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INVESTICE DO INFRASTRUK TURY MĚSTA 
BUDOU V PŘÍŠTÍM ROCE POKRAČOVAT 

Dovolte mi Vás informovat o připra-
vovaných investičních akcích našeho 
města zaměřených na vybudování no-
vých kanalizací, vodovodů, veřejného 
osvětlení, chodníků a v neposlední řadě 
nových asfaltových vozovek.

Jsou připraveny dvě rozsáhlé staveb-
ní akce, na které je již vydáno stavební 
povolení. Jedná se o ulici Ve Školce 
a III. etapu rekonstrukce průtahu měs-
tem, a to od ulice M. Krásové do ul. 
Švermova. Při realizaci obou těchto 
akcí, kdy časový horizont výstavby 
bude cca 7 měsíců, dojde jistě k ome-
zení pohybu zejména v ulici Ve Škol-
ce. Zároveň bude vyřešeno dopravní 
značení tak, aby obyvatelé „Rafandy“ 
mohli rekonstruovaný úsek průtahu 
objet po místních komunikacích, a to 
ulicemi Husova, Luční a Čechova. Vě-
říme, že po těchto dalších investicích 
do komunikací a infrastruktury budeme 
mít velkou část našeho města dopravně 
vyřešenou.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

V současné době je komunikace ulice  
Ve Školce ve velmi špatném stavu, který 
ještě zhorší nynější provoz vozidel objíždě-
jících rekonstruovaný průtah městem.

Foto Ing. J. Fialová

Stesk duši zaplavuje
když babí léto pluje
a stíny se násobí.

Podzim se přibližuje
od strnišť vítr duje
a list padá do vody.

Stříbřitá vlákna chytám
a teplé dny jsou tytam
když chlad se přikrádá.

U cest teď hoří šípky
jsou naplněny sýpky
a vládne už podzimní nálada.

Krajina ojíněná do mlhy se halí
a my zkřehlí jak ptáčci malí
se chceme též někde hřát ...

PODZIMNÍ NÁL ADA
JITK A PAVLÍKOVÁ

1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontrolu 
usnesení ze zasedání ZM konaného dne 29. 6. 2017.

2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje rozpočtové 
opatření č. 3.

3.1. Zastupitelstvo města Protivín ke  dni 31. 10. 2017 
odvolává z funkce

 předsedy OV Těšínov pana Jiřího Davida, Těšínov, 
ponechává ho

 nadále členem OV; s účinností od 1. 11. 2017 volí 
jako předsedu OV Těšínov dosavadního člena OV 
pana Čecháčka, Těšínov a přiznává panu Čecháčkovi 
měsíční odměnu ve výši 300,- Kč.

3.2.  Zastupitelstvo města Protivín jmenuje na  další 
čtyřleté období, tj. 2017 – 2021 (dle § 64 zákona č. 
6/2002 Sb., o soudech a soudcích) paní Komrskovou, 
Protivín, do funkce přísedící soudu.

USNESENÍ ZE ZM 
PROTIVÍN KONANÉHO 

DNE 5. 10. 2017

Po dvou letech opět Jaderná elektrárna 
Temelín připravila „Kalendář 2018 – 2019 se 
základními informacemi pro případ radiační 
havárie“.

Tentokrát jsou kalendária doplněna fo-
tografiemi skvělých zážitků a momentů, kdy 
vybrané snímky mapují náš vlastní život ve své 
skutečné podobě.

Kalendáře pro obyvatele města Protivín jsou 
zdarma k dispozici. Je možno si je vyzvednout 
v informačním centru v historické budově kap-
lanky, na matrice městského úřadu na radnici 
v č.p. 128, v prostorách nových kanceláří MěÚ 
v č.p. 21 a v městské knihovně (budova MěKS).

Ing. Miloslav Koza,
tajemník MěÚ Protivín

KALENDÁŘE, JAKO PŘÍRUČKY 
PRO OCHRANU OBYVATELSTVA 
V PŘÍPADĚ RADIAČNÍ HAVÁRIE  

JE TEMELÍN

RADA MĚSTA ZASEDALA

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM DNE 20. 9. 2017
– souhlasí
 s opravou stávajícího mostu na komunikaci třetí 

třídy III/14111 přes Zábořský potok v obci Záboří 
na pozemcích parc. č. 10/1, 12, 32/1 a 76/1 v kú 
Záboří u Protivína

– schvaluje
 Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací č. CB 2017_0022
 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem

– schvaluje
 Smlouvu o dílo s firmou Elektro Maroušek s.r.o., 

Všemyslice 31, 375  01 Týn nad Vltavou ve  věci 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Protivín – ulice 
Luční“

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem

– v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

 souhlasí
 s podáním žádosti města Protivín dle § 6 odst. 1 

písm. c) stavebního zákona o pořízení Změny č. 
1 Územního plánu Protivín u  Městského úřadu 
Písek, odboru výstavby – územního plánování 

(pořizovatel ÚP dle § 2 odst. 2 písm. a) stavebního 
zákona)

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

hospodářství a dopravy ze dne 18. 9. 2017
 a souhlasí
 s  pronájmem bytu č. 1, 1+1 o  celkové výměře 

67,4 m2, na adrese Protivín, Zámek 4, panu Davidu 
Kučovi, nar. 1999, bytem Zámek 4, Protivín, a to 
na  dobu určitou ½ roku za  nájemné platné pro 
tento byt

– schvaluje
 Příkazní smlouvu č. 7/2017 mezi městem Proti-

vín a  Danielem Tibitanzlem, Dolní 127, 370  01 
České Budějovice na výkon inženýrských činností 
a  technického dozoru stavebníka při realizaci 
stavby „Stavební úpravy kanceláře MÚ Protivín, 
Masarykovo náměstí 128“

 a pověřuje
 místostarostku města podpisem předmětné 

smlouvy

– bere na vědomí
 informaci starosty města o svolání veřejného zase-

dání Zastupitelstva města Protivín na čtvrtek 5. 10. 
2017 od 18 hodin do restaurace na fotbalovém hřišti
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

Dne 26. září se uskutečnil v Písku 
3. ročník víceboje nazvaného Mistr Jan 
Hus následníkům. Žáci ZŠ Protivín jeli 
obhajovat loňské vítězství. Byly vyslá-
ny dva týmy – jedno družstvo tvořilo  
9 členů, z každého ročníku jeden zástupce. 
Postupně obcházeli 12 stanovišť, kde měli 
prokázat své znalosti, zručnost, postřeh 
a hlavně schopnost navzájem spolupra-
covat. Témata byla různorodá – historie, 
zdravověda, požární ochrana, zeměděl-
ství, myslivost, významné osobnosti 
Písecka. Oba naše týmy si vedly výborně, 
v silné konkurenci obsadily pěkné 4. a 5. 
místo a příjemné dopoledne završily slad-
kou odměnou.

MISTR JAN HUS  
NÁSLEDNÍKŮM

Ve středu 20. září se v Písku uskuteč-
nilo okresní kolo atletického čtyřboje, 
kterého se již tradičně zúčastňují i naši 
žáci. Pro některé z nich to bylo první setkání 
s většími závody, jiní už jsou ostřílení atle-
ti, všem patří poděkování za reprezentaci 
školy a jejich snahu. Mladší i starší žáci se 
shodně umístili na 4. místě. Mladší žákyně 
skončily na překvapivém 3. místě a starší 
žákyně obsadily krásné 2. místo. Složení 
družstev: mladší žáci Pavel Nožka, David 
Popelka, Adam Jirášek, Adam Říha, Karel 
Penc, starší žáci Lubomír Šimek, Jakub 
Klaner, Jakub Svatoš, Vojta Sochora, Josef 
Žemlička, mladší žákyně Nikola Koubo-
vá, Veronika Bílková, Adéla Branštýlová, 

Martina Babáková, Tereza Kupcová, starší 
žákyně Marie Fürstová, Michaela Koubová, 
Eliška Šlehoferová, Eliška Sochová, Anna 
Marie Žofková. V jednotlivcích se na po-
myslných medailových pozicích umístili 
následující žáci: L. Šimek 2. místo v běhu 
na 60 m a 3. místo ve skoku dalekém, J. 
Klarner 1. místo v hodu kriketovým míč-
kem, P. Nožka 2. místo ve skoku vysokém, 
A. Žofková 1. místo v běhu na 60 m, 2. místo 
ve skoku dalekém, M. Fürstová 2. místo 
ve skoku vysokém, E. Sochová 1. místo 
v běhu na 800 m, 2. místo v běhu na 60 m, 
3. místo vrh koulí.

L. Marková

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Blanka Hošková: Trojhra – milostné 
příběhy o ženách a pro ženy
Marcela Mlynářová: Rozcouraná duše 
– úsměvné příběhy, aktivní život žen 
po šedesátce
Alena Mornštajnová: Hotýlek – lásky i osu-
dové a dramatické vztahy napříč životem 
i naší historií
Hana Frejková: Divný kořeny – poli-
tické procesy v 50. letech očima dcery 
odsouzeného a popraveného muže
Nela Rywková: Děti hněvu – detektivní 
román
Irena Obermannová: Dobré duše – napí-
navá próza oblíbené autorky
Ladislav Beran: Námluvy se zločinem – 
skutečné kriminální případy
Vladimír Šindelář:Vraždy něžnou rukou – 
hrdelní zločiny žen, které vzrušily veřejnost
Eva Houserová: Zlo jako alibi – kriminální 
povídky
Vlastimil Vondruška: Vzpoura goliardů – 
historický příběh ze středověku
Jan Bauer: Ďábel Valdštejn – neobyčejné 
osudy neobyčejného císařského vojevůdce
Tomáš Sterneck: Smrt budějovického 
hejtmana – historický román ze 17. století 
na pozadí stavovského povstání
Colleen Hoover: Možná jednou – 
společenský román řeší vztahy a lásky
Ed McBain: Prachy, prachy, prachy – svět 
zločinu, gangsteři, drogy
Steve Robinson: Poslední anglická 
královna – anglické dějiny 18. století, 
Londýnská královská společnost
Jane Corry: Manželova žena – psycho-
logický thriller, lež, manželství, tajemství
Tim Weaver: Němé oběti – anglická detek-
tivní literatura
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Volební okrsek číslo 1 – volební míst-
nost v Městském kulturním středisku 
v  Protivíně, Mírová 337, pro voliče 
s trvalým pobytem v ulicích:

Bor, Čechova, Dvořákova, Havlíčkova, Hu-
sova, Jiráskova, Krátká, K  Rybníčku, Lesní, 
Luční, M. Krásové, Mírová, Oborská, Party-
zánská, Pivovar, Smetanova, Studniční, Sva-
toannenské náměstí, Švermova, U Nadjezdu, 
Ve Školce a Zborovská.

Volební okrsek číslo 2 – volební míst-
nost v družině ZŠ v Protivíně, Komen-
ského 238 (přístup od školního hřiště), 
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:

B. Němcové, Družstevní, Fučíkova, Füg-
nerova, Komenského, Na  Chmelničkách, 
Palackého, Purkyňova, Sportovní, Tyršova 
a Zelenohorská.

Volební okrsek číslo 3 – volební míst-
nost v  Domě pečovatelské služby 

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb  

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017
Starosta města Protivína v souladu s ustanovením § 15 odst. 1) zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu  

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e,

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční  
dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.

 
Volby se uskuteční ve městě Protivín v 11 volebních okrscích:

PI

v  Protivíně, Masarykovo náměstí 21, 
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:

Bečelov, Blanická, Hřbitovní, Chelčického, 
Jabloňová, Jeronýmova, K  Lomu, Krčská, 
Masarykovo náměstí, Na Skále, Na Vyhlídce, 
Nad Rybníkem, Ostrov, Pod Lesem, Rabiňská, 
Šípková, Třešňová, Zábořská, Zámek, Zámec-
ká, Zahradní a Žižkova.

Volební okrsek číslo 4 – volební míst-
nost ve  Chvaleticích čp. 28 – osadní 
výbor, pro voliče s  trvalým pobytem 
ve Chvaleticích.

