra – poskytuje partnerům prostor 
pro sdílení a nejniternější i nejintimnější 
prožívání toho druhého, které vede k vzá-
jemnému poznání. Je sycena komunikací, 
oddaností, nasloucháním, emočním bez-
pečím a pochopením. Je ochotou k větší 
otevřenosti a zranitelnosti.

Druhou hodnotou je závazek. Je pro-
jevem vůle a rozumu, ale hlavně ukazuje 
na to, že každý vztah je svým způsobem 
rozhodnutí. Upevňuje se úctou a respektem, 
věnovaným časem a pozorností. Kde není 
závazek, tam chybí i bezpečí pro skutečně 
hluboký vztah.

Třetím pilířem manželské lásky je 
pak vášeň, která dodává vztahům šťávu 
a energii. Vášeň se rozdmýchává společnými 
zážitky, intimitou a oboustrannou sexuální 
rozkoší.

Bolest v manželství často souvisí 
s narušením některého z těchto pilířů. 

A i letošní Národní týden manželství 
byl víc než jen kus papíru. Pastelka se do 
něj zapojila již potřetí tím, že uspořáda-
la večeři pro manželské páry. Pozvání 
přijalo na 20 účastníků. NTM v Pastelce 
podpořila Komunitní Nadace Blanicko-
Otavská. Mgr. M. Šálková

BLAHOPŘÁNÍ 

V úterý 1. března 
se dožije 80 let 
paní 
Blažena Vlasatá 
z Protivína. 
 Do dalších let 
 přeje rodina a přátelé 
 hodně zdraví a vše nejlepší. 

 Dne 18. února 2016 
uplynulo 30 let od úmrtí 
archeologa, vlastivědného 
pracovníka a spoluza-
kladatele protivínského 
muzea Karla Slepičky.

Karel Slepička se narodil 25. února 
1900 v Protivíně, zemřel 18. února 1986 
v Praze. Jako archeolog a současně 
historik je pro nás významný svými 
vlastivědnými pracemi o Protivínsku. 

Už jako mladý úředník ministerstva 
školství publikoval své první články. 
Během celého života shromáždil 
značné množství poznatků z historie 
města. Svoji profesní kariéru završil 
ve středověkém oddělení Archeo-
logického ústavu ČSAV a prováděl 
záchranné výzkumy na Slapské pře-
hradě a na vodním díle Orlík. Zájem 
o dějiny rodného města Protivína 
ho přivedl ke studiu zpráv o městě 
i okolí. Studoval veškerou historickou 
literaturu, časopisy a archivní mate-
riály. Čerpal ze souboru záznamů ze 
všech dílů sbírky Archiv český, Sněmy 
české i materiál Zemského archivu 
českého. Podrobně studoval materiály 
Státního oblastního archivu Třeboň 
v Jindřichově Hradci, kde podrobně 
se všemi škrty, opravami a doplňky 
opsal soubor tzv. hradeckých účtů, 
tj. záznamů příjmů a vydání statku 
Protivína z let 1564 – 1598. 

Své poznatky uplatňoval ve svých 
četných přednáškách a při publikování 
článků v regionálních časopisech.

Spolu s Františkem Krhounem stál 
u zrodu Musea města Protivína, které 
bylo otevřeno 28. října 1932. 

Z díla Karla Slepičky si u příležitosti 
30. výročí úmrtí připomeňme dva člán-
ky, jejichž obsah je pro místní obyvatele 
jistě zajímavý: 
O jménu města Protivína, jakož 
i o jménech některých obcí okolních 
– rok 1928
(Pramen: Zlatá stezka, vlastivědný 
sborník, ročník II. (1928 – 1929), 
str. 25 – 27
Paličové – zakládání požárů v 18. 
století z popudu francouzského krále 
– rok 1930 
(Prameny: Beckovský: Poselkyně sta-
rých příběhův, Palacký: Dějiny národa 
českého, Archiv český I. – XX., Vlas-
tivědný sborník „Zlatá stezka“ ročník 
III. – 1929 – 1930, str. 115 – 117 a 135 
– 136)

Je manželství jen kus papíru?

