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Netrpělivě jsme očekávali poslední 
srpnovou sobotu, která je již tradičně 
dnem našich městských slavností. Pestrý 
program byl zajímavou pozvánkou pro 
obyvatele jak našeho města, tak náv-
štěvníky z blízkého i dalekého okolí, a to 
bez rozdílu věku. Naše nabídka, včetně 
slunečného počasí, přilákala do Protivína 
více jak 3 200 návštěvníků. Všichni mohli 
zhlédnout na obou podiích bohatý kultur-
ní program různého uměleckého zaměření 
a také doprovodné akce na nádvoří zámku 
a v přilehlém parku, včetně kaplanky 
i místního muzea. Vystoupení Luboše 
Pospíšila, Petry Janů, Věry Špinarové, 
Čechomoru, Xindla X a dalších umělců 
umožnilo návštěvníkům si bez problémů 
vybrat interpreta či svůj oblíbený hudební 
žánr. I přes tropické počasí po poledni 
si své diváky našlo vystoupení decho-
vé hudby Babouci a vystoupení Petra 
Bendeho s cimbálovou kapelou. Dopro-
vodný program byl hojně navštěvován 
hlavně našimi nejmenšími a ti si mohli 
vybrat mezi sportovními, zábavnými či 
kulturními možnostmi. Vyvrcholením 
tohoto doprovodného programu byla 
večerní fontána v podání milenovických 
dobrovolných hasičů. Velmi zajímavé 
byly i prezentace našich místních spolků 
a organizací. 

Dovolím si říci, že organizace včetně 
samotného průběhu našich městských 
slavností byla skvěle zvládnuta, a to 
zejména díky sehranosti týmů technic-
kých služeb, městského úřadu a dobro-
volných hasičů. Největší poděkování si 
zaslouží naše městské kulturní středisko 
s jeho vedoucí paní Karfíkovou, které celé 
slavnosti kompletně připravilo, a to jak po 
stránce programu, tak zejména výběrem 
účinkujících interpretů. 

Už nyní se všichni těšíme na další, 
v pořadí již XI. Městské slavnosti proti-
vínské a pokusíme se, aby měly stejnou 
úroveň jako ty letošní, což jistě nebude 
lehký úkol. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

Vybráno z usnesení RM 17. 8. 2016… 

schvaluje
1.  Zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné 

zakázce na dodávku „Pořízení požární cis-
terny pro jednotku SDH Protivín“ 

2.  odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 
odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, pro nadlimitní veřejnou zakázku 
na dodávky

3.  návrh kupní smlouvy „Pořízení požární cister-
ny pro jednotku SDH Protivín“ 

4.  harmonogram veřejné zakázky
5.  členy a náhradníka Komise pro otevírání 

obálek, posouzení kvalifikace, posouzení 
a hodnocení nabídek tak, jak jsou uvedeny 
v přiloženém návrhu rozhodnutí zadavatele 
o jmenování

schvaluje 
 Smlouvu o dílo „Odkanalizování místní části 

Myšenec“ mezi zadavatelem Městem Protivín 
a zhotovitelem Š+H Bohunice, s. r. o. Temelín

a pověřuje 
 starostu města podpisem této smlouvy 

bere na vědomí 
 zápis č. 7 z jednání komise bytové, místního 

hospodářství a dopravy ze dne 15. 8. 2016 

souhlasí
 s pronájmem bytu č. 12, 3+1 o celkové výměře 

77,24 m2, na adrese Protivín, Družstevní 892

souhlasí
 s pronájmem bytu č. 7, 2+1 o celkové výměře 

58,8 m2, na adrese Protivín, Palackého 532

souhlasí
 s pronájmem bytu č. 2, 2+0 o celkové výměře 

51,5 m2, na adrese Protivín, Blanická 911

bere na vědomí 
 zápis z jednání komise zdravotní a sociální 

ze dne 16. 8. 2016 
a souhlasí 
 s pronájmem bytu na adrese Masarykovo 

nám. 21, Protivín 

schvaluje 
 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Snížení energetické náročnosti školní jídelny 
a družiny v Protivíně“ 

a akceptuje
 nejvýhodnější nabídku firmy Š+H Bohunice, 

s. r. o. Temelín 3, 373 01 Temelín s nabídkovou 
cenou 3 349 400 Kč bez DPH

Vybráno z usnesení RM 27. 7. 2016...
prohlašuje, 
 že v rámci projektu „Posilování administrativní 

kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, 
reg. č. CZ. 03. 4. 74/0. 0/0. 0/15_019/0003017 
bude město Protivín využívat služby pouze 
Centra společných služeb při Dobrovolném 
svazku obcí Blanicko-otavského regionu

X. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ 
SE VYDAŘILY

Foto Jiří Kvasnovský

Městské slavnosti protivínské se 
mohou uskutečnit i díky finanční 
pomoci sponzorů, zejména gene-
rálního partnera této akce v rámci 
projektu „ORANŽOVÝ ROK 2016 
v Protivíně, Jaderná elektrárna 
Temelín skupina ČEZ”. 





 ZE ŽIVOTA ŠKOLY  

Městská knihovna Protivín se jako každo-
ročně připojuje ke 20. ročníku celorepub-
likové akce Týden knihoven, která probíhá 
od 3. do 10. října letos na téma „Braňte 
knihu“. Pro své čtenáře jsme připravili 
zajímavé akce. 

Jako úplnou novinku městská knihovna 
zavádí půjčování deskových her. 
Hru si budou moci zapůjčit pouze čtenáři 
s platnou registrací. Absenčně se bude půj-
čovat pouze jedna desková hra na jednoho 
čtenáře na 14 dní. V knihovně bude k dis-
pozici zatím 5 her:

● Ubongo – honba za diamanty: napína-
vá rodinná hra s vyváženým poměrem 
rychlosti a strategie. Zábavná hra, ve 
které vítězí ti, kterým se nejrychleji 
daří vyřešit puzzle hlavolamy z jednot-
livých dílků a posbírat co nejvíce cen-
ných drahokamů

● Osadníci z Katanu – legendární des-
ková hra, která si získala přízeň mili-
onů hráčů po celém světě svou varia-
bilitou herního plánu, každá partie je 
jedinečná, vítězem se stává hráč, který 
vybuduje nejmocnější osídlení

● V kostce zvířata – hra na procvičení 
paměti a znalosti o zvířatech aneb co si 
zapamatujeme za 10 vteřin

● Quarto – zábavná logická hra, jed-
na z mála her, kde rozhodujete o tahu 
soupeře. Kámen, který bude pokládat, 
vybíráte právě vy. Každý z 16 herních 
kamenů má čtyři různé vlastnosti. Vítě-
zem se stává hráč, který vytvoří tako-
vou řadu čtyř kamenů, kde všechny 
hrací kameny mají alespoň jednu stej-
nou vlastnost. 

● Panic Lab – rychlá postřehová hra, 
jejímž cílem je co nejdříve nalézt 
měňavku, která utekla z laboratoře

Ve čtvrtek 6. října v 19 hodin se v Domě 
kultury sejdeme na besedě se spisovatel-
kou Jaroslavou Pixovou a jejím vyprá-
věním nad novou knihou „Zámečky a tvr-
ze jižních Čech aneb Jak se na nich žije 
dnes“. 

Od 3. října do konce roku bude probí-
hat výprodej vyřazených knih z fondu 
Městské knihovny. 
Knihy, prodávané za symbolickou cenu 
5 Kč, si budou moci zájemci zakoupit 
v Městské knihovně v její výpůjční době 
(pondělí, středa a pátek vždy od 9 do 11 
a od 13 do 18 hodin).

Pro děti, které rády malují, Městská 
knihovna Protivín vyhlašuje výtvar-
nou soutěž na téma „Podzim – draci“. 

Obrázky na čtvrtce formátu A4 (označené 
na zadní straně jménem a příjmením, adre-
sou, věkem a telefonním nebo e-mailovým 
kontaktem) odevzdejte v knihovně do 
31. října. Porota vyhodnotí nejlepší práci 
a jejího autora bude čekat zajímavá odmě-
na. 
Ze všech odevzdaných prací bude uspo-
řádána v prostorách dětského oddělení 
knihovny výstavka. 
Děti od 10 let si budou moci od 3. října 
vyzvednout v městské knihovně nebo na 
internetových stránkách knihovny vědo-
mostní kvíz. K jeho vyplnění děvčatům 
a chlapcům mohou pomoci knihy z fon-
du knihovny. Správné odpovědi budou 
31. října slosovány a výherce se může těšit 
na odměnu. 

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://www.
mujbijak.cz/klient-474kino-146/stran-
ka-7048

● absenční i prezenční výpůjčky knih 
a časopisů

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

ným občanům
Pavla Lišková, knihovnice

Ve čtvrtek jsme zahájili nový školní rok. 
Do základní školy letos nastoupilo celkem 
411 žáků, z toho je 198 děvčat. 

Po dvou měsících prázdnin se většina 
dětí těšila na své kamarády a tak jsme viděli 
kolem školy usměvavé tváře. Začíná doba 
ranního vstávání a školních povinností. 
To samozřejmě není pro všechny vítané, 
ale všichni (děti i dospělí) víme, že není 
vyhnutí. 

Největší očekávání bezpochyby měli 
naši nejmenší. Do prvního ročníku nastou-
pilo 45 dětí. Slavnostně je přivítali starosta 
města J. Hlaváč s ředitelem školy V. Křišťá-
lem, kteří popřáli dětem hodně chuti a sil 
do práce. Aby kluci a holky ukázali, že 
odhodlání jim skutečně nechybí, společně 
jim zazpívali veselou písničku, za kterou 
sklidili potlesk. 