Volební okrsek číslo 5 – volební míst-
nost v  Milenovicích čp. 75 – požární 
zbrojnice, pro voliče s trvalým pobytem 
v Milenovicích.

Volební okrsek číslo 6 – volební míst-
nost v Záboří čp. 83 – požární zbrojnice, 
pro voliče s  trvalým pobytem v  obci 
Záboří.

Volební okrsek číslo 7 – volební míst-
nost v Těšínově čp. 8 – požární zbrojni-
ce, pro voliče s trvalým pobytem v obci 
Těšínov.

Volební okrsek číslo 8 – volební míst-
nost v Krči čp. 111 – požární zbrojnice, 
pro voliče s trvalým pobytem v obci Krč.

Volební okrsek číslo 9 – volební míst-
nost v Myšenci čp. 26 – budova bývalé 
ZŠ, pro voliče s trvalým pobytem v obci 
Myšenec.

Volební okrsek číslo 10 – volební míst-
nost v Maleticích čp. 19 – osadní výbor, 
pro voliče s  trvalým pobytem v  obci 
Maletice.

Volební okrsek číslo 11 – volební 
místnost v  Selibově čp. 43 – bývalá 
knihovna, pro voliče s trvalým pobytem 
v obci Selibov.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a  státní občanství 
České republiky. Neprokáže–li uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno.

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

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, městský úřad, ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi, o  to, aby 
mohl hlasovat doma, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena.

Jaromír Hlaváč,
starosta města
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25. setkání Protivínského vlastivědného klubu
Ve čtvrtek 21. září 2017 usku-

tečnil PVK první poprázdnino-
vou besedu. Přednášejícím se 
tentokrát stal protivínský rodák, 
pan Petr Pfleger, který se zabývá 
uměleckou výtvarnou činností. Ten 
v úvodu zavzpomínal na svá školní 
léta, kdy chodil na základní školu 
v Protivíně. Pak studoval na písec-
kém gymnáziu, kde i maturoval, ale 
následně na to také udělal maturitu 
na Střední výtvarné škole Václava 
Hollara v Praze z odborných vý-
tvarných předmětů. Poté pracoval 
ve firmě Koh-i-noor, kde se stal sa-
mostatným výtvarní-
kem závodu 02 a byl 
vedený i v oddělení 
vývoje. Věnoval se 
mj. grafickému desig-
nu obalů. Počátkem 
80. let absolvoval 
Akademii výtvar-
ných umění v Praze 
– v ateliéru malby 
akademického ma-
líře Oldřicha Oplta. 
Po absolvování aka-
demie byl evidovaný 
u Českého fondu vý-
tvarného umění, což 
pro něj znamenalo 
možnost tvorby v tzv. 
svobodném povolání. 
Od konce 80. let je 
členem volného sdru-
žení Mladí jihočeští výtvarní umělci 
a od roku 1990 je členem Asociace 
jihočeských výtvarníků, která spo-
lupracuje s bavorskými výtvarníky 
či s francouzskou Bretaní.

Po úvodních slovech týkajících 
se jeho životopisu přišly na řadu 
fotografie – ať již z rodinného alba 
či jeho děl. Z rodinných fotografií 
zmiňme například tu, na které hraje 
jeho otec na kytaru (ten se mj. vě-
noval umělecké fotografii), či fotku, 
na níž je zachycena jeho maminka. 
Vzpomínal, jak si všechny modely, 
které nosila, sama navrhovala a šila. 
Stejně tak krásně mluvil o fotkách 
své sestry, sedící u jeho tvůrčího 
místa v pokoji, kde něco kreslila. 
Ovšem někdy i na již hotová díla, 
jak s úsměvem podotkl pan Pfleger.

Na pražskou školu Václava Hol-
lara vzpomíná rád: „To byl úplně 

jiný svět, byla to doba absolutní 
svobody.“ Na další fotografii uka-
zuje svého „učitele“, akademického 
malíře Oldřicha Oplta a další kolegy. 
„Tu fotku vytvořila dcera režisérky 
Chytilové. Pak taky vystudovala 
a stala se sama umělkyní.“ Z foto-
grafií zmiňme i ty, na nichž jsou 
zachyceny výjezdy na tzv. „plenéry“ 
například na Mostecko, do středních 
Čech či Bulharska. Poslední takový 
výjezd nese název „Plenér 88 v La-
dově kraji“. Přítomní se tak mohli 
pokochat realistickými Hrusicemi, 
nikoli těmi Ladovými, upravenými.

Za sebou má také celou řadu 
výstav, tu první absolvoval v roce 
1965 v rodném Protivíně. Svá díla 
i dílka kreslil z paměti, nebo z malé 
schematické kresby, do které si za-
znamenával barvy písmeny. Jiný by 
se v tom nevyznal, jak poznamenal 
pan Pfleger. Dnes jsou možnosti jiné, 
člověk si daný moment může vyfotit.

Jeho velkým námětem byly ženy, 
zejména portréty kreslené tužkou, 
které jsou pro něj typické. Na ně-
kolika obrazech zpodobnil jednu 
a tutéž modelku v různých časových 
obdobích. Dělával i lidi na ulicích, 
nejen tužkou, ale i barvou (vodov-
kami, nebo temperou) na čtvrtce. 
Po mnoha zkušenostech s malbou 
olejem podotýká, že výsledný efekt 
je vlastně stejný. U některých obrazů 
zmínil jejich názvy z výstav, napří-
klad „Maturitní večírek v Mánesu“, 
„Zima ve vlaku“, „Konstrukční 
kancelář“. Krásnou barevnou kom-

pozicí je i obraz „Písecké nádraží“. 
„Prvoplánově jsem ho ale namaloval 
hlavně kvůli dívkám, které přechá-
zely koleje,“ podotkl s úsměvem 
pan Pfleger. Přítomní mohli zhléd-
nout Písek několikrát, například 
úžasnou scenérii Smetanovy ulice. 
Zaznamenával tedy jak město, tak 
dívky, tématem jeho děl se staly 
i děti a jejich maminky, či výroba 
v Koh-i-nooru. Když byl na aka-
demii, nakreslil frontu v obchodě 
u Plachých, či atmosféru v ateliéru 
u stojanů a v nedávné době pak tře-
bas nově maminku se sestrou podle 

staré kompozice.

Nedílnou součás-
tí jeho tvorby jsou 
přírodní krajiny. Be-
sedující tak svorně 
poznávali sjezd u Kr-
če či od Bečelova, 
Zelendárky či Trus-
kovice. Má zachy-
cenou i stavbu pře-
hrady Hněvkovice či 
nadjezdu a čističky 
v Protivíně a z nedáv-
né doby i auta parku-
jící na protivínském 
náměstí či Hřbitovní 
ulici. Posledně jme-
nované obrazy mohli 
návštěvníci zhlédnout 

na nedávné výstavě v Památníku 
města Protivína. Jeho velkou zálibou 
byla technika – letadla. S přicháze-
jící šedesátkou si řekl, že nastal čas, 
aby si nakreslil, co sám chce. A tak 
má obraz hangáru s Piperem a další 
technické motivy, jako například 
lodě v přístavu.

A závěrečné foto patřilo jeho 
pracovnímu prostředí plnému štět-
ců, které zvěčnila společně s jeho 
díly předsedkyně PVK ing. Helena 
Mašindová. Díky tomuto záznamu 
jsme mohli zhlédnout desítky fo-
tografií, nad kterými protivínský 
umělec vzpomínal, a přítomní se 
tak dozvěděli nejen o jeho životě, co 
ještě nevěděli, ale i o jeho díle, které 
stojí za to vidět.

Sledujte kalendář akcí na https://
protivinnet.blogspot.cz/.

za PVK Petra Čecháčková

Foto ing. H. Mašindová
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Posprejovaný železniční vagon
 Sedmitisícovou škodu způsobil zatím 

nezjištěný pachatel, který dne 1. října 
odpoledne postříkal barvou odstavené 
železniční vagony na nádraží v Protivíně. 
Nezvaný „umělec“ za sebou nechal dva 
několikametrové nápisy. Policisté případ 
prošetřují pro podezření ze spáchání 
trestného činu poškození cizí věci.

Tragická dopravní nehoda
 Krátce před půl osmou hodinou večerní 

dne 27. září došlo na hlavním silnič-
ním tahu I/20 v katastru obce Semice 
na Písecku k tragické dopravní události. 
Na místě zasahovaly všechny složky 
IZS, včetně helikoptéry LZS.

 Dle prvotního šetření se zde řidič (63) 
motocyklu tovární značky Kawasaki, 
jedoucí ve směru od Českých Budějovic, 
při předjíždění kolony dostal do kolize 
s před ním jedoucím vozidlem tovární 
značky Dacia Logan, jehož řidič (27), 
jedoucí stejným směrem, kolonu rov-
něž předjížděl. Řidič motocyklu, stejně 
jako jeho spolujezdkyně (52), utrpěli při 
nehodě závažná poranění, kterým i přes 
veškerou snahu záchranářů na místě 
podlehli. Řidič osobního vozu vyvázl 
z nehody bez zranění.

 Z důvodu šetření nehody policisté daný 
úsek komunikace uzavřeli a dopravu 
odkláněli po přilehlé objízdné trase. 
Přesná příčina, průběh a míra zavinění 
události jsou předmětem následného 

šetření píseckých dopravních policistů 
a kriminalistů. Případ šetří jako podezře-
ní ze spáchání trestného činu usmrcení 
z nedbalosti. K objektivnímu posouzení 
všech skutečností byla u obou zemřelých 
nařízena soudní pitva. Dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu u řidiče (27) 
osobního vozidla proběhla s negativním 
výsledkem. K plnému obnovení provozu 
na hlavním silničním tahu došlo krátce 
před půlnocí.

 Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně 
se tak bohužel stali již letošní 37. a 38. 
obětí dopravních nehod na jihočeských 
silnicích. Na tuto smutnou statistiku 
opětovně upozorňujeme a nabádáme 
řidiče, aby řízení svých vozidel věno-
vali maximální pozornost a dodržovali 
všechna pravidla bezpečnosti silničního 
provozu.

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do listopadových
„Protivínských listů“  
je 6. listopadu 2017

do 12 hodin
NOVINY VYJDOU

v pondělí 20. 11. 2017 

PROČ?
Jsem velmi ráda, že se v našem městě 

opravují komunikace, což je velmi důležité 
a přínosné, ale nechápu, proč s novým se 
musí ničit a likvidovat to staré, navíc to 
živé! Naši předci kolem cest vysazovali 
stromy. Byli totiž tak moudří, že věděli 
proč. Snad každý ví, že stromy poskytují 
stín, přinášejí radost lidem, ptákům úkryt, 
z kterého se ozývá ptačí zpěv a už malé dítě 
ví, že bez stromů není život. Proč se zeleně 
v Protivíně neustále zbavujeme? Proč se 
kácí naprosto mladé a zdravé stromy, které 
výstavbě silnice nijak nepřekáží? Moje 
hlava nebere, proč se musely pokácet mladé 
břízy, doubky a smrk v ulici ke hřišti? Je to 
místo, kde v létě celý den praží slunce a tyto 
stromy celou ulici od žáru chránily, nyní zde 
zbyla pustá planina a oči pro pláč. V ulici 
B. Němcové byly odstraněny mladé stříbrné 
smrčky a keře, které nikomu nepřekážely, 
na hřbitově zbyla opět planina bez stínu, 
kam se občanům, kteří pamatují podobu 
starého hřbitova, vůbec nechce. Proto bych 
s vděkem přijala, aby se v našem městě 
skončilo s odstraňováním zeleně a tam, 

Z  došlé 
p o š t y

kde rostly stromy, byly vysazeny nové! 
Ve škole jsem děti vedla k tomu, aby nic 
živého neničily, protože už tak je naše Země 
zničená, a proto bychom měli místo kácení 
hýčkat každý stromeček, který vyroste 
a přináší nám krásu a radost! Doufám, že 
ne jenom mně!

