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ČTYŘI ROKY UTEKLY „JAKO VODA“

PŘÍLOHA: AKCE REALIZOVANÉ  
V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se v krátkosti vrátil 

k uplynulému čtyřletému volebnímu 
období, které pro nás znamenalo pravdě-
podobně největší proměnu našeho města 
a přilehlých obcí.

Naše investiční činnost byla rozmanitá 
a byla rozložená do mnoha odvětví. Největší 
porcí pro nás byly investice do dopravy 
a infrastruktury města, dále jsme investovali 
do oprav domu pečovatelské služby, do by-
tového fondu, do školství a zdravotnictví, 
sportu, životního prostředí a dalších oblastí.

Dovolte mi nyní se podrobněji zastavit 
u jednotlivých investičních akcí. V letech 
2015 – 2018 jsme kompletně opravili náš 
dům s pečovatelskou službou, který je nyní, 
troufám si říct, příjemným místem pro naše 
seniory. Dále se nám podařilo v oblasti škol-
ství kompletně zrekonstruovat dvě mateřské 

školy včetně přilehlých zahrad se sportov-
ními prvky a vstupních parterů a budovu 
jídelny základní školy. Rozsáhlou rekon-
strukcí prošlo zdravotní středisko pro děti 
a veterinární ordinace, kde jsme předělali 
jak vnitřní prostory, tak jsme objekt zateplili 
a vybudovali bezbariérový přístup včetně 
ozelenění. V oblasti sportu jsme v průběhu 
let 2015 – 2018 komplexně dokončili naše 
městské sportoviště, kde jsme postavili no-
vou budovu zázemí pro sportovce včetně re-
stauračního provozu, opravili vstupní bránu 
včetně bezbariérového sociálního zařízení, 
dále jsme opravili stávající budovu šaten 
a postavili novou tělocvičnu. V neposlední 
řadě jsme osadili venkovní cvičící stroje pro 
děti i dospělé. V tomto období se nám též 
podařilo dodat našim sborům dobrovolných 
hasičů čtyři zásahová vozidla, z toho jednu 
cisternu pro Protivín a tři terénní vozy 

pro Milenovice, Krč a Záboří. Komplexní 
rekonstrukcí prošly také budovy, kde sídlí 
městský úřad a městské kulturní středisko. 
Jednotlivá pracoviště byla vybrána tak, 
aby pokud možno na jenom místě si občan 
mohl vyřídit své záležitosti a nemusel chodit 
z budovy do budovy. Nyní máme na náměstí 
veřejností nejnavštěvovanější odbory, tj. fi-
nanční s centrální pokladnou a majetkovým 
oddělením, odbor výstavby, dopravy a ŽP, 
dále městskou policii a úřad práce. Další 
dvě naše budovy byly též kompletně zre-
konstruovány, v jedné z nich sídlí technické 
služby a ve druhé městské kulturní středisko 
s knihovnou. Zásadní proměnou prošla 
i budova radnice, kde byla nově zřízena 
podatelna v přízemí a je v ní dále umístěn 
odbor sociální, tajemník úřadu, informační 
technik, kancelář místostarosty a kancelář 
starosty se svým sekretariátem. Co se týče 
bytového fondu, vždy se snažíme, když se 
po někom uvolní byt, ho komplexně celý 
předělat a tak novému nájemci již předá-
váme v podstatě nový byt. U všech našich 
rekonstrukcí používáme nejlepší materiály 

Poslední prázdninovou sobotu se konal 
již XII. ročník Městských slavností protivín-
ských 25. srpna se na Masarykově náměstí 
a nádvoří zámku sešlo přibližně tři tisíce 
návštěvníků. Obyvatelé Protivína i ti, kteří 
přijeli z více či méně vzdálených vesnic 
a měst, mohli zhlédnout vystoupení skupin 
i jednotlivců různého uměleckého zaměře-

ANI POČASÍ LETOŠNÍ MĚSTSKÉ  
SLAVNOSTI NEPOKAZILO

ní, zábavný a vzdělávací program pro děti 
i dospělé. Po celém náměstí bylo možno 
navštívit prodejní stánky s občerstvením 
i nápoji a vybrat si z jejich bohaté nabídky.

O nezapomenutelný hudební zážitek 
se postarali mimo jiných dechová kapela 
Netolička, Janek Ledecký, Hana Zagorová 
s Petrem Rezkem, kapela The Tap Tap, 
skupina TŘI SESTRY a další. Zároveň ná-
vštěvníci mohli zhlédnout i jiná vystoupení 
jednotlivců i skupin, jako například kouzel-
nická show, exhibiční biková adrenalinová 
vystoupení, čarodějný muzikál a pohádky 
pro děti a to nejlepší od Michala Nesvadby. 
Po celé odpoledne byly hojně návštěvníky 
obdivovány živé sochy SINELA. Svou 
činnost zde prezentovaly protivínské spolky 
a občanská sdružení.

Troufám si říct, že organizace byla 
zvládnutá bez problémů, a to zejména 
díky sehraným týmům lidí z městského 
kulturního střediska, dále městského úřadu, 
technických služeb a městské policie. Za to 
jim patří velký dík.

I přes ochlazení a déšť jsme si městské 
slavnosti všichni společně užili a již nyní 
se můžeme těšit na ty další, v pořadí již 
třinácté.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

CO SE POVEDLO A NEPOVEDLO
Vážení spoluobčané, dovolte mi pozvat 
Vás na besedu, která se bude konat 
ve středu 26. září 2018 od 17:00 hodin 
v kinosále MěKS Protivín. Společně 
zavzpomínáme na uplynulé čtyři roky 
formou promítání jednotlivých snímků 
z našeho města a obcí, aneb „jak to bylo 
a je nyní“.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Město 
Protivín
děkuje všem sponzorům a dárcům 
za finanční přispění na realizaci akcí 
v roce 2018:
2. 6. 2018 
Dětský den – Kdo cvičí, nezlobí
25. 8. 2018 
XII. Městské slavnosti Protivínské

Generálním partnerem v rámci projektu  
„ORANŽOVÝ ROK 2018 V PROTI-
VÍNĚ“ byla Jaderná elektrárna Temelín 
Skupina ČEZ.

Pokračování na straně 3   

Foto M. Černá
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY JAZYKOVÝ VÝMĚNNÝ  
POBYT VE SLOVINSKU

V pondělí 3. září se znovu otevřely dve-
ře základní školy pro všechny děti školou 
povinné. Ti starší přicházejí jako ostřílení 
borci se smíšenými pocity – těší se na ka-
marády, tuší perné dny s učením.