VZPOMÍNKA 
NA SLAVNÉHO 

PROTIVÍNSKÉHO 
RODÁKA
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KRČ

POŘÁDÁ

VI. HASIČSKÝ BÁL
dne: 5. 3. 2016 od: 20 hodin 
kde: Kulturní dům Žďár
vstupné: 120 Kč
K tanci a poslechu hraje Elizabeth 
Bohatá tombola a půlnoční překvapení 
Více informací na www.sdhkrc.cz 

Infocentrum 
a galerie Kaplanka 

zvou na výstavy
V podkroví probíhá výstava ole-

jomaleb Marie Gabriely Lhotové 
nazvaná Cesty pěšky. 

Její obrazy vystřídá v březnu 
přehlídka tvorby Jozefa Švače, 
malíře pocházejícího ze Sloven-
ska a v současné době žijícího 

v jihočeském Písku. Je členem Slo-
venské výtvarné únie, Spolku C+S 
a Společnosti volných výtvarných 
umělců. Výstava potrvá do konce 
dubna. 

Dále v  prostorách Infocentra 
můžete zhlédnout výstavu fotogra-
fií, které mapují pětiletou činnost 

Mateřského centra Pastelka. 
Od března do dubna zde předsta-

ví svá díla tři členky Prácheňské 

umělecké besedy. 

„Většina lidí se domnívá, že dobrodružství 
může zažít jen v cizině. Přitom nedaleko je 
kraj plný romantiky a také poznání. Kdysi jsme 
říkali s kamarády tomuhle kraji mezi lesy Malá 
Šumava. Jděte a pochopíte proč.“

Na počátku adventu vydalo Městské 
kulturní středisko v Protivíně knížku Petra 
Sládka V krajině s krajinou s ilustracemi 
ing. Heleny Mašindové (protivínské fotografky) 
a s černobílými fotografiemi z autorova archi-
vu ve spolupráci s vodňanskou PTS. Tramp, 
sběratel, milovník foglarovek, od roku 1997 
dopisovatel Protivínských listů a vášnivý 
houbař nám v krátkých zamyšleních předává 
svou lásku k rodnému kraji a místům v příro-
dě, které měl rád. Neopustíme okolí Protivína 
a břehy řeky Blanice, a přesto budeme neuvěři-
telně obohaceni. Písecké hory a jejich součást 
autorovy Protivínské hory vychovaly jistě 
mnoho milovníků lesa, turistů a trampů. Sám 
spisovatel již v dětství propadl nepotlačitelné 
touze se pravidelně ve volných chvílích vracet 
na jemu již známá místa. Splnil si chlapecký 
sen navštívit všechny pojmenované i bezejmen-
né kopce blízkých hor. Čtenáře vede k lesním 
studánkám, veřejnosti známých i utajených. 
Rozkrývá romantiku zdejších rybníků, na 
jejichž hladině se odráží vysoké jihočeské 
nebe. „Zde se máme, protože vidíme oblohu 
podvakrát.“ Až se budete chtít podívat z dálky 
na naše Vodňanské hory, vyrazte naproti do 
kopců nad Protivínem. Nebudete zklamáni. 
Petr Sládek velmi dobře znal také Vodňansko 
a vzdálenou Šumavu. Měl především rád lesní 
přírodu a svůj domov.  J. Velková

Knížku si můžete zakoupit v Městské 
knihovně Protivín nebo Infocentru Protivín.

Únorové dni jsou ve znamení masopustních veselic a prů-
vodů. Svou tradici má také ve Skalách, kde si získává stále 
větší oblibu.  Foto Jiří Kvasnovský

INFORMAČNÍ CENTRUM PROTIVÍN

Krajina dvojí oblohy
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NAŠE MOTTO ZNÍ: 
„Nemusíš mít choppera, 
abys byl motorkářem, 
stačí umět se poprat 
s dvěma koly na bílý čáře…“

MoToLoM 2016
Druhý sraz motorkářů všech kuba-
tur v Záboří u Protivína na hasičské 
vyhlídce na vrchu v sobotu 5. března 
2016 od 13 hodin.
Program: 
Malá vyjížďka po okolí (dle počasí)
Občerstvení připraveno. Motorky lze 
do příštího dne zaparkovat v garáži.
Pořadatel: SDH Záboří

www.sdhzabori.cz, 
www.kapelakrypton.cz

Informace na telefonu 724 257 287
Protivínští taekwonďáci tentokrát bojovali místo tréninku laserovými zbraněmi. Boje 
to byly urputné, ale jako vždy čestné.  Foto p. Kalíšek.