Eva Cieslarová

Město Protivín zadalo v roce 2015 
zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci ulice Fučíkova a části 
ulice Ve Školce autorizované projekto-
vé kanceláři. Na podkladě zpracované 
projektové dokumentace bylo vydáno 
Městským úřadem v Písku, odborem 
dopravy, pravomocné stavební povolení.

Projektové řešení uspořádání dopravní 
situace v ulici Fučíkova zasáhlo do letité 
výsadby zeleně, kde byly dřeviny určeny 
ke kácení z důvodu vybudování nové 
infrastruktury. Tento dopad plánovaného 
odstranění dřevin Město Protivín řešilo 
naplánováním náhradní výsadby v této lo-
kalitě a to liniovou výsadbou dřevin podél 
ulice Fučíkova s volným místem křížení bu-
doucích komunikací pro výstavbu určenou 
územním plánem.

Nová výsadba dřevin ještě před podá-
ním žádosti o kácení dřevin byla projednána 
s odbornou firmou, s orgánem životního 

prostředí a liniová výsadba v uvažované 
lokalitě byla plně doporučena a Město 
Protivín výsadbu objednalo s termínem 
realizace ještě v letošním roce. Tento krok 
Město Protivín udělalo právě z důvodu 
náhrady pokácených a některých částečně 
dožilých dřevin. Nová výsadba bude sloužit 
dalším generacím stejně tak, jako nová vý-
sadba platanové aleje směrem k pivovaru, 
nad dožívající lipovou alejí. Rovněž tak 
náhradní výsadba v ulici Družstevní, která 
je udržována odbornou firmou jako mladá 
platanová alej, je náhradní výsadbou za po-
kácené dřeviny na pozemku ve vlastnictví 
Města Protivín.

Náhradní výsadbu Město Protivín pojalo 
komplexně, zvažovalo i možnost jednotlivé 
výsadby. Varianta komplexní náhradní vý-
sadby byla projednána a potvrzena Agen-
turou ochrany přírody a krajiny. V oblasti 
náhradní výsadby se jedná i o novou výsad-
bu projektů „Revitalizace sídelní a krajinné 
zeleně ve správním území Města Protivín“ 
na přilehlých obcích. Zdejší orgán životního 
prostřední v každém rozhodnutí ke kácení 
dřevin, jak ze strany Města Protivín, tak 
i ostatních fyzických i právnických osob, 
vyžaduje náhradní výsadbu a je prováděna 
i její následná kontrola. 

za orgán životního prostředí
Ing. Fialová Jaroslava
Městský úřad Protivín

RADA MĚSTA ZASEDALA

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM DNE 30. 8. 2017
– schvaluje
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Dopravně bezpeč-

nostní opatření Myšenec – svodidla – pravá strana“
 a pověřuje
 starostu města jeho podpisem

– schvaluje
 Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací č. CB 2007 – 0026 v  ulici Fučíkova 
a Ve Školce

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy

– schvaluje
 Nabídku výkonu funkce technického dozoru 

stavebníka na  akci „Protivín – rekonstrukce ul. 
Fučíkova a Ve Školce“ se společností MZ TENDER 
s.r.o., Strakonická 268, 397 01 Písek

 a pověřuje
 starostu města podpisem příslušné Příkazní 

smlouvy č. 39/17

– souhlasí
 s výjimkami z nejvyššího počtu dětí ve třídách 1. 

MŠ Protivín a 2. MŠ Protivín dle návrhů ředitelek 
obou MŠ, když požadované počty dětí ve třídách 
jsou v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky o předškol-
ním vzdělávání č. 14/2005 Sb., v návaznosti na § 
23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění 
(školský zákon)

– schvaluje
 Smlouvu o dílo „Protivín – rekonstrukce ul. Fučíko-

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

 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy

Pokračování na straně 6  
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Přestupek proti majetku
 Dne 20. září popíjel host v jednom z pro-

tivínských barů. Dopřál si devět piv, platit 
se mu však nechtělo a z podniku utekl. 
Protivínští policisté případ řešili pro 
podezření ze spáchání přestupku proti 
majetku, podezřelý muž policistům svůj 
dluh přiznal, zavázal se ho uhradit, ale 
zatím tak neučinil.

Zákaz řízení
 Policisté přistihli dne 20. září dopoledne 

v Protivíně muže, který usedl za volant 
osobního automobilu značky VW Passat, 
ačkoli řídit neměl. Muž jel ulicemi města 
a jízdu skončil před restaurací Blanice, 
kde byl kontrolován hlídkou, během 
kontroly vyšlo najevo, že má uložen 
trest spočívající v zákazu řízení všech 
motorových vozidel. Policisté případ 
zpracovali ve zkráceném přípravném 
trestním řízení pro podezření ze spáchání 
trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání.

Výtržnictví
 Trojice mužů měla v noci z 15. na 16. 

září bezdůvodně fyzicky napadnout a vy-
hrožovat v baru i na ulici před podnikem 
v Protivíně dvěma hostům. Na místo 
činu vyjížděli policisté protivínského 
obvodního oddělení. Dva hlavní aktéři 
konfliktu již měli se zákonem problémy 
i v minulosti a za výtržnictví jíž byli od-
souzeni. Dne 21. září si vyslechli sdělení 
podezření ze spáchání trestných činů 
výtržnictví a nebezpečné vyhrožování.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

  Dokončení ze strany 5 

Pastelka uspořádala snídani v trávě. 
Mohl se přidat, kdo chtěl. Několik rodin za-
reagovalo, přinesly si snídani, deku a pěkné 
ráno začalo u svaté Anny. Pro děti byly při-
praveny hry i lezecké překážky. Počasí přálo 
nám i houbám, takže některé děti se daly 

Foto R. Lenemajer

Snídaně v trávě

do sbírání. Dospělí si popovídali, někteří se 
seznámili a o tom naše snídaně v trávě byla 
– poznat se navzájem. Snídat spolu se nám 
líbilo, atmosféra byla příjemná, všichni jsme 
se bavili, a tak ji zase někdy zopakujeme.

M. Šálková

V sobotu 30. září navštívilo 31 hasičů 
z Protivína vojenské hasiče na 24. základ-
ně dopravního letectva v Praze-Kbelích. 
Kromě seznámení s činností hasičů na vo-
jenském letišti, ze kterého odlétají naši vlád-
ní představitelé včetně prezidenta republiky 
na zahraniční návštěvy, se protivínští hasiči 
seznámili s historií letiště Kbely, prohlédli 

NÁVŠTĚVA HASIČŮ NA LETECKÉ  
ZÁKLADNĚ PRAHA – KBELY

zázemí letiště, odletovou halu s vládním 
salónkem a dopravní letadla používaná pro 
přepravu politiků. Na závěr výletu hasiči 
navštívili vojenské letecké muzeum v blíz-
kosti letiště, které podává ucelený přehled 
o historii československého a českého vo-
jenského letectva.

Text a foto Jan Jelínek

Upozorňujeme, že plánovaný kurz 
zdravého vaření se posouvá na středu 
25. října od 17.30. Světem ryb i rybí 
kuchyní nás tentokrát provede odborník 
na slovo vzatý Jan Mráz, ředitel Ústavu 
akvakultury a ochrany vod v Českých Bu-
dějovicích. Pro lepší organizaci prosíme, 
abyste případný zájem oznámili e-mailem 
na pastelka@umc.cz nebo na facebooko-
vém profilu Pastelka Mateřské centrum 
do pondělí 23.10.

Další vaření plánujeme ve čtvrtek 16. 
listopadu.

Ještě máme poslední volná místa 
na Radostném cvičení pro děti ve věku 
4 – 6 let s Bc. Pavlou Sajtlovou. Děti cvičí 
každé pondělí od 16.15 hod. do 17.15 hod. 
Chcete, aby se vaše dítě hýbalo a záro-
veň se bavilo? Potom se přijďte podívat 
do Pastelky.

Děti školou povinné zveme na tvoření 
s paní Marií Kupcovou. Každou sudou 
středu od 16.30 hodin.

POZVÁNKY  PASTELKY
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do listopadových
„Protivínských listů“  
je 6. listopadu 2017

do 12 hodin
NOVINY VYJDOU

v pondělí 20. 11. 2017 

Když se řekne myslivost, tak si 
většina populace představí, jak lidé 
v zeleném oblečení provádí lov zvěře 
ve volné přírodě za vidinou získání tuč-
ného úlovku. Skutečnost o myslivosti je 
ale opravdu dnes někde jinde. Většina 
myslivců, aby mohla lovit, musí nejpr-
ve odvést obrovský kus práce, věnovat 
spoustu času a lásky k této zálibě - pří-
rodě. Právě proto, že trávíme hodně času 
pozorováním přírody, zaznamenáváme 
změny, které se v přírodě odehrávají. 
Některé změny se každoročně opakují 
a některé se po letech začínají ztrácet. 
Jednou z takových změn je úbytek hmy-
zu, brouků a motýlů v přírodě.

Proto jsme ve spolupráci s Městem 
Protivín připravili projekt pro tyto 
živočichy – vybudování domečků pro 
hmyz. Nejprve jsme vybrali vhodné lo-
kality v přírodě pro umístění 2 ks těchto 
domečků na obecních pozemcích. První 
domeček jsme navrhli umístit uprostřed 
hráze rybníka Rabyň a druhý v Bečelo-
vě u cesty směr Zelendárky. Při přípravě 
tohoto díla Jan Jelínek, vedoucí odboru 
výstavby, navrhl, aby u každého stano-
viště byla osazená informační cedule, 
jaký druh hmyzu v těchto domečkách 

Myslivost – je láska k přírodě

přebývá. Z tohoto důvodu byl osloven 
člověk k tomu nad míru fundovaný 
RNDr. Karel Pecl, který vypracoval 
popisky a vizualizaci živočichů a ná-
sledně s panem Jelínkem dotvořili celou 
kompozici informační cedule.

Myslivci z Mysliveckého spolku 
Platan Protivín vyrobili domečky pro 
hmyz a stojany pro informační cedu-
le, které na začátku léta byly osazeny 
na předem určená stanoviště.

Myslivci se snaží i malými skutky 
pomáhat přírodě.

Václav Roušal

Začal nový školní rok a do naší mateřské 
školy se vrátily loňské a nastoupily nové 
děti. 2. Mateřská škola v Protivíně pozvala 
všechny děti i s rodiči na každoroční „Roz-
loučení s létem“ na školní zahradu. Účast 
byla velká. Děti se vydováděly na překáž-
kových lanových drahách a skluzavkách. 
Rodiče si povídali o starostech i radostech, 
které život přináší. Společně pak opékali 
buřty na připraveném ohništi, o které se 
postaral pan Jiří Vojík. Dětem zářily v očích 
hvězdičky, které nebyly jen odrazem plá-
polajícího ohníčku, ale projevem radosti 
z hezky prožitého odpoledne.

V dalším zářijovém dni děti v naší MŠ 
zhlédly pohádku „O kouzelné vodě“ a také 
nás navštívil klaun. Jindy se předškolní 
děti vydaly na divadelní představení „O Ba-
lynce, dobrém štěněti“ do protivínského 
kulturního střediska.

Velmi zajímavý program u nás připravili 
členové neziskové organizace ZkusToZdra-
ve.cz, z.s. Propojili projekt „Zdraví dětem“ 
se školními aktivitami v oblasti primární 
prevence sociopatologických jevů.

za 2. MŠ Ivana Byrtusová

Rozloučení 
s létem

Rozloučení s létem.