Největší očekávání je u našich nejmen-
ších - prvňáčků. Doprovázejí je rodiče, 
paní učitelky je vítají v nově vyzdobených 
prostorách pavilonu. Třídu 1. A vede paní 
učitelka Vladimíra Hanzlíková. Je v ní za-
řazeno 20 dětí, z toho 11 děvčat a 9 hochů. 
Ve třídě 1. B je třídní učitelkou paní Mag-
dalena Marešová. Má na starost 19 žáčků, 
z toho je 11 dívek a 8 chlapců.

Jako vždy v první den navštívili prv-
ní třídy Jaromír Hlaváč, starosta města, 
a Václav Křišťál, ředitel školy. Popřáli všem 
hodně štěstí při vykročení na školní cestu. 
Rozesmáli děti nečekanými otázkami, uvol-
nili trochu atmosféru napjatého očekávání.

Děti se učí orientovat v novém pro-
středí, seznamují se s paní vychovatelkou 
v školní družině. Pro 1. A je to paní Růžena 
Rynešová, pro 1. B paní Iva Novotná. Třídy 
školní družiny jsou vybaveny novým nábyt-
kem i koberci, děti se tu brzy cítí jako do-
ma. Paní učitelky zatím předávají rodičům 
prvňáčků spoustu informací. Na lavicích 
mají připraveno pro malé žáčky hodně 
zajímavých krásných věcí. Barevné slož-
ky na písmenka a číslice, pracovní sešity, 
pastelky, barvy, tužky, štětce… a na každé 
lavici kapsář na výtvarné potřeby. Rodiče 
se dozvědí znovu vše potřebné o provozu 
školní družiny a jídelny. Od informační 
schůzky v červnu uplynulo mnoho času 
a je důležité mít o organizaci péče o děti 
jasno. Pak už stačí jen s úsměvem říct: 
„Na shledanou zítra!“

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/ 2019

A tady je místo k uveřejnění části 
našich plánů pro letošní rok.

Chystáme Akademii ke stoletému výročí 
naší republiky, která se bude konat dne 8. 11. 
2018 v sále kulturního střediska. Začínáme 
pracovat se školním parlamentem. Rozbíhá 
se práce zájmových kroužků, sportovních 
oddílů. Připravujeme vánoční dílny i trh. 
Tradičně vystoupí na koncertech pěvecký 
sbor.

Přejeme žákům, jejich rodičům i peda-
gogům úspěšný školní rok. Bude plný práce, 
na kterou se můžeme těšit.

za ZŠ Protivín T. Vojtěchová

Ve školním projektu Erasmus+ v letech 
2014 – 2016 jsme získali jako partnera slo-
vinskou školu OS Log – Dragomer (Bevke) 
a naše spolupráce přetrvává dodnes. Minulý 
rok nás navštívila skupina slovinských žáků 
na jazykovém kurzu ve Výšticích a ti nás 
v červnu tohoto roku pozvali na týdenní 
jazykový pobyt do Slovinska.

V sobotu 16. června naše 14členná 
skupina nastoupila v Českých Budějovicích 
na linkový autobus společnosti FlixBus, 
který směřoval do hlavního města Slovinska 
– Lublaně. Po téměř osmihodinové cestě nás 
přivítali naši slovinští kamarádi se svými ro-
dinami, aby si nás odvezli do svých domovů. 
Po ubytování a výborném nedělním obědě 
jsme se opět všichni potkali v centru města, 
abychom se podívali po památkách, projeli 
se lodí po řece, nakoupili si suvenýry, ale 
hlavně se všichni lépe poznali. Po náročném 
dni jsme se všichni těšili, až si odpočineme 
v postelích hostitelských rodin. Druhý den 
nás čekal program v malé škole ve vesničce 
Bevke nedaleko Lublaně, kde jsme hráli hry 
a tvořili, ale hlavně celý den trávili společ-
ně na školní zahradě, která nabízí spoustu 
aktivit. Po procházce do místní přírodní 
rezervace a odpolední grilovačce s místními 
specialitami, které pomáhali připravovat 
žáci, jsme se vrátili do rodin a zažili večerní 
program s našimi hostiteli. V úterý pro nás 
uspořádala škola výlet na slovinské pobřeží 
s prohlídkou města Piran a koupáním na plá-
ži v letovisku Isola. Krásné počasí, teplé mo-
ře a pizza k obědu nám připomněla blížící se 
prázdniny a dovolenou u moře. Rozlučkový 
večer v rodinách, kde jsme dostali spoustu 
dárků na památku, nás všechny dojal, a tak 
jsme si slíbili, že se určitě ještě uvidíme, až 
nás navštíví v příštím roce. Ve středu už jsme 
jen očekávali příjezd domů a po celoden-
ním cestování vlakem jsme moc rádi viděli 
své rodiče na nádraží v Protivíně. Pobyt 
se nám moc líbil, přinesl spoustu zážitků 
a zkušeností a moc se těšíme, až budeme 
moci našim slovinským kamarádům jejich 
pohostinnost oplatit.

Z. Manová
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ČTYŘI ROKY UTEKLY „JAKO VODA“
a snažíme se, aby výsledech byl nadčasový. 
Dále jsme v tomto období zřídili dva nové 
krizové byty, které slouží lidem zejména 
v těžkých životních situacích. Neopomí-
náme ani zeleň ve městě i obcích a kromě 
nových výsadeb, zejména alejového typu, 
pravidelně ošetřujeme platanovou alej 
a obnovujeme sady a parky a revitalizujeme 
jednotlivé návsi obcí. A nyní k nejrozsáh-
lejší investiční činnosti města, čímž jsou 
jednoznačně rekonstrukce silnic (průtah 
městem – 1. a 2. etapa, ulice Pod Lesem, 
Purkyňova, Na Chmelničkách, B. Němcové, 
Fučíkova, ul. Ve Školce a část ul. Oborská – 
ve všech těchto případech se měnily všech-
ny inženýrské sítě – vodovody, kanalizace, 
kabeláž, chodníky, veřejná osvětlení, a byly 
vybudovány nové asfaltové vozovky včetně 
parkovacích stání a v neposlední řadě nové 

vozovky mezi obcemi Myšenec – Maletice, 
Milenovice – ke mlýnu, Těšínov a průtah 
Krčí k mlýnskému rybníku. Dále jsme 
opravili řadu místních komunikací asfal-
tovým recyklátem, a to v obcích Selibov, 
Myšenec, Milenovice a Záboří. Dále se 
nám podařilo odkanalizovat obec Myšenec 
včetně nového vodovodu a vyměnit techno-
logii kalolisu v naší ČOV. Z důvodu velké 
finanční náročnosti a nemožnosti získání 
dotačního titulu město upustilo od svého 
záměru výstavby venkovního koupaliště 
a dalo přednost investicím do infrastruktury. 
Dalším objektem, který chceme důstojně 
opravit, je budova smuteční síně na hřbi-
tově, kde zahájení prací bylo z důvodu 
náročnosti rekonstrukce tohoto památkově 
chráněného objektu posunuto na říjen letoš-
ního roku. Toto v krátkosti je asi shrnutím 
těch nejvýznamnějších investičních akcí 
za poslední čtyři roky.