Přejeme všem školákům od těch nejmen-
ších až po nejstarší „deváťáky“, aby se jim 
po celý školní rok dařilo. Čeká nás mnoho 
práce, také mnoho zábavy a příjemných 
zážitků. Společně – dospělí s dětmi – to jistě 
zvládneme.  Za ZŠ T. Vojtěchová

Foto J. Mošovská
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Dovolte mi vás informovat o dokon-
čení této investiční akce, která svým 
rozsahem byla jednou z největších 
v posledních letech. Jednalo se o kom-
pletní výměnu inženýrských sítí, pře-
kládku kabelů, nové veřejné osvětlení, 
chodníky, ozelenění a samozřejmě 
novou konstrukci vozovky. I přes vyso-
kou složitost stavebních prací se podaři-
lo výše uvedenou akci dokončit čtrnáct 
dní před předpokládaným termínem. 
Našemu městu tím vznikl další komuni-
kační uzel, který je kompletně opraven. 
Zároveň mi dovolte poděkovat zejména 
obyvatelům přilehlých ulic za trpělivost 
a shovívavost, kdy podmínky z důvodu 
hustého provozu, prachu a hluku byly 
jistě velmi obtěžující. Věřím však, že 
po stránce dopravní infrastruktury 

V pátek 22. 7. proběhlo v Holašovicích v rámci 19. ročníku selských slavností 
předávání prestižního ocenění REGIONÁLNÍ POTRAVINA JIHOČESKÉHO 
KRAJE za pekařský výrobek KOLÁČ SELSKÝ SE ŠVESTKOU. Ocenění převzal 
výrobní ředitel J. Kubička z rukou předsedy senátu ČR p. Štěcha. Jedná se o soutěž 
regionálních potravinářských produktů z firem vyrábějících na území Jihočeského 
kraje. Výrobky do soutěže musí splňovat několik přísných kritérií. Jedněmi z hlav-
ních je používání surovin z regionu a práce místních lidí. Komise odborníků vybere 
v jednotlivých kategoriích vítěze a těm je přidělena značka REGIONÁLNÍ POTRA-
VINA. V silné konkurenci se naše firma prosadila již počtvrté od počátku soutěže. 
V kategorii cukrářský výrobek je firma držitelem ocenění již za výrobky KREMEŠ, 
LHENICKÉ JABLKO VE VANILCE a OŘEŠÁK. Tento opakovaný úspěch není jistě 
náhoda. Další dlouhou řadu ocenění firma vlastní z další prestižní soutěže CHUTNÁ 
HEZKY JIHOČESKY. 

Úspěch je hlavně oceněním kvalitní práce všech zaměstnanců pekárny a cukrárny. 
Tímto jim za firmu velice děkuji. Produkce kvalitních výrobků přispívá jistě i k pro-
pagaci našeho krásného města Protivína.  Josef Kubička, výrobní ředitel

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do říjnových
„Protivínských listů“ 

je 10. října 2016
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 24. 10. 2016 

jsme vyřešili další část našeho města dle 
našeho přání ke vší spokojenosti. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

Ulice Na Chmelničkách. (nahoře)
Ulice Boženy Němcové. (vlevo)

Foto Jan Jelínek

Ulice Na Chmelničkách a Boženy Němcové dokončeny

KLAS PEKÁRNA/CUKRÁRNA PROTIVÍN 
obhájila zisk prestižní značky REGIONÁLNÍ POTRAVINA





z deníku


Celorepubliková preventivní akce s názvem 
„Zebra se za tebe nerozhlédne“ k prvním 
dnům školního roku neodmyslitelně patří již 
několik let. Také první zářijový den hlídkova-
li policisté na Písecku u přechodů v blízkosti 
škol a dohlíželi nad bezpečností žáků, kteří 
se vraceli po prázdninách do lavic. Policisté 
děti upozorňovali na nebezpečí, která na ně 
mohou v provozu číhat a radili, jak se chovat 
co nejbezpečněji. Reflexní prvky či zápisníčky 
a kartičky se zebrou byly pro žáčky odmě-
nou i připomínkou, že je třeba být ostražitý 
a opatrný v každé chvíli, kdy vstupují do 
provozu. 

Zebra dětem na kartičkách radí:
✓ Vozovku přecházej na přehledném místě, 

pokud je v blízkosti přechod pro chodce, 
použij ho! 

✓ Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném 
rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: 
vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi! 

✓ Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zasta-
vit vozidlo před přechodem pro chodce! 

✓ Do vozovky vstupuj, až když vozidla bez-
pečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí 
vozidla 

✓ Akce potrvá i v následujících dnech začí-
najícího školního roku, je třeba, aby si jak 
chodci, tak řidiči opět zvykli na všední 
provoz. Přejeme všem dětem úspěšný nový 
školní rok!

Pod vlivem a v zákazu
 Muž středního věku (1966) z Českých 

Budějovic usedl v neděli 28. srpna v noci 
do osobního automobilu značky Fiat a jel 
ulicemi Protivína směrem na Bor, kde vůz 
zastavili a kontrolovali policisté. Hlídka 
po chvíli zjistila, že jedná s člověkem, 
kterému předpisy nic neříkají. Řidič byl 
pod vlivem alkoholu, což odhalila dechová 
zkouška, a dokonce ani neměl řidičský 
průkaz. Muž má totiž soudem uložen trest 
spočívající v zákazu řízení motorových 
vozidel. Policisté muži sdělili podezření ze 
spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem 
návykové látky a maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání. Případ zpracovávají 
ve zkráceném přípravném trestním řízení, 
do dvou týdnů by se měl dostat před soud. 

Fenka několik dní trpěla
 Protivínští policisté řeší případ podezření 

ze spáchání trestného činu zanedbání péče 
o zvíře. Dne 19. srpna přijali oznámení 
o špatném zacházení se zraněnou fenkou 
křížence německého ovčáka u domu v části 
obce Krč. Majitel měl svého psa nechat 
několik dní bez pomoci uvázaného u boudy 
na přímém slunci. Fenka měla otevřená 
poranění zadní končetiny, infekce přešla až 
do septického stavu a zvíře bylo v ohrožení 
života. Policisté zajistili předání zvířete do 
odborné veterinární péče, kde fenku zachrá-
nili, následky si však zřejmě ponese trvale. 
Majitel si vyslechl podezření ze spáchání 
trestného činu. Policisté případ řeší ve zkrá-
ceném přípravném řízení. 

Okradli seniora – varování pro všechny!
 Důchodce (1942) z obce na Písecku se stal 

dne 23. srpna odpoledne obětí skupinky 
zlodějů. Muž, který žije sám v rodinném 
domku, poklidně sledoval odpolední televizní 
program, když najednou zpozoroval přímo 
v domě cizí lidi. Šlo o dvě ženy a jednoho 
muže ve věku mezi 25 až 30 lety, tmavší pleti, 
kteří hovořili česky. Seniora nejenže zaskočili 
svou drzostí, ale také se ho neustále na něco 
ptali, vymysleli si báchorku, že hledají nějaké 
známé a jestli neví, kde bydlí a podobně. 
Důchodce jen nevěřícně sledoval, jak se mu 
dokonce probírají věcmi v bytě a než stačil 
cokoli udělat, zloději se zmocnili jeho úspor 
a byli pryč. Okradený bohužel neoznámil 
případ okamžitě, ale na policisty se obrátil 
až se zpožděním jeho příbuzný, kterému 
se svěřil. Policisté společně s kriminalisty 
začali okamžitě po oznámení případ prošet-

řovat. Hledáme také případné svědky, kteří 
si mohli v obci Podolí I a okolí všimnout 
podezřelého vozidla, kterým zřejmě skupina 
zlodějů na místo přijela. Jde o modrou Škodu 
Felicii. Obracíme se také na širokou veřejnost 
a především seniory, aby se snažili dodržovat 
základní bezpečnostní pravidla. Zamykejte 
si branky u pozemků i vstupní dveře do 
bytů i domů a v případě, že se dostanete do 
podobných problémů, okamžitě kontaktuje 
policisty. Včasné oznámení je pro zdárné 
objasnění případu velmi důležité. 

Výživné
 Otec (1972) z Protivína čelí obvinění ze 

spáchání trestného činu zanedbání povinné 
výživy. Zřejmě již od února letošního roku 
nepřispívá na svou dceru, přestože mu tato 
povinnost vyplývá ze zákona a soud výši 
výživného stanovil na 3500 korun měsíčně, 
které měl skládat k rukám matky dítěte. Dluh 
se tak vyšplhal na 24 500 korun. Případ dále 
vyšetřují písečtí kriminalisté. 

Alkohol
 Protivínští policisté zastavili v sobotu 

13. srpna v noci řidiče s osobním automobi-
lem značky Hyundai. Mladý muž (1984) ze 
Strakonic, který vůz řídil, se podrobil decho-
vé zkoušce, která byla pozitivní. Řidič nadý-
chal 1,7 promile alkoholu v dechu. Policisté 
při kontrole zjistili, že muž v tomto stavu jel 
z Vodňan do Protivína, kde jeho opileckou 
jízdu ukončili v Komenského ulici. Policisté 
muži zadrželi řidičský průkaz a případ řeší 
ve zkráceném přípravném trestním řízení 
pro podezření ze spáchání trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky. 