UPOZORNĚNÍ 
PRO ČTENÁŘE
Změna výpůjční doby  
(po dobu nemoci)
Městské knihovny Protivín 
Pondělí a středa:
 9 – 11 hod. a 13 – 18 hod.
Pátek: uzavřena
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Jméno Vladimíra Šindeláře je 
neodlučně spjato s historií. Jednak je 
ředitelem Milevského muzea a jednak 
se historickým faktům a událostem 
věnují téměř všechny jeho knihy, 
za něž obdržel již několik prestižních 
literárních cen, mezi nimiž dominuje 
Číše Petra Voka, udělovaná za životní 
dílo. Kromě toho se aktivně 
zabývá šermem a renesanč-
ními tanci, a to i z hlediska 
historického vývoje. Popu-
lární jsou však i jeho besedy 
s historickými náměty, jako 
byla přednáška Gotická 
a renesanční kuchyně aneb 
Co jedli a jak stolovali naši 
předkové, která se usku-
tečnila 3. října v Protivíně. 
A pokud jste zaváhali a zají-
mavého povídání doplněné-
ho promítáním se nezúčast-
nili, přinášíme alespoň část 
jejího zajímavého obsahu 
v následujícím rozhovoru.

Říká se, že kuchyně je 
srdcem domu. Bylo tomu 
tak i v dávné minulosti?

Zcela nepochybně. Ří-
ká se přece: „Nežijeme, 
abychom jedli, ale jíme, 
abychom žili“. V této sou-
vislosti ovšem hraje roli 
ještě otázka, jaké bylo teh-
dejší společenské postavení 
majitele kuchyně. Bohatí 
na tom byli už tenkrát pod-
statně lépe.

Co se tenkrát vlastně jed-
lo?

Ve středověku a v raném 
novověku, tedy v gotice a renesanci, se 
stravování zásadně odlišovalo podle spo-
lečenských skupin. Zatímco na počátku 
17. století kronikáři uváděli, že „lid obec-
ný nejvíce chlebem, masem a pivem jest 
živ“, šlechta využívala služeb zkušených 
kuchařů, kteří uměli připravit jelení maso 
třeba i z obyčejného hovězího nebo divo-
činu z vepře domácího. Bohatí lidé sla-
dili cukrem, pochutnávali si na citronech 
a pomerančích, zkoušeli jíst cizokrajné 
ptactvo (např. dropy), ale hlavním jídlem 
těchto vrstev byla zejména zvěřina.

A co pak jedli prostí lidé?
Venkované se sytili především množ-

stvím různých polévek. Těch bylo známo 
skutečně hodně. Oblíbeny byly také kaše, 
obvykle z ječné mouky, dělaly se jak 
sladké, tak slané či masové. Na venkově 
se hodně jedly např. „valdyně“, což byly 
šišky s mákem. Nechyběly pokrmy z mlé-
ka, kyselé mléko, syrovátka, které se říkalo 
„kapalice“, a různé druhy sýrů. Z příloh 

Nakouknutí do historie
byl oblíbený zejména hrách a hrachová 
kaše, které se říkalo „zaštpice“.

V minulosti se poměrně přísně dodržo-
val půst. Co se jedlo v postních dnech?

Podle zásad římské církve se nesmělo 
186 – 192 dnů v roce jíst maso teplokrev-
ných zvířat. Je to tedy více než polovina 

roku. Dále se v tomto období nesměly 
celých 51 dnů konzumovat ani mléčné 
produkty. Do půstu však nespadaly ryby, 
takže tím se dal postní jídelníček hodně 
zachránit. Viděl jsem například v anglic-
kém opatství Glastonbury výčet postních 
jídel, napsaný přímo na zdi refektáře. Teh-
dejší lidé automaticky pokládali za postní 
jídlo maso veškerých zvířat, která žila 
ve vodě. Jsou tu tedy na prvním místě 
uvedeny například husy a kachny, což je 
pro nás trochu překvapující. Něco málo ze 
starých postních zásad přežilo v naší době 
i mezi „bezvěrci“, nejí se maso kupříkladu 
na Velký pátek a také o Štědrém dnu je 
zvykem jíst kapra, což je také postní jídlo.

Jak to měli naši předkové s kořením?
Za starých časů lidé kořenili daleko 

více, než my dnes. A nejen šlechta. I ven-
kované používali hodně koření, i když se 
jednalo o levné druhy, které se pěstovaly 
doma na zahrádce. Byly to například 
kmín, pelyněk, muškát, rozmarýna, má-

ta, majoránka, kopr, koriandr, libeček, 
bazalka či šalvěj. Zvláštní postavení pak 
zaujímal šafrán, který patřil mezi dražší 
suroviny, ale byl navíc využíván i jako 
barvivo.

Jedlo se tehdy na venkově vůbec nějaké 
maso?

Určitě ano, je jen 
otázka, jak často zde tuto 
možnost měli. Vesničané, 
kteří chovali vepře, dělali 
porážku hlavně v zimě 
(odtud pochází název mě-
síce prosince – původně 
prasinec). Bylo to hlavně 
z toho důvodu, že v zimě 
se maso nekazilo. Dnes si 
domácnost bez ledniček 
neumíme představit, ale 
naši předkové se s tímto 
problémem museli nějak 
technicky vyrovnat. V zi-
mě také stoupla na ven-
kově spotřeba skopového 
masa. Důvod byl prostý, 
vesničané neměli pro svá 
zvířata dostatek píce. Ho-
vězí maso se na venkově 
jedlo málo. Jednak bylo 
nutno dobytek uchovat 
pro domácí práce, a když 
už by se venkovan rozhodl 
zbavit se krávy, bylo pro 
něj výhodnější prodat ji 
do města řezníkovi, než 
aby ji jeho rodina snědla 
sama.

Stravovali se naši před-
kové také v hostincích?

Ano, a bylo to docela 
běžné. Hospody ve stře-

dověku měly ohledně stravování poměrně 
dobré renomé. Jídelníčky hostinců byly 
pokládány za jakýsi mezistupeň mezi 
stravou chudinskou a panskou. V gotické 
hospodě bylo koncem 15. století za vcelku 



listopad 2017

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 1. listopadu v 19 hodin film ČR
ČERVENÁ

Dokument. Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni 
a herečce Soně Červené je příběhem ženy, jejíž malé dějiny, soukromý a profesní život byly ovlivněny 
velkými dějinami Evropy 20. století. Její umělecká dráha čítá sto operních rolí ve čtyřech tisících 
vystoupeních na jevištích pěti kontinentů.
Mládeži přístupný, 80 minut, vstupné 80 Kč

pátek 3. listopadu v 19 hodin film USA
AMITYVILLE: PROBUZENÍ

Horor. Každý dům má svou historii, tenhle ji má děsivě temnou. Bella, její dvojče James a malá 
sestra Juliet se se svou matkou přestěhují do nového domu. Potřebují ušetřit peníze, aby mohli pro 
Jamese, který je v kómatu, zaplatit nákladnou zdravotní péči. Zkrátka jsou v situaci, kdy si příliš 
vybírat nemohou. James se nečekaně začne zázračně uzdravovat…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 85 minut, vstupné 100 Kč

neděle 5. listopadu v 16 hodin film Německo/V. Británie
PŘÍŠERÁKOVI

Komedie/animovaný. Tak trochu strašidelná rodinka. Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. 
Máma Emma má knihkupectví před krachem, táta Frank je přepracovaný, dcera Fay je nešťastná, 
syna Maxe šikanují. Jenže ty opravdové trable je teprve čekají. Cesta za rodinným štěstím je však 
plná úskalí a ostrých špičatých zubů…
Mládeži přístupný, dabováno, 96 minut, vstupné 150 Kč

neděle 5. listopadu v 19 hodin film Švédsko/Německo/Francie
ČTVEREC

Tragikomedie. Filmové ceny a nominace. Zlatá palma, Cannes 2017. Christian je kurátorem švéd-
ského muzea moderního umění. Úspěšný otec dvou dcer naplňuje ideál vzdělaného měšťanského 
liberála, který se snaží citlivě vnímat aktuální společenské problémy. S nimi souzní i chystaná výstava 
umění, které vévodí instalace ve veřejném prostoru…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 142 minut, vstupné 90 Kč

středa 8. listopadu v 19 hodin film ČR
MILADA

Dokument. Dramatický osud Milady Horákové poprvé na plátnech kin. Ve své době otřásl světem. 
Scénář Davida Mrnky není založen na popisu tehdejší politické situace v Československu, ale na základě 
skutečných událostí a bez patosu vypráví osobní příběh hlavní protagonistky.
Mládeži přístupný, 130 minut, vstupné 120 Kč

pátek 10. listopadu v 19 hodin film USA
THOR: RAGNAROK

Akční dobrodružný. Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je 
nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok - zkázu svého 
domova a konec asgardské civilizace – který se snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná 
Hela. Předtím ale musí přežít smrtící gladiátorskou soutěž, v níž se ocitá tváří v tvář svému bývalému 
spojenci z řad Avengers - neuvěřitelnému Hulkovi.
Mládeži do 12 let nevhodný, davováno,130 minut, vstupné děti 120 Kč / dospělí 140 Kč

neděle 12. listopadu v 16 hodin 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –  
POHÁDKA HONZA NEBOJSA
neděle 12. listopadu v 19 hodin film ČR
BAJKEŘI

Komedie. Do kinosálů přináší letní pohodu, okouzlení láskou i kamarádství. Nevlastní bratři Jáchym 
a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Na nátlak rodičů jsou 
donuceni vydat se na 200 kilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný 
svět, v němž život znamená víc než status na facebooku… Hrají: H. Vagnerová, A. Mišík, J. Komínek. 
T. Matonoha, M. Suchánek
Mládeži přístupný, 95 minut, vstupné 110 Kč

středa 15. listopadu v 19 hodin film V. Británie
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ

Dokument. Nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců Zázračné planety, představuje 
divákům nezapomenutelné hrdiny – mládě zebry, snažící se překonat rozvodněnou řeku; pandu, 
která usměrňuje svého hravého potomka; rodinku vorvaňů, s oblibou pospávajících ve svislé poloze; 
lenochoda, toužícího po lásce a mnoho dalších.
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné 80 Kč

pátek 17. listopadu v 19 hodin film USA
BLADE RUNNER 2049

Sci-fi/thriller. Třicet let po  událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a  důstojník 
losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo 
zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání po Rickovi Dec-
kardovi (Harrison Ford), bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let nezvěstný.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 163 minut, vstupné 140 Kč

neděle 19. listopadu v 16 hodin film Francie/Belgie
MAXINOŽKA

Animovaný/rodinný. Kluk jménem Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil tajemství 
svého dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní muž! Ten 
se skrývá hluboko v  lese, aby ochránil svou rodinu před společností HairCo, obří korporací, která 
experimentuje se speciálním DNA.
Mládeži přístupný, dabováno, 91 minut, vstupné 110 Kč

neděle 19. listopadu v 19 hodin film ČR
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK

Tragikomedie. Třetí film trilogie Jana Hřebejka a Petra Jarchovského se odehrává na samém konci 
50. let. Je příběhem lásky, tentokrát lásky milenecké. Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dětmi, po-
znamenanými válkou a komunistickým převratem. Nápadník s tragikomickým nadhledem obkresluje 
ostrou zlomovou linii mezi předválečnou a poválečnou generací.
Mládeži přístupný, 113 minut, vstupné 120 Kč

středa 22. listopadu v 19.30 hodin 

KONCERT – MICHAL PAVLÍČEK 
A ČOMBEBAND
pátek 24. listopadu v 19 hodin film USA
SNĚHULÁK