Nezapomínáme ani na kulturní a spole-
čenské dění ve městě, a zejména na zacho-
vání tradic, mezi které řadíme novoroční 
ohňostroj, svatoanenskou pouť, městské 
slavnosti a rozsvícení vánočního stromu. 
V těchto tradicích budeme nadále pokra-
čovat.

Tyto obrovské investice a jednotlivé 
akce, které jistě kladně mění náš život 
ve městě i obcích, můžeme provádět ze-
jména proto, že město je ve velmi dobré 
ekonomické kondici a je vnímáno jako 
spolehlivý partner vůči finančním institu-
cím. Na základě finančního auditu, který si 
naše město nechalo vypracovat, jsme byli 
zařazeni do skupiny AA++, což je nejvyšší 
možný kredit.

Na  závěr  mi  dovolte  poděkovat  jak 
zastupitelstvu města, radě města a úřadu 
města, tak všem lidem, kteří pomohli dostat 
naše město tam, kde je.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Krádež svršků
 Protivínští policisté zpracovávali 

ve zkráceném přípravném trestním 
řízení případ odcizení věcí ze sušá-
ku ve společných prostorech místní 
ubytovny. Mladý muž (1992) si vy-
slechl sdělení podezření ze spáchání 
trestného činu krádež. V době od 10. 
do 12. srpna 2018 měl na ubytovně ze 
sušáku odcizit dvě mikiny a ručník. 
Neměl se zákonem problémy poprvé, 
již v minulosti byl za majetkovou 
trestnou činnost odsouzen.

Údery a vyhrožování
 V úterý 7. srpna dopoledne vyjíž-

děli protivínští policisté řešit případ 
konfliktu mezi partnery v jednom 
z místních bytů. Mladý muž měl 
během návštěvy u své přítelkyně 
ženu několikrát udeřit do hlavy, ničit 
zařízení bytu a také poškozené vyhro-
žovat zabitím. Žena utrpěla zranění, 
se kterými byla ošetřena u lékaře.

 Policisté podezřelému muži sdělili 
podezření ze spáchání trestného činu 
nebezpečné vyhrožování a případ 
řešili ve zkráceném přípravném trest-
ním řízení.

Chlapec na čtyřkolce
 Dne 5. srpna krátce po jednadvacáté 

hodině přijal operační důstojník 
na lince 158 oznámení, které vždy 
zalarmuje veškeré síly a prostředky, 
nebylo tomu jinak ani v tomto přípa-
dě. Rodina z Protivínska pohřešovala 
malého chlapce (2014), který jezdil 

na dětské čtyřkolce, ale nevrátil se 
domů.

 Rodina nejprve hledala dítě sama, 
v lese však nalezli pouze zapadlou 
čtyřkolku. Okamžitě po oznámení 
na místo vyjížděli policisté z řad 
pořádkové policie, dopravní policis-
té, psovodi i kriminalisté. Připraven 
ke vzletu byl i policejní vrtulník 
a připraveni k zásahu byli i policisté 
jihočeské zásahové jednotky. Vyjíž-
děli také profesionální i dobrovolní 
hasiči.

 Během pátrací akce zazněla do vy-
sílaček a telefonů ta nejlepší zpráva: 
„Chlapec nalezen, je v pořádku“. 
Na ztracené dítě narazili cyklisté, 
chlapec vyčerpán chůzí lesem spal 
na silnici. Policisté byli v tu chvíli 
kousek od místa nálezu a tak si 
pohřešovaného hocha od cyklistů 
převzali. Malého motorkáře předali 
po vyšetření zdravotnickou záchran-
nou službou šťastným rodičům a akce 
mohla být ukončena.

Krádež přepravek
 Škodu přesahující 5 000 korun způ-

sobil zatím nezjištěný zloděj, který 
se v noci z dvanáctého na třináctého 
července dostal do skladu protivínské 
firmy a odcizil zde šest a třicet pře-
pravek s prázdnými lahvemi od piva 
i limonád.

 Na místo činu vyjížděli protivínští 
policisté i kriminalistický technik, 
který zajistil stopy.

RADA MĚSTA ZASEDALA
Vybráno z usnesení RM dne 8. 8. 2018
– souhlasí
 s ukončením nájemní smlouvy na pozemek p. č. 297, 

vodní plocha, rybník o výměře 1950 m2 v kú Těšínov 
u Protivína dohodou k 30. 6. 2018

 a souhlasí
 se zveřejněním záměru pronájmu předmětného 

pozemku
– bere na vědomí
 zápis z komise pro posuzování majetkových převodů 

ze dne 6. 8. 2018
 a souhlasí
 s prodejem části pozemku p. č. 476/1, ost. plocha, 

ost. komunikace o vým. cca 4 m2 v kú Myšenec
 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru prodeje části tohoto pozemku
– souhlasí
 s propagací města Protivín v rámci spolupráce s Cyk-

listickým klubem, z.s. Jindřichův Hradec při pořádání 
mezinárodního cyklistického etapového závodu 
Okolo jižních Čech – cíl IV. etapy závodu v  sobotu 
8. 9. 2018

 souhlasí
 v rámci Smlouvy o propagaci s poskytnutím částky 

100.000,- Kč z rozpočtu města (propagace)
 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné Smlouvy 

o propagaci
– schvaluje
 předložený Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu 

„Průtah městem Protivín – II. etapa Mírová ul. – 
Vodohospodářské objekty“ se společností Š+H 
Bohunice, s.r.o., Temelín

 a pověřuje
 starostu města jeho podpisem
– bere na vědomí
 zahájení akce „Revitalizace parku u sv. Anny v Protiví-

ně“ odbornou firmou Stromy od A – Z výškové práce 
– Bohuslav Řepka, Smrkovice, Písek, za nabídkovou 
cenu 145.440,- Kč

– souhlasí
 s přijetím finančního daru ve výši 5.000,- Kč od paní 

Mgr.  Machačové, Písek, který bude použit na  fi-
nancování vzdělávání, příp. na  financování dalších 
aktivit, které jsou uvedeny v ust. § 20, odst. 8 zákona 
č. 586/1992 Sb.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do říjnových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 8. 10. 2018
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 22. 10. 2018  

Městská knihovna Protivín se jako 
každý rok připojuje již k 22. ročníku 
celorepublikové akce Týden knihoven, 
který probíhá od 1. do 7. října na téma 
regionální historie. Pro své čtenáře jsme 
opět připravili kromě tradičních akcí 
i řadu dalších aktivit.