Další výsledky stolních tenistů Slavoje Pro-
tivín v mistrovských soutěžích.
KRAJSKÝ PŘEBOR 
El. Strakonice B : Slavoj A  10:7
 (Dubský 2, Votava 2, Mareš 1, 
 Tománek 1, debl)
Cehnice A : Slavoj A  4:10
 (Votava 3, Dubský 2, Tománek 2, 
 Mareš 1, debly)
Slavoj A : Sokol Nová Ves A  10:3
 (Dubský 3, Votava 1, Mareš 1, 
 Tománek 1, debl, 3xWO)
Slavoj A : Týn nad Vltavou A  10:7
 (Votava 4, Dubský 3, Mareš 1, 
 Tománek 1, debl)
Slavoj A : Blatná C  10:2
 (Dubský 3, Votava 3, Mareš 2, 
 Tománek 1, debl)
Slavoj A : Blatná B  9:9
 (Dubský 3, Mareš 3, Votava 1, 
 Färber 1, debl)
Milevsko A : Slavoj A  1:10
 (Votava 3, Dubský 2, Mareš 2, 
 Tománek 1, debly)
Velešín B : Slavoj A  10:2
 (Dubský 2)
KRAJSKÁ SOUTĚŽ
Slavoj B : Mirotice  6:10
 (Vařečka P. 2, Tománek 2, Brabec 1, debl)
Vodňany C : Slavoj B  9:9
 (Vařečka P. 3, Brabec 3, Pártl 2, 
 Vařečka K. 1)
Slavoj B : Třebohostice A  6:10
 (Vařečka P. 1, Tománek 1, Weber 1, 
 Pártl 1, Zoch 1, debl)
Slavoj B : Osek  9:9
 (Topinka 4, Vařečka P. 3, Weber 2)
Slavoj B : Sokol Písek 10:1
 (Vařečka P. 2, Brabec 2, Weber 2, 
 Pártl 2, debly)

El. Strakonice C : Slavoj B  10:5
 (Tománek 2, Brabec 1, Weber 1, Pártl 1)
So Strakonice A : Slavoj B  10:6
 (Tománek 3, Vařečka P. 1, Weber 1, debl)
OKRESNÍ PŘEBOR
Slavoj C : Slavoj D  14:4
 (Najmanová 4, Marková 3, Macháček 3, 
 Pártl 2, debly – Soumar 2, 2xWO)
Slavoj C : Slavoj E  10:8
 (Macháček 3, Marková 3, Najmanová 3,
 debl – Zoch 3,5xWO)
Sokol Písek C : Slavoj C  0:18
 (Marková 4, Najmanová 4, Martan 4, 
 Pártl 4, debly)
Slavoj C : Sokol Písek B  18:0
 (Najmanová 4, Pártl 4, Martan 4, 
 Marková 3, Macháček 1, debly)
Kovářov B : Slavoj C  5:13
 (Marková 4, Macháček 3, Najmanová 2, 
 Martan 2, debly)
Slavoj C : Kovářov A  14:4
 (Marková 3, Vařečka K. 3, Najmanová 3, 
 Macháček 2, debly,1xWO)
So Písek B : Slavoj D  16:2
 (Zeman 2) 
Slavoj D : Kovářov A  1:17
 (Polanský 1)
Slavoj D : Mirotice C  13:5
 (Soumar 4, Vojta 3, Polanský 3, 
 Koula 1, debly)
Mirotice D : Slavoj D  8:10
 (Soumar 3, Polanský 3, Vojta 2, Koula 1, debl)
Slavoj E : Sokol Písek B  5:13
 (Zoch 3, debl, 1xWO)
Slavoj E : Kovářov A  6:12
 (Zoch 3, Vařečka P. 1, Klárner 1, debl)
Mirotice C : Slavoj E  10:8
 (Vařečka O. 4, Klárner 3, debl)
Slavoj E : Mirotice D  10:8
 (Zoch 4, Vařečka O. 3, Klárner 1, debly)

S L A V O J E
PROTIVÍNSTOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS
V sobotu 16. ledna uspořádali stolní tenis-
té Slavoje Protivín turnaj pro neregistro-
vané, kterého se zúčastilo celkem osmnáct 
hráčů z Protivína, Písku, Kestřan, Dobeve, 
Záboří a Heřmaně. Hrálo se systémem 
každý s každým na dva vítězné sety 
a z celkového vítězství se nakonec radoval 
Milan Kovář z Písku.

