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Obnova hřbitovní kaple v Protivíně dokončena
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Dovolte mi Vás informovat, že se nám 
podařilo dokončit významnou investiční 
akci, kterou byla rekonstrukce budovy 
na hřbitově včetně příjezdové komuni-
kace a prostorů kolem kaple.

Předmětná budova prošla kompletní 
rekonstrukcí začínající odstraněním starých 
střešních krytin, demontáží klempířských 
prvků, odstraněním starých podlahových 
konstrukcí a kompletním oškrábáním veške-
rých venkovních i vnitřních starých omítek.

Dále byly odstraněny vnitřní obklady 
stěn a katafalku a kůr, včetně všech vnitř-
ních konstrukcí, které nepatřily historicky 
do této budovy. Následně bylo provedeno 
kompletní odvodnění budovy, nové pod-
lahy a dlažby, kompletní oprava vnitřních 
i venkovních omítek, byly zrestaurovány 
a doplněny vitráže v budově, spolu s re-
staurováním veškerých dřevěných prvků. 
Poté jsme provedli novou elektroinstalaci, 
jejíž součástí jsou mramorová topidla, která 
zároveň tvoří velmi zajímavý interiérový 
prvek. Interiér dle návrhu architekta Štorcha 
musel být schválen památkáři. Vnitřní prvky 
jsou kombinací historické dlažby, nového 

katafalku z mramoru a tónovaných skel spo-
lu s nábytkem z masivního dubu. Světelná 
rampa dotváří ucelený a důstojný interiér 
kaple. Na závěr rekonstrukce byly prove-
deny veškeré nátěry a malby, na kterých se 
shodli jak památkáři, tak architekt a město 
jako investor. Tímto měla rekonstrukce 
skončit, avšak rozhodli jsme se pokračovat 
dál venkovními úpravami.

Odstranili jsme starý asfaltový povrch 
příjezdové komunikace včetně prostorů 
kolem kaple, který jsme nahradili žulovými 
kostkami a obrubami z kamene. Před kaplí 
jsme doplnili obrazec ze žulových desek. 

Doslova dechberoucí odpoledne jsme 
letos zažili poslední prázdninovou sobotu 
na protivínském náměstí. Velmi vysoké 
teploty a kulturně nabitý program, to 
byly již třinácté Městské slavnosti pro-
tivínské. Vše propuklo přesně ve třináct 
hodin jak na hlavní a vedlejší scéně, tak 
v nádvoří zámku. Oči i uši návštěvníků 
všech věkových kategorií potěšila pěvecká, 
akrobatická, exhibiční i taneční vystoupení 
všech možných žánrů, každý si vybral dle 
libosti. Zpěváky střídaly hudební kapely, 
tanečníky akrobati a různá sportovní vy-
stoupení, pohádky dětská show, a nejen 
to, na náměstí byly k vidění různé dílničky 
a zábavy pro malé i velké, které nabízel 
Dům dětí a mládeže Písek, atrakce LezeTo, 
Klub velocipedistů Písek, Kocanďáci, Junák 
Protivín a Horizont. Letos návštěvníky při-
lákala zejména zpěvačka Ewa Farna, kapela 
Slza a hřebem večera se stalo vystoupení 
kapely Olympic. Na hlavní scéně dále po-
stupně vystoupili Vodňanská kapela, High 
Class Lovers, Písečan, cirkusový průvod 
Blackout Paradox, taneční centrum Z.I.P. 
Písek, Dětský aerobic For Body Písek, 
Taehan, Lukáš Petráček, Radek Bakalář, 
bubenická show Wild Sticks, Shamaniac 
a Krypton. Vedlejší scéna nabízela vystou-
pení Kamarádů Brno, Maňadla, Teatru No-
vogo Fronta, Michala Nesvadby a Krajanky. 
V zámeckém areálu byla k vidění šermířská 
vystoupení společnosti Aesculus, dobové 
atrakce Artesania a projížďky Stáje Šárka 

13. Městské slavnosti 
protivínské

Ve středu 31. 7. 2019 jsme se na-
posledy rozloučili s naším kama-
rádem, dlouholetým zastupitelem 
a radním panem Vaškem Šupita-
rem. Chtěl bych mu ještě jednou po-
děkovat za vše, co udělal pro nás, pro 
naše město a své kamarády. Prožili 
jsme s ním tolik krásného, že právě 
na to budeme vždy rádi vzpomínat.

Jaromír Hlaváč,
starosta města 

PŘÍLOHA: 13. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
PODĚKOVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROTIVÍN NADACI ČEZ 

ZA POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

RETROTÝDEN NA ZŠ

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

V listopadu si budeme připomínat 
30. výročí „Sametové revoluce“. Tu jsme 
si již s některými žáky připomněli před 
pěti lety tematickou koláží, jež zachyco-
vala události v Protivíně v roce '89. Letos 
jsme se rozhodli pojmout výročí trochu 
jinak. Vrátíme děti do časů jejich rodičů 
v „retrotýdnu“. Naším cílem je uspořádat 
v týdnu od 11. 11. do 15. 11. několik akcí.

Tím prvním počinem by měla být 
„retrovýstava“, a to v den, kdy proběhne 
rodičovská schůzka, tedy 11.11. Podle 
množství zapůjčených rodinných věcí 
bude buď malá (na chodbě u kanceláře 
apod.), nebo větší a bude jí věnována celá 
učebna. Cílem je dětem ukázat, jak žili 
jejich rodiče (nebo prarodiče) na KONCI 
80. LET. Může se jednat o hračky (monči-
čáci, kapesní hry, céčka), nebo věci denní 
potřeby (př. některé děti přislíbily už lyže, 
známky, mince, kolo „skládačka“, Favo-
rit, někdo mopeda, kárku, kočárek, fusak, 
panenky apod.). Každá věc dostane svou 
kartu se jmenovkou a popisem věci, s níž 
bude vystavena (pokud se nedomluvíme 
s rodinou jinak). Po ukončení výstavy si 
děti věci odnesou zpátky domů.

Součástí retrotýdne nebude jen vý-
stava (která se zrealizuje jen v případě 
dostatečného zájmu), ale i retronástěnka 
na chodbě, snad i jídelna uvaří celý týden 
retro (první jídlo, které většinu z nás na-
padlo, že nemůže chybět, byla „UHO“). 
Do rozhlasu se pokusíme udělat sestřih 
písniček, které bylo možné poslouchat 
v roce 1989. Deváťáci připraví pro své 
mladší spolužáky retrosvačinu a jeden 
den se děti zkusí obléknout do modelů 
svých rodičů, ve kterých chodili na konci 
„osmdesátek“ do školy. O přestávkách si 
zahrají „čáru“, v družině uspořádají retro 
herní odpoledne a tělocvikáři zas dětem 
připomenou hry dětství jejich rodičů 
(např. skákat gumu). Povede-li se získat 
pamětníka, který by v hodině dějepisu 
zavzpomínal na dny, které následovaly 
po 17. listopadu, budeme rádi.

V případě realizace retrovýstavy bude 
tato akce plakátována a budeme se těšit 
na návštěvu.

za ZŠ Protivín P. Čecháčková

Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 
140 53 Praha 4, poskytla naší škole nadační 
příspěvek č. OK 30_18 ve výši 51.035,--
Kč k úhradě nákladů na schválený projekt 
s názvem „Pomáhej pohybem“ v grantovém 
řízení Oranžové kolo. Příspěvek byl určen 
na kulturní akce žáků a úhradu dopravy.

Nadační příspěvek základní škola čer-
pala v průběhu školního roku 2018 – 2019 
na tyto školní akce:
• příspěvek na dopravu žáků – sportovní 

akce, workshopy, exkurze do Prácheň-
ského muzea, ZOO Hluboká, exkurze 
Praha, JE Temelín, zájezd do Národního 
divadla v Praze, vystoupení pěveckého 
sboru ve Velešíně, jazykový kurz žáků 
Nové Hutě, exkurze Příbram, Miraku-
lum

• na kulturní akce a přednášky (zeměpisná 
přednáška o Íránu, přednáška o dospívá-
ní, vzdělávací programy (BESIP – vy-
stoupení na kolech, Jihočeská univerzita 
České Budějovice – Fakulta rybářství 
a ochrany vod Vodňany – „Letem vod-
ním světem“ – pro I. stupeň), vstupné 

do muzea Království času Protivín, 
vstupné na besedy (Apicentrum vzdě-
lávání Protivín – beseda se včelařem, 
beseda s rodilým mluvčím).

Nadační příspěvek ve výši 51.035,--Kč byl 
vyčerpán takto:
– na dopravu: 41.874,- Kč
– na kulturu: 9.161,- Kč
Spoluúčast žadatele, tj. ZŠ Protivín, na tom-
to projektu byla ve výši 52 % = 55.894,- Kč.

Děkujeme tímto Nadaci ČEZ za poskyt-
nutí finančních prostředků na školní aktivity. 
Tento projekt prospěl žákům školy a pomohl 
ke snížení finanční zátěže rodičů.

Letošní školní rok začal prvním zazvo-
něním 2. září v 8.00 hodin. Paní ředitelka 
rozhlasem přivítala všechny přítomné, pře-
devším však naše prvňáčky, kterých letos 
nastoupilo do dvou tříd celkem 45. V 1. B je 
třídní učitelkou pro 23 dětí p. uč. Michálková 
a v 1. A vládne pevnou rukou p. uč. Vladimíra 
Hanzlíková 22 žákům. Naše nováčky přišel 
přivítat i pan starosta, aby jim popřál hodně 
štěstí, hezkých zážitků a samé jedničky.

Celkově nastoupilo do ZŠ Protivín 
405 žáků, o které se stará 36 pedagogů, 
asistentek a vychovatelek ŠD. Na letošní 
školní rok plánujeme, kromě učení, také 
spoustu akcí. Některé z nich jsou již dobře 
známé. Kromě výletů a exkurzí proběhnou 
např. školní koncerty, úklid města, sběr 
papíru a plastových víček, sportovní dny 
a další. Dva týdny, na podzim a na jaře, 
bychom rádi věnovali významným historic-

kým výročím „Sametové revoluce“ a bitvy 
u Sudoměře. Školní parlament pro nás jistě 
také něco zajímavého nachystá.

Všichni doufáme, že tento školní rok 
proběhne hladce, bez větších problémů a 
zádrhelů a že všichni – učitelé, žáci i rodiče 
– najdeme vždy společnou řeč.

Zuzana Křišťálová



PROTIVÍNSKÉ LISTY 3. stránka

RADA MĚSTA ZASEDALA

  Dokončení ze strany 1

Obnova hřbitovní kaple v Protivíně dokončena

Poté jsme příjezdovou komunikaci osvětlili 
a osadili zde lavičky. Na závěr byl prostor 
u kaple osázen novou zelení. V průběhu 
října bude ještě zavěšen zvon, který je pro 
nás podle schválené předlohy vyráběn.

Věřím, že touto rekonstrukcí máme další 
výjimečný objekt v našem městě. Dnes 
s klidným srdcem mohu prohlásit, že místo 
pro poslední rozloučení s našimi blízkými 
je důstojné.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Bečelov. Velké stany nabízely po celou dobu 
úkryt před neúprosným sluncem, a zároveň 
možnost v klidu si vychutnat nějakou tu 
dobrotu z mnoha stánků lemujících náměstí.

Věřím, že jsme si všichni společně celé 
odpoledne užili, jen tak na něj nezapome-
neme a budeme se těšit na příští, v pořadí 
již čtrnácté Městské slavnosti protivínské.

Na závěr bych rád poděkoval týmu lidí 
z městského kulturního střediska, měst-
ského úřadu, technických služeb i městské 
policie, kteří skvěle zajišťovali organizaci 
celého odpoledne.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

13. Městské slavnosti 
protivínské

  Dokončení ze strany 1

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 31. 7. 2019

– po  projednání Diagnostického průzkumu mostu 
v ulici Marty Krásové přes I/20 v Protivíně

– ukládá
1. zajistit projednání a stanovení dopravního značení 

omezujícího zatížitelnost mostu
2. zajistit osazení dopravního značení podle stanovení 

viz bod č. 1
3. udržovat kryt vozovky, kryt chodníku a  záchytný 

systém v  provozuschopném stavu, který zajistí 
bezpečnost provozu na mostě i pod mostem

4. provádět čištění mostního svršku od nečistot a vege-
tace, odstraňovat vegetaci uchycenou na stativech 
mostu

5. zásadně nepoužívat chemické rozmrazovací prostřed-
ky na vozovce, která vede po mostě

6. provádět prohlídky mostu dle platných norem
7. do  nejbližšího zimního období provést dokonalé 

odvodnění všech nosníků v dolních deskách nosníků 
po předchozím odborném vyhledání polohy předpí-
nacích kabelů tak, aby kabely nebyly poškozeny

8. případné otevřené spáry (trhliny) ve vozovce nebo 
mezi vozovkou a římsou zatěsnit asfaltovou zálivkou

1. schvaluje
 předloženou Příkazní smlouvu s paní Evou Čechtickou 

se sídlem Sedlečko u Soběslavě 3, 392 01 Soběslav, IČ 
614 71 194 v souvislosti se zadávacím řízením – zjed-
nodušené podlimitní řízení na stavbu „Rekonstrukce 
sportovní haly Protivín“ dle § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Pokračování na straně 5   

POZVÁNÍ  
NA SLAVNOSTNÍ  
OTEVŘENÍ NOVĚ  

ZREKONSTRUOVANÉ  
HŘBITOVNÍ KAPLE

Vážení občané,

dovolte mi Vás pozvat na slavnostní 
prohlídku kompletně zrekonstruova-
né hřbitovní kaple na protivínském 
hřbitově, která se bude konat v pátek 
1. listopadu 2019 od 16 do 18 hod. 
Zde budete mít možnost porovnat 
původní a současný stav této budovy 
a jejího okolí.

a pověřuje
 starostu města jejím podpisem;
dále souhlasí
 s  vypsáním zadávacího řízení pro tuto stavbu 

a s předloženou zadávací dokumentací
2. jmenuje
 komisi pro otevírání obálek a  hodnocení nabídek 

ve složení:
 – Jaromír Hlaváč, starosta města
 – Ing. František Dorovín
 – Eva Čechtická

– souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene 

za účelem umístění distribuční soustavy – nového 
kabelového vedení NN za účelem jejího provozování 
jehož obsahem je právo zřídit, provozovat, opravovat 
a udržovat distribuční soustavu, též provádět úpravy 
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, to 
vše v pozemku parc. č. 479 v kú Těšínov u Protivína 
za jednorázovou náhradu ve výši 1.700,- Kč + DPH, 
když smlouva, GP a  návrh na  vklad do  KN budou 
na náklady oprávněného

– souhlasí
 s  úpravou Pojistné smlouvy majetku města 

č.  8602628712, přílohy č. 3, a  to tak, že majetek 
města dle této přílohy bude pojištěn jako SOUBOR 
nemovitostí

– souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  dílo mezi ČEVAK, a.s. se 

sídlem Severní 8/2264, 370  10 České Budějovice 
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Oranžový rok 2019 v Protivíně

Díky dlouhodobé spolupráci a podpoře 
Jaderné elektrárny Temelín – skupiny 
ČEZ v rámci Oranžového roku 2019 
se mohly v Protivíně konat tyto akce:

25. 5. 2019 – IV. DĚTSKÝ DEN –  
KDO CVIČÍ, NEZLOBÍ

V sobotu 25. 5. 2019 se v areálu měst-
ského sportoviště konal již IV. ročník dět-
ského dne s názvem „Kdo cvičí, nezlobí“.