V úterý 2. října nás navštíví nám 
již známý Ondřej Fibich s přednáš-
kou „Klostermann známý – neznámý. 
Představí nám šumavského spisovatele 
z nezvyklých úhlů. Kolik bylo na Šumavě 
Klostermannů? Viděl spisovatel UFO? Jak 
se Češi odvděčili jeho příbuzným? Na tyto 
otázky bychom měli dostat odpovědi. Před-
náška bude spojena s promítáním dobových 
fotografií i s možností zakoupit edici knih 
Vzpomínky na Šumavu I – IV se slevou.

Středu 3. října 2018 vyhlašujeme 
za „Den pro výměnu dětských knih“. 
Tedy den, kdy si můžete do knihovny přijít 

TÝDEN KNIHOVEN OD 1. DO 7. ŘÍJNA 2018
vyměnit dětské knihy, které už doma nepo-
třebujete a vybrat si jiné. Den pro výměnu 
dětských knih slouží nejen k účelu směny 
čtiva, ale také jako možnost si o knihách 
popovídat s dalšími čtenáři i knihovníky. 
Pozor, knihy musí být ve výborném fyzic-
kém stavu! Měníme kus za kus.

Akce „Vítáme tě mezi námi“ bude 
probíhat po celý týden. Každý nově zare-
gistrovaný dětský čtenář kromě registrace 
zdarma obdrží od knihovny drobný dárek.

Poznáváme zajímavé knihy a jejich  
autory – tak se jmenuje naše nabídka, 
kterou mohou využít všichni čtenáři, kteří 
chtějí poznat tituly z archivu knihovny. 
Zájemci obdrží nabídku u výpůjčního pultu.

Tradiční akce v Týdnu knihoven:
• registrace nových čtenářů zdarma na do-

bu 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

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Hana Marie Körnerová: Dlouhá cesta – 
pokračování příběhu z přelomu 18. a 19. 
století
Hana Marie Körnerová: Císařská 
vyhlídka – závěr příběhu
František Hobizal: Šumavská trilogie 
– zachycuje poválečné období, kdy byli 
z rodné Šumavy odsunuti němečtí oby-
vatelé a nastoupili „zlatokopové“... S jejich 
odchodem mizela i víra a pustly kostely.
Laura Janáčková: CHOPN – jak 
rozdýchat plicní onemocnění
Marie Bartošová: Proměny Marty 
Krásové – život protivínské rodačky 
Marty Krásové
Vladimír Seifert: Počasí? – 100+1 
záludných otázek

Pro děti:
Elena Favilli, Francesca Cavallo: 
Příběhy na dobrou noc pro malé 
rebelky – sto krátkých příběhů vypráví 
osudy stovky mimořádných žen 
z minulosti i současnosti

Holly Bourne: Už jsem normální?!? – 
bestseller, který by neměl chybět v žádné 
holčičí knihovně
Iva Procházková: Soví zpěv – Brémy 
roku 2046
Petr Hugo Šlik: Tajemství jeskyně 
pokladů – dobrodružství dvanáctiletých 
kamarádů z Klárova
Petr Hugo Šlik: Ve staré cihelně se svítí 
– pokračování dobrodružného příběhu 
Tajemství jeskyně pokladů
Petr Hugo Šlik: Po stopách ztraceného 
syna – třetí klárovské dobrodružství
Historie světa – dobrodružná výprava 
do historie
Stříbrné pohádky pro malé čtenáře – 
nádherně ilustrované klasické pohádky
Zvířata celého světa: živočichové 
z nejrůznějších prostředí

Srdečně vás zveme na výstavu obrazů a plastik „Vzdálené dimenze 2018“. Výstava potrvá 
do 29. září 2018 a poté ji vystřídá přehlídka akvarelů z dílny Pepína Balka a fotografie 
Veroniky Pilařové.
Přenesou vás na kouzelná zákoutí „matičky“ Prahy.

V prostorách infocentra můžete v měsících září a říjen zhlédnout fotografickou tvorbu 
zakladatelky Protivínského fotoklubu Mgr. Jany Houdkové a Mgr. Martina Johanny.

Těšíme se na vaši návštěvu:
– do konce září – denně od 9 do 17 hodin.
– od října – pondělí – pátek od 8 do 16 hodin

Pozvání do Kaplanky
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Volební okrsek číslo 1 – volební místnost v Měst-
ském kulturním středisku Protivín, Mírová 337, 
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:

Bor, Čechova, Dvořákova, Havlíčkova, Husova, Jiráskova, 
Krátká, K  Rybníčku, Lesní, Luční, M. Krásové, Mírová, 
Oborská, Partyzánská, Pivovar, Smetanova, Studniční, 
Svatoanenské náměstí, Švermova, U Nadjezdu, Ve Školce 
a Zborovská.

Volební okrsek číslo 2 – volební místnost v družině 
ZŠ Protivín, Komenského 238 (přístup od školního 
hřiště), pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:

B. Němcové, Družstevní, Fučíkova, Fügnerova, Komenské-
ho, Na Chmelničkách, Palackého, Purkyňova, Sportovní, 
Tyršova a Zelenohorská.

Volební okrsek číslo 3 – volební místnost v Domě 
pečovatelské služby Protivín, Masarykovo náměstí 
21, pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:

Bečelov, Blanická, Hřbitovní, Chelčického, Jabloňová, 
Jeronýmova, K  Lomu, Krčská, Masarykovo náměstí, 

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

Starosta města Protivína v souladu s ustanovením § 29 zákona číslo 491/2001 Sb.,  
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e,
že volby do zastupitelstva města Protivín se uskuteční dne 5. října 2018  

od 14.00 do 22.00 hodin a dne 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volby se uskuteční v 11 volebních okrscích:

Na Skále, Na Vyhlídce, Nad Rybníkem, Ostrov, Pod Lesem, 
Rabiňská, Šípková, Třešňová, Zábořská, Zámek, Zámecká, 
Zahradní a Žižkova.

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

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

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

Volební okrsek číslo 7 – volební místnost v Těšíno-
vě čp. 8 – požární zbrojnice, pro voliče s trvalým 
pobytem v obci Těšínov.

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

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

Volební okrsek číslo 10 – volební místnost v Ma-
leticích čp. 19 – osadní výbor, pro voliče s trvalým 
pobytem v obci Maletice.