PI





Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 1 je volební místnost 
v Městském kulturním středisku 
v Protivíně, Mírová 337, pro voliče 
s trvalým pobytem v ulicích:
 Krátká, Lesní, Partyzánská, Švermo-

va, Jiráskova, Husova, Havlíčkova, 
Čechova, Zborovská, Luční, Sva-
toanenské náměstí, M. Krásové, Ve 
Školce, U Nadjezdu, Mírová, Smeta-
nova, Dvořákova, Studniční, K Ryb-
níčku, Pivovar, Oborská a Bor. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 2 je volební místnost 
v družině ZŠ v Protivíně, Komenské-
ho 238, pro voliče s trvalým pobytem 
v ulicích:
 Sportovní, Fučíkova, Tyršova, Na 

Chmelničkách, B. Němcové, Pur-
kyňova, Palackého, Komenského 
a Družstevní. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 3 je volební míst-
nost v domě pečovatelské služby 
v Protivíně, Masarykovo náměstí 
21, pro voliče s trvalým pobytem 
v ulicích:
 Masarykovo náměstí, Zámecká, 

Fügnerova, Zelenohorská, Chelčic-
kého, Jeronýmova, Zámek, Ostrov, 
Blanická, Zábořská, Žižkova, Rabi-
ňská, Krčská, Na Vyhlídce, K Lomu, 

Letošní ročník výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA byl další 
příležitostí pro prezentaci umění pekařských a cukrářských 
mistrů. Hlavním prezentačním místem se pro nás stal na dva 
dny prodejní stánek v pavilonu T. Tento stánek byl v rámci 
expozice JIHOČESKÉ AGRÁRNÍ KOMORY. Byly zde 
prezentovány naše pekařské a cukrářské výrobky již dříve 
oceněné v řadě soutěží včetně letos oceněného výrobku 

na potravinářské soutěži CHUTNÁ HEZKY JIHOČESKY 
– Koláč selský se švestkou, který je zároveň i držitelem oce-
nění REGIONÁLNÍ POTRAVINA. O zboží byl veliký zájem 
a domů se auto vracelo po oba prezentační dny zcela prázdné. 
Zákazníci oceňovali chuť a vzhled výrobků a vraceli se ke 
stánku i opakovaně. Výrobky ochutnalo i mnoho významných 
hostů expozice a vyjadřovalo se velmi pochvalně o výrobcích. 
Současně 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 úspěšnou 
prezentací potravinářského podniku z Protivína. Tímto chci 
všem zaměstnancům jménem firmy poděkovat za kvalitně 
odvedenou práci.  Josef Kubička, výrobní ředitel

Starosta města Protivína v souladu s ustanovením § 15 písm. a) a § 27 
zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých, 

ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ SE USKUTEČNÍ
v pátek 7. 10. 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a v sobotu 8. 10. 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb

do zastupitelstev krajů

Třešňová, Na Skále, Pod Lesem, 
Šípková, Jabloňová, Nad Rybníkem, 
Zahradní, Hřbitovní. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 4 je volební místnost ve 
Chvaleticích čp. 28, pro voliče s trva-
lým pobytem ve Chvaleticích. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 5 je volební místnost 
v Milenovicích čp. 75 – požární zbroj-
nice, pro voliče s trvalým pobytem 
v Milenovicích. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 6 je volební místnost 
v Záboří čp. 83 – požární zbrojnice, 
pro voliče s trvalým pobytem v obci 
Záboří. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 7 je volební místnost 
v Těšínově čp. 8 – požární zbrojnice, 
pro voliče s trvalým pobytem v obci 
Těšínov. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 8 je volební místnost 
v Krči čp. 111 – požární zbrojnice, pro 
voliče s trvalým pobytem v obci Krč. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 9 je volební místnost 

v Myšenci čp. 26 – budova bývalé ZŠ, 
pro voliče s trvalým pobytem v obci 
Myšenec. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 10 je volební místnost 
v Maleticích čp. 19 – požární zbroj-
nice, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Maletice. 

Místem konání voleb ve volebním 
okrsku číslo 11 je volební místnost 
v Selibově čp. 43 – bývalá knihovna, 
pro voliče s trvalým pobytem v obci 
Selibov. 

Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svoji totožnost a stát-
ní občanství České republiky (platný 
občanský průkaz, cestovní doklad). 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hla-
sování umožněno. 

Volič může požádat o vydání volič-
ského průkazu. Voličský průkaz se vydá-
vá pouze voličům zapsaným ve stálém 
seznamu v územním obvodu kraje, kde 
jsou vyhlášeny volby. 

Voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.

V Protivíně 1. 9. 2016
Jaromír Hlaváč, starosta 

PROTIVÍN NA ZEMI ŽIVITELCE





Je to tady. Zase tě budí ten strašný zvuk na mobilu. Hudba 
je příjemná, jenže už víš, že teď ti zrovna náladu nezvedne, 
protože musíš vstávat do školy. Taky musím vstávat – do práce. 
Já vím, vydělávám, říkáš si. Máš pravdu. Stejně ale jdu s radostí. 
V hlavě mám pořád ještě vzpomínky na prázdniny. Zavzpomínej 
se mnou!

Hned první týden přijeli Američané, na které jsme se opravdu 
těšili. Šest bezva lidiček, kteří s námi hráli softbal, povídali si 
s námi o Bohu, o Ježíšově lásce, smáli se s námi a taky jsme 
podle chuti a dávky smělosti, která je každému jinak daná, mohli 
procvičit angličtinu. Jeden večer jsme strávili u Klimešových. 
Po skvělé večeři v americkém stylu, což se našim přátelům 
z Tennessee moc líbilo, jsme odjeli do na prohlídku zámku 
v Kolodějích. Provázela nás velmi sympatická a milá hradní paní, 
teda slečna. Nevěřili byste, kolik smíchu jsme si tam užili. Každý 
přidal troškou do mlýna a přispěl k pobavení nás všech. A co jsme 
se nasmáli u překladu slov jako freska, JZD, původní trámy a fut-
ra, to se prostě musí zažít. Večer jsme ukončili světelnou ohňovou 
show, z níž byli hlavně naši anglicky mluvící přátelé zcela uchvá-
ceni. Poté jsme schváceni smíchem odjížděli do postýlek, které 
Američanům opět poskytl bratr farář s celým svým bytem. Za to 
mu patří velký dík. Málem bych zapomněla na další netradiční 
zážitek, o který se postarala rodina Švábových a naše mládež. 
Vzali celou skupinu vedoucích do laserové arény v Písku. V této 
hře plné zábavy a adrenalinu se osvědčili ti, kteří dali na taktiku, 
trpělivost, rozvahu 
a spolupráci. Hráli 
„mladí“ proti „sta-
rým“. Zeptejte se 
mládežníků, kdo 
vyhrál! Ve čtvrtek 
proběhlo rozlou-
čení s Američany. 
Byla jsem velmi 
vděčná za každé-
ho, kdo se k nám 
připojil. Rodiče, 
kteří přijali pozvá-
ní na toto setkání, 
se mohli seznámit 
s průběhem tábora, 
tváří v tvář se potkat s vedoucími, o nichž jejich ratolesti doma 
básnily, a taky ochutnat obecenství mezi námi. 

Na závěr chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se jakkoli 
podíleli na přípravě i chodu tábora. Prožívala jsem jednotu, 
nemohla si vynachválit spolehlivost Saši Zemanové, Dana Švá-
ba, Ondry Klimeše a Alžbí Opočenské. Vyrostli z nich skvělí 
služebníci, o které je možné se opřít. Doufám, že příští rok budou 
zase s námi! Taky mne potěšila aktivita mnohých z farnosti, 
kteří se zapojovali a kryli nám záda (modlitebně, kulinářským 
uměním, trávením večerů s Američany apod.). Vy všichni jste 
přispěli k tomu, že se tábor tolik povedl. 

V pátek skončil softbalový tábor a v sobotu dopoledne 
jsem dobalila věci, abych hned po obědě vyrazila s Maruškou 
na Poušť, kde začínal týden pro rodiny s malými dětmi. Letos 
jsme se vydali do starověku a zkoumali „Vzestupy i pády krále 
Davida“. Kapacita byla zcela zaplněna, tedy až na jednu rodinu, 
která pro nemoc nedorazila. Věřím, že příští rok pojede i ona. 
Spousta dobrovolníků se zapojovala do programu s dětmi nebo 
do chval. Pro děti to byl především týden plný zážitků. Doufám, 
že hlavně pozitivních. Pro dospělé také plný Božích doteků, 
proměn a Boží blízkosti. Musím říct, že Bůh se o nás staral po 
všech stránkách. Ne vždy jsme měli ideální počasí. Okusili jsme 
horka, déšť i zimu. Program jsme měli sestavený tak, že některé 
hry jsme naplánovali na ven do lesa. V pondělí jsme se probudili 
do velmi uplakaného rána. Předpověď nevyznívala nijak příznivě. 
Nicméně než jsme dokončili dopolední program, který se konal 
v hale, přestalo pršet, sem tam prosvitlo sluníčko mezi mraky 
a děti mohly za sucha vyrazit do lesa. Na středu jsme naplánovali 

společný výlet do Zeměráje do Kovářova. Počasí bylo přímo 
ideální pro tento den. Ani horko ani zima, zkrátka tak akorát na 
celodenní pobyt venku. Všichni se vrátili zcela zničení, unavení, 
ale naprosto spokojení a plní dojmů. A pak začalo pršet. Jenže 
to jsme se měli už kam schovat. No řekněte, není Bůh úžasný? 
Myslím, že příští rok nebudeme muset vymýšlet celodenní výlet, 
protože většina se bude chtít vrátit právě sem. 