Program pro děti byl velmi bohatý 
a cca 400 návštěvníků vidělo vystoupení 
dětského aerobiku For body Písek a Pro-
tivín, Pole dance For Body Písek, kroužek 
moderní gymnastiky Protivín, vystoupení 
dětí z Dětského domova v Žíchovci, 
„zumbu team“ Protivín, taekwondo 
Protivín a mladé fotbalisty FK Protivín. 
Dále se děti mohly zabavit na horolezecké 
stěně LEZETO Písek, na skákacím hradu, 
výtvarnými dílničkami, zábavnými hrami 
pro děti, jízdou na koni a nakonec si děti 
užily kouzelnou pěnu. V rámci doprovod-
ného programu mohli diváci naživo vidět 
vystoupení píseckých a protivínských 
zájmových kroužků a s gymnastickou 
akrobacií se předvedly děti z Dětské-
ho domova v Žíchovci v čele s malým 
gymnastou Filipem. Závěrečnou tečkou 
celého programu byla velká ZUMBA 
party s Hankou Bískovou.

Všem zájemcům z řad návštěvníků 
bylo umožněno prohlédnout si detailně 
všechna sportoviště včetně zázemí pro 
sportovce.

27. 7. – 28. 7. 2019
SVATOANENSKÁ POUŤ

Vždy po 26. 7., kdy slaví svátek Anna, 
se v Protivíně koná tradiční „Svatoanen-
ská pouť“. Letos vyšla na poslední čer-
vencový víkend. Kolotoče a maringotky 
již týden dopředu zaplní protivínské ná-
městí, které je uzavřené pro auta i ostatní 
dopravu, aby byla zajištěna bezpečnost 
návštěvníků této pouti. Tentokrát pouť 
provázely velmi vysoké teploty a proto 
si rodiny s dětmi užívaly na kolotočích 
až v podvečerních hodinách, kdy sluníčko 
tolik nepálilo.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Mobilní pedikúra
klasická mokrá
doma u klienta

Hana Bartošová
+420 721 178 880 PI

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 28. 8. 2019
– schvaluje
 Nabídku a Příkazní smlouvu č. 29/19 ve věci výkonu 

technického dozoru stavebníka pro realizaci stavby „Ob-
nova vodovodu v areálu OM Protivín a.s.“ se společností 
MZ TENDER s.r.o., Strakonická 268, 397 01 Písek

a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy
– souhlasí
 se zahájením akce „Revitalizace aleje u Rabině“
a pověřuje
 Ing. Jaroslavu Fialovou jednáním v této věci s Agentu-

rou ochrany přírody a krajiny a příslušnou odbornou 
firmou

– schvaluje
 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 22/19 ve věci zajiš-

tění výkonu technického dozoru stavebníka po dobu 
realizace stavby „Protivín – komunikace u dětského 
zdravotního střediska“ se společností MZ TENDER 
s.r.o., Strakonická 268, 397 01 Písek

a pověřuje
 místostarostku města podpisem předmětného dodatku
– schvaluje
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ve věci stavby „Výměna 

plynových kotlů v  ZŠ Protivín“ se zhotovitelem 
ČerTop, s.r.o., Luční 600, 373 82 Včelná

a pověřuje
 starostu města podpisem předmětného dodatku
– po projednání nabídky firmy PONTEX s.r.o. Praha, Be-

zová 1658, 147 14 Praha 4 na zpracování projektové 
dokumentace obnovy mostu v ulici Marty Krásové 
přes I/20 v Protivíně vybrala variantu č. 1

a ukládá
 objednat projektové práce podle předložené nabídky 

s plněním zakázky v roce 2020
– schvaluje
 Smlouvu o připojení hasičské zbrojnice v Protivíně 

k distribuční soustavě ze sítě NN č. 9001614830
a pověřuje
 starostu města podpisem smlouvy
– bere na vědomí
• předložený ručně psaný zápis kroniky města Protivín 

za  rok 2018 včetně počítačově zpracované kroniky 
a  přílohové části – zpracované kronikářkou města 
pí. Lieblovou

• předloženou fotodokumentační část kroniky za rok 
2018 zpracovanou Ing.  Fialovou, vše zpracované 
a vedené dle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí

a dále schvaluje
 za pečlivou a zodpovědnou práci mimořádnou odmě-

nu kronikářce města v souvislosti s jejím ukončením 
práce kronikářky ze zdravotních důvodů

– schvaluje
 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ve věci stavby „Obnova 

hřbitovní kaple v Protivíně“ se zhotovitelem stavby 
Jaromír Hlaváč – LEKO, Husova 389, 398 11 Protivín

a pověřuje
 místostarostku města podpisem tohoto dodatku
– akceptuje
 nabídku firmy Tangenta spol. s  r.o., Dobrovodská 

130, 370 06 České Budějovice na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce sportovní haly Protivín“ s nabídkovou 
cenu 11.426.568,71 Kč bez DPH

– souhlasí
 s prodejem plynárenského zařízení v Záboří a Myšenci 

za cenu dle znaleckého posudku
 – „Plynofikace obce Myšenec“  4.526.560,- Kč bez 

DPH
 – „Plynofikace obce Záboří“ 2.925.690,- Kč bez DPH
a doporučuje
 zastupitelstvu města ke  schválení prodej plyná-

renského zařízení v  Záboří a  Myšenci za  cenu dle 
znaleckého posudku

– souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě za 
účelem umístění – uložení chráničky HDPE s  op-
tickým kabelem na  zatížené nemovitosti a  práva 
vstupu a  vjezdu na  služebný pozemek za  účelem 
zajištění údržby, provozu a  odstraňování poruch 
včetně úprav, obnovy, výměny, modernizace 
a včetně jejího odstranění, v pozemku parc. č. 119/2 
v kú Protivín za  jednorázovou náhradu ve výši cca 
500,- Kč + DPH, když přesná náhrada bude určena 
po dokončení stavby na  základě GP; GP, smlouva 
a poplatek za návrh na vklad do KN (po dokončení 
stavby) budou nákladem budoucího oprávněného, 
tj. STARNET, s.r.o.

– souhlasí
 se stavebním záměrem – s uložením zemního kabe-

lového vedení NN, skříně NN a uzemnění na pozemku 
parc. č. 457/1 v k.ú. Myšenec v rámci stavby „Myšenec 
Teletník-Zahrádky: VN, TS, NN“

a dále souhlasí
 s  uzavřením Dodatku č. 001/2019 ke  Smlouvě 

o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene 
č. 1040011970/003 za účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN, skříň NN, 
uzemnění na  zatížené nemovitosti a  za  účelem 
jejího provozování, jejímž obsahem bude právo 
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční 
soustavu, též provádět úpravy za účelem její obnovy, 
výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti 
včetně jejího odstranění v pozemku parc. č. 457/1 
v  kú Myšenec, za  celkovou jednorázovou náhradu 
ve výši cca 22.400,- Kč + DPH, když přesná náhrada 
bude určena po dokončení stavby na základě GP; GP, 
Dodatek č. 001/2019 a poplatek za návrh na vklad 
do KN budou nákladem oprávněného

– souhlasí
 s prodejem pozemku p. č. 1160/9, TTP o vým. 911 m2 

v kú Chvaletice u Protivína
a doporučuje
 zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku 

ke schválení
– souhlasí
 s  umístěním mapového značení v  průjezdu domu 

čp. 19 v kú Protivín
a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

pronájmu prostor
– souhlasí
 s výjimkami z nejvyššího počtu dětí ve 2 třídách 2. MŠ 

Protivín dle návrhu ředitelky 2. MŠ, když požadované 
počty dětí ve  třídách jsou v souladu s § 2 odst. 1) 
vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., 
v platném znění, v návaznosti na § 23 odst. 5) zák. 
č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon)

– bere na vědomí
 Informaci o svolání veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Protivín na úterý 24. 9. 2019 od 18:00 hodin 
do restaurace v areálu sportoviště

– souhlasí
 s  provedením investiční akce – sklad papíru v  ZŠ 

Protivín
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a městem Protivín na akci „Obnova VDV řadu v areálu 
OM – Jiráskova ul.“

a pověřuje
 starostu města podpisem této smlouvy o dílo

– bere na vědomí
 předložený zápis z jednání komise zdravotní a sociální 

konaného dne 23. 7. 2019
a souhlasí
 s pronájmem bytu v DZU /penzion/ na Masarykově 

nám. 33 v Protivíně

– bere na vědomí
 předložený zápis z jednání komise bytové, místního 

hospodářství a dopravy konaného dne 31. 7. 2019

– souhlasí
 s  pronájmem bytu č. 11, 2+1 o  celkové výměře 

74,1 m2, na adrese Protivín, Masarykovo nám. 21

– schvaluje
 Smlouvu o dílo mezi městem Protivín a G-PROJECT, 

s.r.o., Radniční 133/1, 370  01 České Budějovice, 
jejímž předmětem je v rámci projektového záměru 
„Rekonstrukce sportovní haly“ zajistit administrativ-
ní řízení projektu s ohledem na pravidla dotačního 
programu

a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo

– schvaluje
 Smlouvu o dílo mezi městem Protivín a G-PROJECT, 

s.r.o., Radniční 133/1, 370  01 České Budějovice, 
jejímž předmětem je v rámci projektového záměru 
„Rekonstrukce bytů pro seniory“ zpracovat žádost 
o dotaci a zkompletovat přílohy žádosti o dotaci

a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo

– schvaluje
 Smlouvu o dílo mezi městem Protivín a G-PROJECT, 

s.r.o., Radniční 133/1, 370  01 České Budějovice, 
jejímž předmětem je v rámci projektového záměru 
„Přivaděč k  vodojemu“ zpracovat žádost o  dotaci, 
zkompletovat přílohy žádosti o  dotaci a  zajistit 
manažerské řízení projektu

a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo

– schvaluje
 Smlouvu o dílo mezi městem Protivín a G-PROJECT, 

s.r.o., Radniční 133/1, 370  01 České Budějovice, 
jejímž předmětem je v rámci projektového záměru 
„Protipovodňová opatření“ zpracovat žádost o do-
taci, zkompletovat přílohy žádosti o dotaci a zajistit 
manažerské řízení projektu

a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo

– osvědčuje,
 že Miroslav Bláha se stal dne 25. 7. 2019 členem 

Zastupitelstva města Protivín

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 11. 9. 2019
– souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýr-

ské sítě za účelem zřízení, provozování a udržování 
vedení komunikační sítě, to vše v pozemcích parc. 
č.  435/3, 2663, 2693/1, 2695, 2698, 2710, 2711, 
2712/1, 2770/2, 2770/3 a  2770/4 v  kú Protivín, 

RADA MĚSTA ZASEDALA

  Dokončení ze strany 3

za  jednorázovou náhradu ve  výši 100.350,- Kč + 
DPH, když smlouva, GP a návrh na vklad do KN budou 
na náklady oprávněného, tj. STARNET, s.r.o., Žižkova 
226/3, 370 01 Č. Budějovice

– souhlasí
 se stavebním záměrem – s  uložením zemního 

kabelového vedení NN, kabelové skříně a uzemnění 
v pozemcích parc. č. 2698, 2705 a 2710 v kú Protivín 
v rámci stavby „Protivín Smetanova: NN rekonstrukce 
sítě“

a dále souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene za  účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN, kabelová 
skříň, uzemnění na zatížené nemovitosti a za účelem 
jejího provozování, jejímž obsahem bude právo 
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční 
soustavu, též provádět úpravy za účelem její obnovy, 
výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti 
včetně jejího odstranění v pozemcích parc. č. 2698, 
2705 a 2710 v kú Protivín, za jednorázovou náhradu 
ve výši cca 39.200,- Kč + DPH, když přesná náhrada 
bude určena po dokončení stavby na základě GP; GP, 
smlouva a poplatek za návrh na vklad do KN budou 
nákladem oprávněného

– souhlasí
 s prodejem pozemku p. č. 959, orná půda o výměře 

1412 m2 v kú Protivín
a doporučuje
 zastupitelstvu města prodej pozemku ke schválení

– souhlasí
 s navrhovaným stavebním záměrem – s uložením 

zemního kabelového vedení NN v  pozemku parc. 
č. 457/1 v kú Myšenec v rámci stavby „Myšenec chaty, 
Hlaváček: NN přípojka kab“

a dále souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene za  účelem umístění distribuční 
soustavy – zemní kabelové vedení NN na zatížené 
nemovitosti a za účelem jejího provozování, jejímž 
obsahem bude právo zřídit, provozovat, opravovat 
a udržovat distribuční soustavu, též provádět úpravy 
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění 
v pozemku parc. č. 457/1 v kú Myšenec, za  jedno-
rázovou náhradu ve výši cca 5.000,- Kč + DPH, když 
přesná náhrada bude určena po  dokončení stavby 
na základě GP; GP, smlouva a poplatek za návrh na 
vklad do KN budou nákladem oprávněného

– bere na vědomí
 zápis č. 5 z jednání komise bytové, místního hospo-

dářství a dopravy ze dne 10. 9. 2019
a souhlasí
 s  pronájmem bytu č. 3, 1 + 1 o  celkové výměře 

47,93 m2, na adrese Protivín, K Rybníčku 70

– schvaluje
 Smlouvu o dílo ve věci stavby „Rekonstrukce sportov-

ní haly Protivín“ se zhotovitelem stavby Tangenta, 
spol. s r.o., Dobrovodská 130, 370 06 České Budějo-
vice

a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy 

za  předpokladu schválení akce zastupitelstvem 
města

– souhlasí
 s  uzavřením Dohody o  spolupráci mezi městem 

Protivín a DS Prácheňsko, z.s., Zámek čp. 1, 386 01 
Strakonice, jejímž předmětem je vzájemná spolu-
práce za účelem realizace aktivit uskutečňovaných 
v souvislosti s podporou rozvoje turistiky, cestovního 
ruchu a propagace na území města Protivín

a pověřuje
 starostu města jejím podpisem

Dne 5. září 2019 zaměstnanci MěÚ Protivín navštívili IC Temelín. Již poněkolikáté jsme 
prohlédli všechny výstavní prostory, se zaujetím jsme si zahráli „Joulinku" což je naučná 
hra o úspoře a výrobě energie. Návštěva v IC JETE je velmi zajímavá a podnětná a rádi 
se sem vracíme.