Thriller. Brzy napadne první sníh. Pak zabije znovu. Po tomhle filmu už nikdy nepostavíte sněhuláka 
s radostí. Nejúspěšnější autor současné krimi Jo Nesbø, nejsvéráznější románový detektiv Harry Hole 
a jeden z nejcharismatičtějších herců své generace Michael Fassbender se spojili v adaptaci slavného 
detektivního thrilleru, jenž spolu s  dalšími deseti „Holeovkami“ kraluje žebříčkům nejčtenějších 
knih současnosti.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 120 minut, vstupné 110 Kč

neděle 26. listopadu v 16 hodin  •  BIJÁSEK ZA PADESÁT film ČR
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Animovaná komedie. Je čas se odvázat! Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v ani-
mované komedii pro celou rodinu. Tento filmový příběh nabízí zcela nové, původní dobrodružství. 
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou
neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea, kde objeví svět, skrytý
před zraky návštěvníků. A právě v podzemí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea…
Mládeži přístupný, 85 minut, vstupné 50 Kč

neděle 26. listopadu v 19 hodin film USA
TÁTA JE DOMA 2

Komedie. V pokračování úspěšné komedie o dvou otcích v jedné rodině rozčeří již poklidnou hladinu 
příjezd dvou svérázných dědečků. Jednoho laskavého, plného emocí a  empatie (John Lithgow) 
a druhého, který je jeho opakem – drsného a mužného (Mel Gibson). A to prostě nemůže skončit 
bez následků.
Mládeži přístupný, titulky, 119 minut, vstupné 120 Kč

středa 29. listopadu v 19 hodin film ČR
ABSENCE BLÍZKOSTI

Drama. O rodičovské lásce v hluku lesní samoty. Hedvika (J. Plodková) je svobodná matka tříměsíční 
Adélky, která prochází životní krizí. Podvědomě cítí, že má raději svého psa než vlastního potomka, 
a v pořádku není ani její vztah s matkou. Po období vnitřního zmatení si uvědomí, že její hlavní 
problém spočívá v  absenci mateřské blízkosti. Když jedné noci nalezne rodičovské deníky svého 
zesnulého otce, kde zaznamenával rané dětství dcery, rozhodne se Hedvika jejich láskyplný obsah 
využít jako terapii…
Mládeži přístupný, 65 minut, vstupné 100 Kč



PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
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telefony: 382 251 806, 382 251 996
e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz

úterý 31. října v 19.30 hodin
Dům kultury Protivín

Vstupné: předprodej 280 Kč/ na místě 330 Kč

úterý 5. prosince od 17 hodin
Dům kultury Protivín
Mikuláš s Michalem
•To nejlepší z televizních pořadů Michalovy vynálezy a Možná přijde i František
• Mikulášská nadílka
Zábava nejen pro děti, ale i jejich rodiče.
Vstupné děti 100 Kč / dospělí 150 Kč

neděle 12. listopadu od 16 hodin
Dům kultury Protivín
Honza Nebojsa
Divadýlko Kuba vypráví činoherně i pomocí loutek pohádku o Honzovi, kmotře Smrti, 
strašení a Lidunce.
Délka představení 50 minut / Vstupné 50 Kč



přes kuchyni
nevelký peníz možno dostat k obědu po-
lévku, nějaké maso v koření, pečeni, hrách 
a sýr. V postní době se ovšem i v hospo-
dách podávaly ryby. Jen málokdo by si 
troufal tyto zvyklosti porušit.

A jaký byl jídelníček šlechty?
Pod dojmem historických filmů se ve-

řejnost často domnívá, že se panstvo cpalo 
hlavně zvěřinou, což není tak zcela přesné. 
Maso z takzvané velké zvěřiny, tedy jeleni 
a srnčí, bývalo výsledkem honů, které se 
však nekonaly každý den. Po lovu ovšem 
nebývala o zvěřinu nouze, ale v mezidobí 
musela i šlechta často vzít zavděk i tak-
zvanou malou zvěřinou, což byli například 
zajíci. Oblíbené i na panských stolech pak 
byly ryby. Naši předkové je dělali vařené, 
pečené, smažené na tuku nebo v těstě, 
solené, sušené i uzené. Často se také 
z ryb stahovala kůže, která se poté plnila 
různou směsí ze sekaného masa. Nesmíme 
ovšem zapomenout na to, že v dobách, kdy 
neexistovaly strojky na mletí masa, jiná 
úprava masa než sekání nebyla vlastně 
možná. K rybám se často dělaly různé 
sladké omáčky nebo omáčky z perníku. 
Něco z toho přežilo ještě do našich časů, 
kdy se do vánočních „černých“ omáček 
přidává strouhaný perník. Občas se také 
jídelníček zpestřoval huspeninami, vyrá-
běnými z ryb a rybích šupin.

Jedla se tehdy vůbec nějaká zelenina?
Ale ano, a dokonce tvořila dost důle-

žitou součást chudinské stravy. Na ven-
kově jasně kralovalo zelí. Toho se jedlo 
opravdu hodně. Klasickou snídani chu-
diny v gotických dobách tvořil bochníček 
tmavého chleba, zelí a džbánek řídkého 
piva. Porce chleba však musela strávní-
kovi vydržet i na oběd a večeři. Kromě 
zelí jedli naši předkové také řepu, okurky, 
mrkev a cibuli, občas i celer a petržel. 
Brambory k nám přišly až dost pozdě. 
Teprve za velkého hladomoru roku 1770 
je lidé na venkově začali jíst sami, předtím 
jimi spíš krmili dobytek. Jako příloha byl 
do té doby na venkově oblíbenější spíše 
vařený tuřín.

A jak se v oněch dobách stolovalo? Od-
povídá to třeba obrázkům z natáčených 
historických filmů?

Filmaři mají někdy roztodivné nápady, 
ale svoboda autorské tvorby je věc jedna 
a dobová realita pak věc druhá. Při go-
tických hostinách se velice málo podávaly 
přílohy, protože každý hostitel se chtěl 
vytáhnout množstvím chodů a v takovém 
případě by bylo škoda zaplácnout si 
žaludek kaší nebo chlebem. Jídla se tedy 
obvykle podávala bez příloh. Stolník vždy 
hlasitě vyvolal, jaké jídlo se právě přináší 
a hosté pak měli možnost se rozhodnout, 
zda jej chtějí ochutnat či nikoli. V gotice 
ještě neexistovaly příbory. Jedlo se tedy 

rukama, vybraná společnost dbala na to, 
aby hosté brali jídlo pouze třemi prsty - 
palcem, ukazováčkem a prostředníkem. 
Jídlonoši přinášeli maso s omáčkami už 
nakrájené, stačilo jen sáhnout do mísy. 
Hlavní zásadou ovšem bylo nepokapat si 
omáčkou drahé šaty. Za tím účelem ležely 
na stole nakrájené krajíčky chleba. Host 
levou rukou uchopil krajíček, pravou 
rukou sáhl do nabízené mísy pro masové 
sousto, podržel pod ním krajíček, aby si 
neušpinil šaty, a pak maso vložil do úst. 
Jídlonoš mezitím pokračoval dál kolem 
stolu, ale z druhé strany se už jistě blížil 
další nosič. U každého chodu mohli hosté 
sáhnout do mísy tak asi třikrát, čtyřikrát. 
Pak už byl ohlášen další chod.

Co se pak dělo s těmi použitými chleby? 
Vyhodily se?

Nevyhodily. Na konci hostiny se 
chleby, pokapané různými lákavými 
omáčkami, sebraly do košů a vynesly se 
ven, kde u brány čekala chudina. Pro ně 
to byla lákavá pochoutka. Francouzi pro 
tyto chleby pak začali používat označení 
„dessert“, kteréžto slovo přežilo až dod-
nes, i když si dnes pod tím představujeme 
něco úplně jiného.

Když se tedy jedlo rukama, co pak 
s umaštěnými prsty?

I s tím se pochopitelně počítalo. Vždy 
po každém chodu obcházeli číšníci stůl 
s umyvadlem, obvykle z mědi (odtud ozna-
čení umyvadla – měděnice). Host podržel 
ruce nad umyvadlem a druhý číšník mu 
na ruce nalil vodu z ozdobné nádobky, kte-
rá se nazývala „aquamanile“ a na stolech 
byla chloubou každého hostitele. Někdy se 
pak umyté ruce utíraly do utěrky, nabíze-
né číšníkem, ale estetickým požadavkem 
doby spíš bylo mávat mokrýma rukama 

půvabně ve vzduchu tak dlouho, až ruce 
uschly. Pak už následoval další chod.

Kolik chodů se při takové hostině při-
bližně podávalo?

O tom nás informuje například menu 
hostiny, kterou v průběhu nechvalně pro-
slulého kostnického koncilu uspořádal 
roku 1415 tyrolský vévoda Friedrich pro 
císaře Zikmunda: vaječná polévka se 
šafránem, pepřem a medem, pohanková 
kaše, skopové na cibulce, pečené kuře 
s dušenými jablky, malé rybky v oleji 
s hrozinkami, pečená husa s červenou 
řepou, dušený úhoř v pepřové omáčce, 
pečený slaneček s hořčicí, naložené ry-
by s vaječným salátem, ptáčci zapékaní 
v sádle s ředkvičkami, nasolená parma, 
vepřová kýta s okurkami, rosol s mand-
lemi, vaječník s medem…

Šestnáct? To dokázali tehdejší strávníci 
sníst všechny ty nabízené chody?

V takové široké nabídce nebylo pocho-
pitelně v silách jedince, aby zkonzumoval 
z každého chodu běžnou porci, na jaké 
jsme dnes zvyklí. Ostatně se to ani neo-
čekávalo. Bylo běžné některá jídla vyne-
chat a z těch ostatních sníst třeba jen tři, 
čtyři sousta, což bylo tehdy považováno 
za standardní.

Je samozřejmé, že některé z uvádě-
ných faktů používá Vladimír Šindelář 
i ve svých knihách pro dokreslení 
dobové situace. A věřte, že každé slovo 
z těchto kapitol má pečlivě a několika-
násobně ověřené z dostupných historic-
kých pramenů. Proto jsou Šindelářovy 
knihy hodnoceny i jako věrohodný 
dokument.

Hanka Hosnedlová
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Závěr tenisové soutěže KP V nezastihl protivínský tým v nejlepší 
formě, dvě jasné prohry a předposlední místo v celkové tabulce 
skupiny „A“ KP V.

TK Český Krumlov „B“ vs. TK Protivín . . . . . . . . . . 7:2
Štaberňák – Černý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:7 6:4 6:3
Žák – Hejsek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:1 6:2
Vachta – Hlaváč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:1 6:4
Hullman – Bečvář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:3 6:3
Šimková – Černá   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6:4 6:2
bez boje bod Kubičková
čtyřhra ženy bez boje bod Protivín
Štaberňák/Hullman – Hejsek/Hlaváč  . . . . . . . . . . . 6:4 7:6
Vachta/Kutlák – Černý/Kubička   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7:5 0:6 1:0

Český Krumlov sice neměl jednu dívku (2 body pro Protivín), 
ale přesto se na Protivín připravil výborně, určitě nám chtěli oplatit 
loňskou porážku. Kvůli počasí i turnaji mládeže se zápasy přesunu-
ly do haly, kde jsme měli velké problémy srovnat se s prostředím 
a hlavně světlem. Nejen náš tým, ale i ostatní týmy soutěže si „stě-
žovaly“, že v této hale prostě není vidět. Všechny zbylé zápasy jsme 
bohužel prohráli včetně našeho kapitána, naději dávala poslední 
pánská čtyřhra, která šla do supertiebreaku, ale vyrovnaný průběh 
se nakonec překlopil na stranu Českého Krumlova.

TENIS
TK Protivín vs SKT Planá nad Lužnicí „B“ . . . . . . . . 1:8
Hlaváč – Veselý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:6 6:2 4:6
Bečvář – Koutenský P.   .  .  .  .  .  .  . 3:6 6:3 4:2 skreč Koutenský
Řezáč – Koutenský F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:6 0:6
Benák – Honomichl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:6 1:6
Bečvářová – Bacíková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:6 0:6
Kubičková – Příhodová . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:6 1:6
Bečvářová/Kubičková – Bacíková/Příhodová . . . . . . . 1:6 0:6
Hejsek/Hlaváč – Veselý/Honomichl . . . . . . . . . . . . 5:7 3:6
Řezáč/Kubička – Koutenský/Koutenský  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2:6 1:6

Na poslední zápas jsme byli oslabeni o naše silné hráče, ale nám 
už výsledkově o nic nešlo. Zato soupeř na dálku bojoval o postup 
do KP IV, potřeboval vysoko vyhrát. Zápas nabídl 3 vyrovnané 
zápasy, velmi dobře zahrál Jaromír Hlaváč, ale bez výhry. Petr 
Bečvář urval bod dobrým výkonem, byť mu v závěru zápasu sou-
peř vzdal z důvodu svalového zranění. A blízko k bodu jsme měli 
v jedné pánské čtyřhře. Zbylé zápasy byly jasnou záležitostí hostů.