RADA MĚSTA ZASEDALA
Vybráno z usnesení RM dne 29. 8. 2018
– souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti za účelem zřízení, provozování, údržby 
a  oprav a  též práva provádět úpravy za  účelem 
modernizace nebo zlepšení výkonnosti podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a sí-
ťového rozvaděče v pozemcích 435/1, 435/3, 801/1, 
802/3, 2712/1 a 2770/2 v kú Protivín, za jednorázo-
vou náhradu ve  výši cca 19.450,- Kč + DPH, když 
přesná náhrada bude určena po  dokončení stavby 
na  základě skutečného zaměření a  vyhotoveného 
GP; GP, smlouva a poplatek za návrh na vklad do KN 
budou nákladem oprávněného

– schvaluje
 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „Protivín – Obnova 

kanalizace a vodovodu v ulicích Ve Školce, Oborská 
a Obnova místní komunikace Ve Školce v Protivíně“, 
kterým se posunuje termín dokončení stavby 
na 31. 10. 2018

 a pověřuje
 starostu města jeho podpisem

– 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 sou-
ladu s § 2 odst. 2 vyhlášky o předškolním vzdělávání 
č. 14/2005 Sb., v  návaznosti na  § 23 odst. 5 zák.  
č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon)

Volební okrsek číslo 11 – volební místnost v Seli-
bově 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, 
popřípadě státní občanství státu, jehož občané 
jsou oprávněni volit na  území České republiky, 
platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky, jde–li o cizince průkazem 
o  povolení k  pobytu. Neprokáže–li volič svou 
totožnost a státní občanství České republiky, po-
případě státní občanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni volit na území České republiky, nebude 
mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem 
konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič mů-
že obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravot-
ních, důvodů městský úřad a v den voleb okrskovou 
volební komisi o  to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena.

Jaromír Hlaváč
starosta města

PI
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V pátek skončil softbalový tábor 
a hned v sobotu jsme vyrazili do osa-
dy Poušť u Bechyně, kde se konal 
tábor pro rodiny s malými dětmi. 
Kapacitu tábora jsme vyčerpali, takže 
nás bylo kolem padesáti. Pro děti jsme 
připravili program zaměřený na zvířa-
ta v Bibli. Děti si vyzkoušely tvoření 
z pěny. Podařilo se jim vyrobit vskutku 
nádherné obrazy. S pomocí rodičů si 
ušily různá zvířátka na prst, která jim 
zůstala na památku. Nechybělo ani tra-
diční vyrábění triček, která si každý po-
maloval, jak sám chtěl. Navštívili jsme 
Zemědělské muzeum v Netěchovicích, 
které doporučujeme všem rodinám. 
Na své si přijdou děti i rodiče a pro 
nás z Protivínska je to, co by kamenem 
dohodil. Nechyběla spousta her v areálu 
ani v lese, ve čtvrtek večer jsme uspořá-
dali noční hru. Děti musely nejen projít 

Poušť pro rodiny s dětmi
celou trasu, ale musely pozorně sledovat 
cestu, aby našly své zvířátko, které si 
nakonec odnesly domů. S dospělými 
jsme probírali ovoce Ducha svatého, ji-
miž jsou láska, radost, pokoj, trpělivost, 
laskavost, dobrota, věrnost, tichost a se-
beovládání. Uznejte, že těchto vlastností 
je věru třeba, abychom uměli vychová-
vat své děti, ale také vycházet s lidmi 
okolo sebe, ať už v rodině, zaměstnání 
nebo se sousedy. O naše žaludky se letos 
s velkým úspěchem postaraly Maruška 
Kupcová a Mirka Vojtěchovská. Moc 
jim děkujeme, protože jsme si opravdu 
pomlaskávali.

Děkujeme Komunitní nadaci Blanic-
ko-Otavské a městu Protivín, z jejichž 
grantů jsme mohli přispět na pobyt 
i na výrobky a tvoření.

M. Šálková

Jako každý rok, do prázdnin jsme sko-
čili hned, když začaly. V sobotu 30. června 
přijelo devět Američanů z Tenne ssee. Letos 
se zdálo, že se softbalový tábor snad ani 
neuskuteční. Nemohli sehnat tým, který by 
pokryl lektorskou část. Nakonec přijela celá 
rodina našich dlouholetých přátel, a když 
Jennifer, maminka a vedoucí výpravy již 
několik let, oslovila s prosbou o modlitby 
své známé a přátele, přihlásily se dvě kama-
rádky z jejich církevního sboru, učitelky se 
skvělým smyslem pro humor, a tři dospívají-
cí děti od sestry Jennifer, které v současnosti 
žijí ve Španělsku. Rozhodně si všechny naše 
malé i velké získaly svým elánem, vtípky 
a sportovním nasazením. Celý týden nám 
přálo počasí, na hřišti jsme měli ideální 
podmínky, a tak děkujeme za pronájem 
hřiště. O naše žaludky se skvěle starali 
v restauraci U Rychtářů. Tomáš Honis nás 
obsluhoval každý den s úsměvem na tváři, 
i když se měl co otáčet. Děti kromě softbalu 
hrály i jiné hry, odpoledne došlo i na tak 
populární a oblíbený fotbálek. Angličtinu 
děti promrskávaly během dne a odpoledne 
se zintenzivnila biblickým příběhem a po-
vídáním ve skupinkách. Tradičně ve čtvrtek 
jsme uspořádali posezení s rodiči, které se 
zdá být stále oblíbenější, což nás těší a jsme 
velmi rádi, že rodiče přicházejí. Nejvíc nás 
ovšem těší zájem dětí o tento tábor. Jsme 
vděční, že dlouholeté partnerství s Johnson-
city District v TN stále tak dobře funguje 
a že s lety roste a upevňuje se. Jejich nasa-
zení pro službu mladým a dětem je mnohem 
větší, než si umíme představit. Jsme rádi, že 
víra, která nás spojuje, není jen křestní list 
nebo členství k nějaké církvi, ale projevuje 
se velkou obětavostí, vytrvalostí, věrností 
a hledáním způsobů, jak ukázat, že Bůh je 
živý a na každém člověku mu záleží. V Bibli 
je napsáno pro ty, kdo věří, aby vše dělali 
s láskou a bez pochybování. A tihle naši 
přátelé to opravdu takto umí.

M. Šálková

Prázdniny 
s Pastelkou

Hastrmani, víly a ostatní pohádková havěť z Pohádkové kovár-
ny v Selibově vás srdečně zvou v sobotu 22. září 2018 od 14 hodin 
na  tradiční akci „UKLÁDÁNÍ HASTRMÁNKŮ K  ZIMNÍMU SPÁNKU 
A ŠTRŮDLOVÁNÍ.