Návštěva IC JETE
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Krádež chlazení
 V pondělí 2. září přijali protivínští 

policisté oznámení o krádeži pivního 
chlazení značky ANTA CK 120 a jed-
noho padesátilitrového sudu ze stánku 
při místních slavnostech. Pachatel škodil 
v sobotu 31. srpna v době mezi dvacátou 
až dvaadvacátou hodinou a firmě způ-
sobil škodu přesahující 22 000 korun. 
Policisté okolnosti krádeže dále prošet-
řují.

Na kole jen s přilbou
 Písečtí dopravní policisté vyrazili 

o prázdninách na několik míst velmi 
oblíbené a frekventované cyklostezky 
podél řeky Otavy. Zaměřili se především 
na cyklisty, ale také na jezdce na ko-
loběžkách, bruslích i chodce. Cílem 
preventivní akce bylo opět upozornit 
na důležitost nošení cyklistických he-
lem, a to nejen u osob pod osmnáct let, 
kterým tuto povinnost ukládá zákon.

 Většina dospělých cyklistů si již na hel-
mu, jako na nedílnou součást cyklistic-
kého vybavení, zvykla, díky včerejší 
akci jsme předali i těm, kteří stále s po-
řízením přilby váhají, důležité informace 
a další impulz k jejímu užívání.

 Mladí účastníci provozu na cyklostezce 
udělali policistům radost, všechny děti 
měly správně padnoucí a připevněnou 
helmu a nejmladší kontrolovaná cyk-
listka dokonce vybavila přilbou i svého 
spolujezdce. Policisté všem předali 
preventivní a informační materiály i re-
flexní prvky, které jsou dalším důležitým 
prvkem pro nejvíce zranitelné účastníky 
provozu.

Zloděj na svatbě
 Protivínští policisté vyjížděli v sobo-

tu 27. července do jedné z místních 
restaurací, kde probíhala svatební 
hostina. V době mezi půl jedenáctou až 
půl dvanáctou večer zde odcizil zatím 
nezjištěný zloděj odloženou dámskou 
kabelku s peněženkou, finanční hotovos-
tí, platební kartou, mobilními telefony, 
doklady a dalšími osobními věcmi, vše 
v hodnotě přesahující 9 tisíc korun.

Řídil v zákazu
 Dne 7. července nad ránem kontrolovali 

protivínští policisté řidiče s osobním 
automobilem značky Peugeot, který 
vozem jel minimálně z Masarykova 
náměstí do Purkyňovy ulice, kde jízdu 
skončil u policejní hlídky. Policisté 
zjistili, že muž má opakovaně vysloven 
zákaz řízení motorových vozidel.

 Policisté případ zpracovali ve zkráce-
ném přípravném trestním řízení pro 
podezření ze spáchání trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Druhého září ráno lilo jako z konve, 
přesto přišly děti do 1. Mateřské školy 
Protivín s úsměvem a nedočkavě vyhlížely 
kamarády, se kterými se přes léto neviděly.

Hned od prvních dnů se děti ve školce 
mohou aktivně zapojit do oblíbených doplň-
kových programů zaměřených na získávání 
výtvarných, hudebních či jazykových do-
vedností. Mohou si vybrat z těchto:
• Barevný svět kolem nás
• Tvořivá dílna aneb bystré oči a šikovné  
 ruce
• Pískání pro zdraví a radost
• Angličtina pro nejmenší

Nový školní rok v 1. Mateřské škole Protivín

• Logohrátky aneb brousek na můj jazýček

Děti od 2. třídy se také postupně zapojí 
do programu „Veselý úsměv“, kde si osvojí 
dovednost správného čistění zubů a dodržo-
vání ústní hygieny. Děti ze 3., předškolní, 
třídy pak od prvního zářijového pátku mo-
hou získávat plavecké dovednosti a osvojit 
si základy plavání na předplaveckém kurzu 
„Plaváček“ v píseckém bazénu.

Těšíme se na další zážitky v novém 
školním roce.

Andrea Kubišová

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
VÝSTAVBA KOTELEN V ZŠ UKONČENA

V pátek 30. srpna 2019 byla předána 
stavba obou plynových kotelen v budo-
vách školy. S vypětím sil všech pracovníků 
– zaměstnanců stavebních firem i školy – se 
vše stihlo v termínu. Zkoušky kotlů, pro-
věřování topenářských prací, zabezpečení 
viditelných částí potrubí a elektrického ve-
dení byly již jen závěrem jednotlivých etap 
stavby. Bourání, vyvážení sutě, stavební 
práce, řezání a svařování začalo již v dubnu.

Vše se muselo zvládnout za provozu 
školy. Přes obtíže způsobené hlukem, pra-
chem, zápachem nátěrů jsme se přenesli a se 
začátkem nového školního roku se těšíme ze 

zmodernizovaného zázemí školy. Náklady 
na stavbu byly vyšší, než byl původní pro-
jekt, protože se v jejím průběhu objevilo 
několik nepředvídatelných nutných změn.

Škola je připravena na chladné dny a 
doufáme, že v dalším kalendářním roce 
i na další opravy (rekonstrukce střechy, 
výměna oken).

Děkujeme městu Protivín za spolupráci 
a financování, za stavební dohled odboru 
výstavby a za příkladné vedení stavby firmě 
Čertop.

za ZŠ Protivín T. Vojtěchová

Ve středu 23. října 2019 pořádá Základní škola Protivín
SBĚR PAPÍRU, KARTONU, PLASTOVÝCH VÍČEK.
Odevzdávat můžete i slisované plastové lahve. Roztříděný papír  

a kartony nesmí být znečištěny. Suroviny je možné uložit na okna  
sklepa na dopravním hřišti před datem 23. 10. 2019.
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Hasičská nebo chcete-li požární zbrojnice v Protivíně 
byla postavena v létech 1958 – 1961 tehdy svépomocí 
hasičského sboru. Od té doby se na zbrojnici mnoho ne-
změnilo. Vjezdová vrata do garáží rozměrově odpovídala 
tehdejším požárním autům, prostorové uspořádání rovněž 
neodpovídalo současným potřebám a  současnému vy-
bavení zásahové jednotky SDH. Tak jako tak muselo dojít 
k nějaké rekonstrukci této budovy. Město Protivín se proto 
rozhodlo využít 36. výzvu Integrovaného regionálního 
operačního programu se specifickým cílem zvýšení při-
pravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof způsobených 
změnami klimatu (zejména se jedná o sucho, povodně, 
větrné smrště, technické havárie atd.). Dnes hasiči pouze 
nehasí ohně, ale převládají tyto jmenované události.

Pokud bude vše dobře vyhodnoceno, město 
Protivín obdrží dotaci ve  výši 11.176.000,- Kč 
z celkového objemu investičního nákladu stavby, 
který činil včetně daně z přidané hodnoty (21 %) 
cca 15,5 milionu korun. Protivínská zásahová jednot-
ka tak získává moderní prostory pro garážování svých 
požárních vozidel, uskladnění technických prostředků, 
odpovídající sociální zařízení s tělocvičnou, pohotovostní 
a školící místností, kanceláří, ložnicí pro případ nočních 
služeb v prvním nadzemním podlaží včetně patřičného 
zázemí. Zbrojnice je vybavena moderní technikou včetně 
internetu, zabezpečení proti vloupání apod.

Dne 14. září dopoledne proběhlo slavnostní 
otevření zbrojnice a  předání k  užívání zásahové 
jednotce SDH Protivín. Věříme, že to je počin, který 
bude dobře sloužit nejenom hasičům, ale přeneseně 
k ochraně životů, zdraví a majetku všech občanů. Je to 
vlastně dar všem občanům města. Poděkování patří panu 
starostovi, radním a všem zastupitelům, kteří o realizaci 
projektu rozhodli. Rovněž dík patří všem pracovníkům 
úřadu, kteří stavbu zajišťovali a v neposlední řadě našim 
hasičům, kteří odpracovali mnoho brigádnických hodin 
při uvádění zbrojnice do provozu.

U  příležitosti otevření nové hasičské zbrojnice byli 
medailemi Policie ČR oceněni členové zásahové jednotky 
SDH Protivína a příslušníci místního oddělení Policie ČR 
za příkladnou spolupráci při ochraně veřejného pořádku, 
zdraví a majetku našich občanů. Ocenění předali funkci-
onáři Policie ČR v čele s plk. Mgr. Bc. Luďkem Procházkou, 
krajským ředitelem Policie ČR a starosta města Jaromír 
Hlaváč.

Jan Jelínek,
starosta SDH Protivín

Slavnostní otevření dokončené stavby
„Zodolnění požární zbrojnice JSDHO Protivín“

Foto Mgr. Lucie Dolejší

Přehled udělených ocenění u příležitosti slavnost-
ního otevření zbrojnice:

Medaile I. stupně Ř KŘP Jčk – policisté OOP 
Protivín:
nprap. Jaroslav Pešek a prap. Josef Veselý
Medaile II. stupně Ř KŘP Jčk – policisté OOP 
Protivín:
prap. Jaromír Sebera a prap. Lukáš Víšek
Čestná medaile Ř KŘP Jčk – SDH Protivín:
Jan Jelínek a Petr Novák
Medaile I. stupně Ř KŘP Jčk – SDH Protivín:
František Hanzlík, Pavel Hrdina, Lukáš Dolejší
Medaile II. stupně Ř KŘP Jčk – SDH Protivín:
Jaromír Toman, Ondřej Drahoš, František Trubka, Václav 
Schánilec
Pamětní mince – SDH Protivín:
Milan Dolejší, Michal Kopecký a Vilím Plundrich
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Pro dospělé:
Jaroslav Kmenta: Boss Babiš – reportážní 
kniha o temném světě miliardáře 
a politika Andreje Babiše
Stanislav Křeček: Má dáti – Dal účtoval 
jsem u Baťů – vyprávění autora o jeho 
práci u Baťů
Jude Deveraux: Dokonalá vražda – 
příběh plný starých tajemství, smrtící 
nevraživosti a odhodlání odhalit pravdu 
bez ohledu na následky
Ivan Klich: Výlety podél Berounky – 
tipy na výletní trasy podél Berounky
Iva Procházková: Uzly a pomeranče – 
jen jedna láska je ta první
Jitka Ludvíková: Dotek vraha – místo 
relaxace a příjemných meditací policejní 
vyšetřování
Stanislav Motl: Válka před válkou 
– krvavý podzim 1938 v Čechách 
a na Moravě
Ludmila Vaňková: Přemyslovci I. 
Zrození království – historický román
Ludmila Vaňková: Přemyslovci II. 
Z milosti boží – historický román
Ludmila Vaňková: Přemyslovci III. Trůn 
patří rytířům – historický román
Ludmila Vaňková: Přemyslovci IV. Kdo 
zvedne můj štít – historický román

Novinky
městské
knihovny

Ve čtvrtek 22. srpna se sešli čle-
nové a příznivci Protivínského vlas-
tivědného klubu na letním podvečer-
ním posezení. Účastníci měli možnost 
přepravit se do bývalé schwarzenberg-
ské sušárny cihel od zastávky u pošty 
autobusem. O pohoštění bylo postará-
no, došlo i k opékání vuřtů a klobás. 
V romantickém prostředí za bývalou 
bažantnicí směrem na Milenovice 
se příjemně odpočívalo a debatovalo 
o dalších akcích klubu. Předchozí 
činnost byla připomenuta promítnutím 
fotografií z posledního zdařilého klubo-
vého výletu do okolí Týna nad Vltavou. 
Na programu bylo také seznámení se 
hrou petang. Hrají ji i francouzští dů-
chodci, tak jsme si řekli, že ji musíme 
rovněž zvládnout. Využijeme hřiště, 
které bylo vybudováno na stadionu FK 
Protivín a uspořádáme turnaj.

Letní setkání Protivínského vlastivědného klubu

Plni dobré nálady a optimismu jsme 
se rozloučili a těšíme se na další akce.

Podzimní pokračování přednášek 
a besed Protivínského vlastivědného 
klubu bude zahájeno setkáním s no-
vinářkou, spisovatelkou a cestovatel-
kou Hankou Hosnedlovou ve čtvrtek 
26. září v 17 hodin. Srdečně všechny 
zveme.

za PVK Helena Mašindová

je projekt, do něhož se zapojila 
Pastelka a zve seniorky a maminky 
na rodičovské dovolené, aby se každou 
středu sešly a pomohly ušít panenku, 
která se následně prodá a za získané 
peníze za každou panenku tak bude 

Panenky pro UNICEF
moci být naočkováno jedno dítěte v ze-
mích třetího světa. Každá panenka bude 
mít „Rodný list“od UNICEF s údaji 
o tvůrci. Poprvé se sejdeme ve středu 
9. října v 10 hodin v Pastelce. Panenky 
pak oficiálně budou předány ředitelce 
UNICEF, paní Pavle Gomba, na regio-
nálním setkání jihočeských rodinných 
a mateřských center v Českých Budějo-
vicích 6. prosince. Zároveň se obracíme 
na veřejnost, pokud by měl někdo doma 
látky, krajky nebo vlnu, které by se daly 
použít na výrobu panenek, aby je přine-
sl do Pastelky v pondělí 7. října mezi 
10. a 15. hodinou nebo po telefonické 
domluvě s ředitelkou SKP Pastelka 
na telefonním čísle 608 519 929, může 
je vyzvednout u vás doma. Vzor na střih 
máme k dispozici. Během šití bude zaji-
štěno malé občerstvení a určitě nebude 
chybět dobrá nálada. Proto neseďte 
doma, nebuďte samy, milé ženy, ale 
přijďte mezi nás a zapojte se do dobré 
věci pro děti, které to nemají v životě 
jednoduché. Pomozme společně dětem 
třetího světa.