Závěrečná tabulka skupiny „A“ KP V, postupuje Bechyně 
„C“, náš tým skončil na předposledním osmém místě, což je 
zklamání oproti loňské dobré sezóně.

Info k Tenisovému klubu Protivín najdete na internetu –  
www.tkprotivin.cz. Jiří Hejsek

Pořadí Klub Výhry Prohry Body Sety Hry Body v tabulce
1. Jiskra Bechyně C 6 2 48:24 103:53 801:579 14
2. SKT Planá nad Luž. B 6 2 46:26 99:58 755:563 14
3. TK Prachatice z.s. 5 3 42:30 92:64 697:620 13
4. LTC Český Krumlov B 5 3 38:34 83:77 672:704 13
5. TK Strakonice C 5 3 36:36 76:80 691:701 13
6. TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. 4 4 38:34 83:75 667:638 12
7. TK ZVVZ Milevsko B 2 6 28:44 59:91 639:712 10
8. TK Protivín z.s. 2 6 26:46 60:97 593:740 10
9. TJ Blatná 1 7 22:50 47:107 524:782 9

Závěrečná tabulka
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Z našeho malého oddílu vyrazilo celkem 
pět závodníků. Jako první nastoupil Šimon 
Svoboda, který se pral o postup do finálové-
ho boje, ale nakonec podlehl těsně na body 
20:22 a bylo z toho krásné 3. místo. Stejně 
tak Matěj Hudák předváděl pěkné výkony 
a celý zápas byl vyrovnaný. Nakonec pod-
lehl svému soupeři o bod a obsadil 3. místo. 
Matěj Babůrek ve finálovém boji vydal ze 
sebe vše, ale na svého soupeře z Polska 
nestačil. Obsadil 2. místo. Nella Kalíško-
vá bojovala jako lvice o postup do finále 
s o hlavu vyšší soupeřkou, ale nakonec 
to nestačilo a bylo z toho krásné 3. místo. 
Ostřílená závodnice Martin Babáková ne-
měla vůbec lehkou cestu do finále. Přes svou 
soupeřku z Polska prošla a probojovala se 
do finále. Zde ve vyrovnaném boji prohrála 
o dva body a skončila na výborném 2. místě.

Velké poděkování patří rodině Svobodo-
vým za zapůjčení auta k dopravě výpravy 
na turnaj a všem rodičům za pomoc při 
organizaci celé akce.

Umístění:
2. místo 
Martina Babáková, Matěj Babůrek
3. místo 
Nella Kalíšková, Šimon Svoboda, Matěj 
Hudák

Protivínští taekwondisté bodovali na Sokol Cupu

V sobotu 7. října se konaly závody 
ve sportovním boji v taekwondu. Tento-
krát se závodníci sešli v Hradci Králové. 
Turnaj byl kvalitně obsazen závodníky 
z Čech, Polska a Ukrajiny. Celkem se 
turnaje zúčastnilo 263 závodníků.

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
James Rollins: Sedmá pohroma – záhadný 
příběh odehrávající se v súdánské poušti
Fredrik Backman: Co by můj syn měl vědět 
o světě – humoristický román o rodičovství
Kerstin Ekman: Stírací losy – psycholo-
gický román odhalující dávné tajmství
Matthew Norman: Všichni jsme nějak 
divní – román zachycující rodinné vztahy 
a vrtkavost štěstí
Felix Francis: Trojkoruna – napínavý 
příběh z amerického dostihového světa
Michelle Adams: Ta druhá – anglický 
psychologický thriller
Martha Schad: Stalinova dcera – život 
dcery sovětského diktátora očima historičky
Sir Arthur Conan Doyle: Ztracený svět – 
fantastická výprava za dinosaury do Jižní 
Ameriky
Jennifer Armentrout: Seznam mrtvých – 
kriminální psychothriller
Cris Bohjalian: Náměsíčná – psychothriller 
plný tajemství
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

 17. 9. Dcera Nina
	 Petře	Jandové	z	Protivína

ZEMŘELI
 13. 9. Daniel Mísař

	 9	let,	Krč

 15. 9. Vladimír Meduna,
	 75	let,	Protivín
 23. 9. Marie Mužíková,

	 93	let,	Protivín
 25. 9. Růžena Brejchová,

	 74	let,	Protivín
 9.10. Eva Polanská,

	 75	let,	Protivín

VZPOMÍNÁME

Dne 21. 10. tomu bude rok, co nás navždy 
opustil náš milovaný Jiří Hečko-Hečoun.

Vzpomínají dcery Helena a Kristýna, rodi-
če, sourozenci s rodinami a kamarádi.

POČÍTAČOVÉ KURZY 
S ATTAVENOU

smutečním hostům za účast na poslední ces-
tě paní Marie Mužíkové na protivínském 
hřbitově v pátek 29. září 2017.

Děkují Irena Buchtelová a synové.

PODĚKOVÁNÍ

S novým školním rokem se v Pastelce 
rozběhly kurzy počítačů a komunikač-
ních dovedností. Jsou určeny pro rodiče 
na rodičovské dovolené i pro ty, kdo se 
starají o děti do 15 let a hledají si zaměst-
nání nebo uvažují o změně. Ačkoli je určen 
pro maminky i tatínky, přihlásily se jen 
maminky. Tyto kurzy pořádá Attavena, 
o.p.s. a probíhají každou středu a čtvrtek. 
Kromě práce s počítačem a internetem se 
účastnice setkaly s psycholožkou, která 
jim po vyplnění dotazníků sdělí, na co se 
v životě mohou zaměřit a kam směřovat 
svou budoucnost a kariéru. Během vyučo-
vání je zajištěno hlídání pro děti, o které se 
starají chůvy.

Některé maminky podobnými kurzy 
již v Pastelce prošly, jenže technologie, 
programy i sociální sítě se neustále vyvíjejí 
ohromnou rychlostí, takže přesto všechno 
dostávají informace, které jim dále pomáha-
jí orientovat se ve světě počítačů a využívat 
je naplno a snadno. Proto nás těší, že kurzy 
s názvem „Zpátky ve hře“ skutečně chtějí 
posunout rodiče o kus dopředu, pomoci jim 
se prezentovat, komunikovat a nasměrovat 
je tak, aby se start do pracovního procesu 
co nejlépe povedl.

M. Šálková

GRATULACE

Dne 9. září oslavila naše kamarádka Jana 
Jelínková 65. narozeniny.
Do dalších let bychom jí chtěly popřát 
hlavně hodně zdraví, pohodu a radost 
z vnoučátek a ještě spoustu najetých kilo-
metrů na kole.

Cyklorafandy

Zveme vás do konce října na výstavu 
Kožené svítání – obrazy z kůže a olejo-
malby Blanky Mudrové. Udělejte si též 
radost koupí ručně šité kabelky či kožené 
plácačky na mouchy z rukou výtvarnice.

V Infocentru můžete též do konce října 
zhlédnout výstavu fotografií Lucie Tuši-
lové a Jiřího Kvasnovského.

Na poslední dva měsíce v roce připra-
vujeme do podkrovních prostor výstavu 
tvorby Klubu fotoamatérů Praha (KFA) 
a v Infocentru vystaví své fotopostřehy ze 
světa požárního sportu Adam Cingroš.

Pracovní doba Infocentra bude 
do konce dubna 2018 pondělí až pátek 
od 8 do 16 hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Pozvání do Kaplanky

Prázdniny již sice skončily, hastrmán-
ky jsme uložili k spánku, ale brány Pohád-
kové kovárny zůstávají pro návštěvníky 
do konce října stále otevřené o víkendech 
a podzimních prázdninách.

ADVENT V POHÁDKOVÉ KOVÁRNĚ  
V SELIBOVĚ LETOS ZAHÁJÍME KONCERTEM

A pak již čeká čer-
tovskou chásku plno 
práce – čekají je velké 
přípravy na adventní čas 
a společně s ostatními 
obyvateli tohoto pohád-
kového stavení budou 
chystat vánoční výzdo-
bu, napečou s medvědicí 
Mášou perníčky, aby 
mohli v prosinci příchozí 
pěkně přivítat.

Letos vánoční čas 
zahájíme v kovárně 
trošku netradičně Ad-
ventním koncertem 
Richarda Pachmana 
a jeho hostem je muzi-
kálová a operetní zpě-
vačka Dita Hořínková.

Koncert se uskuteční v Pohádkové 
maštali a protože míst není mnoho, dopo-
ručujeme zájemcům rezervovat si místo 
včas. Více informací na www.pohadkova-
kovarna.cz nebo na tel. čísle 724 913 100.

Přejeme krásné barevné podzimní dny. 
Děkujeme všem, kteří nás v létě navštívili 
a těšíme se na další příjemné setkání.
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Neděle 17. 9. 2017 se stala historickým 
milníkem v dějinách fotbalu v Protivíně. 
Poprvé v nejen našem městě a vůbec 
poprvé v Jihočeském kraji se odehrálo 
fotbalové utkání výkonnostního nebo 
masového fotbalu před kamerami České 
televize.

Televizní štáb i zástupce společnosti 
STES si pochvalovali prostředí, vzájem-
nou spolupráci, komentátoři vyzdvihli hru 
obou týmů, zejména domácích. Během 
zápasu a po zápase proběhly různé divácké 
soutěže – střelba na určená místa v brance 
(cenu si odnesl hráč starší přípravky Lukáš 
Niebauer, který trefil „šibenici“), soutěž 
o nejdelší křik gól (Zvítězil mladší žák Ště-
pán Král, který dokázal křičet gól více než 
20 s.), online tipování výsledku na serveru 
Fortuna, a další.

Nedělní dopoledne se vydařilo, Protivín 
vysoko zvítězil, atmosféra byla výborná, 
tiskovka po zápasu vydařená, takže jedinou 
vadou na kráse byla malá účast diváků. 
Je škoda, že většina těch, kteří normálně 
na fotbal chodí nebo i těch, kteří normálně 
nechodí, nenašla cestu na fotbalové hřiště 
a nepodpořila klub nejen vstupným, ale 
třeba i jen hlasivkami. Do hlediště si našlo 
cestu pouze 621 diváků, z toho 246 platících 
včetně důchodců. Možná, že viděli góly 
a šance ze záznamu v televizi, přišli však 
o atmosféru „velkého“ fotbalu včetně nástu-
pu hráčů s dětičkami za zvuku hymny Ligy 
mistrů, při kterém naskakovala divákům 
dojetím „husí kůže“.

Jak proběhl samotný zápas:
Hluboké hořela levá strana, Protivín 

ovládl televizní duel.
Televizní duel Protivína a Hluboké byl 

jasnou záležitostí domácích. Rychlík Jan 
Vojta větral hostující obranu, Ondřej Prášil 
byl zase nebezpečný v šestnáctce, k tomu 

V Protivíně se přepisovala fotbalová historie

navíc domácím skvěle fungovala obrana. 
Výsledek 4:0 je tak naprosto odpovídající 
dění na hřišti.

FK Protivín - TJ Hluboká nad Vltavou 
4:0 (2:0)
Branky: 17. Čermín (vlastní), 43. Prášil, 
55. Zb. Vorel, 82. Růžička
Rozhodčí: Vychodil – Polák, Kotalík. 
Delegát: Kureš.
ŽK: 1:1 (Rothbauer – Lovička).
Diváků: 621.
Protivín: Hanus – Rothbauer, Hála, Uhlík, 
Vojík (85. Zach) – J. Vojta (60. Růžička), 
Z. Vorel, Moravec (79. Kinkor), R. Vojta 

– Prášil (87. Fiala), J. Vorel. Trenér Juraj 
Kobetič.
Hluboká: Brašnička – Antoš, Čermín, 
Legdan, Říha (55. Rubick) – Hájek (70. T. 
Adam), Stráský (65. Křiváček), Nitrianský, 
Lovička, Němec (80. Valenta) – Tauber.
Trenér: František Cipro.
Nejlepší hráči: Prášil, J. Vojta, Zb. Vorel, 
Rothbauer – Hájek, Nitrianský

Velký svátek pro jihočeský fotbal měl 
malou kaňku hned od samého úvodu. 
Na televizní zápas Protivína s Hlubokou 
nedorazil takový počet diváků, jaký se asi 
očekával. Minimálně protilehlá tribuna byla 
výrazně prořídlá a ve srovnání s dalšími 
duely projektu „Můj fotbal živě“ tak zůstal 
zápas jihočeského KP trochu za očekává-
ním. Oficiální číslo zní 621 přihlížejících.