Pro malé návštěvníky je připravena hudební hastrmanská pohádka 
Divadla M, uložíme hastrmánky k zimnímu spánku a zazpíváme jim ukolé-
bavku. Vodnický sněm pak zvolí Hastrmánka roku. Ale odměny dostanou 
úplně všichni malí i velcí, kteří přijdou ve vodnickém nebo vílím převleku.

No a dospěláci si budou jako každý rok moci zasoutěžit o nejlepší 
jablíčkovou mňamku! Jestli něčí babička, maminka, teta nebo i tatínek 
umí péct ten nejdobřejší štrůdl, stačí, když upeče o jeden víc a donese 
ho k nám do kovárny do 15 hodin. Odborná porota, v čele s baletním 
mistrem Vlastimilem Harapesem, následně vybere vítěze – každoročně se 
do soutěže hlásí okolo 30 hospodyněk, které chtějí předvést své umění, 
a výtvory jsou to vždy krásné a výborné.

A kdo jiný by měl zahrát k poslechu (a třeba i k tanci) než naše oblí-
bená country kapela ŽÍZNIVÍ DUBÁCI!
Více informací: tel.: 724 913 100, 604 900 985,  
e-mail: info@pohadkovakovarna.cz
www.pohadkovakovarna.cz

UKLÁDÁNÍ HASTRMÁNKŮ K ZIMNÍMU  
SPÁNKU A ŠTRŮDLOVÁNÍ

POHÁDKOVÁ KOVÁRNA V SELIBOVĚ U PÍSKU
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SLAVNÉ OSOBNOSTI A RODINY

V protivínském zámku se po staletí roz-
hodovalo o dění v širokém okolí od Chřeš-
ťovic po Kestřany a od Tálína po Číčenice. 
Příběh protivínského panství o poslední 
celkové výměře 8 281 ha (z toho 757 ha 
rybníků a 3 663 ha lesů), k němuž patřilo 
12 dvorů, 3 lihovary, pivovar, sladovna, 
mlékárna a celá řada dalších budov ukončila 
pozemková reforma. (Přídělový komisař 
Vilém Kuhn začal v prvním poschodí pro-
tivínské mlékárny úřadovat 6. 11. 1922, 
rozhodným dnem pro převzetí půdy bylo 1. 
10. 1923 a rybníků 1. 12. 1923.) Dnes se po-
ohlédneme po osudech schwarzenbergských 
úředníků, kteří psali jeho poslední kapitolu.

„Odešel hospodář... Stromy a květy 
osiřely a ptačí zpěv už nenachází ozvěny 
v pískání zahradníkově. Vzpomínka na něj 
se zachytila navždy v srdcích jeho přátel, 
vzpomínka na toho, kdo se tak hrdě hlásil 
k češství mezi německým úřednictvem a kdo 
uměl tak vroucně rozmlouvat s přírodou“, 
loučí se Marta Mašková ve Vodňanských no-
vinách. Možná vás překvapí, že slova nejsou 
věnována lesníkovi nebo zahradníkovi, ale 
vrchnímu revidentovi (tj. úředníkovi), a to 
ještě s nečesky znějícím jménem, Walter 
Froon. Ani jedno z nich však není lživé.

Walter Froon se narodil 2. dubna 
1866 v Petrově dvoře u Netolic jako syn 
knížecího nadlesního Josefa Froona. 
Uprostřed jihočeských lesů dospěl v nadše-
ného milovníka přírody. Vystudoval gym-
názium a hospodářskou školu v Libverdě 
a 1. 1. 1888 dle rodové tradice nastoupil 
do schwarzenbergských služeb do ústřední 
účtárny v Třeboni. Od roku 1902 byl jeho 
život svázán s Protivínem, kam byl přeložen 
jako správce pivovaru. V letech 1910/11 

Poslední úředníci protivínského panství
pobýval služebně ve Vídni jako správce 
skladu piva, ale nebyl zde šťasten. „Odkázán 
nějakou dobu na kancelářský život ve Víd-
ni, celým svým srdcem toužil po návratu 
do Čech a tam, kde je k přírodě blíž. Jeho 
touha se vyplnila, vrátil se na český jih 
a zůstal mu věren,“ píše opět M. Mašková. 
Nastoupil jako místní revident v Protivíně 
a roku 1918 byl povýšen na vrchního re-
videnta. Po skončeném záboru byl Walter 
Froon tím, kdo likvidoval administraci 
protivínského velkostatku a poté, roku 1928, 
odešel na trvalý odpočinek.

Jeho životní strategie byla tolik podobná 
s jinými jeho postavení. Oženil se s dcerou 
vodňanského starosty Ferdinanda Maška, 
Antonií, a na penzi si ve vodňanském par-
kánu postavil malou vilku se zahradou, kde 
s mladistvým nadšením pěstoval květiny 
a ovocné stromy. Rozmlouval s ptáky, po-
znával je podle zpěvu a letu, to se mu vra-
cely vzpomínky na šťastné mládí uprostřed 
lesů. Domek si dodnes můžete prohlédnout 
v ulici ČSLA, jde o čp. 40 na nároží vedle 
vodňanské polikliniky.

Šlechtická rodina Froonů byla v kní-
žecích službách po staletí. Jakub Claudius 
de Froon, syn poštovního správce z Vídně, 
byl r. 1715 přijat jako písař (tajemník) 
k purkrabímu v Protivíně. V Protivíně tedy 
nepřetržitá řada Froonů sloužících schwar-
zenbergskému rodu roku 1715 začala a zde 
také roku 1928 skončila. Walter Froon byl 
nejen posledním úředníkem protivínského 
panství, ale posledním mužským potomkem 
svého rodu vůbec. Zemřel ve Vodňanech 
v neděli 15. 8. 1937.

Druhým mužem, o němž se dnes zmí-
níme, je poslední ředitel protivínského 
panství, Josef Weber. Narodil se 4. ledna 
1860 v Rohanově (Tonnetschlag) u Pra-
chatic, také do rodiny knížecího lesníka. 
Vystudoval vysokou zemědělskou školu 
ve Vídni a k 1. 1. 1883 nastoupil jako aspi-
rant při hospodářské správě v Libějovicích. 
Následně působil na severočeském panství 
Cítoliby u Loun a roku 1893 se stal sekre-
tářem Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu. 
O tomto svém působení nám zanechal 
vyprávění v časopisu Tradice. V něm po-
pisuje rytmus knížecího dne a také roku 
s pravidelně se střídajícími pobyty na růz-
ných rezidencích. Vzhledem k lovecké vášni 
Adolfa Josefa se tento rytmus podroboval 
termínům odstřelů a životnímu cyklu divoké 
zvěře. V čase jelení říje tak vlastník velké 
části jižních Čech a Šumavy rozhodoval 
své záležitosti v lovecké chatě na Boubíně 
a jeho sekretář pracoval v zátoňské mys-
livně a denně na chatu docházel referovat. 
„Stalo se jednou, že paní kněžna mezi mým 
předčítáním upozornila, že jest slyšeti ne-
daleko jelena: Kníže vstal, v oděvu tak jak 
byl, seděl při práci, vyšel ven. Přišoural se 
ke zvěři a zanedlouho se vrátil s bukovým 
úlomkem za kloboukem. A usmívaje se 
prohodil k paní kněžně: „Jeleni nenechají 

člověka klidně pracovati.“ Načež si zapálil 
doutník a pokračoval se mnou v práci,“ 
vzpomíná Weber. Knížecí lovecká sezóna 
pravidelně končívala honem v okolí Zlatého 
vrchu a Radan a vrchnost na něj z Hluboké 
přijížděla zvláštním vlakem k Heřmani.