Vařila nám Zdeňka Čecháčková, a to skvěle! Všichni oceňo-
vali její stálý úsměv na tváři, radost a pohodu, kterou vyzařova-
la. V kuchyni měla k ruce dvě skvělé pomocnice, totiž Lucku 
Klimešovou a Alču Kopovou. Společně tvořily bezva trojici. 
Klukem pro všechno se pro tento rok stal Pavel Sobkovčík, který 
nás zásoboval potravinami, ale taky topil, aby uschly mokré věci, 
a opravoval, kdyby se něco pokazilo. Pro jejich osvědčenost 
doufáme, že příští rok se toho zhostí znovu. 

Poslední srpnový týden jsme odjeli znovu na Poušť. Tentokrát 
na dětský tábor a vydali se „Po stopách prince egyptského“. Děti 
měly nabitý program duchovním slovem, chválami, ale samo-
zřejmě i tematickými hrami. Volné chvíle trávily společenskými 
hrami, vyráběním, ale také zbyl čas na osobní rozhovory, které 
jsou na táborech jednou z nejdůležitějších věcí. Děti se otevírají, 
sdílejí a my máme možnost pastoračně sloužit. Myslím, že děti 
na deset egyptských ran nezapomenou. Jak jistě víte, vše začalo 
proměnou vody v krev. Naši táborníci se probudili a v koupelně 
byla všechna umyvadla zbarvena do krve. Jedna holčička pře-

rušila ranní setkání 
vedoucích slovy: 
„V koupelně jsou 
červená umyvadla.“ 
„Jak je to možné?“ 
podivili se vedoucí. 
Ke snídani jsme od 
kuchařky dostali 
hnusnou teplou čer-
venou vodu. Neda-
la se pít. Naprostá 
většina ji vylila 
do kanálu. Tím to 
ovšem neskonči-
lo. Ke svačině děti 
dosta ly  Del isu . 

Jenže ji nesměly sníst až do konce hry a navíc ji musely uchrá-
nit před kobylkami, které byly všude. Jakmile dítě se sušenkou 
chytily, kus si odlomily. Izraelci znali Boží slovo. A tak jsme 
měli příležitost děti vyzkoušet, jak by u jednotlivých ran obstály. 
Některé skvěle, jiné hůře. Učme děti Božímu slovu, protože 
to je jediné slovo, které dává život, přináší útěchu i naději a je 
dobré k napomínání, usvědčování a nabádá ke každému dobrému 
činu v lásce. Jiný den musely děti chodit svázané jako otroci. 
Vymanit se z otroctví nebylo snadné. Proto chtěly-li děti být opět 
svobodné, musely přijít na to, jak. Většina účastníků – a to nejen 
dětí, ale i dospělých – se celý rok těšila na vodní bitvu. I na ni 
se dostalo. Lavory, kbelíky, vodní pistole a stříkačky přišly na 
řadu ve čtvrtek odpoledne. Pouští se rozléhalo výskání, výkřiky 
úleku po studené sprše, ale hlavně radost. Nakonec to nebyl boj 
děti versus vedoucí, nýbrž každý proti každému. Platilo „Kdo 
uteče, vyhraje“, protože suchý zůstal jen ten, kdo se schoval. 
Během týdne si některé děti, hlavně ty menší, vyrobily spous-
ty věcí – plyšové pejsky nebo kočičky, náušnice, krokodýly 
z korálků nebo šperky. Všeho jsme měli dostatek. Jediné, čeho 
se nedostávalo, byl čas. Někteří chtěli tvořit dál, jenže přišel 
čas balení a loučení. 

Za celé prázdniny jsem moc vděčná. Děkuji za ochranu, 
pomoc, sílu i radost, kterou dostáváme do služby. Jsem taky 
ráda za každého, s kým jsem se mohla setkat, s kým spolu-
pracovat a všem z protivínské farnosti za to, že stojí za touto 
službou modlitebně, finančně i prakticky. Prázdninové aktivity 
byly podpořeny z grantu Komunitní Nadace Blanicko-Otavské 
a grantu Města Protivín. Mgr. M. Šálková

Prázdniny s Pastelkou aneb Vzpomínání nejen pro ty školou povinné
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neděle 2. října v 16 hodin  film USA 

MŮJ KAMARÁD DRAK
Rodinný dobrodružný film. Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan Meacham (Robert 
Redford), děti ze sousedství pohádkami o divokém drakovi, který žije hluboko v lesích severo-
západního pobřeží Spojených států. Pro jeho dceru Grace, správkyni v místním národním parku, 
jsou jeho příběhy jen divokými historkami... dokud nepotká malého Peta. 
Mládeži přístupný, dabováno, 103 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč

neděle 2. října v 19 hodin film Velká Británie/Francie/USA

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Romantický/komedie. Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jone-
sová je stále bez chlapa. Hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková věc 
dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, dabováno, 123 minut, vstupné 120 Kč

středa 5. října v 19 hodin film ČR

ZOO
Mysteriózní komedie. Povídkový film se odehrává v kupé během jedné cesty vlakem. Rozjetý 
vlak jen tak nezastavíš, nevyskočíš, zůstáváš jeho součástí, dokud sám nezabrzdí. Známý svět 
zůstává tam venku. Dáva dohromady náhodné kombinace lidí. 
Mládeži přístupný, 60 minut, vstupné 80 Kč

neděle 9. října v 16 hodin film Francie/Čína

JÁ, KOCOUR
Komedie/rodinný. Tom Brand (Kevin Spacey) je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý 
a blbec, sebestředný miliardář připraven obětovat cokoliv. Ignoruje žadonění o pozornost 
dcerky Rebeccy. Ta má k 11. narozeninám jediné přání: chce kočku. 
Mládeži  přístupný, dabováno, 87 minut, vstupné 110 Kč

neděle 9. října v 19 hodin film ČR

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Smutná komedie. Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér z vesnice Tuchlovice 
u Prahy. Je zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné práce se nikdy nezalekne. Nemá auto, 
za zákazníky jezdí na kole, nebo autobusem...
Mládeži do 12 let nevhodný, 85 minut, vstupné 120 Kč

středa 12. října v 19 hodin film ČR/Rakousko

KRYCÍ JMÉNO HOLEC
Napínavý příběh. Rakouský novinář Helmut Zilk počátkem roku 1968 začíná uskutečňovat živé 
vysílání rozhovorů z komunistického Československa pro rakouskou televizi. Při natáčení se Zilk 
seznámí s rebelujícím českým režisérem Janem Davidem a jeho krásnou přítelkyní, herečkou Evou. 
Mezi úspěšným novinářem a vzdorovitým umělcem se rozhoří vášnivý souboj o srdce Evy. 
Mládeži do 12 let nepřístupný, 98 minut, vstupné 110 Kč

pátek 14. října v 19 hodin film USA

SMRT VE TMĚ
Horor. Rocky (Jane Levy), rozhodnutá vymanit se z područí své násilnické matky a zachránit 
svou mladší sestru před životem bez jakékoliv perspektivy, ke kterému jsou obě okolnostmi 
odsouzeny směřovat, je ochotna udělat pro dosažení svého cíle naprosto cokoliv. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 88 minut, vstupné 100 Kč

neděle 16. října v 16 hodin film USA

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Opakování úspěšné animovaná komedie. Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? 
Odpověď na otázku najdete v komedii Tajný život mazlíčků. Max a Katie jsou spřízněné duše, 
nejlepší kámoši na světě. Co na tom, že Max je pes a Katie člověk? 
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí 120 Kč

neděle 16. října v 19 hodin film ČR

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie. Sympatická Eliška (P. Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou charismatic-
kého a bohatého Pavla (J. Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým 
a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! 
Mládeži od 12 let přístupný, 110 minut, vstupné 120 Kč

středa 19. října v 19 hodin film ČR/Slovensko/Francie

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
Komedie. J. Mádl a K. Roden v posledním filmu J. Němce. Film získal v hlavní soutěži 
51. ročníku MFF Karlovy Vary Zvlášní cenu uznání poroty. Příběh o jednotlivci vždy překračujícím 
čáru zavedeného slušného chování. Je to filmař a tato výlučnost ho dostane do aktivní účasti 
na osudech Česka. 
Mládeži přístupný, 68 minut, vstupné 100 Kč

pátek 21. října v 19 hodin film ČR

TAXI 121
Thriller inspirovaný skutečnými událostmi z roku 2014, kdy sériový vrah připravil o život tři 
pražské taxikáře. Oficiálně policie přičítá vraždy jedinému pachateli, který je však veřejnosti 
stále neznámý. Tragédie se stala impulsem k natočení thrilleru. 
Mládeži od 12 let přístupný, 90 minut, vstupné 100 Kč

neděle 23. října v 16 hodin  film USA

LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL
Animovaná komedie. Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel v divočině, ale jeho instinkty 
domácího mazlíčka v něm pořád přetrvávají. Jedním z nich je strach. A když jednou Elliot 
u táboráku přidá k dobru historku o nebezpečném vlkodlakovi z místních lesů…
Mládeži přístupný, dabováno, 84 minut, vstupné 100 Kč