M. Šálková

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

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

středa 2. října v 19 hodin  film ČR/Slovensko
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE SE PRÁT SE ŽIVOTEM

Dokument. Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, skladatel, textař, grafik, scénograf 
a kostýmní výtvarník, a navíc ředitel divadla. A to určitě není ještě všechno. Především legenda 
české kultury, která ovlivnila několik generací. To je Jiří Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy 
nelehké, natočila dokumentární film O. Sommerová.
Mládeži přístupný, 102 minut, vstupné 120 Kč

pátek 4. října v 19 hodin film USA
AD ASTRA

Sci-fi/thriller. Brad Pitt putuje na vnější okraj sluneční soustavy, aby zastavil hrozbu pro veškerý 
život na Zemi. Objevuje zde tajemství, která zpochybňují povahu lidské existence a naše místo 
ve vesmíru. 22. století. Umělá inteligence je integrována do všech průmyslových odvětví, Měsíc 
a Mars jsou kolonizovány, lidmi osídlené satelity obíhají kolem Neptunu, nejvzdálenější planety 
sluneční soustavy. Na Zemi se staví nová babylónská věž.
Mládeži do 12 let nevhodný,titulky, 124 minut, vstupné 130 Kč

neděle 6. října v 16 hodin film USA
LVÍ KRÁL

Dobrodružný/rodinný. Opakování. Snímek se odehrává v  africké savaně, kde se narodil 
budoucí panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu 
a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují.
Mládeži přístupný, dabováno, 118 minut, vstupné 100 Kč

neděle 6. října v 19 hodin film ČR
PŘES PRSTY

Komedie Petra Kolečka o  lásce pod volejbalovou sítí a  hlavně o  tom, že člověk sice udělá 
hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance. Příběh filmu se odehrává na beach 
volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (P. Hřebíčková) a Pavla (D. Nesvačilová) jsou 
parťačky, které beach volejbalu obětují všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu 
začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (V. Dyk) chce co nejdříve otěhotnět.
Mládeži do 12 let nevhodný, 101 minut, vstupné 120 Kč

středa 9. října v 19 hodin film ČR/Německo
NÁRODNÍ TŘÍDA

Drama. Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu stojí panelákové sídliště. Právě tady je 
doma chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než Vandam. Žije sám v  bytě na  okraji Prahy 
a každý den doma cvičí, aby byl v kondici. Večer, když sídlištěm bloudí divoká zvířata, chodí se 
svými kumpány na jedno. Vandam se snaží udělat dojem na Lucku, která v sídlištní hospodě 
točí pivo. Často a rád se porve. Je znalec dějin a válek. Hrají H. Čermák, K. Janečková, J. Cina, 
V. Neužil, J. Langmajer a další
Mládeži od 15 let přístupný, 91 minut, vstupné 130 Kč

pátek 11. října v 19 hodin film USA
BLÍŽENEC

Akční / sci-fi. Will Smith pronásleduje Willa Smithe v mimořádném akčním sci-fi oscarového 
režiséra Anga Leeho (Tygr a drak, Pí a jeho život). Tvůrce, který rád posouvá filmové hranice, se 
znovu rozhodl připravit divákům zážitek, jaký ještě v kině neměli. - Henry Brogan (Will Smith) je 
elitní nájemný zabiják, absolutní profesionál, který bez pochybností vždy stoprocentně odvede 
zadanou práci. Při poslední zakázce se však k němu dostaly informace, které neměl slyšet, proto 
se ho jeho zaměstnavatel s těžkým srdcem rozhodne nechat zlikvidovat...
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 117 minut, vstupné 130 Kč

neděle 13. října v 16 hodin 

RODINNÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – „MAUGLÍ“

neděle 13. října v 19 hodin film USA
DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ?

Romantická komedie. Každý má svá zamčená osobní tajemství, která neřekne ani té nej-
lepší kamarádce. Emma, hrdinka romantické komedie Dokážeš udržet tajemství?, ale v návalu 
alkoholu a paniky z turbulencí vyklopí všechny své tajnosti a intimní pocity neznámému muži 
na vedlejším sedadle v letadle. Kdyby se už nikdy nepotkali, nic by se nestalo. Z cizince se ovšem 
vyklube očekávaný Jack Harper, nový nejvyšší šéf v práci.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 95 minut, vstupné 120 Kč

středa 16. října v 19 hodin film Jižní Korea
PARAZIT

Drama/ komedie. Nejdiváčtější snímek ze soutěže v Cannes od dob Divokých historek. Černá 
komedie režiséra Bong Joon-hoa sleduje chudou, ale mazanou rodinu, která se rozhodne 

infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, když se setkávají dva 
odlišné světy…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 132 minut, vstupné 100 Kč

pátek 18. října v 19 hodin film USA
JOKER

Krimi/drama/thriller. Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (J. Phoenix) se dlouho pohybuje 
na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje 
po ulicích Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spirála 
událostí dosahující hrozivých rozměrů. Film, ve kterém uvidíme i legendárního Roberta De Nira.
Mládeži do 15 let nepřístupný, dabováno, 122 minut, vstupné 110 Kč

neděle 20. října v 16 hodin film Francie/Německo
PLAYMOBIL VE FILMU

Animovaný/dobrodružný/komedie. Další důležitá část dětských pokojů ožívá. Po Trans-
formers nebo Legu si svůj celovečerní film vydupaly i figurky Playmobil. Velkolepé animované 
dobrodružství plné zábavy a fantazie. V jednom příběhu se potkají piráti, kovbojové, Vikingové, 
Římané, dinosauři, kouzelná víla a  také dvě děti, které mocné kouzlo vtáhlo ze světa lidí 
do nekonečného světa Playmobil.
Mládeži přístupný, české znění, 99 minut, vstupné 110 Kč

neděle 20. října v 19 hodin ČR
PRAŽSKÉ ORGIE

Drama/komedie. Film je natočen podle stejnojmenné předlohy americké literární legendy, 
Philipa Rotha, jednoho z  nejrespektovanějších světových spisovatelů. Příběh nás zavádí 
do poloviny 70. let. Slavný americký spisovatel N. Zuckerman přijíždí do Prahy, aby zachránil 
a odvezl rukopis nevydané knihy. Hrají J. Chernick, P. Kříž, K. Issová, J. Havelka, M. Stráský aj.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 112 minut, vstupné 120 Kč

středa 23. října v 19 hodin film ČR/Slovensko
STAŘÍCI

Drama. Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají v obytném voze napříč republikou. 
Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy nikdy 
oficiálně potrestán. Hrají J. Schmitzer, L. Mrkvička, D. Kaprálik, M. Steinmasslová, M. Suchánek
Mládeži do 12 let nevhodný, 85 minut, vstupné 120 Kč

pátek 25. října v 19 hodin film USA
ZOMBIELAND 2: RÁNA JISTOTY

Akční/horor/komedie. Deset let poté, co se Zombieland stal hitem a  kultovní klasikou, 
se hlavní protagonisté (W. Harrelson, J. Eisenberg, A. Breslinová a E. Stoneová) opět spojili 
s režisérem R. Fleischerem (Venom) a původními autory R. Reesem a P. Wernickem (Deadpool). 
V pokračování projde naše čtveřice zabijáků komickým zmatkem přes Bílý dům a srdce země. 
Střetnou se nejen se spoustou nových zombie, kteří od prvního filmu vznikli, ale i s některými 
přeživšími lidmi.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 97 minut, vstupné 120 Kč

neděle 27. října v 16 hodin film USA 
SNĚŽNÝ KLUK

Dobrodružný animovaný film. Dívka s exotickým jménem Yi je typická puberťačka, která 
má problém zapadnout, protože jí okolí buď nerozumí, nebo příšerně štve. Útěchu nachází 
v bunkru na střeše svého domu, kde se na svět dá aspoň koukat s nadhledem. Jednoho dne 
však ve svém útočišti objeví obrovskou bílou chlupatou kouli, z níž se vyklube mladý yetti, 
sněžný kluk, kterému Yi začne říkat Everest.
Mládeži přístupný, dabováno, 97 minut, vstupné děti 130 Kč/dospělí 150 Kč

neděle 27. října v 19 hodin film ČR/SR
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

Komedie. Rodilý Newyorčan Frank (H. Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné 
rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá 
s dcerou Marií (Y. Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (T.Vilhelmová) na velký návrat 
do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší 
vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných.
Mládeži přístupný, 110 minut, vstupné 130 Kč 

středa 30. října v 19 hodin film Slovensko/Česko/Francie/Německo/Rakousko
DOBRÁ SMRT

Dokument. Musela se dívat, jak její matka umírá na tehdy nediagnostikovatelnou svalovou 
dystrofii. I tělo dvaasedmdesátileté Janette ochabuje, nemoc rychle postupuje. Rozhodla se, 
že na rozdíl od matky ze světa odejde důstojně. Ovšem Velká Británie jí legální možnost „dobré 
smrti“ nenabízí. Pro eutanazii si musí dojet do Švýcarska. Předfilm Spolu sami (10 min.).
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 93 min., vstupné 100 Kč
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úterý 3. prosince od 19.30 hod.
Dům kultury Protivín

Aneta Langerová
Koncert za doprovodu kapely a smyčcového tria.

Vstupné v předprodeji 450 Kč/na místě 550 Kč.
Předprodej od 1. 9. 2019.
www.langerovaaneta.cz
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Jitka Musilová
Kapličkový hřbitov Albrechtice nad Vltavou

Knihovna Protivín v rámci Týdne knihoven, který proběhne 
od 30. září do 6. října 2019, si klade za cíl podporu regionál-
ního dědictví. Každá oblast má svou krajinu, kulturu a památky 
a my je chceme svým čtenářům pomáhat objevovat a připomínat. 
K tomu přispívá i nová kniha ve fondu knihovny od Jitky Musilové 
Kapličkový hřbitov Albrechtice nad Vltavou. Kapličkový hřbitov je 
unikátní památkou, která se v tomto rozsahu pravděpodobně nikde 
jinde nevyskytuje. Kniha zachycuje historii maleb od doby jejich 
vzniku v roce 1841, jejich opravy a restaurování v průběhu let až 
do dnešní doby. Jsou zde i historické náhrobní verše, které složil 
farář Vít Cíza, který se o vznik kapličkové hřbitovní zdi zasloužil. 
Fotografická část této knihy zachycuje historické fotografie z roku 
1947, stav maleb do roku 2007, pomocné kresby, vlastní průběh pra-
cí při restaurování i celkové pohledy na dokončenou restaurátorskou 
práci. Věříme, že čtenáři, kteří si knihu zapůjčí, nebudou litovat.

Pavla Lišková, knihovnice

Dům kultury Protivín
pátek 8. listopadu  

od 19.30 hod.
Předprodej od 16. ZÁŘÍ

Knihovna 
doporučuje

Po více než patnácti letech úspěšného uvádění inscenace Caveman 
přichází agentura Point s Cavewoman. Mysleli jste si, že Vás už 
nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování 
kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového 
představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví Vás trochu jiný 
pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem 
a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí 
nad věčným soubojem obou pohlaví.



PROTIVÍNSKÉ LISTY 12. stránka



Třetí prázdninový týden odjely rodiny 
s dětmi do osady Poušť u Bechyně. Kapa-
citu tábora jsme naprosto vyčerpali. Celý 
týden si děti i dospělí povídali o biblických 
postavách z knihy Daniel, takže se seznámili 
se starověkým babylonským králem Nebú-
kadnesarem, ale i s izraelskými hrdiny. S ro-
diči jsme povídali rovněž o výchově, řešili 
jsme vztahy v rodinách, ale dostalo se rovněž 
na takové téma jako je ekologie. Odpoledne 
trávily rodiny podle svého vlastního progra-
mu. Před spaním děti zhlédly Večerníček, 
a když je rodiče úspěšně uložili do postýlek, 
byl pro ně připraven večerní program, kde 
jsme diskutovali nad různými tématy. Děti 
si jako dárek vyrobily polštářek, který zpo-
dobňoval symbol Danielova příběhu, totiž 
lva. Ani rodiče letos nepřišli zkrátka, neboť 
jedna rodina přivezla bedýnku meruněk, 
kterou jsme nebyli schopni sníst, a tak jsme 

Rodinný tábor PASTELKY

jim udělali meruňkovou marmeládu, kterou 
si odvezli do svých domovů.

M. Šálková

Prázdniny jsou již za námi, ale v někte-
rých z nás ještě doznívají ozvěny z léta. Evan-
gelická církev metodistická ve spolupráci 
s Pastelkou uspořádala již desátý softbalový 
tábor s Američany. Je neuvěřitelné, že tolik let 
můžeme dětem z našeho města a okolí nabízet 
sportovní vyžití s výukou angličtiny s rodilými 
mluvčími. Ačkoliv v posledních letech je i pro 
naše americké přátele stále náročnější sestavit 
tým dobrovolníků, kteří by obětovali svůj volný 
čas a dovolenou, aby týden mohli strávit s námi 
v Protivíně, přesto se to i letos povedlo. Od pon-
dělí do pátku se neúnavně věnovali bezmála 
čtyřiceti dětem jak hraním softbalu, tak výukou 
angličtiny a sdílením svých zkušeností s Bohem 
a vírou. Jsme rádi, že smíme využívat fotbalové 
hřiště, protože čtyři týmy by se na menší místo 
prostě nevešly. Dětí se hlásí víc, ale nejen 
z kapacitních důvodů, protože jsme omezeni 
prostorem na faře, ale především tím, že chceme 
s dětmi navazovat osobní vztahy, dosáhl tento 
počet stropu. Těšíme se na příští rok a doufáme, 
že se podaří sestavit tým Američanů.

M. Šálková

Softbalový tábor 
podesáté

Novinky
městské
knihovny

Daniela Kovářová: Jak chovat muže – 
brutálně nekorektní zpráva o chovu mužů 
v Čechách
Naďa Horáková: Vlk na vodítku – 
detektivní román plný strhujících zvratů
Jana Benková: Simonino tajemství – co 
udělá Oliver, když zjistí, do čeho se zase 
zamotala?
J. D. Hawkins: Láska a tetování – „jsem 
světově proslulý tatér a na termín si u mě 
počkáte šest měsíců“
Liane Moriarty: Manželovo tajemství – 
někdy je lepší nevědět…
Anna Todd: Sestry Springovy – sesterské 
pouto, první lásky, dospívání
Fanny Blake: Láska po italsku – kdo 
je neznámá žena, jíž je určen dopis bez 
adresy?
Martin Goffa: Přiznat vinu – ztracená 
dívka a umírající ženy
Hana Whitton: Poslední láska císaře 
Karla – nelehký osud Margarety z Arles 
a jejího syna, který se s otcem setká až 
na prahu dospělosti, při poslední cestě 
Karla IV. do Francie
Marlena de Blasi: Tisíc dnů v Toskánsku 
– americká šéfkuchařka Marlena de Brasi 
má dvě životní vášně – lásku a jídlo. 
V toskánské vesničce nachází obojí.
Stanislav Motl: Svědek z cely smrti – 
Češi před soudy třetí říše a poválečné 
osudy jejich soudců a katů
Kateřina Tučková: Vitka – na motivy 
životního příběhu hudební skladatelky 
a dirigentky Vítězslavy Kaprálové
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Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba 
(*15. 4. 1957 v Brně) vyjíždí každý rok 
na expedice a poznávací cesty do nej-
odlehlejších oblastí světa. Vozí textový 
a obrazový materiál, který pravidelně zpra-
covává do veřejných a mediálních projektů. 
V Česku i zahraničí organizuje tématické 
fotovýstavy o krásách světa.

Zajímavou formou zaznamenává detaily 
přírodních struktur a exotické tváře domo-
rodců. Populární jsou zejména cestovatelo-
vy besedy a diashow, stejně jako častá vy-
stoupení v elektronických médiích. Známý 
je jeho mnohaletý pořad na Rádiu Impuls. 
V celosvětové kampani Keep walking byl 
Jiří Kolbaba zařazen do elitní skupiny ces-
tovatelů a dobrodruhů, je viceprezidentem 
Českého klubu cestovatelů.