POŘADÍ DVOUHER:
 1. Kovář Milan
 2. Kolařík
 3. Petroušek
 4. Klárner J.
 5. Těhle
 6. Kovář Vít
 7. Krejčí R.
 8. Gažák Fr.
 9. Pavlík M.
 10. Petrus D.
 11. Hronec
 12. Macháček M.
 13. Peroutka Zd.
 14. Brož 
 15. Čadek
 16. Jaroš P.
 17. Šafařík Zd.
 18. Jelínek M.

Pořadí čtyřher:
 1. Krejčí – Těhle
 2. Vařečka O. - Klarner
 3. Kovářové
 4. Kolařík – Gažák
 5. Pavlík – Macháček
 6. Hronec – Petrus
 7. Brož – Čadek
 8. Jaroš – Jelínek

Karel Vařečka
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Fotbalové informace

V lednu už polykají tréninkové 
dávky všechna mužstva FK Proti-
vín.

A začalo v polovině ledna a po 
několika absolvovaných trénincích 
absolvovalo náročné soustředění 
v Loučovicích. Trenér Kobetič byl 
maximálně spokojený s přístupem 
všech zúčastněných hráčů, pochva-
loval si jejich nasazení a tréninko-
vou kázeň. Poslední tréninkovou 
fází soustředění byl úvodní zápas 
Hlubocké zimní ligy. V něm se Pro-
tivín utkal s Jankovem. Hodnocení 
trenéra:
Jankov - Protivín 2:0 /0:0/
Sestava: Hanus – Ruczkowski, 
Hála, Mikulenka, Rothbauer – Fia-
la, R. Vojta, Prášil, Z. Vorel, Moravec 
– J. Vorel Střídali: Veselý, Sládek

V prvním utkání zimního tur-
naje stál proti nám zdatný soupeř. 
S mužstvem, které představuje 
špičku KP, jsme v 1. poločase 
hráli vyrovnanou partii. Ke kon-
ci dokonce víc než vyrovnanou. 
Bohužel jsme ani jedinou ze 4 vel-
mi nadějných šancí neproměnili. V 
druhém dějství soupeř vystřídal 6 
hráčů, využil naše slabší chvilky 
na začátku poločasu a byl již ve 
zbytku utkání lepším mužstvem. 

Na nás už se náročné tréninky 
projevily, už nám chyběla síla a 
rychlost. 

V kádru podle uvedených jmen 
nedošlo k velkým změnám. Do pří-
pravy ligového dorostu FC Písek 
se vrátil Jaroslav Vojík, vedení klu-
bu jedná o příchodu 2 zkušených 
hráčů. 

B trénuje jedenkrát týdně o 
víkendu na umělé trávě. V sobotu > > > > > > > >

7. 2. sehrálo první přípravu – halo-
vý turnaj „O pohár předsedy OFS“ 
v Milevsku a hned s úspěchem – 
v silně obsazeném turnaji zvítězili. 

Do kádru se vrací zkušený Jan 
Jaroš, jinak zůstává beze změny 
a se stejnou filosofií. Vedle zkuše-
ných hráčů dávat příležitost mladým 
talentovaným dorostencům.

D hraje zimní turnaj v Oseku. 
V lednovém kole se jim podařilo 
zvítězit pouze ve dvou utkáních ze 
sedmi. Porazil Volyni 2:1 a Milín 5:2. 
S celkovým skóre 11:19 byli tento-
krát sedmí...
Góly: 
Vojta Cina 4, Tomáš Janeš 3, Jan 
Honzík, Kamil Jiroch, Roman 
Dodič, Lukáš Timko. Dále hráli: Karel 
Kulich, Jakub Slavíček, Michal Ludvík.