neděle 23. října v 19 hodin  film USA

TŘI GENERACE
Komedie/drama. V každé etapě našeho života bojujeme s tím, abychom byli sami sebou. 
Své o tom ví Ray, teenager z New Yorku, který prochází změnou pohlaví. Jeho matka Maggie 
je svobodná a sama se hledá. Teď ale potřebuje najít Rayova biologického otce. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 92 minut, vstupné 110 Kč

středa 26. října v 19 hodin film VB, Německo/ČR/SR

PÁRA NAD ŘEKOU
Dokumentární film nahlíží ve sledu absurdních obrazů do životů tří mimořádných jazzmanů: 
trumpetisty Laca Décziho, saxofonisty Ľubomíra Tamaškoviče a kontrabasisty Jána Jankejeho, 
kteří kdysi uprchli ze Sověty okupovaného Československa na západ, kde zazářili po boku 
renomovaných světových hudebníků a pustili se do jazzové války proti popu. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 83 minut, vstupné 100 Kč

pátek 28. října v 19 hodin film Francie/USA

VE JMÉNU KRVE
Akční/thriller. M. Gibson se ve filmu představuje v roli bývalého člena motocyklového gangu 
„Hells Angel“ Johna Linka, kterého právě propustili z vězení. Svobodu si ale neužije příliš dlouho 
– jeho 16letá dcera Lydie se dostane do problémů s drogovými dealery poté...
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 88 minut, vstupné 100 Kč

neděle 30. října v 16 hodin  film ČR/SR/Chorvatsko

LICHOŽROUTI
Dobrodružný animovaný. Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, 
že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí!
Mládeži přístupný, 86 minut, vstupné děti 110 Kč/dospělí 130 Kč

neděle 30. října v 19 hodin  film ČR

KOMICI S.R.O. THE TOUR
Komická roadshow jaká tady ještě nebyla! Knor, Pavlásek, Kočičková, Matonoha, Nedvěd 
a Ruda z Ostravy projíždějí republikou. Jejich standup show plní ty největší sály. 
Mládeži od 12 let přístupný, 95 minut, vstupné 110 Kč



Dům kultury Protivín čtvrtek 6. října od 19 hodin

ZÁMEČKY A TVRZE JIŽNÍCH ČECH, 

aneb 

JAK SE NA NICH ŽIJE DNES

Beseda se spisovatelkou Jaroslavou Pixovou doplněná 
promítáním. 

Vstupné 60 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN





Dům kultury Protivín 

pondělí 3. října od 19. 30 hodin
Divadelní společnost Háta uvádí anglickou komedii

Vstupné v předprodeji 270 Kč/na místě 310 Kč

Dům kultury Protivín 

pátek 4. listopadu od 19. 30 hodin

KATAPULT
Vstupné v předprodeji 270 Kč/na místě 310 Kč

▲▲▲▲▲





Srdečně vás zveme na výstavu obrazů člena Volného sdružení umělců jižních 
Čech Waltera Fabiana ze Salzburgu. Jeho tvorbu můžete v podkroví Kaplanky 
zhlédnout do konce září, kdy máme otevřeno denně od 9 do 17 hodin. 

OBLÍBENÁ SPISOVATELKA 
OPĚT V PROTIVÍNĚ

Městská knihovna Pro-
tivín u příležitosti Týdne 
knihoven zve ve čtvrtek 
6. října od 19 hodin na be-
sedu se spisovatelkou Jaro-
slavou Pixovou. 

Autorka oblíbených a známých publikací 
o Blanici, Otavě, Písku a dalších představí 
tentokrát svou novou knihu Zámečky 
a tvrze jižních Čech aneb Jak se na 
nich žije dnes. Kniha vypráví o osudech 
historických objektů v Dubu, Dobrši, 
Drslavicích, Doubravici, Česticích, Kalen-
icích, Kestřanech, Tažovicích a Ohraze-
nicích. Popisuje nejen jejich historii, ale 
i to, jak se jejich majitelé v současnosti 
potýkají třeba s opravami nebo běžným 
životem na zámku či tvrzi. Zaměřuje se 
na ty památky, které jsou v současnosti 
v rukou nových či staronových majitelů, 
kteří je získali buď v restituci jako rodový 
majetek, nebo je koupili z lásky k historii. 
Teď se o ně starají, opravují je, potýkají 
se s nejrůznějšími nesnázemi, přebývají 
v drsných podmínkách studených histori-
ckých staveb a doufají, že to, co nestihnou 
udělat oni, dodělají snad jejich děti a vnuci. 
Musí to být obrovská vášeň a zaujetí pro 
takové konání, aby vlastně pro nás všechny 
obnovili další cenné historické památky 
a uvedli je do původního stavu i života.

INFORMAČNÍ CENTRUM PROTIVÍN ZVE NA VÝSTAVY

PŘEDPRODEJ 

VSTUPENEK
V infocentru je možné 

v předprodeji zakoupit 

vstupenky na Tradiční 

ovocnářský jarmark 

„Slavnosti plodů“, 

který se bude konat 

22. 10. 2016 v Libějovicích. 

V neděli 2. října se bude konat 
od 16 hodin vernisáž výstavy 
MOZAIKA z dílny zpěvačky Ireny 
Budweiserové. Potrvá do konce 
října. Výstava je pořádána ve spolu-
práci s Volným sdružením umělců 
jižních Čech. 

V prostorách infocentra nadále 
pokračuje výstava KÁMEN NA 
KRKU – autorské šperky a patchwork 
písecké výtvarnice Ľuby Rády 
Vávrové. 

UPOZORNĚNÍ:
V sobotu 24. 9. 2016 bude infocentrum z technických důvodů uzavřeno. 

Děkujeme za pochopení. 

PROVOZNÍ DOBA INFOCENTRA OD 1. ŘÍJNA 2016:
pondělí – pátek od 8 do 16 hodin

sobota od 9 do 12 hodin
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Spolek Kocanďáci pořádal dva běhy let-
ního tábora na své základně ve Skočicích 
Na Kocandě. 
1. běh – „Trosečníci” 3. – 16. 7. 2016. 

Celotáborová hra byla inspirována 
populární televizní soutěží Survivor. Děti, 
rozdělené do jednotlivých kmenů, se snažily 
v rozmanitých soutěžích, prověřujících 
jejich schopnosti, najít a vybojovat poklad 
ukrytý na území Kocandy. Hlavním vedou-
cím byl Stanislav „Stanley“ Skotnica. 
3. běh, kde byl hlavním vedoucím Lenčík, 
se konal od 31. 7. do 13. 8. 

Znamení na zdi. Ježek v kleci. Kostelník 
od svatého Jakuba. Chodba věčného klidu. 
Stínadla v pohybu. Losna nebo Mažnák? 
Malá hádanka na začátek, ale ten, kdo se 
vyzná, už ví. Letošní 3. běh na táborové 
základně Na Kocandě byl ve znamení Rych-
lých šípů. Celotáborová hra nás provázela 
dobrodružstvím party pěti hochů, kteří bydlí 
v jedné z částí Prahy, jež sousedí s tajemný-
mi Stínadly. Stejně jako v knižní předloze, 
i my na táboře jsme měli klubovnu Rychlých 
šípů, vydávali jsme TAM-TAM a objevovali 
jsme záhady ve Stínadlech. Když jsme zrov-
na neluštili nějakou šifru nebo nesváděli 
bitku s Vonty, mohli jsme se naučit něco 
z tábornictví a pobytu v přírodě, uzlování, 
topografie, o rostlinách a zvířatech. Sbírali 
jsme také bobříky za splnění nejrůznějších 
dovedností. I v letošním roce jsme měli 
možnost zapojit svou fyzickou sílu na 
profesionálně připravených lanovkách, 

LOUČENÍ S LÉTEM V KRČI
Děti z Krče, Těšínova, Záboří a Protivína si v neděli 21. srpna 
společně se svými rodiči zpříjemnily blížící se konec prázdnin. 
Mohli jsme si vyzkoušet vlastní zručnost a nápaditost u originálních 
her s táhadly, zastřílet z kuše, vyzkoušet si žonglování a podobné 
cirkusácké kousky a zahrát na „trubkovou zvonkohru“. Největší 
úspěch měla vtipně komentovaná dobrodružná hra „Verbováníčko“, 
do které bylo zapojeno a vtaženo do děje několik dětí i rodičů. Jako 
třešničkou na dortu na všechny čekala veselá loutková pohádka 
Zvířátka a Loupežníci s krásnými dřevěnými i hudebními kulisami. 
Za příjemné a hravé odpoledne tímto děkujeme městu Protivín, 
MC Pastelka a hlavním účinkujícím – Jakubu Křikavovi a divadlu 
Studna a Veronice Krištofové s Besedáriem! 

Šárka Fürstová Křečková

ZÁHADA NA KOCANDĚ
na které se všichni vždycky moc těší. Již 
tradicí se stalo, že během tábora vyrážíme 
na „puťák“ a letošním cílem byl Bavorov, 
kde jsme se utábořili v kempu Koupaliště. 
Počasí nám přálo a tak celá procházka přes 
okolní lesy a louky byla nádherná a celkem 
jsme za 2 dny nachodili skvělých 26 km. 
Na výlet jsme se vydali autobusem na hrad 
Rábí, do bazénu v Horažďovicích a zastavili 
jsme se i ve Strakonicích. Protože jsme 
tvořiví a hraví, ve volných chvílích jsme si 

připravili lucerny a lampiony, které jsme 
pak použili na závěrečném večeru Světel. 
Zkusili jsme také vypustit do světa balonky 
se vzkazy, naplněné plynem. Když budete 
mít štěstí, možná při své procházce po okolí 
najdete nějaký náš vzkaz. Zase si všichni 
odvážíme spoustu zážitků, vzpomínek 
a kousek přírody v nás do toho uspěchaného 
civilizovaného světa. 