V měsíci říjnu zavítá se svou Diashow 
Sedm divů Islandu do protivínského kul-
turního domu.

Cestovatelské příběhy jak ve vyprá-
vění, tak fotografii sleduje s obdivem 
i MUDr. Milada Hálková, která pro naše 
čtenáře připravila následující krátký 
rozhovor.

Chtělo to hodně odvahy zariskovat a stát 
se profesionálním cestovatelem?
Cestování podle mého názoru není o odva-
ze, ale do určité míry jsem zariskoval, když 
jsem, byť postupně, opustil úspěšně rozjetý 
business v oblasti reklamy a marketingu. 

ISLAND – má láska

Ekonomicky jsem si pochopitelně pohoršil, 
ale získal jsem něco, co se penězi vyvážit 
nedá. Získal jsem absolutní pocit svobody, 
naplnění a štěstí. Intenzivnímu cestování 
se věnuji už 25 let a za celou tu dobu jsem 
téměř nic dramatického neprožil. Je sice 
pravda, že se mě 3x pokusili okrást, ale 
vždy to dobře dopadlo. Skoro si nedovedu 
představit lepší práci, než cestovat světem, 
fotografovat, připravovat knížky a besedy 
pro podobně naladěnou cestovatelskou 
veřejnost.

Která země Vás nejvíce zaujala? (Tuším, 
že Island jste navštívil 25 krát).
Mou favorizovanou oblastí je už od roku 
2001 Antarktida. Začátkem příštího roku 
sem zavítám už po čtvrté. Island, který 
představím cestovatelům v Protivíně, řa-
dím na druhé místo. Tento pozoruhodný 
geotermální a vulkanický ostrov má jednu 
výlučnost. Podle mého názoru je nejfoto-
geničtější ze všech oblastí, které jsem měl 
dosud možnost navštívit. Jsem z celého světa 
většinou tak nadšený, že kdybyste se mě 
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zeptala na třetí místo v pořadí, vyjmenoval 
bych mnoho desítek zemí naší planety.
Co na Islandu nejvíce obdivujete, co Vás 
tam znovu a znovu přitahuje?
Na Island jezdím proto, že je tak mimořád-
ně fotogenický, že zde nacházím mnoho až 
slavnostní samoty a mystiky a příjemné me-
zilidské vztahy. Také mě baví jezdit do země, 
která je vedena osvícenou politickou repre-
zentací. Setkal jsem se s posledními dvěma 
prezidenty a vždy to byl nezapomenutelný 
zážitek. Jediné negativum této země je snad 
to, že patří k nejdražším na světě.
Jaké roční období doporučujete pro ná-
vštěvu Islandu? 
Jakkoli hlavní sezona turistického ruchu je 
v letních měsících, já jsem si oblíbil druhou 
polovinu roku. Během tolika návštěv jsem 
už zasáhl všechny měsíce v roce a určitě 
favorizuji čas od podzimu do jara, kdy po-
zoruhodnou zeleň a teplé barvy geotermální 
půdy doplní zasněžené vrcholky nebo i celo-
plošná bílá pokrývka. Island se v poslední 
době stal doslova celoroční destinací.
Máte ještě nějaké nesplněné sny, které se 
týkají cestování?
Vyzní to asi dost neskromně, ale těch snů 
mám ještě mnoho. Mnohé si ještě splním, 
ale já si často užívám i to snění. Kdykoliv 
jsem v přítomnosti největších bardů českého 
cestování pánů Zikmunda a Stingla, obdi-
vuji na nich, že i přes jejich věk stále mluví 
o cestovatelských snech a u toho jim září 
oči jako za mlada. K mým aktuálním snům 
teď patří vydání obrazové knihy o Islandu 
(stane se v prosinci) a poté už budu pra-
covat na knize, která shrne mé dosavadní 
celoplanetární putování. V ní bych rád měl 
i fotografie z dosud nenavštívených zemí 
jako je Kolumbie, Gruzie, Kazachstán nebo 
Kongo. Rád bych také navštívil Kamčatku 
a mým pravděpodobně nejméně splnitelným 
snem je cesta na jižní pól.
Cestujete raději sám, kdy Vás nikdo ne-
ruší při fotografování, nebo skupinově 
s dalšími turisty? 
Vyzkoušel jsem si všechno. Nejraději jez-
dím sám, mám pak šanci rytmizovat celou 
cestu podle focení, počasí a mých vlastních 
objevitelských snů. Spolupracuji ale se tře-
mi českými cestovními kancelářemi a tak 
samozřejmě cestuji také s jejich klienty 
na mnoha katalogových zájezdech po celém 
světě. Jsem nadšený z toho, že vždycky jsou 
tam lidé širokého srdce. Každý takový výlet 
je plný cestovatelských a fotografických 
inspirací v obou směrech.
Máte v současné době nějakou cestova-
telskou „prioritu“?
Rád se budu vracet do zemí, kde je mi dobře 
– Antarktida, Island, Norsko, Španělsko, In-
donésie, JAR, USA… a budu objevovat země 
nové. V posledních letech mě velmi naplňují 
setkání s českou veřejností při populárních 
besedách s promítáním. Je fantastické, 
kolik cestovatelsky motivovaných Čechů 
plní četné sály ve městech i obcích naší 
země. I proto každodenně nabízíme mnoho 
inspirací pomocí sociálních sítí. Pokud tedy 
máte o cestování zájem, sledujte naše strán-
ky www.theworld.cz, FB nebo Instagram.

Děkuji za rozhovor i fotografie a přeji 
objevení ještě mnohých krás světa.

MUDr. Milada Hálková
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Rány, šoky, kuří oka, vše vyléčí Ko-
laloka. Tento a mnoho dalších sloganů 
ze slavného muzikálu Limonádový Joe 
zaznělo na letošním prvním běhu letního 
tábora Na Kocandě. Celotáborová hra se 
nesla v duchu Divokého západu a zakom-
ponovali jsme do něj mnoho známých 
westernových příběhů. Krom již zmíněné-
ho muzikálu Limonádový Joe se jednalo 
například o Vinnetoua, Bitvu u Little Big 
Horn, nebo třeba Sedm statečných. Děti se 
naučily mnoho nových dovedností. Střílet 
z luku, praku a vzduchovky. Rozeznávat 
rostliny a stromy. Poznávat zvěř našich 
lesů i jiné živočichy. Rozdělat oheň, nebo 
zacházet s mapou a buzolou. Mohly si též 
zkusit práskat bičem na cíl. Tuto možnost 
nám poskytla organizace Keltoviny a byla 
součástí velice zajímavé přednášky o bičích 
a jejich historii.

Kromě programu celotáborové hry byl 
pro děti zážitek už jen táboření v lese. Ne 
každý je zvyklý spát pod stanem či pod 
širákem, být v lese bez elektřiny, a pokud 
chcete teplou vodu, musíte si ji nejdříve  
ohřát v brutaru. To celé děti zvládly celých 
14 dní bez telefonu a sociálních sítí, což je 
podle mého názoru v dnešní přetechnizova-
né době velice důležité. Jsem rád, že s námi 

1. běh LT Na Kocandě –  
„Divoký západ“

LETNÍ TÁBORY NA KOCANDĚ

3. běh LT Na Kocandě se letošní rok 
odehrával kousek od francouzského pobřeží 
v Pevnosti Boyard. Děti byly rozděleny 
do 6 týmů, ve kterých celé 2 týdny plnily 
úkoly jak fyzicky, tak i logicky náročné, aby 
na závěrečnou hru měly co nejvíce klíčů 
a mohly se dostat k vytouženému pokladu. 
Ten pečlivě střežil otec Fura a Felindra se 
svými tygry.

Aby se děti k pokladu a indiciím dostaly, 
tak se nejdříve naučily, jak správně připravit 
a rozdělat oheň, naučit se, jak správně pou-
žívat mapu s buzolou, jak poskytnout první 
pomoc, uvázat uzly a také jak spolupracovat 
jako tým. Každý den se odehrával v jiném 
patře pevnosti. V lezeckém patře jsme s dět-
mi jeli do Písku na lezeckou stěnu. Ve vě-
deckém patře se naučily, jak fungují různé 
látky. Taky jsme stříleli z luku, vzduchovky 
nebo praku. Aby byly děti plné zážitků, na-
točili jsme s nimi video s dronem. Poslední 
den se děti dostávaly z pevnosti, aby mohli 
domů za svými maminkami. Pán pevnosti 
je uzavřel do únikové místnosti, ze které 
se dostaly po překonání logických úkolů 
a týmové spolupráce.

Poté jsme se rozloučili, někteří s úsmě-
vem nebo taky se slzami v očích. Tábor jsme 
si všichni užili a těšíme se na vás i příští rok.

za všechny vedoucí Robert

3. běh LT Na Kocandě – 
„Pevnost Boyard“

děti i nadále chtějí jezdit a budu se snažit 
dělat maximum pro to, aby to tak bylo dál.

Děkuji všem za krásné zážitky z rychle 
uplynulého tábora a těším se na příští tábor, 
Michal.

Letošní i loňský cyklistický rok byl 
v našem podání ve znamení spíše indi-
viduálních vyjížděk, ale o to více jsme 
se těšili na tradiční srpnový týdenní 
výjezd. Letos jsme se rozhodli poprvé 
pro domácí, nikoliv zahraniční, trasu 
mezi Ostravou a Brnem. Také proto, že 

Cyklo fór projel Slezkem a Moravou
se díky Jirkovým kontaktům podařilo 
zajistit exkurzi v ostravských ocelár-
nách Liberty (dříve Arcelor Mittal, ještě 
dříve Nová huť Klementa Gottwalda). 
Ale popořádku.

Bylo nás devět. Vyrazili jsme v neděli 
po obědě. Čenda letos nemohl a v posád-

ce se nově objevili dva nováčci Honza 
a Libor. Vyrazili jsme tradičně naším 
expedičním vozem, který zajišťuje Milan. 
Cesta byla klidná, jen díky stavu D1 trochu 
zdlouhavá. Také jsme před Ostravou zjisti-
li, že jsme nechali při balení mezi dveřmi 
celou složku s technickou dokumentací 



ke káře. Naštěstí za námi druhý den mířil 
Matěj vlakem a vše dovezl. Tehdy jsme 
také zjistili, že má kára propadlou technic-
kou, ale Pavel ji obratem vyřídil na místě 
a ještě si moc pochvaloval přístup místních 
STK techniků.

První tři noci jsme trávili v autokempu 
Olešná u Frýdku-Místku. Fajn kemp, poho-
dové koupání, slušně ošetřený Radegast…
Pondělí začalo, jak už bylo uvedeno výše, 
v našich největších hutních závodech, 
které nedávno změnily vlastníka i jméno. 
Museli jsme mít dlouhé kalhoty a pevné 
boty, navlékli jsme erární pláště, modré 
helmy, brýle a špunty do uší. Dostali jsme 
průvodce a autobus (závod má rozlohu 
500 ha). Celý kolos se skládá z koksovny, 
vysokých pecí, ocelárny a válcoven plechů, 
trubek a profilů, další obrovské provozy 
jsou doprava, údržba a energetika. Ročně 
vyrobí cca 2 milióny tun oceli, mají v sou-
časné době v celém Moravskoslezském 
kraji 6500 zaměstnanců. Ale dost čísel. 
Dojmy byly hluboké. Ocelové město jak 
z pera Julese Verna. Vše je obrovské, vše je 
šedé nebo rezavé, vše je strašně těžké nebo 
horké nebo obojí. Pohled na tekoucí žhavé 
železo v ocelárně je dechberoucí. Pohled 
na nekonečné žhavé pláty ve válcovně řítící 
se obrovskou rychlostí je neuvěřitelný. 
Dopoledne uteklo jako voda a je o čem 
přemýšlet. Třeba o tom, jak to asi vypadalo 
dříve před ekologizací provozu… Třeba 
o tom, jak dlouho ještě závod pojede a co 
bude potom…

Odpoledne jsme se vydali na první 
vyjížďku směr Havířov. Občerstvení 
proběhlo na Bezručově vyhlídce, pak 
jsme obdivovali (a to doslova) zajímavou 
architekturu. Na východ od Ostravy vy-
rostlo v 50. letech dvacátého století naše 
nejmladší město. Bezručov, Čestprácov 
a Faratín - to vše byly reálné návrhy, jak 
nové sídlo pojmenovat. Nakonec zvítězil 
název Havířov. Hlavní ulice města tvoří 
honosný bulvár, který připomíná široké 
a rozlehlé bulváry v Paříži a v Moskvě. 
Pokud toužíte po seznámení se s archi-
tekturou zvanou socialistický realismus 
neboli sorela, pak je Havířov tím pravým 
místem k návštěvě. Na druhou stranu ar-
chitektura připomíná spíš než budovatelské 
hnutí sovětských architektů luxus české 
renesance. Právě z renesance tvůrci tohoto 
sídliště čerpali, když hledali místo, kde 
postavit město budoucnosti. Paradoxně tak 
ve snaze vytvořit dílo, které bude popírat 
buržoazní charakter měst první repub-
liky, postavili domy, ulice, dvory, školy 
a kulturní domy, které připomínají šlech-
tické paláce. Přízemí domů tvoří obchody 
a veškeré služby včetně kaváren. Ještě víc 
překvapí, když člověk procházející ulice-
mi Havířova zvedne hlavu. Fasády domů 
jsou jedna velká galerie pod širým nebem. 
Je těžké hledat dům, jehož zdi nezdobí 
nějaké umění, ať už mozaika, socha nebo 
fresky. Jsou to většinou realistické výjevy 
ze života lidí, ale pořád to bylo nápaditější 
než šedé zdi paneláků, které přišly na řa-
du v dalších desetiletích. Když projdete 
dvorky a přilehlé ulice, vidíte na domech 
všechny možné druhy ptáků a zvířat. Jinde 

jsou jednotícím prvkem na fasádách jakési 
ornamenty připomínající Středomoří. Kul-
turní dům zdobí lunety, věžičky a vitráže. 
Žádná nuda. Cestou zpět jsme to vzali 
přes vodní dílo Žermanice a večer jsme 
ještě mohli obdivovat pendolina, regiojety 
a moderní přestavbu nádraží Ostrava-Svi-
nov při čekání na Matěje.