Protivína se týká také vzpomínka na ne-
omalený dopis, který kníže obdržel: „F. B., 
měšťan a majitel domu v P., jenž sousedil 
s knížecím pivovarem, chtěl tento svůj 
dům směniti za jiný dům knížecí a dostati 
ještě příplatek čtyř tisíc zlatých. Psal tedy: 
„Dejte mi, Jasnosti, ten dům a 4000 zlatých 
a já Vám dám svůj dům, jejž pivovar dobře 
může potřebovati. Protože však předvídám, 
že Vaše Jasnost zase řekne: „Ne!“, tak 
mohu se z toho jen těšiti, jestliže cukr ještě 
více klesne na ceně! S nejhlubší úctou F. B. 
v P. 21. 2. 1894.“ V té době pod pivovarem 
v Protivíně ještě pracoval knížecí cukrovar.

Roku 1903 byl Josef Weber jmenován 
ředitelem panství v Protivíně a působil zde 
až do svého, jak píše neradostného, odcho-
du během provádění pozemkové reformy 
roku 1924. Bytem ředitele panství byl 
odnepaměti dům vpravo od zámecké brány 
u cesty na Milenovice, dnes Zámek 519/8. 
V Protivíně se aktivně účastnil veřejného 
života, byl např. zakládajícím členem míst-
ní odbočky Červeného kříže, ale protože 
musel výrazně reorganizovat hospodářství 
velkostatku, nebyl v dělnických kruzích 
příliš oblíben. Obraz, který nám zanechaly 
tehdejší noviny, je tak rozporuplný. V roce 
1935 nacházíme Josefa Webera na penzi 
v Písku v domě v Roháčově ulici.

Bohumír Bernášek,
Prácheňské muzeum v Písku

Walter Froon.

Josef Weber na cestě s referátem do chaty 
na Boubíně.
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Ve čtvrtek 16. srpna se sešli členové 
a příznivci Protivínského vlastivědného 
klubu na letním podvečerním posezení 
v sídle klubu, v bývalé schwarzenbergské 
sušárně cihel. V tomto romantickém prostředí 
za bývalou bažantnicí směrem na Milenovice 
se příjemně odpočívalo a debatovalo o dalších 
akcích klubu. Předchozí činnost byla připome-
nuta prezentací minulých besed a záznamem 
z posledního zdařilého klubového výletu 
na Vodňansko a Bavorovsko. O pohoštění bylo 
postaráno, došlo i k opékání vuřtů a klobás.

LETNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ PVK

Zúčastněným se také dostalo poučení 
o historii místa – vždyť se sešli zájemci o his-
torii města a okolí! Předsedkyně klubu, H. 
Mašindová, hovořila o tzv. Schwarzenbergské 
(panské) cihelně, která byla v těchto místech 
v činnosti od roku 1851.
Některé údaje o práci v cihelně stojí za po-
všimnutí.

Cihlářství patřilo ke starým středověkým 
řemeslům, zvláště na konci raného feudalismu 
(konec 12. stol.), kdy bylo dřevo jako původní 
stavební materiál nahrazováno cihlami.

Práce v cihelně začínala v hliništi, kde 
hlináci hlínu nakopali a vybrali kamínky 
a organické příměsi. Hlínu pak mísili – po-
lévali vodou, šlapali nebo tloukli palicemi. 
Takto připravené zásoby hlíny řemeslníci 
přikryli rohožemi. Následovalo tvarování ci-
hel. Cihlář oběma rukama část hlíny odebral, 
obalil na stole pískem a natlačil do formy. 
Dřevěným cihlářským nožem se horní strana 

tohoto rámečku seřízla a cihla byla uložena 
na urovnanou a pískem posypanou zem k su-
šení. Po uschnutí se ukládaly cihly do velké 
kůlny na 2 i více měsíců k vyzrání.

K pálení cihel sloužily pece klenuté i ne-
klenuté, na venkově se pálilo v polních pecích, 
milířích nebo jámách. V peci se zpočátku pod 
mírným ohněm po dobu 2 – 3 dní cihly dosušo-
valy. Když už nevycházela z pece pára, topilo 
se k hlavnímu vypalování, až začal vrchem 
pece prošlehávat plamen (16 – 20 hodin). 
Cihly od topeniště byly rozpálené doběla, byly 
nejtvrdší a používaly se na obvodové zdivo. 
Cihly z hořejší části pece, rozpálené v menším 
žáru dočervena, byly měkčí a vhodné na výpl-
ně a příčky. Pec se pak na 2 – 3 týdny uzavřela 
a nechala pomalu chladnout.

Jak se poznala kvalitně vypálená cihla? 
Nu – na poklep jasně zněla, měla červenou 
nebo žlutočervenou barvu. Kolik cihel se 
najednou vypálilo – to záleželo na velikosti 
pece, počtu topenišť a průduchů. V pecích 
s občasným provozem se vypálilo současně 
30 – 50 tisíc cihel, mnohem výkonnější a vý-
hodnější byly kruhové pece s nepřetržitým 
pálením. V kruhové peci Josefa Řežábka 
(pracovala v Protivíně od r. 1907), bylo 
14 komor, denně se vypálila jedna na 20 – 30 
tisíc cihel.

Práce ve schwarzenbergské panské cihelně 
skončila vybráním hlíny (před rokem 1902), 
ale to už od konce 19. století byla v sousedství 
cihelna Jana Kandy a výše zmiňovaná kruhová 
cihelna Josefa Řežábka.

Z kolny (sušárny) panské cihelny byl 
vytvořen schwarzenbergskou správou seník. 
Po pozemkové reformě r. 1923 koupil zdejší 
hliniště i seník Jaroslav Novotný, dědeček 
paní Mašindové.