Pokud byste se rádi dozvěděli více 
o letošním táboře (jednotlivá vydání TAM-
TAMU, fotografie) nebo o fungování spol-
ku Kocanďáci, navštivte webové stránky 
www.kocandaci.cz. Ivča











výhradně invalidní důchodce 
nebo osoby 

zdravotně znevýhodněné




náborový příspěvek 5 000 Kč 
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V pátek 12. srpna si mohly děti z Krče a Zaboří vyzkoušet, jaké to je být celou noc 
bez rodičů. Díky paní ředitelce Šárce Šťastné, která nám zapůjčila prostory školky, jsme 
si mohli užít večer plný her a sladké usínání ve spacáku u čtených pohádek. 

Šárka Fürstová Křečková

V sobotu 20. srpna se uskutečnil 
1. ročník Dětských rybářských 
závodů, které uspořádal ČRS MO 
Protivín na rybníku v Maleticích. 

Sešlo se 20 mladých závodníků 
a závodnic, aby poměřili své síly 
a zkušenosti v lovu ryb. Mezi účast-
níky závodu byli také jedna dívka 
z Prahy a dva chlapci z Německa. 
Dvoukolový závod odstartoval v 8 
hodin a první úlovky nenechaly na 
sebe dlouho čekat. Krásné slunečné 

„ZKRČCI“ A NOC BEZ RODIČŮ

počasí, které panovalo během celého 
rybářského klání, dalo rybám chuť 
k jídlu a proto bylo jen málo závod-
níků bez úlovku. Druhé kolo začalo 
v 10.30 hodin, kdy proběhla rotace, 
ve které se mladí závodníci přesunuli 
na jiná místa, která si vylosovala při 
prezentaci. Druhé kolo bylo nároč-
nější. Velká ranní aktivita ryb byla 
k poledni menší a závod začal být 
pro mladé závodníky náročnější. 
Závod byl ukončen ve 12.30 hodin 

podle plánu. Poté se závodníci pře-
sunuli k stánku s občerstvením. Ve 
13 hodin bylo vyhlášení výsledků. 
Každý závodník si odnesl věcnou 
cenu a pro první tři byly připraveny 
poháry a medaile. Závodníci i rodiče 
byli s organizací závodu velice spo-
kojeni. 

Touto cestou chci poděkovat všem 
sponzorům: Čevak a. s., Stavebniny 
J. Řehoř, Křovina s. r. o. Mníšek 
pod Brdy, Motorové pily Vl. Brůžek, 
MELO Ing. Š. Meloun, Pekárna Klas, 
All-Stars M. Zoch, Dřevovýroba 
R. Žák, Řeznictví U Hlavínů, Řeznictví 
M. Rychtář, Potraviny Plachá, Pivo-
var Platan. 

Milan Laně, 
předseda MO Protivín

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY





KOSTEL SV. HAVLA MYŠENEC

• Malovaný strop presbytáře zdobí hvězdy a vy-
obrazení andělů s dvoubarevnými křídly troubící 
na šalmaje (staré dechové nástroje). Mezi nimi čtyři 
kruhové znaky představující symboly čtyř evangelistů. 
V závěru presbytáře spatříte uprostřed vyobrazení 
slunce a měsíce, stejný motiv se opakuje i nad okny 
presbytáře. 

• Novogotický hlavní oltář je dílem Josefa Krejčíka 
z r. 1904. Ve střední nice stojí sv. Havel v biskup-
ském oděvu s berlou a medvědem po pravém 
boku. Po stranách stojí věrozvěsti sv. Cyril (L) 
a Metoděj (P). Na vrcholu oltáře spatříte kruhový 
reliéf sv. Trojice, na stěně sochy sv. Václava (L) 
a sv. Ludmily (P). 

• Náhrobní kameny patří pánům Kořenských 
z Terešova, kteří od roku 1607 vlastnili nedaleký 
Klokočín. 

• Malba Posledního soudu je rozdělena do tří 
vodorovných pásů. V horním pásu v oválné man-
dorle sedí Kristus na duze, okolo klečí P.  Marie (L) 
a sv. Jan Křtitel (P). V prostředním pásu rozpoznáte 
výjev Zmrtvýchvstání podle dvou hrobů a andělů. 
V dolním pásu rozděleném do tří polí vlevo výjev 
Pekla, rozpoznatelný podle spodní části postavy 
ďábla, uprostřed Zvěstování s postavami anděla (L) 
a P. Marie (P), a zcela vpravo nečitelný výjev Nebe. 

• Malba sv. Václava je jedním z mimořádně zdařilých 
vyobrazeních tohoto světce. V pravé ruce nese 
praporec se sotva znatelnou orlicí, v levé ruce má 
mohutný štít. Vlevo v bývalém triumfálním oblouku 
jsou dole dvě postavy donátorů maleb – žena 
v rouchu a dlouhém plášti (L) a muž se zdobným 
mečem (P). Nad nimi neobvyklé vyobrazení proroka 
s židovským nosem a nápisovou páskou. 

• Malby ze života sv. Markéty začínají nad vyo-
brazením sv. Václava, kde lze rozpoznat mučení 
světice v kádi s roztaveným železem. Na jižní stěně 
v horním poli se sv. Markétě zjevuje ďábel v podobě 
muže s kožešinovým oděvem (L) a drak, který má 
vidět spodní část těla a křídla (P). V dolním poli 
v malovaných arkádách jsou sv. Markéta s atributem 
draka (L) a neznámý biskup s mitrou a berlou (P). 

• Malba trojice světeckých postav je poškozena 
rozsáhlou plombou. Každá z postav má kolem hlavy 
výraznou svatozář, v jedné ruce drží palmový list jako 
symbol mučednictví a v druhé ruce meč, který bývá 
spojován se sv. Kateřinou a sv. Pavlem. 

• Malba smrti sv. Voršily a 11 000 panen je 
ojedinělým příkladem svého druhu v ČR. Na lodích 
s příděmi v podobě psích hlav jedou panny, na které 
útočí ozbrojenci šípy, meči a kopím. Před první 
lodí klečí sv. Voršila, kterou stíná zbrojnoš mečem. 
Po stranách jsou středověká města, vlevo Řím (nebo 
Basilej), vpravo Kolín nad Rýnem, kde byla sv. Voršila 
přepadena Huny. Nad celým výjevem se vznášejí 
dva andělé s mohutnými křídly, kteří odnášejí 
v roušce zástup modlících se panen spolu se 
sv. Voršilou. 

• Malby světic ve dvou řadách po třech postavách 
na západní stěně lze těžko identifikovat. Výjimkou 
je pouze sv. Alžběta, která ve spodní řadě zcela 

vlevo dává almužnu žebrákovi. Tři postavy v jedné 
řadě na severní stěně drží v rukou pravděpodobně 
knihu. První postavou z leva by mohl být prostovlasý 
sv. Jan (?). 

• Oltář Nejsvětějšího Srdce Páně vyrobila v novogo-
tickém slohu dílna Josefa Krejčíka v r. 1904. Plas-
tika vlevo od oltáře patří sv. Linhartovi, který drží 
v rukou okovy na znamení osvobozování vězňů jeho 
přičiněním. 

• Varhany pochází z roku 1905 a jsou obdobně jako 
většina chrámového mobiliáře novogotickou prací 
Josefa Krejčíka. 

CESTA K PROTIVÍNU… /Jiří Hladký/ 6. díl

Malovaný strop presbytáře kostela sv. Havla. 