V úterý byla cílem vyjížďky Ostrava 
samotná. Pohybovali jsme se především 
po moc fajn cyklostezce kolem řeky Ost-
ravice a po částech Frýdeckého a Místec-
kého cyklookruhu. Vzali jsme to kolem 
zavřeného dolu Paskov a mířili do srdce 
DOV – Dolní oblasti Vítkovice. Rozdíl 
mezi Liberty a Vítkovicemi je v tom, 
že Vítkovice už jsou studené, uklizené, 
mnohem starší a také mnohem víc zarostlé 
do zástavby. Vyjeli jsme na Bolt Tower 
(povinné helmy byly tentokrát žluté), mis-
trné dílo architekta Pleskota. Tu vyhlídku 
určitě doporučujeme. Pokud chcete vědět, 
co je to hornická vlajka, nevynechejte tam 
ve výšce ani kavárnu. Jinak jsme si odtud 
odvezli jeden nečekaný zážitek. Setkali 
jsme se tam náhodně s majitelem celého 
Holdingu Vítkovice a jedním z nejbohat-
ších Čechů p. Světlíkem. Některé z nás 
svezl jako liftboy výtahem, popovídalo se, 
pochválil nám dresy. Asi mu nabídneme 
čestné členství ve spolku :-).

Z dalších navštívených míst můžeme 
doporučit Novou radnici a rychlé občer-
stvení Faency fries, kde můžete ochutnat 
originální hranolky. Stodolní jsme jen 
profrčeli, v poledne to není ono… Vzali 
jsme to kolem pivovaru Ostravar, jen piv-

ko jsme neochutnali. Nenašli jsme žádné 
místo, kam bychom se nebáli vstoupit, 
je to opravdu divoké město. Zároveň je 
to i moc zajímavé město se spoustou 
zeleně. Co nás udivovalo nejvíce je, jak 
jsou na malém prostoru obrovské sociální 
a kulturní rozdíly. Na dohled od luxusní 
prodejny Porsche je za nádražím ghetto, 
kde podvědomě šlápnete do pedálů, jedna 
ulice je vybombardovaná, ve druhé se pijí 
drahé kávy a kupují nejnovější kabelky. 
Ostrava je prostě region rázovitý…

Ve středu jsme se probudili do studené-
ho a uplakaného dne, změnili jsme proto 
plány a autem vyrazili do Kopřivnice, kde 
je úžasné technické muzeum Tatra. To 
je něco pro chlapy. Hadimršky, Loprais, 
T111, T603, T613, Hanzelka a Zikmund… 
Kromě toho je zde i nová expozice Emila 
(kopřivnický rodák) a Dany Zátopko-
vých. Pokračovali jsme do Příboru, kde 
se narodil Sigmund Freud. Freud je jeden 
z nejcitovanějších psychologů moderní-
ho věku. Vytvořil psychoterapeutickou 
metodu založenou na volných asociacích 
pacienta, vytvoření přenosového vztahu 
s ním a na interpretaci jeho promluv, snů, 
přenosových emocí a odporu během tera-
pie. Shodli jsme se, že naše výjezdy jsou 
takovou psychoterapií, jen nám stačí večer 
v kempu rozložit stolečky a židličky, otevřít 
sklenice s výpečky a okurkami, nechat sviš-
tět vývrtku a s Liborem hrábnout do strun…

Odpoledne se počasí trochu zlepšilo, 
tak jsme se nechali vysadit před Olomoucí 

Pokračování na straně 18   
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do listopadových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 14. 10. 2019
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v úterý 29. 10. 2019  

Cyklo fór projel 
Slezkem a Moravou

  Dokončení ze strany 17

a projeli si kolmo toto neuvěřitelně krásné 
a na památky bohaté město. Historické já-
dro Olomouce je městskou památkovou re-
zervací, po pražské druhou nejvýznamnější 
v Česku. Jen ve zkratce… Klášterní hradiš-
tě s vojenskou nemocnicí, Dóm sv. Václava 
a budovy arcibiskupství, Svatováclavský 
pivovar, Horní a Dolní náměstí, sloup 
Nejsvětější Trojice, který je od roku 2000 
zařazen mezi světové dědictví UNESCO, 
opravovaný orloj, kostel svatého Mořice 
s Englerovými varhanami, pravoslavný 
chrám svatého Gorazda. Určitě by to chtělo 
tak tři dny… Večer jsme zakotvili v malém 
kempu ve vesničce Lobodice u Tovačova. 
Malý sportovní areál, teplá voda, krb a do-
mácí pálenky byly přesně ty věci, které 
nám po studeném dnu přišly vhod.

Ve čtvrtek, předposlední den výpravy, 
jsme měli v plánu dorazit do Pavlova, najít 
místo v kempu a vyrazil kolem Novomlýn-
ských nádrží. Jenže ouha. Kempy i penzi-
óny byly díky regatě narvané k prasknutí. 
Naštěstí se v místním infocentru slečna 
snažila a na nás tak z aktuální nabídky 
náhodou vyskočily 4 pokoje v Dolních Du-
najovicích ve vinařském dvoře u Mlýnků. 
To jméno nám bylo povědomé. Brzy jsme 
si uvědomili, že s panem Mlýnkem jsme 
se asi před čtyřmi lety hodně poveselili 
při degustaci u Rychtářů, už tehdy padla 
pozvánka… Takže se kruh uzavřel a pan 
Mlýnek nám večer ve sklípku připravil 
neopakovatelnou ochutnávku svých skvě-
lých vín s etiketami z ateliéru svého přítele 
Kristiána Kodeta. Vše bylo protkáno his-
torkami ze života, a že jich bylo. Čestné 
členství v našem spolku přijal s radostí. 
Ještě před tím jsme stihli projet Mikulov, 
podívat se na zámek, vrch Turold s jeskyní 
a geoparkem a další filmová místa (Bobule, 
Vinaři).

V pátek nás čekaly jen nákupy do do-
mácích vinoték a cesta domů.

Poznávací složka letos trochu převážila 
nad tou sportovní, nicméně něco přes dvě 
stovky kilometrů jsme v pedálech natočili. 
Příští rok máme v plánu Holandsko, zemi 
květin, větrných mlýnů, sýrů a hlavně 
nejkvalitnější cyklistické infrastruktury 
na světě. Takže se už moc těšíme.

Pavel Koc

V sobotu 10. srpna 2019 se konala 
společenská akce ,,Setkání obyvatel 
a přátel Maletic“. Při této příležitosti bylo 
připomenuto 100. výročí odhalení pomníku 
na návsi a nasazení památečního kamene 
vytaženého z řeky Blanice z místa, kde 
před staletími přebrodila řeku vojska Jana 
Žižky při tažení z vítězného boje od rybníků 
Markovec a Škaredý na Tábor.

Začátek této akce zahájily tři dělové 
výstřely tak jako před sto lety, kdy se po-
mník postavil a poté tuto událost připomněl 
ve svém projevu pan Jan Nováček, starosta 
hasičského sboru v obci. Následně byla 

PODĚKOVÁNÍ ZA AKCI

pořízena fotografie všech účastníků setkání 
u památečního kamene. Akce pokračovala 
prohlídkou místní pekárny, kde se peče 
bezlepkový chléb v několika obměnách.

Navzdory počasí, které v tento den ne-
bylo zrovna slunečné, se všichni přítomní 
velice dobře bavili i díky hudbě ve složení 
šesti místních muzikantů a také díky skvě-
lému pohoštění.

Velký dík vyjadřujeme všem, kteří se 
na této akci podíleli, neboť byla velice 
zdařilá!

Děkují účastníci setkání  
manželé Vojíkovi.

Stotřicetpět kabelek, jednu hezčí než 
druhou, si odvážela z Protivína šéfredak-
torka Píseckého deníku Lucie Kotrbová. 
Kabelky byly nabídnuty zájemkyním 
na „Kabelkovém veletrhu“ v Českých Bu-
dějovicích 4. září a výtěžek bude věnován 
prostřednictvím nadačního fondu Jihočeské 
naděje nadaným dětem Jihočeského kraje 
na rozvoj jejich talentu. Sbíraly se i dětské 
knížky a bižuterie.

Za uplynulých pět let se podařilo vybrat 
přes milion korun, který podpořil více než 

Děkujeme za kabelky

stovku nadaných dětí. V letošním roce se 
k této záslužné činnosti připojil i Protivín. 
Náš velký dík patří všem ženám, které 
kabelky darovaly a současně i ženám z vý-
boru Spolku Svaz zdravotně postižených 
Protivín, které akci v našem městě zorga-
nizovaly a obětovaly svůj volný čas pro 
dobrou a užitečnou věc – na rozvoj talentu 
budoucí generace.

za Spolek SZP D. Hlouchová
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 30.	7.	dcera	Ivana	Kováříková
	 Miluši	Danekové	z	Záboří

	 1.	8.	dcera	Andrea	Vojáková
	 Michaele	Šterclové	z	Chvaletic

	 2.	8.	dcera	Viktorie	Chizhikova
	 Nikole	Polanské	z	Myšence

	 7.	8.	dcera	Alice
	 MUDr.	Veronice	Hůrkové	z	Protivína

	 10.	8.	syn	Tomáš	Pícha
	 Ivaně	Tomanové	z	Protivína

	 20.	8.	syn	Jan	Jílek
	 Jaroslavě	Kolafové	z	Těšínova

	 30.	8.	dcera	Anna
	 Ing.	Janě	Šupitarové	ze	Záboří

	 31.	8.	syn	Jáchym	Sajtl
	 Bc.	Lucii	Dubské	z	Protivína

	 5.	9.	syn	Martin	Budín
	 Monice	Zelenkové	z	Protivína

ZEMŘELI
	 17.	7.	Alois	Kliš

	 73	let,	Protivín
	 19.	7.	František	Rajtmajer

	 75	let,	Protivín
	 20.	7.	Jana	Vašáková

	 65	let,	Protivín
	 22.	7.	František	Dunovský

	 74	let,	Protivín
	 23.	7.	Marie	Hlinková

	 71	let,	Krč
	 23.	7.	Jaroslav	Janča

	 80	let,	Protivín
	 24.	7.	Václav	Šupitar

	 55	let,	Milenovice
	 11.	8.	Marie	Hotová

	 85	let,	Protivín
	 16.	8.	Helena	Veverková

	 88	let,	Protivín
	 29.	8.	František	Pergler

	 76	let,	Protivín

PI

Od 30. září do 6. října 2019 proběhne 
již 23. ročník celorepublikové akce Týden 
knihoven. Stranou nezůstane ani Městská 
knihovna Protivín, která se do akce kaž-
doročně zapojuje.

V centru zájmu protivínské knihov-
ny jsou především uživatelé, chceme 
však přivítat i ostatní veřejnost. Myslíme 
na všechny a pro každého se, ve spolupráci 
s Městským kulturním střediskem, snažíme 
připravit zajímavý program.

Knihovny fungují jako místo podpory 
lokálního kulturního dědictví, historie, 
literatury a tradic. Každý region má svou 
krajinu, historii, kulturu, památky, osob-
nosti či tradice. Knihovny ji mohou svým 
uživatelům připomínat, zprostředkovávat 
a pomáhat ji objevovat. Během Týdne 
knihoven a následně celý měsíc říjen bude 
čtenářům k dispozici výstavka regionální 
literatury, která připomene zajímavá místa 
z blízkého okolí.

Po celý týden budou čtenářům k dispozi-
ci zdarma vyřazené dětské knihy, kterými 
mohou naši čtenáři oživit domácí knihovny 
svých dětí.

V úterý 1. října zveme hlavně ženy, ale 
i muži jsou vítáni, na Večer pro ženy se 
stylistkou a vizážistkou Danou Beranovou. 
S heslem „Každá žena může být krásná!“ 
probereme styly oblékání, účesů, barev-
nou typologii a líčení. Budeme v dobrých 
rukách, protože Dana Beranová se podílí 
na výrobě známých reklam, např. pro Čes-
kou pojišťovnu, GE Money Bank, DOVE, 
spolupracuje s renomovanými značkami ja-
ko jsou DIOR, Hugo Boss, Versace, Calvin 
Klein, Diesel, Swarovski, zajišťuje služby 
pro magazíny a časopisy.

Akce „Vítáme tě mezi námi“ bude 
probíhat také po celý týden. Každý nově za-
registrovaný dětský čtenář kromě registrace 
zdarma obdrží od knihovny drobný dárek.
Tradiční akce v Týdnu knihoven:
• registrace nových čtenářů zdarma na  

dobu jednoho roku
• amnestie pro méně vzorné čtenáře
• 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-474/

kino-146/stranka-7048
• výběr z 18 000 knižních titulů
• absenční i prezenční výpůjčky knih 

a časopisů
• možnost rezervace knih
• meziknihovní výpůjční službu
• donáškovou službu seniorům a nemoc-

ným občanům

Pavla Lišková
knihovnice

OD 30. ZÁŘÍ DO 6. ŘÍJNA 2019
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August Sedláček: Dějiny královského 
krajského města Písku nad Otavou 
I – III. – písecká historie
Miroslav Vejmělek: Historie lesů Písecka 
a Strakonic – lesnický provoz druhé 
poloviny dvacátého století
John Muir: Mé první léto v Sieře 
Nevadě – cestopis

Pro děti:
Jan Hora: Kočovníci severu – příběhy 
štěněte a medvídka v krásné přírodě
Martin Vopěnka: Spící město – 
všichni rodiče po celém světě upadli 

Novinky
městské
knihovny

do záhadného spánku a děti si musí 
najednou poradit docela sami
Petra Kubašková: Čarodějky 
malostranské – dobrodružný svět 
malostranských čarodějek, které si dokáží 
poradít i v těch nejzapeklitějších situacích
Roberto Santiago: Fotbaláci – záhada 
sedmi gólů do vlastní branky
Petra Martišková: Dorotka na táboře – 
záhada ztraceného poháru
Michaela Hrachovcová: Kocourek se 
vrací – příběh zatoulaného koťátka
Michaela Hrachovcová: Zrzečka pod 
hvězdami – vyprávění o malé veverušce
Anna Todd: After Polibek – Tessin svět 
změní jediné setkání
Anna Todd: After Přiznání – Tessu 
čeká jedno z nejtěžších rozhodnutí. Dá 
Hardinovi ještě šanci?
Anna Todd: After Tajemství – ve třetí 
části úspěšné série se Tessa setká se svým 
otcem
Anna Todd: After Pouto – stojí láska 
za obětování sama sebe? S čím Tessa 
bojuje?

V pondělí 24. června se protivínští 
taekwondisté rozloučili se sezonou ve Štěti-
cích. Společně jsme všichni prožili krásnou 
vyjížďku v rámci posledního netradičního 
tréninku. Děti i dospělí ocenili pohled 
z koňského hřbetu. Správně sedět v sedle 
je vlastně docela složitá věc. V taekwondu 
je správné držení těla velice důležité, a tak 
tato zkušenost nebyla určitě od věci.

Velké poděkování patří zaměstnancům 
Stájí Štětice, kteří nám tuto vyjížďku 
zprostředkovali a umožnili nám projet se 
na koních krásnou přírodou.

Od září se opět setkáme při pravidelném 
trénování ve sportovní hale. Rádi přivítáme 
i další zájemce o tento dnes již olympijský 
sport. Sledujte naši nástěnku vedle masny 
Novák, nebo naše fb stránky Taehan Protivín.