A podobné to bylo i se samotnou hrou 
v první půli, která byla spíš takticky vedená, 
než že by byl vidět nějaký živelný fotbal 
s množstvím šancí. Hluboká byla sice 
zkraje duelu silnější na míči a v přízemní 
kombinaci, ale její obrana na levé straně ho-
řela, čehož Protivín dokázal využít. Běžela 
16. minuta, Jan Vojta zprava odcentroval 
a v hodně krkolomné pozici a s výrazným 
přispěním stopera Jana Čermína dopravil 
míč za Brašničku veterán Ondřej Prášil 
– 0:1. Záběry kamer ČT ukázaly, že šlo 
spíše o vlastní branku hostujícího obránce. 
Hlubocký gólman Brašnička byl v hlavní 
roli při sporné situaci ve 24. minutě, kdy 
vyšlápl z vápna a zahrál balón rukou. Podle 
opakovaných záběrů to ale vypadá, že ruce 
měl ještě nad velkým čtvercem, což je podle 
pravidel rozhodující, a tak píšťalka sudího 
Vychodila mlčela správně. Protivín výbor-
ně organizoval vlastní defenzivu a vyrážel 
do nebezpečných brejků, další centr Jana 
Vojty z pravé lajny zakončil tísněný Jaromír 
Vorel mimo. A když to nevyšlo jednomu 
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protivínskému útočníkovi, vzal to za něj ten 
druhý. Jaromír Vorel se ve 43. minutě pro-
měnil do role nahrávajícího a opět z pravé 
strany našel ukázkově Ondřeje Prášila, který 
naprosto nehlídaný na malém vápně nedal 
Brašničkovi šanci – 2:0. Tady obrana hostů 
výrazně zaspala a František Cipro měl svým 
hráčům o poločasové pauze dost co říct. 
Na startu druhého dějství to byla ale stejná 
písnička. Rychlý Jan Vojta si s levou stranou 
obrany Hluboké dělal, co chtěl, v 54. minutě 
pohodlně obešel Ondřeje Němce, přihrál 
pod sebe a odražený balón se dostal až 
k dnešnímu oslavenci Zbyňku Vorlovi (25), 
jemuž se odrazil od holeně a skončil u pravé 
Brašničkovy tyče – 3:0. O chvíli později 

do té doby nejlepšího hráče domácích Jana 
Vojtu vystřídal mladý David Růžička. Jed-
nu z mála chyb udělala protivínská obrana 
v 69. minutě, výraznou možnost měl Ondřej 
Němec, ale lehce z úhlu nedokázal tváři 
v tvář Hanusovi uspět. Protivín v téhle fázi 
utkání lehce polevil a nechal hosty hrát. 
Vlastní hluchou pasáž oživili domácí v 73. 
minutě, po přímém volném kopu se k míči 
v ideální pozici na ose hřiště dostal Zbyněk 
Vorel, ale trochu zbytečně šel do skluzu a je-
ho dělovka letěla přímo do středu branky, 
kde stál připravený Brašnička. V 82. minutě 
už byl ale hlubocký gólman krátký na do-
rážku Davida Růžičky, kterému po rychlém 
kontru předložil míč jako na zlatém podnose 

Prášil. Pro střídajícího Růžičku to byla 
opravdu jednoduchá situace – 4:0. Poslední 
velkou šanci duelu si schoval na 89. minutu 
Zbyněk Vorel, jeho prudkou ránu z hranice 
vápna, ale Brašnička skokem ke své pravé 
tyči vyrazil. Protivín každopádně dnes podal 
koncentrovaný výkon, Hlubokou přehrál 
a navíc byl i efektivní v koncovce. Juraj 
Kobetič, trenér Protivína: „Ideální to úplně 
nebylo, pár věcí bychom mohli udělat lépe, 
třeba víc držet balón, ale výsledek 4:0 je 
přesto výborný“.

Články a fotografie, související s tímto 
utkáním si zájemci mohou najít na www.
jihoceskyfotbal.

Václav Křišťál

Protivínští hokejbalisté nezačali 
novou sezónu nejlépe. Při absenci něko-
lika hráčských opor dva úvodní zápasy 
prohráli. Další dva zápasy už ale vyhráli 
a snad již nastoupili na vítěznou vlnu.

HC Švantlův Dvůr Písek B – TJ Pla-
tan Protivín 16:1 (3:0, 9:1, 4:0)

Obhájce titulu s novou posilou Jaku-
bem Hlaváčem v brance zažil pohodový 
vstup do sezony. S Protivínem si vytvořil 
náskok už v první části, ve druhé třetině 
nastřílel až neuvěřitelných devět branek! 
Závěr už byla spíše exhibice, hattrickem 
se blýskli Drnec a Sup. „Derby s Protiví-
nem mělo jasný průběh. Po první třetině 
jsme vedli 3:0, když se dvakrát trefil 
Sup a jednou Novák. Ve druhé třetině 
jsme přidali dalších devět branek a bylo 
v podstatě po zápase. Třetí třetina už 
nepřinesla žádné překvapení a zápas 
celkově skončil 16:1“, hodnotila jedna 
z píseckých opor Jiří Hronek.
Branky a asistence: Sup (Hronek), 
Novák (Kolář, Vážný), Sup (Zábranský), 
Kolář (Hronek, Šťastný), Vážný (Sup), 
Drnec (Zábranský, Vážný), Hronek (Ko-
lář, Vrba), Bíba (Kocourek, Bečvář), Dr-
nec (Zábranský, Novák), Sup (Vážný), 
Drnec (Kobližka), Vážný (Sup, Novák), 
Mergl (Kolář), Vrba (Novák, Bečvář), 
Máša (Zábranský), Kolář (Hronek, 
Bečvář) – Bican (Holý, Klas).

Protivínský hokejbal

Krajská liga 2017 – 2018 – ČECHY JIH – Základní část

HBC Falcon České Budějovice – TJ 
Platan Protivín 5:4 (3:1, 2:0, 0:3)

Českobudějovičtí lačnili po prvních 
bodech v sezoně, které nakonec urvali. 
Cesta za nimi nebyla lehká, i když se 
dlouho zdálo, že půjde o jasnou záleži-
tost. Po první části totiž Falcon vedl 3:1, 
a když ve druhé čtvrthodině přidal další 
dva zásahy, zdálo se, že není co řešit. 
Jenže Platan zbraně nesložil. Třemi góly 
se vrátil do zápasu, avšak na vyrovnání 
už nedosáhl. Protivínu se tak nepovedlo 
zapomenout na šestnácti brankový pří-
děl a zůstává bez bodu. Falcon naopak 
hřeje první výhra.
Branky a asistence: Minks (Janeček, 
Krotký), Voráček (Fidler), Krotký (Jane-
ček), Štěpánek (Smola, Voráček), Smola 
(Fidler) – Kurz (Bican), Bican (Kurz, 
Holý) PP, Kurz (Hrdina V.), Kurz (Bican).

TJ Platan Protivín – HBC Vikings 
České Budějovice 7:1 (1:0, 1:1, 5:0)

V utkání dvou bezbodových celků 
bylo jisté, že po závěrečném hvizdu 
se toto tvrzení minimálně u jednoho 
z nich změní. Nakonec jím byl domácí 
Platan, který se v první části s Vikingy 
dostal do těsného náskoku, který držel 
i po druhé čtvrthodině. Poslední třetina 
patřila jednoznačně Protivínu, který pěti 
góly stvrdil první tříbodový zápis do své 
letošní sbírky.

Branky a asistence: Bican, Moravec, 
Bican (Stropnický), Steinocher (Kříž 
P., Bican), Kříž P. (Hrdina V.), Bican, 
Steinocher (Hrdina V.) – Štěpánek 
(Bušta J.).

HBC Zliv „B“ – TJ Platan Protivín 
0:5 (0:0, 0:0, 0:5)

Protivín přijel do Zlivy opět s osla-
benou sestavou, ale s velkým srdcem. 
Ani jeden ze soupeřů se nemohl dvě 
třetiny brankově prosadit. Na začátku 
závěrečné třetiny dal Platan dva slepené 
góly, tím soupeře srazil na kolena a třetí 
třetinu dohrál již v pohodě, když přidal 
ještě další tři góly.
Branky a asistence: Bican (Holý), 
Moravec (Bican), Hrdina V. (Hrdina J., 
Vrzal), Holý (Bican), Hrdina V. (Kašpí-
rek, Bican).

Domácí zápasy Platanu Protivín

22. 10. 13 hod.  
TJ Platan Protivín – HBC Prachatice C

29. 10. 13 hod.  
TJ Platan Protivín – HC ŠD Písek B

5. 11. 13 hod. 
TJ Platan Protivín – HBC Falcon České 
Budějovice

19. 11. 11 hod. 
TJ Platan Protivín – HBC Zliv B

Poř. Název týmu Z V VP R P Skóre Body

1. HC Švantlův Dvůr Písek B 4 4 0 0 0 39 : 3 12

2. SK Suchdol nad Lužnicí B 4 3 0 0 1 22 : 10 9

3. SK HC Rosa České Budějovice 4 3 0 0 1 12 : 6 9

4. HBC Prachatice C 4 2 0 0 2 19 : 13 6

5. TJ Platan Protivín 4 2 0 0 2 17 : 22 6

6. HBC Falcon České Budějovice 4 2 0 0 2 15 : 20 6

7. HBC Vikings České Budějovice 4 0 0 0 4 7 : 30 0

8. HBC Zliv B 4 0 0 0 4 3 : 30 0
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Fotbalové informace
„A“
Pro jednotlivé zápasy jsem použil komentáře 
zpravodajů serveru jihoceskyfotbal.cz