✿ ✿

Novinky
městské
knihovny

NARODILI SE

❀ 9. 8. syn Adam 

 Kristýně Toporové z Protivína

❀ 20. 8. syn František

 Jaroslavě Volmutové z Protivína

❀ 1. 9. dcera Viktorie Havrdová

 Michaele Vokaté z Protivína

❀ 2. 9. dcera Petra Fundová

 Janě Hanzlíkové z Protivína

ZEMŘELI

✝  25. 7. Petr Zdobnický

 79 let, Protivín

✝  3. 8. Marie Sochorová

 78 let, Protivín

✝  6. 8. Ladislav Němec

 85 let, Protivín

✝  27. 8. Jana Šídlová

 73 let, Protivín

PRO DOSPĚLÉ
J. D. Robb: Očistím tě od hříchu – americká 
detektivka
Anthony Doerr: Jsou světla, která nevidíme 
– dva životní příběhy, každý z jiné země válečné 
Evropy
Petr Nazarov: Jižní Afrika – dobrodružná cesta 
po státech jižní Afriky
Robert Galbraith: Ve službách zla – anglický 
detektivní příběh
Vladimír Kos: Květen 1945 v jižních Čechách 
– nová místa, nová dramata – volné pokračování 
dnes už beznadějně vyprodané fotokroniky
Jojo Moyes: Jeden plus jedna – milostný 
román
Marika Šoposká, Berenika Kohoutová: Sedmi-
lhářky – deník je plný (ne)skutečných zážitků 
o tom, jak žijí, co dělají, čím se baví dvě Sed-
milhářky
Radka Třeštíková: Bábovky – dvanáct žen, dva-
náct osudů propojených v jednom románu
Monika Peetz: Úterní ženy – setkaly se před 
patnácti lety na kurzu francouzštiny a dnes jsou 
z nich nejlepší kamarádky
Monika Peetz: Úterní ženy mezi bylinami 
a řepou – jak se Úterní ženy zhostí práce na 
venkově
Lucie Nachtigallová: Deník fejsbukové matky 
– knížka, kterou (a v tomto případě nejde o klišé) 
napsal s úsměvem na rtech sám život
Felix Francis: Vyděrač – detektivka
Jan Bauer: S cejchem vraha – Mordy v časech 
císaře Rudolfa II. 
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej IV – Za 
časů bezvládí
Jonas Jonasson: Zabiják Anders a jeho přátelé 
– typická jonassonovská bizarní postavička, 
podobně jako stoletý stařík a moudrá analfa-
betka
Arto Paasilinna: Nejdelší chobot ve Finsku 
– ideální odpočinková četba nejen na letní 
dovolenou
Petra Nachtmanová: Svůdkyně s modrým 
nebem nad hlavou – novodobý ženský román
Danielle Steel: Marnotratný syn - setkání mezi 
dvojčaty je zprvu šťastné a smířlivé…, dokud na 
povrch nevyplavou otřesná tajemství
Jennifer Hillier: Řezník – dobrý thriller
Radka Třeštíková: To prší moře – napínavé 
psychologické drama jedné zdánlivě obyčejné 
rodiny
Danielle Steel: Country – milostný román
Nora Roberts: Cizinec – Shelby přišla o manžela 
a vzápětí i o všechny iluze…

Jean-Michel Guenassia: Nezmar – Zná snad 
Tom Larch nějaké tajemství, které ho před rana-
mi osudu chrání?
Petr Fedlstein: Zlaté hroty – sportovní i životní 
příběhy našich nejvýznamnějších oštěpařek 
a oštěpařů
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 22. – i tentokrát 
vás pozve na mnoho půvabných a zajímavých 
míst po celé České republice

PRO DĚTI
Jiří Kahoun: Pidibabka z hor – babička s dědou 
holčičky Emičky jsou trpaslíci
Bohumil Matějovský: Čuňa, Zulu a Ferda 
– nejlepší humoristický příběh pro děti z nakla-
datelství Albatros
Zuzana Pospíšilová: Baobaba a jiné příběhy 
– krátké bajky, příběhy a pohádky
Ivan Binar: O Záhořovi, prasátku s kníry 
– bezzubý tygr a fousaté prasátko, jak tohle 
jenom dopadne?
Vratislav Maňák: Expedice z pohlednice 
– kniha plná ztřeštěných dobrodružství
Sarah J. Maas: Skleněný trůn – Celaene byla 
od dětství trénovaná k jednomu jedinému úko-
lu – stát se tím nejlepším zabijákem na světě 
– fantasy
Sarah J. Maas: Půlnoční koruna – druhý díl
Sarah J. Maas: Dědička ohně – třetí díl
Petra Stehlíková: Naslouchač – původní česká 
fantasy z fascinujícího temného světa, kde se na 
pravdu a naději téměř zapomnělo
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 10 
– Staré dobré časy
Ally Carter: V tajných službách: Protřepat, 
nelíbat – Cammie Morganová není obyčejná 
patnáctiletá holka

VZPOMÍNKA
Už jen kytičku na hrob ti můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat. 

Dne 14. 10. 2016 by se pan 
František Hanzlík z Protivína 
dožil 90 roků. 

Vzpomíná manželka 
a děti s rodinami

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 

Děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodina Hanzlíkova

VZPOMÍNÁME
Život a láska smrtí nekončí…
Dne 20. 9. 2016 uplyne rok, 
co nás navždy opustil můj životní partner 
a otec Pája Trapl. 
Kdo jste ho znali, 
uctěte jeho památku 
tichou vzpomínkou. 

Děkuji 
Jana Ládrová 
a syn Tomáš
Nikdy nezapomeneme!

Co osud vzal, to nevrací, 
i když rána stále krvácí. 

Ta rána stále bolí, 
zapomenout nám nedovolí. 

Dne 20. 9. uplyne jeden rok plného stesku, 
kdy nás navždy opustil pan Pavel Trapl. 

S láskou vzpomínají 
dcery Nikolka, Terezka, 

bratr a rodiče Traplovi
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Fotbalové informace
Během přípravy na mistrovskou sezónu 
sehrál „A“ tým několik, vesměs vítěz-
ných přípravných zápasů a v sobotu 
13. 8. nastoupili hráči po 9 letech opět 
k mistrovskému zápasu v KP. 

Třeboň – Protivín 0:0
Sestava Protivína:  Hanus – Rothbauer, 
Brož, Hála, Ruczkowski – J. Vojta, 
Z. Vorel, R. Vojta, Moravec, Fiala – 
J. Vorel
Nejlepší hráč: Moravec
Premiéra v krajském přeboru skončila 
dělbou bodů. Měli jsme dobrý vstup do 
utkání a naše sebevědomí mělo vzestupnou 
tendenci. Domácí sice měli častěji míč na 
svých kopačkách, ale do ohrožení naší 
branky se dostávali ojediněle. Defenzívní 
práce celého mužstva měla vysoký kredit. 
V ofenzívě se nám dařilo dostat k brance 
soupeře, ale na větší bodový příděl budeme 
muset naši hru zpřesnit. 

Protivín – Soběslav 1:1 (1:0) 
Branka: J. Vojta
Sestava Protivína: Hanus – Rothbauer, 
Hála, Brož, Ruczkowski – R. Vojta, Prášil 
(65. Fiala), J. Vojta (80. Veselý), Z. Vorel 
– J. Vorel, Moravec
Nejlepší hráč: R. Vojta
Premiéra v krajském přeboru nabídla mys-
lím pěknou podívanou. Vyrovnaná 1. půle 
přinesla vedení na naší stranu, jako odměna 
za aktivitu a jednoduchou, ale funkční hru. 
V druhém poločase soupeř dokázal své kva-
lity a byl lepším mužstvem. My jsme však 
až na jednu situaci vše vyřešili a v závěru 
se nám naskytla příležitost na zisk 3 bodů, 
ale nebylo nám souzeno a myslím, že pro 
Soběslav by to bylo kruté. To je ale fotbal, 
tentokrát byl spravedlivý. 

Milevsko – Protivín 1:3 (0:1) 
Branky: Moravec, Z. Vorel, J. Vorel
Sestava Protivína: Hanus – Zach, Miku-
lenka, Brož, Hála – R. Vojta, Ruczkowski, 
Veselý, Z. Vorel – J. Vorel, Moravec
Do zápasu jsme vstoupili opatrně a nechtě-
li jsme, aby se domácí dostali do tempa 
a pohody. Docela se nám to dařilo a dokon-
ce jsme šli po brejku do vedení. Domácí 
mají ve svém mužstvu šikovné a rychlé 
hráče, nemohli jsme hrát otevřenou partii. 
Naši hráči hráli disciplinovaně a bojovně. 
Zaslouží pochvalu za svůj přístup k utkání, 
ve kterém sice domácí kontrolovali míč, 
no my jsme brali body, kdy jsme téměř 
každou chybu domácích dokázali potrestat 
brankou. 
Nejlepší hráči: všichni

Protivín – Osek 2:0 (1:0) 
Branky: Prášil, Moravec
Sestava Protivína:
Hanus  –Zach,  Mikulenka ,  Brož , 
Ruczkowski – Rothbauer, R. Vojta, Prášil, 
Z. Vorel - J. Vorel, Moravec
Nejlepší hráč: Rothbauer
Výborný vstup do utkání, kdy jsme 
byli aktivní a nebezpeční, plný pohybu 
a přesných přihrávek, nám přinesl bran-
kové příležitosti a po zásluze vedení 
v utkání. Obraz hry se však pak změnil, 
nebyli jsme důslední a šetřili kroky. Sou-
peř se jednoduchými nákopy dostával do 
naší obrany a se štěstím jsme uhájili čisté 
poločasové konto. V druhém poločase 
se nám již nepovedlo nakopnout výkon, 
až na hodně povedenou kombinaci, po 
které narostlo naše vedení. Do konce 
jsme drželi na uzdě snahu hostů a po 
bojovném závěru utkání uhájili první 
domácí vítězství. 

„B“ tým pod vedením nového trenéra 
spojil síly na přípravu s dorostem a sehrá-
li nejdříve povedený turnaj ve Skalách, 
o týden později utkání Českého poháru 
v Krči. A hned týden nato opět v Krči měli 
mistrovskou premiéru. 

Krč – Protivín 1:5 
Branky: Jíška, Vejšický, Cina, Sládek, 
Cvachovec 
Protivínští sice po poločase prohrávali, ve 
druhém však soupeře přehráli a vybojovali 
vysoké vítězství. 

Protivín – Bernartice B 5:0 
Branky: J. Křišťál 2, Vejšický, Cina, 
Sládek
Zkušený Ondra Prášil nemohl nastoupit 
v Milevsku, proto si přišel zahrát, aby se 
udržel v zápasovém rytmu. Hru dirigoval, 
kluci kolem něj běhali a celkově předváděli 
výborný fotbal. 

Podolí II – Protivín 7:1 
Branka: Chalupa
V Podolí se našim hráčům dlouhodobě 
nedaří. Po 3. brance rezignovali a nechali 
soupeře spustit brankostroj. Jediné, co 
potěšilo, byl návrat Lukáše Chalupy po 
dlouhodobém zranění. 