St. žákům se prozatím daří na 
turnaji v Týně. Mají za sebou tři 
turnaje a do nadstavby vstupují ze 
4. místa. R. Morej je prozatím se 
16 brankami nejlepším střelcem 
turnaje. 
Výsledky a góly 2. kola: 
Protivín - Dříteň 7:1 
Branky: Morej 3, Svatoš 2, 
Šedivý 1, Novotný 1 
Protivín - Vodňany 7:2 
Branky: Morej 2, Šedivý 2, 
Svatoš 1, Měšťan 1, Studený 1
Protivín - Rudolfov 5:3 
Branky: Svatoš 2, Morej 2, 
Novotný 1
Výsledky a góly 3. kola: 
Protivín - Týn nad Vltavou 3:1 
Branky: Novotný, Studený, Měšťan
Protivín - Čtyři Dvory 2:6 
Branky: Novotný, Morej 

Na snímku je A mužstvo FK Protivín na soustředění v Loučovicích. Stojí-
cí zleva: J. Hornát, P. Sládek, V. Mikulenka- vedoucí mužstva, M. Hanus, 
L. Ruczkowski, J. Vorel, J. Mikulenka, V. Rothbauer, M. Rajtoral, R. Vojta, trenér 
J. Kobetič. Sedící zleva: L. Veselý, L. Hála, M. Fiala, Z. Vorel, J. Moravec. 

Bratři Soumarové a fotbalista Srkal po vítězství B týmu na turnaji v Milevsku. 
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
„Příroda je neúprosná a nezměnitelná. Je jí jedno, zda jsou či (tajenka 1.– 5. díl) jejího konání”. – Galileo Galilei
Vyluštěnou tajenku zašlete do  7. března 2016 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. 
Knížku „V krajině s krajinou“ od Petra Sládka za správně vyluštěnou lednovou křížovku získává slečna Kubičková z Protivína. Blahopřejeme. 

Protivín - Český Krumlov 5:8 
Branky: Studený 2, Novotný, Morej, 
Svatoš

Mladší žáci bojují na dvou fron-
tách. Hrají turnaje v Českých Budě-
jovicích a v Oseku. Bohužel 1. 2. se 
hrály oba turnaje ve stejný čas, tudíž 
museli zaskočit kluci ze starší pří-
pravky A. Sehráli celkem 6 zápasů, 
z nichž sice jen jeden vyhráli, ale za 
svůj výkon se vůbec nemusí stydět, 
určitě to mladším žákům nezkazili.

V budějovické hale na Složišti 
budou kluci hrát nadstavbová utká-
ní o 6. – 10. místo. Není to žádná 
ostuda, turnaje se většinou účastní 
mužstva z vyšších soutěží. 

Fotbalové informace
Výsledky a góly 2. turnaje: 

Protivín-Jindřichův Hradec 1:6
Branky: Viktora O. 1, 
Protivín - Dynamo Č. Budějovice 
2:11 
Branky: Pikl 1, Viktora O. 1
Protivín - Vimperk 5:2 
Branky: Viktora O. 4, Matoušek 1
Protivín -Veselí nad Lužnicí 2:8 
Branky: Matoušek 1, Viktora O. 1
Výsledky a branky 3. kola: 
Protivín - Třeboň 1:2 
Branka: Sochora 
Protivín - FK Příbram 1:8 
Branka: Sochora 
Protivín - Hradiště 0:7 
Protivín-Písek 0:9 
Protivín-Prachatice 0:6

> > > > > > > >

Obě přípravky hrají turnaje 
v Týně. Starší budou hrát ve skupině 
o 6. – 10. místo. A ve 2. kole jeden-
krát zvítězili a dvakrát prohráli. Naše 
branky stříleli – Matoušek 4, Scháně-
lec 2, Kubec 2. B prozatím ještě ani 
jedenkrát nevyhrálo, nejlepším střel-
cem je Hájek se 3 brankami, dále 
Malý, Staník po 1. Ale obě mužstva 
sbírají zkušenosti, v průměru je 
A o rok, B dokonce skoro o 2 roky 
mladší, než soupeři.

Mladší se probojovali do finálové 
skupiny a budou bojovat o medaile. 
Ve třetím kvalifikačním turnaji sice 
jen jedinkrát vyhráli, přesto jim to 
stačilo na první polovinu. O naše 
branky se rozdělili: Malý 3, Hájek 2, 
Chalupský 2, Niebauer 2, Cupan, 
Kozma, Kubecová, Štěpka.

Václav Křišťál



PROTIVÍNSKÉ LISTY — měsíčník. Vydává Město Protivín a Městské kulturní středisko Protivín. Za obsahovou 
správnost přís pěvků zodpovídají autoři. Registrováno u MK ČR pod č. E 11443. Redaktorka: S. Karfíková, 
telefon: 382 251 996, e-mail: karfikova@kultura-protivin.cz. Sazba: PTS spol. s r. o. Vodňany. 
Tisk: P. Smolík, Písek. Toto číslo bylo předáno do tisku 15. února 2016. 