MZ, JK, EK

Rozloučení se sezónou 
ve Štěticích

Protivínští taekwondisté předvedli již tradičně další ukázku svého umění na 13. ročníku 
protivínských slavností. Vystoupení bylo sestaveno tak, aby všichni svěřenci mohli uká-
zat, co se naučili. I ti nejmenší přes nějaké chybičky dokázali, že pilně trénují a mají již 
co ukázat. Tímto děkujeme Městskému kulturnímu středisku Protivín za možnost ukázat 
návštěvníkům naše bojové umění. M.Z. , J.K. , E.K.

ZAHÁJENÉ AKCE 
PASTELKY

POZVÁNKA

Řádková inzerce
Koupím strojek na mletí máku. Telefon 
607 524 922.

V Pastelce začínají kroužky. Pro děti 
ve věku 2 – 5 let v úterý od 15:30 do 16:30 
a pro děti 6 – 10 let od 16:30 do 17:30 bu-
dou probíhat taneční pohybové aktivity 
se Šárkou Fürstovou. Cvičení je zaměřeno 
na všestranný rozvoj pohybových doved-
ností. Součástí cvičení bude choreografie 
různých tanečních stylů. Začínáme již 17. 
září.

Opět otevíráme výtvarný kroužek 
s paní Maruškou Kupcovou. Děti si vyrábějí 
různé věci z rozličných materiálů. Nejedná 
se o kreslení ani malování a je vhodný pro 
děti ve věku 6 – 10 let. Scházet se budou 
každý sudý týden ve středu v 15:30. Začí-
náme 18. září.

Zveme na přednášku a povídání, do-
provázené fotografiemi, s paní Miladou 
Štojdlovou o práci a službě domácího 
hospice Athelas, který sídlí v Písku, ale 
pomáhá i rodinám v Protivíně a okolí. 
Přijměte pozvání ve čtvrtek 24. října 
v 18:00 do modlitebny Evangelické církve 
metodistické v Mírové ulici a seznamte se 
s touto službou, která doprovází těžce ne-
mocné, umírající a jejich rodiny. Přednáška 
se uskuteční v rámci projektu Osvětová 
činnost v oblasti paliativní a hospicové 
péče, který podpořila Komunitní nadace 
Blanicko-Otavská.
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a nese dýchací přístroj a zásahovou ochran-
nou helmu. Ve třiceti stupňovém vedru 
musíme všem složit poklonu. Je to sport 
velmi fyzicky náročný a vyžaduje vytrvalý 
trénink. Všechny discipliny se můžou hodit 
při opravdovém zásahu hasičů při požáru 
nebo jiných událostech.

V kategorii do 35 let první místo 
vybojoval Jakub Brousil, SDH Lom. 
V kategorii nad 35 let byl první Michal 
Mareš, SDH Běleč.

Blahopřejeme všem závodníkům, kteří 
se těžkého závodu zúčastnili. Mimo Proti-
vína se konají ještě soutěžní kola v dalších 
městech. Nejbližší bude v Týně nad Vltavou 
a v Milevsku.

Na závěr soutěže předvedl své umění 
na stejné trati profesionální nový mistr světa 
v tomto sportu Michal Brousil, příslušník 
Hasičského záchranného sboru z Písku, 
který se nedávno zúčastnil mistrovství světa 
v TFA v Číně.

Za uspořádání protivínského krajského 
kola patří dík samozřejmě protivínským 
hasičům, hasičům z Krče a Milenovic. Dále 
je nutné poděkovat panu starostovi Jaromíru 
Hlaváčovi, který převzal záštitu nad touto 
soutěží. Rovněž MěKS Protivín a hokejba-
lovému oddílu Platan Protivín za použití 
jejich prostor k uspořádání soutěže.

Jan Jelínek,
starosta SDH Protivín

Začal trénovat každé pondělí a čtvrtek vždy 
od 16 do 18 hodin ve dvoře vedle prodejny 
second hand vedle kostela.
Informace na tel. 605 736 874  
Milan Zobal, trenér.

V úterý 13. srpna 2019 jsme se 
naposledy rozloučili s naším bývalým 
hráčem, výborným gólmanem, obětavým 
kamarádem a obrovským protivínským 
srdcařem Markem Hesounem, který nás 
náhle opustil ve věku 48 let.

Mára, jak jsme mu všichni říkali, přišel 
do Protivína v roce 1990 a v našem klubu 
s několika drobnými přestávkami působil 
neuvěřitelných 24 let. Odchytal v brance 
A týmu celkem 386 zápasů, dokonce vstřelil 
1 gól a bezpočet dalších, nezaevidovaných 
za B.

V 90. létech byl neodmyslitelnou sou-
částí sestavy A týmu a později, když chytal 
za B tým, kdykoliv obětavě zaskočil zacelit 
místo v sestavě. Naposledy na podzim ro-
ku 2014, kdy odchytal více než polovinu 
sezóny za oba týmy. V posledních létech 
nechyběl na žádném důležitém zápasu 
Protivína, vždy se o náš tým zajímal a zůstal 
nám věrný až do konce. Jeho odchod nás 
velmi zasáhl, zůstane však v našich srdcích 
a myslích pořád.

Čest jeho památce!
za FK Protivín V. Křišťál

V sobotu 31. srpna 2019 v rámci 
městských slavností a pod záštitou 
starosty města pana Jaromíra Hlaváče 
se uskutečnil již čtvrtý ročník krajské 
soutěže „Železný hasič“ (TFA). Krajské 
kolo uspořádal Sbor dobrovolných hasičů 
v Protivíně za účinné pomoci SDH Mileno-
vice a SDH Krč. Soutěže se zúčastnilo 11 
závodníků z celého kraje. Silová hasičská 
soutěž získává v poslední době velkou 
oblibu a je to trochu něco jiného než kla-
sický požární útok. Je to soutěž jednotlivců, 
kteří bojují sami za sebe. Závodník musí 
na cisternu napojit a rozvinout dvě hadi-
cová vedení délky 60 m, dále se přesunout 
na další stanoviště, kde svinuje dvě hadice 
B, po té musí 6 kg palicí provést 60 úderů 
dolů a nahoru v tzv. hamrboxu, následuje 
transport jednoho 20litrového kanystru 
s vodou tunelem tam a zpět, dále přesun 
bezvládného těla (figurína) 15 m tam a zpět, 
přeskok 2metrové bariery, dalším úkolem 
je transport dvou těžkých přejezdových 
můstků 20 m tam a zpět, dále přesun velmi 
těžké a velké traktorové pneumatiky, napo-
jení proudnice na čerpadlo a závěrečným 
úkolem je rychlý přesun do třetího patra 
objektu kulturního střediska. Po celý závod 
je hasič – závodník oblečen v zásahovém 
oděvu, obut do těžkých zásahových bot 

Železnými hasiči se stali  
Jakub Brousil a Michal Mareš

Opustil nás  
Marek Hesoun

Město Protivín 
děkuje všem sponzorům a dárcům za finanční 

přispění na realizaci akcí v roce 2019: 
Dětský den v Protivíně

Svatoanenská pouť v Protivíně
13. Městské slavnosti Protivínské 

Generálním partnerem v rámci projektu 
„ORANŽOVÝ ROK 2019 V PROTIVÍNĚ“ byla 
Jaderná elektrárna Temelín Skupina ČEZ
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Fotbalové informace
„A“ tým zahájil přípravu 15. července již pod 
vedením nového trenéra Miroslava Říhy.
Server Jihočeský fotbal jej před zahájením 
mistrovské soutěže vyzpovídal a zde jsou jeho 
odpovědi.
Nastaly v hráčském kádru nějaké změny? Co 
říkáte na adresu nových hráčů?
„Ano, odešli dva hráči a Ondra Prášil prozatím 
přerušil svoji fotbalovou kariéru, ale přišlo pět 
novým hráčů.
Hlavně jsem rád, že se nám podařilo rozšířit 
naši soupisku a přivést čerstvou krev. Jedná se 
o mladé hráče a doufám, že zapadnou do týmu 
a v budoucnu budou tahouny našeho mužstva.“
Jak jste spokojený s průběhem letní přípravy 
a výsledky?
„S přípravou jsem celkem spokojen, docházka 
na tréninky je poměrně dobrá a i přístup odpo-
vídající.“
Sehráli jsme čtyři přípravná utkání s mužstvy 
z nižších soutěží a všechny vyhráli. Poměrně jsme 
dávali i dost gólů, tak doufám, že nám to vydrží 
i v soutěži.“
Přípravné zápasy FK Protivín „A“ – léto 2019
FK Protivín – Hluboká 4:0 (2:0)
Branky: Uhlík (pen.), Kasík, J. Vorel, Buko
Protivín: Z. Vorel – Fiala, Vojík, Uhlík, Mikulen-
ka, Blažek, Hrachovec, Říha, Hrynevich, Nedvěd, 
R. Vojta, Kasík, J. Vorel, Bečvář, Buko, Zach, 
Dan, Novotný
FK Protivín – Kaplice 6:0 (2:0)
Branky: Kasík 3, J. Vorel, Dan, Buko
Protivín: Z. Vorel – Fiala, Vojík, Mikulenka, 
Blažek, Hrachovec, Hrynevich, Buko, J. Vorel, 
Bečvář, Říha, Dan, Kasík, Nedvěd, Zach, Novotný
FK Protivín – Strunkovice 6:4
Branky: J. Vorel 3, Kasík 2, Dan
Protivín: Kubička – Fiala, Zach, R. Vojta, Miku-
lenka, Vojík, Jiskra, Novotný, Z. Vorel, J. Vorel, 
Říha, Hrynevich, Buko, Bečvář, Kasík, Dan, 
Nedvěd, Hrachovec, Blažek
Semice – Protivín 1:3
Branky: Kasík 2, Hrynevich
Protivín: Hanus – Rothbauer, Mikulenka, Vojík, 
Blažek, Zach, J. Vorel, Z. Vorel, R. Vojta, Říha, 
Nedvěd, Kasík, Fiala, Dan, Hrynevich, Buko, 
Hrachovec
S jakým přáním vstupujete do nové sezony, kde 
byste chtěl svůj tým vidět v tabulce?
„Protože jsme na prahu nového ročníku s omlaze-
ným týmem a já ještě jako nový trenér u mužstva, 
si přeji, abychom vytvořili fungující partu, která 
půjde po společné cestě. Co se týká umístění, 
chtěl bych být do desátého místa a mít možnost 
dát prostor i mladším hráčům, který je důležitý 
pro jejich další rozvoj. Ale až samotná soutěž 
a hlavně začátek nám napoví, jaké mohou být 
naše ambice.“
ZMĚNY V KÁDRU
Přišli: Lukáš Jiskra, Jan Novotný (oba z FC 
Písek), Michal Nedvěd (Boston Kluky), Patrik 
Hrachovec (Vodňany) a Alexandr Hrynevich 
(Bělorusko)
Odešli: Jan Moravec (Vodňany), Jan Konig 
(Hradiště)
SOUPISKA
Brankáři: Marek Hanus
Obránci: Dominik Uhlík, Václav Rothbauer, 
Jaroslav Mikulenka, Radek Vojta, Miroslav Zach, 
Tomáš Blažek, Jaroslav Vojík, Lukáš Jiskra, Jan 
Novotný
Záložníci: Zbyněk Vorel, David Bečvář, Martin 
Říha, Martin Fiala, Dan Ion, Michal Nedvěd, 
Patrik Hrachovec, Alexandr Hrynevich, Leroy 
Buko Abatawa
Útočníci: Jaromír Vorel, Adam Kasík
REALIZAČNÍ TÝM
Trenér: Miroslav Říha

Vedoucí mužstva: Vlastimil Mikulenka
Kustod: Bohuslav Jarolímek
Zdravotnice: Eva Mikulenková

Podzimní sezónu zahájili hráči v Třeboni ví-
tězstvím, to je povzbudilo tak, že z prvních 5 
zápasů jen jedenkrát prohráli.
Jiskra Třeboň – FK Protivín 1:2 (0:0)
Branky: 65. Holzepl - 86. Kasík, 90. Vojta.
Protivín: Hanus – Rothbauer (83. Dan), Mikulen-
ka (70. Buko Leroy), Zb. Vorel, Zach – J. Vorel, 
Vojta, Bečvář, Říha, Hrachovec (46. Nedvěd) – 
Kasík. Trenér Miroslav Říha.
Nejlepší hráči: Holzepl, Vranovský – Hanus, 
Kasík, J. Vorel
Miroslav Říha, trenér Protivína:
„Zápas se mi hodnotí dobře, protože jsme přivezli 
z Třeboně tři body. Musím říct šťastné tři body, 
protože domácí by si za výkon zasloužili alespoň 
bod. Co se týče výkonu, nemůžu být spokojen 
především s výkonem v prvním poločase, kdy 
na hráčích byla znát nervozita a respekt, z kterého 
pramenily chyby v naší defenzívě. Naštěstí pro nás 
jsme měli v bráně Máru Hanuse, který držel naše 
naděje na bodový zisk. O přestávce jsme si řekli, že 
musíme držet míč více na našich kopačkách a být 
trpělivější. To se nám dařilo proměnlivě, protože 
soupeř byl silovější a důraznější v osobních 
soubojích a po zásluze šel do vedení. Po vstře-
lení vedoucího gólu Třeboňští chtěli bránit těsné 
vedení a to se jim nakonec nevyplatilo. V poslední 
desetiminutovce se nám podařilo vstřelit dva góly 
a odvézt všechny body. Celkově si myslím, že zápas 
byl nahoru a dolů a musel se divákům líbit. Musím 
svoje hráče pochválit, především za morální sílu, 
když dokázali otočit vývoj utkání, a to by měla být 
pro nás motivace do další práce.“
FK Olešník – FK Protivín 3:2 (2:2)
Branky: 15. Kouba, 38. Vařák, 68. Dudek - 20. 
Zb. Vorel, 40. Buko Leroy
Protivín: Hanus – Vojta, Zb. Vorel, Zach – Dan 
Ion (69. Rothbauer), Buko Leroy (77. Hrachovec), 
Bečvář, Říha (84. Hrynevich), Nedvěd – Kasík, J. 
Vorel. Trenér Miroslav Říha.
Nejlepší hráči: Kalášek – Bečvář, Buko Leroy, 
Hanus
Miroslav Říha, trenér Protivína:
„Vědomi si, že hrajeme na hřišti přeborníka KP 
a posíleni šťastnou výhrou z Třeboně, měli jsme 
o motivaci a chuť postaráno. Do zápasu jsme 
vstoupili dobře a zhruba do patnácté minuty 
hráli hru, jakou jsme chtěli. Poté převzali aktivitu 
na svoji stranu domácí a podařilo se jim dvakrát 
skórovat. Naštěstí pro nás se nám vždy podařilo 
celkem rychle vyrovnat, takže se do kabin šlo 
za stavu 2:2. Ve druhém půli se obraz hry příliš 
nezměnil. Domácím se podařilo v 68. minutě 
vstřelit krásný pohotový gól ze 40 metrů a my jsme 
se snažili o vyrovnání. Zůstalo ale pouze u nastře-
leného břevna a dvou nebezpečných standardek.“
FK Protivín – Sokol Sezimovo Ústí 7:1 (2:0)
Góly: 57., 76. a 84. Hrynevich, 41. Kasík, 45. 
Bečvář, 55. Hrachovec, 65. Říha – 71. Škarda.
Domácí Zb. Vorel (67.) a brankář Hanus (89.) 
neproměnili penalty.
Protivín: Hanus – Rothbauer, Vojta (75. Fiala), 
Zb. Vorel, Zach (46. Hrynevich) – J. Vorel, Buko 
Leroy (46. Hrachovec), Bečvář, Říha (65. Ion), 
Nedvěd (76. Blažek) – Kasík. Trenér Miroslav 
Říha.
Nejlepší hráči: Hrynevich, Vorel Jaromír, celý 
tým – nikdo
Miroslav Říha, trenér Protivína:
„První půlhodina byla celkem vyrovnaná, každé 
družstvo mělo dvě tři pološance, ze kterých se 
nic neurodilo. Nám v této fázi chyběl pohyb, chuť 
a agresivita, ale naštěstí pro nás se nám poda-
řilo vstřelit dva góly před odchodem do šaten. 