Výsledky mládežnických týmů:
Dorost
Zliv – Protivín 6:2 
Branky: Morej, Ludvík
Protivín – Jankov 9:0 
Branky: Vejšický 2, Cina2, Morej2, Čer-
veňák, Ludvík, Kulich 

Starší žáci
Vacov – Protivín 4:1 
Branka: Nečas Lukáš

Mladší žáci
Vacov – Protivín 4:2 
Branky: Jirášek, Matoušek

V. Křišťál

Horská kola a Jakub Říha
I přes prázdniny pokračovaly nejrůznější závody pro jezdce 
na horských kolech. 

● Poslední červencový den pokračovala série endurových závo-
dů 3. závodem na šumavském Zadově. Jakub Říha si v téměř 
domácím šumavském prostředí zajel nejrychlejší čas v součtu 
všech 5 rychlostních zkoušek a celý závod vyhrál. 

● Následovalo MČR ve sjezdu ve Špindlerově Mlýně – tady po 
dobrém 4. nejrychlejším kvalifikačním čase chtěl ve finále 
zrychlit a zajistit si místo na bedně, ale po nešťastném pádu 
závod nedokončil. 

● Na konci srpna se konalo v Polsku Mistrovství Evropy ve 
sjezdu. V kvalifikaci i ve finále obsadil Kuba 16. místo. I když 
je to velmi dobrý výsledek, byl trochu zklamaný. Jeho cíl bylo 
umístění v top 10. 

● Posledním závodem tohoto období byl 4. díl seriálu DOWN-
TOWN 2016 - který se tentokrát jel v Karlových Varech. Protože 
i tento závod stejně jako tři předchozí vyhrál, čekaly na něho 
stupně vítězů nejenom za samotný závod, ale i za celkovou 
sérii. 

Hned po těchto závodech odjíždí do Italských Alp na MS ve sjezdu. 





KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
„TAJENKA..., stojící voda zahnívá, nebo zimou zamrzá a znalosti člověka chřadnou, kyž nenalézají uplatnění“ Leonardo da Vinci 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 10. října 2016 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin. cz. 
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z letního dvojčíslí získává paní Páralová z Protivína. Blahopřejeme! 

Poslední den prázdnin je jako dělaný k vylíčení nových bikrosových úspěchů, 
kterých nadějný závodník během prázdnin dosáhl. 

Mistrovství Evropy ve Veroně předcházelo mistrovství České republiky 
v Benátkách nad Jizerou, kde Jan Seidl potvrdil, že je ve své kategorii jedním 
z nejlepších a po vyrovnaném boji se soupeři vystoupil po páté v řadě na nejvyšší 
stupeň vítězů. 

Zanedlouho po Mistrovství ČR odjel Honza na Mistrovství Evropy do italské 
Verony, aby si změřil síly s těmi nejlepšími jezdci BMX. V BMX Olympic parku 
Verona letos startovalo 74 jezdců z České republiky. Bylo šílené horko a jezdci, 
kteří se postupně probojovávali až do finále, v areálu strávili až 8 hodin sauny. 
V kategorii do 13 let byli večer ve finále pouze dva čeští jezdci. Jedenáctiletý Honza 
Seidl, protivínský jezdec, se přes základní rozjížďky ze 108 jezdců, výsledkem 
1., 2. a 1. místem dostal do osmifinále - 1. místo následně do čtvrtfinále – 1. místo 
a do semifinále, kde 2. místem potvrdil, že je jedním z nejlepších ve finále. Po 
startu byli jezdci velice vyrovnaní. Po dvou skocích se v chumlu řítili do první 
klopenky, Honzík chtěl jezdce podjet a probojovat se na medailové pozice, když mu 
do zadního kola narazil jezdec z Holandska a pro oba byl závod jasný. Po pádu se 
oba sebrali a dojeli bez zranění do cíle. Honzík si odvezl z mistrovství plaketu za 
8. místo. Jason Nordan z Holandska se po výměně dresu za dánský přišel Honzíkovi 
omluvit do týmového stanu. Závodníci se poplácali, podali si ruce a společně se 
vyfotili. Takové sportovní chování je vizitkou kvalitních závodníků. 

Na fotografii je Jan Seidl (vlevo) a Jason Nordan (vpravo). 
Foto Eva Seidlová. 
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V sobotu 27. srpna se v Protivíně 
uskutečnil krajský kvalifikační závod 
hasičů v kategorii TFA (Železný 
hasič). Soutěž byla pořádána Kraj-
ským sdružením Hasičů Čech, Moravy 
a Slezka, Okresním sdružením HČMS 
a SDH Protivín pod záštitou starosty 
KS HČMS Mgr. Jiřího Žižky a staros-
ty města Protivína Jaromíra Hlaváče. 
Soutěže se zúčastnilo 11 soutěžících 
z celého kraje a postup na mistrovství 
ČR, které se bude konat ve Štramberku 
1. října, si vybojovali:
Vkategorii do 35 let
1. Jenší Lukáš, SDH Krč
2. Burian Michal, SDH Týn nad Vlt. 
3. Bernklau Jan, SDH Platan Protivín
4. Mareš Michal, SDH Běleč
V kategorii nad 35 let
1. Toman Marek, SDH Níkovice

Soutěž proběhla bez zranění a měla 
velmi dobrou úroveň, což ocenili i před-
stavitelé okresního a krajského sdružení 
HČMS. Děkujeme všem pořadatelům, 
rozhodčím, členům SDH Protivín, SDH Krč 
a SDH Skály za odvedenou práci. Děkujeme 
Městskému kulturnímu středisku Protivín, 
hokejbalovému oddílu za poskytnutí prostor 
k soutěži, Technickým službám, starostovi 
města a dalším, kteří přispěli ke zdárnému 
uskutečnění soutěže. 

Vítězům blahopřejeme, zvláště pak 
Lukáši Jenšímu a Honzovi Brenklauovi, 
hasičům z protivínského okrsku a věříme, 
že budou naše hasiče a město Protivín dobře 
reprezentovat na mistrovství České republi-
ky a pro jejich účast určitě vytvoříme dobré 
podmínky.  Jan Jelínek, 

starosta SDH Protivín

Na poslední soutěžní zápas této 
sezóny jsme si museli počkat až na 
začátek nového školního roku. 
V sobotu 3. září jsme odcestovali 
do příjemného areálu v Dobré Vodě 
u Českých Budějovic. 

TK SK Dobrá Voda u ČB 
vs TK Protivín 4:5

Kordík – Černý 2:6 4:6
Kadlec – Hlaváč 1:2, skreč Hlaváč
Novotný – Hejsek 4:6 3:6
Čížek – Jaroš 6:1 6:2
Štěpanyová – Šípová 0:6 1:6
Kardová – Kubičková 6:4 5:7 6:2
Štěpanyová/Kardová – Šípová/Fär-
berová 0:6 1:6
Čížek/Vaníček – Hejsek/Jaroš 6:2 
6:0
Kordík/Kadlec – Černý/Kubička 4:6 
6:2 7:10

Početnou marodku mužů (Bečvář, 
Řezáč, Pěkný) před zápasem, 
doplnil zraněním při zápase Jaro-
mír Hlaváč. K tomu bolest zad 
kapitána Aleše Černého, to nebyly 
dobré vyhlídky pro vítězný zápas 

o umístění. Přesto Aleš Černý, Jiří 
Hejsek i Bára Šípová své zápasy 
výsledkově snadno zvládli, dám-
ská dvojice Šípová/Färberová 
přidala bod ze čtyřhry a před 
závěrečnými pánskými čtyřhrami 
jsme vedli 3:4, stačil jediný bod. 
Dvojice Hejsek/Jaroš neměla mno-
ho šancí proti silné domácí dvojici, 
kterou vedl velmi zkušený Miroslav 
Vaníček. Poslední čtyřhra nabídla 
vyrovnaný průběh v prvním setu 
s výsledkem 6:4 pro náš pár. Druhý 
set byli domácí lepší a tak se šlo 
do supertiebreaku. Domácí vedli 
už 7:4, přesto skvělým výkonem 
a podporou ostatních členů proti-
vínského týmu, to pár Aleš Černý/
Pavel Kubička otočil a vyhrál. 
Info k Tenisovému klubu Proti-
vín najdete na internetu – www.
tkprotivin.cz. 

Jiří Hejsek

Nábor nových členů

TAEHAN TAEKWONDO 
Protivín

od pondělí 19. září 2016

Kdy? 

každé pondělí od 15.30 do 17 hodin

a každou středu od 15.30 do 17 hodin

ve sportovní hale vedle hřiště ZŠ Protivín

Informace: 
M. Zobal, trenér, tel. 605 736 874

PASTELKA SRDEČNĚ ZVE 
rodiče s dětmi na rodičovské 

nebo mateřské dovolené 
na aktivity v Pastelce. 

Každý čtvrtek od 10 hodin společně 
cvičíme, hrajeme divadlo pro nejmenší 
a vyprávíme si příběhy nejen z bible. 
Každé první pondělí pokračujeme 
v kurzech zdravého vaření. Přijďte 
za námi ochutnat nejen lahodných 
pokrmů, ale také prožít příjemné chvíle 
s milými lidmi. Začínáme 3. října 
v 17.30 hodin.  Mgr. M. Šálková

●  Kdo provede drobné zednícké 

práce na DoPP nebo ŽL? 

 Telefon 728 053 926

TENISTENIS

Krajská soutěž TFA v Protivíně