František 
Šesták 
z Blatné

PUTOVÁNÍ 
za svatým Jakubem
středa 23. března od 17 hodin
Protivín – hasičská zbrojnice

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do březnových

„Protivínských listů“ 

je 7. března 2016 

do 12 hodin 

NOVINY VYJDOU

v pondělí 21. 3. 2016 

BASKETBALOÝ 
TURNAJ 

V PROTIVÍNĚ
Vážení přátelé,
rádi bychom vás pozvali 
na basketbalový turnaj v Pro-
tivíně. Můžete zde očeká-
vat skvělou zábavu, bohaté 
občerstvení a kvalitní basket-
bal. Domácí složili dokonce 
dvě mužstva, proto neváhejte 
a přijďte borce podpořit. Na 
turnaji se také objeví mužstva 
z Lišova, Vodňan, Litoměřic 
a Telče.

Kde: 
Protivín – sportovní hala

Kdy: 
5. března 2016

V kolik: 
9 – 14 hodin

Protivínské taekwondo uspořádalo další 
zimní prodloužené víkendové soustředění. 
Místem konání se již tradičně stala chata 
Lanovka ve Skiareálu Lipno ve dnech 22. 
- 24. ledna. Celkem se nás zúčastnilo 30 
dětí a dospělých. Všichni se samozřejmě 
nejvíce těšili na lyžování a bobování. 
Lyže, snowboardy a boby byly již v pátek 
několik hodin v plné permanenci a šťastné 
tváře dětí odměnou dospělým. Večer si děti 
hrály různé hry a měly radost, že mohou 
spolu trávit více času a společně pobývat 
na pokojích.

 Další dny pokračovalo lyžařské rejdění 
na krásně upravených sjezdovkách. Mož-
nost lyžovat dostaly i nejmenší děti, které 

si v lyžařské školičce vyzkoušely první 
jízdy na lyžích. Byl to pro ně velký zážitek 
a snad se v dalších letech stanou příznivci 
tohoto sportu. Někteří čas na horském 
vzduchu využili k relaxaci procházkou nebo 
vyjížďkou na běžkách. Všichni uléhali po 
sportovně prožitých dnech příjemně unaveni 
a plni nových zážitků. Prožili jsme krásný 
prodloužený víkend s přáteli plný sportu a 
zábavy. Po celou dobu pobytu jsme měli 
výborné podmínky pro zimní sporty.

 Na závěr je mou milou povinností podě-
kovat všem zúčastněným za krásně prožitý 
víkend. Již nyní vyhlížíme další společné 
aktivity a pobyty, mezi něž patří i plánované 
letní soustředění na vodě, nebo u vody. JK

Tak jako každý rok, i tentokrát si 
můžeme společně zavzpomínat na léto 
a Kocandu. Srázek z tábora „Pra, Pra 2015“ 
a oddílu Kocanďáci.

Po návštěvě Prahy, Plzně a dalších měst, 
letošní los padl na perlu jižních Čech Český 
Krumlov. Navštívili jsme zámeckou věž 
a muzeum. Bohužel zahrada byla zavře-
ná. Prozkoumali jsme uličky a zákoutí 
historického města v údolí řeky Vltavy. 
Další navštívené bylo Muzeum Tortury 
a Wax – voskových figur. Tam byly k vidění 
osobnosti nejen historické, ale i současníci 
z nejrůznější oborů, od politiky, přes kultu-
ru, hudbu a film. 

O tom, že „Vltavíny prší z nebe“ jsme 
se přesvědčili v Muzeu vltavínů. O jejich 
vzniku a možných nálezech v našem kraji. 
Tam jsme si i na elektronickém simulá-
toru vyzkoušeli, jak meteorit může zemi 
zničit. Příjemný víkend poučení, ale i her 
a objevování, se podařil, nejen kvůli hez-
kému počasí, ale díky setkáním táborníků 
těšících se na tábory na Kocandě 2016. Další 
foto na www.kocandaci.cz

Za oddíl Kocandáci Lenčík

VÍKENDOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ

LEDOVÝ KRUMLOV