Do druhé půle jsem na hřiště poslal Hryneviche 
a Hrachovce, kteří tam vnesli tu chuť a pohyb 
a podařilo se nám celkem rychle vstřelit další góly 
a zaslouženě vyhrát. Chtěl bych pochválit celý 
tým, za to že jsme dokázali doma potvrdit slušné 
výsledky z venkovních hřišť a vyhráli.“
FC MAS Táborsko B – FK Protivín 0:4 (0:1)
Branky: 38. (pen.) J. Vorel, 52. Zb. Vorel, 71. 
Hrynevich, 73. Bečvář.
Protivín: Hanus – Rothbauer, Vojta (84. Miku-
lenka), Zb. Vorel, Zach – J. Vorel, Hrachovec (80. 
Fiala), Bečvář, Říha (80. Buko Leroy), Hrynevich 
(72. Nedvěd) – Kasík. Trenér Miroslav Říha.
Miroslav Říha, trenér Protivína:
„Za krásného počasí a na krásném hřišti se hrál 
nadstandartní zápas KP. Obě mužstva se snažila 
hrát kombinační fotbal a my díky zkušenostem, 
síle a důrazu v osobních soubojích získali střed 
hřiště a tím pádem diktovali tempo hry. Klíčový 
moment zápasu byl krásný gól Zbyni Vorla ze 30 
metrů na 0:2, který nás zklidnil a po zásluze jsme 
dovedli zápas do vítězného konce.“

„B“ do mistrovské soutěže vstoupilo derby 
zápasem s Milenovicemi.
FK Protivín – Milenovice 5:0
Branky: Blažek 2, Hrachovec, Hrynevich,
Domácí sestava prošpikovaná pendly z A nedala 
soupeři nejmenší šanci. Dokud hosté vydrželi se 
silami, byl výsledek přijatelný, v závěru už skóre 
narůstalo. A to ještě nejlepší hráč hostí gólman 
Kajer podal vynikající výkon a mnohokrát svůj 
tým podržel.
Podolí II – FK Protivín 2:1
Branka: Burda
Hosté se na nerovném terénu neuměli prosadit, 
přesto v 90. minutě vyrovnali, aby v 92. minutě 
z poslední akce zápasu inkasovali.
FK Protivín – Králova Lhota 3:1
Branky: Hrynevich, Sládek, Burda
V nepříznivém počasí na těžkém terénu viděli 
diváci velmi dobrý zápas. Domácí vedli o dva 
góly, hosté do šatny snížili a celý druhý poločas 
se hrál fotbal nahoru dolů. Zápas nakonec minutu 
před koncem rozhodl Burda.
Semice – Protivín 0:3
Branky: Ion, Buko Leroy, Jaroš
Trenér Burda nebyl spokojený s hrou v prvním 
poločase. „Nehráli jsme dobře, mohli jsme něko-
likrát inkasovat a měli jsme i štěstí. V poločase 
byla v kabině trochu bouřka a pak už se hrálo 
podle mých představ.“

„Dorost“ po dlouhých létech nastoupil do zápasů 
v KP. Zde už nastupují 2 mužstva, starší a mladší. 
Zatím se se soutěží seznamuje a platí nováčkov-
skou daň, ale věříme, že jejich výsledky budou 
lepší. Musí si však ale uvědomit, že k tomu vede 
cesta jen lepší tréninkovou morálkou a větším 
nasazením v utkáních.
Starší dorost
Vodňany – Protivín 6:2
Branky: Sochora, Pikl
Prachatice – Protivín 9:1
Branka: M. Urban
Protivín – Č. Krumlov 1:7
Branka: F. Šedivý
Mladší dorost
Vodňany – Protivín 0:4
Branky: Humpál, Matoušek, Sochora, Pikl
Prachatice – Protivín 15:1
Branka: Sochora
Protivín – Č. Krumlov 0:15

Žáci také zahájili svou sezónu
Starší žáci
Protivín – Vodňany 3:1
Branky: O. Křišťál, Král, Penc
Blatná – Protivín 8:3
Branky: Jirášek, Hruška, Král
Mladší žáci
Protivín – Vodňany 9:3
Branky: Kříž 4, Klinkáček 3, Chalupský, vlastní
Blatná – Protivín 8:2
Branky: Kozma, Cupan

Václav Křišťál



PROTIVÍNSKÉ LISTY 23. stránka

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Jediný člověk, kterému byste měli něco dokazovat, tajenka (1., 2. 3. a 4. díl)  – „Každý den s citátem“ Petr Havránek. 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 14. října 2019 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění minulé křížovky získává pan L. Hanák z Velké Bíteše. Blahopřejeme!

V sobotu 27. července, o protivínské 
pouti, se na protivínském hřišti sešli ka-
marádi, bývalí spoluhráči z Protivína, ale 

Nultý ročník „Rajty cupu“
i ostatních fotbalových týmů, kde působil 
v dobách své bohaté fotbalové kariéry Mi-
chal Rajtoral, který nás před rokem náhle 

opustil. V samotném zápasu nešlo vůbec 
o výsledek, spíše o vzpomínku na kama-
ráda. Hrou, kterou měl tak rád, vzdát čest 
jeho památce.

Ale přesto:
FK Protivín – „Dream team“ Jižní  
Čechy 2:4
Branky: P. Sládek, Z. Vorel – Landa, No-
votný, Souček, Šimek
FK Protivín: A. Kubička – M. Jaroš, 
J. Jaroš, L. Rajtoral, J. Hornát, T. Monzer, 
M. Škoda, J. Reidinger, L. Reidinger, 
M. Polák, M. Motyčák, J. Dubský, K. Srkal, 
J. Bláha, P. Hornát, M. Čech, P. Bravenec, 
V. Mikulenka, J. Vorel, Z. Vorel, P. Sládek, 
M. Fiala.
„Dream team“ Jižní Čechy: J. Navrátil – 
T. Rambous, M. Kupka, T. Kupka, V. Landa, 
K. Tůma, M. Káš, P. Novotný, J. Stejskal, 
L. Kupec, V. Holeček, P. Souček, R. Šimek.

V. Křišťál

Na snímku hráči obou týmů před  
zahájením utkání.
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CESTA K PROTIVÍNU
…zase utekl rok 

a nastal den 7. září 
2019, kdy se v Protiví-
ně konal již 31. ročník 
cyklistické a pěší akce 
"Cesta k Protivínu". 
Pro letošní ročník po-
řadatelé připravili pro 
účastníky překvapení 

v podobě trasy 35 km. Celý týden před-
povědi hlásily, že bude pršet a tak jsme 
s napětím čekali, čím nás počasí překvapí. 
Počasí nás opravdu překvapilo, předpově-
di se vyplnily a opravdu pršelo, mrholilo, 
lilo a prostě bylo velmi nevlídno.

Po půl sedmé ráno se v dešti začali 
pořadatelé připravovat na start a s napětím 

očekávali, zda vůbec někdo dorazí. Kolem 
půl osmé se objevili první pěší nadšenci 
a i přes déšť vyrazili do terénu.

Každý rok tipujeme, kolik lidí se 
zúčastní a vzhledem k počasí jsme tušili, 
že účast bude velmi malá, proto i naše 
tipy byly velmi nízké. Účastnický rekord 
z roku 2018, kdy se na start dostavilo 570 
lidí, sice pokořen nebyl, ale 235 účastní-
ků na čtyřech trasách (15 km pěší, 20, 
35 a 50 km cyklo) si zaslouží velikánskou 
pochvalu za to, že nezůstali doma. Přijeli 
z Písku, Vodňan, Klatov, Prahy i Křemže. 
Většina těch, kteří dorazili, jsou „staří 
známí“ a tuto akci navštěvují pravidelně. 
Bylo radost je opět vidět.

V cíli na všechny účastníky čekalo 
občerstvení v podobě párku, malá odměna 
a diplom za statečnost :-).

Pěší patnáctikilometrová trasa přilá-
kala celkem 67 účastníků, cyklo 20 km 
60 účastníků, cyklo 35 km – 37 účastníků 
a cyklo 50 km – 70 účastníků. Přestože 
jsme neměli popsanou trasu 70 km, tak se 
našli dva odvážlivci, kteří ujeli 20 a 50 km 
na kole a mladí manželé s dvouletou dcer-
kou Laurou v kočárku uběhli trasu 20 km.

Jsme rádi, že Cesta k Protivínu baví 
všechny věkové kategorie, i ty dříve 
narozené. Někteří totiž naplňují rčení, že 
věk je jen číslo napsané na papíře, což 
sportovní aktivitou potvrzuje kondice 
zejména paní Pexídrové (1934), která 
na starém nijak nevylepšeném kole ujela 
tradičně 20 km. Svou účastí nás tradičně 
podpořili chlapci z Cyklozastávky a holky 
z Cyklorafandy, kteří nás svým humorem 
vždy dostanou.

Co dodat závěrem? Že se akce i přes 
nepřízeň počasí a pár otočených, ztrace-
ných či ukradených značek povedla, že se 
nikomu nic nestalo a všichni se v pořádku 
vrátili zpět.

Zároveň musím konstatovat, že bez 
podpory Města Protivín, pracovníků 
technických služeb, TJ Slavoj Protivín 
a MěKS a dalších dobrovolníků, by se 
podobná akce vůbec nemohla konat. Proto 
jim za celý organizační tým turistického 
oddílu TJ Slavoj Protivín moc děkujeme 
a doufáme, že nás podpoří i v dalších 
letech. Velký dík rovněž patří zaměstnan-
cům bufetu Srdíčko a restauraci R-erko, 
která poskytla zázemí cca 25 organizá-
torům a s naprostým přehledem zvládla 
obsluhu, nakrmení a napojení 235 lidí 
a několika psů.

Věříme, že cyklistice a turistice 
v Protivíně se bude dál dařit a na shle-
danou na 32. ročníku „Cesty k Protiví-
nu“, který se bude konat 5. září 2020, 
se těší
Sváťa Nečasová a celý organizační tým.

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

V roce 1979 se konal první pochod, 
navazoval na slavnější Švejkovku a konal 
se pravidelně až do roku 1989. Po same-
tové revoluci pořadatelé založili rodiny, 
chtěli se podívat do světa, budovat kariéru 
a tak na přípravu této akce tzv. nebyli lidi.

V roce 1999 byla tradice obnovena 
a pokračuje až doteď, s jedinou výjimkou 
a tou byl rok 2002, kdy naše město a okolí 
postihla povodeň a většina pořadatelů po-
máhala s uklízením následků po povodni.

S.N.

Když letos koncem června náhle ze-
mřel 32letý Pavel Pártl z Protivína, byl to 
pro jeho okolí veliký šok. Pavlík, jak mu 
všichni říkali, byl hodně oblíbený. Ztrátu 
mladého člověka těžce nesou i starší lidé 
v okolí jeho bydliště, kteří ho znali od dět-
ství jako kamaráda jejich potomků.

Na jeho památku se v protivínském 
sportovním areálu v létě uskutečnil turnaj 
trojic v nohejbalu. „Pavlík s námi nohejbal 
hrával“, vysvětlil jeden z hlavních orga-
nizátorů klání Josef Krajc. „Jeho výrok, 
že to byla podrážka, když při hře náhodou 
neuspěl“, se stal legendárním. Hrálo se 
systémem každý s každým na dva vítězné 
sety.

Pavel Pártl patřil do skupiny kamarádů, 
kteří si říkají Nohejbaloví bozi. Jednou 
odjeli Bohové na turnaj do Tálína, kde 
předvedli svůj nejhorší výkon. „Tam však 
s námi Pavlík ani nebyl a asi i proto se nám 
nedařilo. Chceme si ten výsledek pamato-
vat, abychom už tak špatně nikdy nehráli. 
Proto jsme se tentokrát jmenovali Tálín“, 
poznamenal Josef Krajc. Ocenil velkou 
pomoc při organizování turnaje přítelkyně 
Pavla Pártla Renaty Fišerové.

Vzpomínkový turnaj v Protivíně se hrál 
jako Memoriál Pavla Pártla o jeho legendár-
ní podrážku. Tomu odpovídá i originální 
trofej, která nese označení P&P. Je to zkrá-
cená značka jedné ze dvou společností, které 
jako podnikatel mladík z Protivína založil 
a měl s nimi úspěch. I v podnikání před 
nečekaným skonem potvrdil svoji šikovnost 
a své schopnosti. Autorem trofeje pro vítěze 
turnaje je Milan Brůžek.

,,Memoriálu se účastnily celé rodiny 
i s dětmi. Atmosféra byla mimořádná, přá-
telská, prostě skvělá,“ ujistil Josef Krajc. 
,,Příští rok chceme uspořádat druhý roč-
ník“, uvedl dále. ,,Chceme založit tradici, 

Na kamaráda a přítele Pavlíka  
nezapomenou

při které na Pavlíka zavzpomínáme. Jeho 
ztráta nás hodně zasáhla. Moc nám chybí.“

(pt)
Pořadí memoriálu:
1. Hošíci (Zbyněk Jelínek, Milan Mandrysz, 
Jan Vojta),
2. Tálín (Josef Krajc, Jan Pejša, Martin 
Průša),
3. Staříci (Jaroslav Matoušek, Pavel Pártl 
starší, Ondřej Tryml),
4. Bezejmenní (Tomáš Kapusta, Filip Smo-
lík, Martin Tůma),
5. P&P (autor trofeje pro vítěze Milan Brů-
žek, Filip Hofhanzl, Jiří Hubáček).

Michal Cirmaciu