SK Rudolfov – FK Protivín 2:1 (1:0)
Gól: 64. Moravec.
Protivín: Hanus – Rothbauer, R. Vojta, Uhlík, 
Vojík – J. Vojta (86. Sládek), Z. Vorel, Kinkor, 
Moravec, Růžička – J. Vorel. Trenér Juraj 
Kobetič.
Nejlepší hráči: Hrbáč, Šindelář, Pouzar – Mo-
ravec, Růžička
K vidění byl oboustranně zajímavý fotbal, který 
odpovídal postavení týmů v tabulce. Na první 
gól čekali fanoušci do 17. minuty. Po faulu 
na Pouzara kopal trestný kop sám postižený. 
Čekalo se, že bude centrovat, ale on zvolil pří-
mou střelu. Drn těsně před Hanusem zvedl ba-
lon a poprvé se zamotal do sítě. Pouzar pozlobil 
Hanuse i později, ale tentokrát už protivínský 
gólman vyrazil míč na roh. Hosté se připomněli 
domácímu brankáři Teringlovi ve 35. minutě, 
ale na gól to nebylo. Po přestávce byli hosté 
aktivnější, ale domácí obranu nepřelstili. Na-
opak po jedenácti minutách Gerstner křížnou 
střelou k tyči zajistil domácím dvoubrankový 
náskok. Ovšem hosté se nevzdávali. Kontaktní 
gól Moravce jim vlil do žil nový kyslík, ale 
defenziva Rudolfova už byla neprostupná.
FK Protivín – TJ Hluboká nad Vltavou 4:0 
(2:0)
Branky: 17. Čermín (vlastní), 43. Prášil, 55. 
Zb. Vorel, 82. Růžička.
Reportáž k tomuto utkání si můžete přečíst 
na straně 12.
SK SIKO Čimelice – FK Protivín 1:3 (0:0)
Góly: 60. Růžička, 70. Z. Vorel, 80. J. Vorel
Protivín: Hanus – Kinkor, Hála, Uhlík, Zach 
– Fiala, Růžička, Z. Vorel, R. Vojta – Prášil, 
J. Vorel.
Trenér Juraj Kobetič: „Začátek utkání byl 
zcela vyrovnaný. Hra se odehrávala převážně 
od vápna k vápnu a hráči obou mužstev si 
nevypracovali žádnou šanci. Druhý poločas do-
mácí začali aktivněji, zahrávali několik rohových 
kopů, ale bez úspěchu. V 60. minutě Růžička 
postupoval sám na Slavíka a vstřelil první bran-
ku. V 70. minutě po chybě domácích obránců se 
k míči dostal Zbyněk Vorel a překonal Slavíka 
podruhé. Čimeličtí poté přidali a v 78. minutě 
po rohovém kopu domácí Zelenka hlavou snížil 
stav na 1:2. Ovšem v 80. minutě po rohovém 
kopu Protivína se k centru dostal zcela volný Ja-
romír Vorel a nedal Slavíkovi šanci. Závěr utkání 
se odehrál hlavně před protivínskou brankou, 
ale domácím se zvrátit výsledek již nepodařilo“.
FK Protivín – FK Jindřichův Hradec 1910  
0:5 (0:3)
Protivín: Hanus – Rothbauer, Uhlík (33. Vojík), 
Hála, Zach – J. Vojta (62. Kinkor), Prášil, R. 
Vojta, Zb. Vorel, Růžička – J. Vorel. Trenér 
Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: nikdo – Votava, Koutný
„Hradec je pasován na favorita soutěže a pro 
druhý Protivín to byla zkouška, zda může aspiro-
vat na nejvyšší příčky. Svěřenci trenéra Kobetiče 
v ní neobstáli. První poločas evidentně tahali 
za kratší konec, hosté byli od prvních minut 
aktivnější, důraznější a rychlejší a zaslouženě 
do poločasu vedli o 3 góly. Ani po přestávce 
neubrali z aktivity a další dvě chyby Protivín-
ských nekompromisně potrestali. První vážnější 
příležitost si domácí vytvořili až v 75. minutě. 
Vyhráli zaslouženě, byli lepší a předčili nás 
ve všech směrech“, konstatoval trenér Kobetič.

FK Protivín - Sokol Želeč 1:0 (1:0)
Branka: 36. J. Vorel
Protivín: Hanus – Rothbauer, Uhlík (61. Kin-
kor), Hála, Zach – Prášil, R. Vojta, Zb. Vorel, 
Moravec, Růžička (61. J. Vojta) – J. Vorel.
Nejlepší hráči: Moravec, J. Vorel – Holub, Fiala
„Vedoucí Želeč okusila hořkost první porážky 
v Protivíně. Domácí se náležitě poučili z debaklu 
s Hradcem. Ve 36. minutě Růžička nacentroval 
z levé strany před želečskou branku a Jaromír 
Vorel z malého vápna poslal míč za Blažkova 
záda. Velkou možnost pojistit vedení měli domácí 
sedm minut po přestávce. J. Vorel unikl po křídle 
a naservíroval míč před branku na bratra Zbyň-
ka, ale vracející se obránce společně s Blažkem 
stačili zasáhnout. Hosté si v poslední dvaceti-
minutovce vytvořili velkou převahu, ale nako-
pávané míče a standardní situace k vyrovnání 
nevedly. Tlak se stupňoval a Protivínským začaly 
evidentně docházet síly. V 83. minutě hlavičkoval 
po centru těsně vedle tyče Pavličko. Šest minut 
před koncem měla Želeč výhodu trestného kopu. 
Rabiňák ho zahrál povedeným nákopem na zad-
ní tyč, kde nabírající Barteska hlavou vyrovnal. 
Gól však nebyl pro ofsajd uznán. „Želeč byla 
po celý zápas více na míči, hodně starostí nám 
dělaly její dlouhé nákopy, ale vyloženou šanci 
si prakticky nevytvořila. To my jsme jich měli 
víc“, říkal po zápase trenér Kobetič. Hosté první 
porážku neunesli a po zápase prokopli dvoje 
dveře v kabinách.

„B“
Protivín – Oslov 4:1
Branky Protivína: 
Bartuška 2, Sládek, 
Janeš
Domácí byli po ce-
lý zápas jednoznač-
ně lepší, nemohli se 
však dlouho prosadit 
v koncovce. K první-
mu gólu jim pomohla 
chybička do té doby 
velmi dobře chytají-
cího brankáře hostí, 
pak už to tam Proti-
vínským padalo.
Krč – Protivín 1:4
Branky Protivína: 
vlastní 2, Vl. Miku-
lenka, Bartuška
V podprůměrném zá-
pasu vedli hosté 0:2, 
po chybě inkasovali 
rozdílový gól, ale do-
mácí byli tentokrát 
bezradní v koncovce. 
Ale netrefovali jen 
protivínskou svatyni, 
do vlastní ve druhé 
části zavěsili dvakrát.
Protivín – Albrech-
tice 0:0 penalty 4:3
Jednoznačně remízo-
vý zápas, ve kterém 
měla obě mužstva 
po 2 – 3 gólovkách, ty 
však na obou stranách 
zlikvidovali spolehliví 
brankáři. V penalto-
vém rozstřelu se za-
skvěl Kubička, 2 pe-
nalty chytil a domácí 
si připsali bod navíc.

Záhoří – Protivín 0:0 penalty 1:3
Protivínským střelcům v poslední době zvlhl 
prach a nedávají branky. Ani soupeř žádnou ne-
vstřelil, takže o bodech rozhodly zase penalty. 
Kubička byl opět jednou úspěšný a tak druhý 
bod zase putoval do Protivína.

„D“
Vimperk – Protivín 4:1
Branka: Slavíček
Kluci prospali začátek utkání a prohrávali o 3 
branky. Pak vyrovnali hru, skóre nikoliv.
Protivín – Poříčí 3:1
Branky: Studený, Slavíček, Jíra
Do poločasu kluci vedli 2:0, po poločase ještě 
jednu přidali, hosté pouze korigovali.
Volyně – Protivín 3:2
Branky: F. Šedivý, Ludvík
Opět nezvládnutý začátek, 3 branky v naší síti, 
finiš v závěru, ale na vyrovnání to nestačilo.

„STŽ“
Protivín – Hradiště B 4:3
Branky: Sochora 2, Viktora, Schánilec
Písek B – Protivín 9:1
Branka: Kápl
Protivín – Netolice 1:8
Branka: Sochora
Strakonice B – Protivín 4:2
Branky: Griesl 2

„MLŽ“
Protivín – Hradiště B 1:4
Branka: Kubec
Písek B – Protivín 2:2 pen. 2:4
Branky: Král, Jirášek
Protivín – Netolice 3:3 pen 5:2
Branky: Král 2, Jirášek
Strakonice B – Protivín 3:1
Branka: Král

Václav Křišťál

PI
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Malířův obraz nebude příliš dokonalý, pokud si bude brát inspiraci z jiných obrazů. Pokud se bude 1., 2. a 3. tajenka dobrý výtvor …
Vyluštěnou tajenku zašlete do 6. listopadu na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz.
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku ze zářijových novin vyhrává paní Tomková z Protivína.  Blahopřejeme!

NOHEJBAL
Součástí tradiční Václavské pouti 

v Tálíně byl i turnaj v nohejbalu trojic. 
Celkem šest mužstev bylo rozlosováno 
do dvou základních skupin, ze kterých 
první dvě mužstva postoupila do semifi-
nále a třetí týmy ze skupiny sehrály zápas 
o páté a šesté místo. Turnaje se zúčastnila 
i dvě mužstva z Protivína – rodinný tým 
Vařečků a Dubáci a právě tato mužstva se 
přes semifinále probojovala do závěrečného 
finálového boje, kde se projevila výborná 
forma mladého Ondry a zkušenosti Pavla 
a Karla z týmu Vařečků a Dubáky ve finále 
porazili 2:1 na sety.

Pořadí :
1. Vařečkové Protivín
2. Dubáci Protivín
3. Albrechtice
4. Tálín
5. Selibov
6. Žďár

Karel Vařečka

V sobotu 23. září slavil Klub velocipedistů 130 let od svého založení.  
Na oslavách nechyběli ani protivínští velocipedisté Tom Staněk a Standa Zelenka.  
Na fotografii chybí Jirka Plíva.
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STOLNÍ TENIS
Celkem šest mužstev stolních tenistů Slavoje Protivín bude 

působit v nové sezoně 2017-2018 v krajských soutěžích, okresním 
přeboru a divizi žen.

Svá utkání rozehrála zatím pouze mužstva krajských soutěží.

Divize mužů
Libín Prachatice B : Slavoj A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:8
(Votava 2, Šťastný st. 2, Tománek 1, Procházka 1, debly)
Soběslav A : Slavoj A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:8
(Votava 3, Procházka 3, Šťastný st. 1, debl)
VS Tábor A : Slavoj A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:7
(Votava 3, Šťastný st. 2, Tománek 1, debl)

Krajská soutěž
Slavoj B : Kaplice B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0:10
Slavoj B : Velešín C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:4
(Topinka 3, Marková 2, Vařečka K. 2, Brabec 1, debly)
Slavoj C : Slavoj B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:7
(Vařečka P. 4, Färber 4,Vařečka O. 1, debl – Topinka 2, 
Brabec 2, Marková 1, Lednický 1, debl)
Slavoj B : Slavoj C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8:10
(Topinka 3, Patzelt 2, Brabec 1, Macháček 1, debl – Färber 4,
Vařečka P. 2, Šťastný ml. 2, Vařečka O.1, debl)
Vodňany C : Slavoj C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:4
(Vařečka P. 2, Vařečka O. 2)
Slavoj C : Lhenice A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7:10
(Vařečka P. 3,Zoch 2, Vařečka O. 1, debl)

Vzájemné zápasy mezi Slavojem B a Slavojem C musely být 
odehrány před zahájením soutěžní sezony.

Karel Vařečka

Letošní sezóna 
hasičské soutěže okre-
su Písek byla do po-
sledního kola velmi 
napínavá. Brzy poté, 
co slezl sníh, byla se-
zóna zahájena na konci 

dubna první soutěží v Boudách. Co se 
týče časů, všechny týmy předvedly velmi 
rychlé útoky. Vítězství si odvezly Paseky 
A s časem 23,9 a i skvělý čas 27,89 stačil 
týmu ze Záboří pouze na poslední 5. místo. 
Další kola soutěží přinesla různorodé vítěze. 
Zlato a největší počet bodů si odvážely týmy 
z Milenovic, Podolí a Krče. Druhá polovi-
na sezóny se rozjela v Milevsku na konci 
srpna a útoky, které tato soutěž nabídla, 
nebyly nijak excelentní. Prvenství dosáhly 
zábořské hasičky s časem 30,17. Na soutě-
žích v Pasekách a následně i v Miroticích 
vyhrály znovu týmy, které dokázaly svůj 
čas stlačit pod 30 vteřin. V Pasekách to byl 
tým z Podolí a v Miroticích to byly holky 
z Krče. Soutěž gradovala v posledním kole, 
v Oseku. Nová pravidla, v systému hodno-
cení se škrtaly 2 nejhorší výsledky, přinesla 
velké napětí až do konce. Díky tomu, že 
tým z Krče skončil na 2. místě a Paseky B 
nedokázaly překonat jeho čas, se rozhodlo 
o celkovém pořadí. Stejný počet bodů (174) 

KRČSKÉ KOBYLKY SI VYBĚHALY VÍTĚZSTVÍ
vybojovaly oba týmy. Vítězství si však 
nakonec „vyběhaly“ krčské kobylky díky 
lepšímu součtu časů. Zlato se bude v Krči 

slavit podobně jako v roce 2014, kdy krčské 
holky slavily poslední titul.

Mgr. Aneta Holečková