Za hezky prožitý podvečer patří podě-
kování hostitelům, ostatním účastníkům 
za vytvoření příjemné atmosféry, FK Protivín 
za umožnění přepravy starších účastníků klu-
bovým autobusem a v neposlední řadě i řidiči 
p. V. Růžičkovi.

Setkáním  bylo  zahájeno  letošní  pokra-
čování přednášek, besed a dalších akcí Pro-
tivínského vlastivědného klubu. Budou včas 
plakátovány, srdečně všechny zveme.

PVK

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 12.	7.	dcera	Emma
	 Zuzaně	Dorschnerové	z	Protivína

	 19.	7.	dcera	Kateřina
	 Janě	Klimešové	ze	Skal

	 4.	8.	syn	Matyáš	Rout
	 Pavle	Hřebečkové	z	Protivína

	 7.	8.	syn	Tomáš	Köhler
	 Veronice	Votýpkové	z	Protivína

	 8.	8.	syn	Radek
	 Kláře	Fakolové	z	Protivína

	 13.	8.	syn	Štěpán
	 Martině	Cvrčkové	z	Protivína

	 17.	8.	syn	Timon
	 Ing.	 Monice	 Kohoutové	 ze	 Žďár-

ských	Chalup
	 22.	8.	dcera	Anna	Křehlíková

	 Ing.	Jaroslavě	Plaché	z	Protivína

	 28.	8.	syn	Teodor	Pícha
	 Tereze	Křepelové	z	Chvaletic

	 29.	8.	dcera	Tereza	Bryndová
	 Markétě	Uhlířové	z	Protivína

	 31.	8.	syn	Jiří
	 Stanislavě	Vašinové	ze	Záboří	

ZEMŘELI
	 10.	7.	Stanislav	Zeman

	 72	let,	Protivín
	 23.	7.	Valentin	Pfeifer

	 75	let,	Žďár
	 8.	8.	Václav	Mikšíček

	 95	let,	Protivín
	 3.	9.	Pavel	Škách

	 74	let,	Protivín
	 5.	9.	Anna	Kolaříková

	 90	let,	Žďár

Řádková inzerce
Prodám 2 matrace – rozměr 190 x 80 cm, 
původní cena 14 tis. Kč, nyní (za obě) 
1 200,- Kč
Tel. 731 915 624

Dne 25. srpna se dožila 80 let 
paní Dana Trnková, naše drahá 
maminka, babička a prabička.

Vše nejlepší, 
hlavně hodně 
zdraví, štěstí 
a spokojenosti 
přejí synové 
Milan, Petr 
a dcera Soňa 
s rodinami

Blahopřání



říjen 2018
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Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

středa 3. října v 19 hodin film USA
SESTRA

Horor/mysteriózní/thriller. Zažij nejtemnějsí kapitolu ze světa filmu V  zajetí 
démonů. Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan se ujal snímku, ve kterém se 
vrací zlovolná síla v podobě démonické řádové sestry.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 98 minut, vstupné 110 Kč

pátek 5. října v 19 hodin 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
neděle 7. října v 16 hodin film Francie
BELLA A SEBASTIAN 3

Rodinný film. Uběhly dva roky od  posledního příběhu o  přátelství mezi Bellou 
a Sebastianem. Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka tří roztomilých štěňátek.  
Pierre a Angelina budou mít svatbu a sní o novém životě na jiném místě než v ho-
rách…
Mládeži přístupný, dabováno, 91 minut, vstupné 110 Kč

neděle 7. října v 19 hodin film Francie
LÁSKA BEZ BARIÉR

Komedie. Jocelyn je úspěšný podnikatel, sukničkář a nenapravitelný lhář. Snaží se 
svést mladou a krásnou Julii předstíráním, že je tělesně postižený. Ale ta mu představí 
svou sestru Florence na invalidním vozíku, která o něj chce začít pečovat. Jeho srdce 
zajásá…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 107 minut, vstupné 90 Kč

středa 10. října v 19 hodin film ČR
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Komedie. Charismatický cynik Karel Král (J. Langmajer), na  kterého ženy letí, je 
šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned 
několik ran. Dostane výpověď, bývalá manželka a dcera ho opět naštvou a na jeho 
místo je dosazena mladá šéfredaktorka Leona (T. Pauhofová). Karel vyřeší problémy 
po chlapsku – společně s kamarádem Čestmírem (M. Hádek)…
Mládeži přístupný, 95 minut, vstupné 130 Kč

pátek 12. října v 19 hodin film ČR/Slovensko
DOMESTIK

Psychologický thriller. Každá posedlost má vedlejší účinky. V minimalistické studii 
sledujeme rozpad těla, vztahu i mysli v působivém debutu A. Sedláka. Roman (J. Kon-
valinka) je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zranění. Spí dokonce v kyslíkovém 
stanu v  ložnici. To ale těžce nese jeho žena Šarlota (T. Hofová), která dlouho touží 
po dítěti. S každou další nocí se vztah proměňuje.
Mládeži do 12 let nevhodný, 117 minut, vstupné 110 Kč

neděle 14. října v 16 hodin film Malajsie
VILÍK: RYCHLE A VESELE

Animovaný. Malé autíčko Vilík má velký sen – chce se stát králem silnic ve svém 
rodném městě Gasket City. Navíc je „až po duši“ zamilovaný do modelky Belly. Jenže 
v cestě mu stojí její přítel Ben a také zlý náklaďák Kaiser, který Bellu unese.
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné 110 Kč

neděle 14. října v 19 hodin film USA
ZRODILA SE HVĚZDA

Drama/romantický/hudební. Hvězda country J. Maine (B. Cooper, čtyřnásobný 
držitel Oscara) objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally (S. Germanotta/Lady 
Gaga). Když se oba vrhnou do vášnivého milostného vztahu, přiměje Jack Ally k vy-
stupování v záři reflektorů a katapultuje ji tak ke slávě.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 136 minut, vstupné 130 Kč

středa 17. října v 19.30 hodin 

VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE
Divadelní představení.

pátek 19. října v 19 hodin film Austrálie
UPGRADE

Sci-fi thriller o chlapovi, který se nechal nepatrně vylepšit, aby mohl znovu stát 
na vlastních nohou. Aby se mohl pomstít. Za pár let už nebudeme muset ani hnout 
prstem, protože moderní technologie za nás všechno obstarají. Grey Trace (Logan 
Marshall-Green) je pověstný tím, že dává přednost vlastním rukám. Jedna noc, která 
mu obrátí život vzhůru nohama, však tenhle přístup rázně změní.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 100 minut, vstupné 100 Kč

neděle 21. října v 16 hodin 

PLETENÉ POHÁDKY
Pohádka v podání oblíbeného Divadýlka KUBA.
Vstupné 50 Kč

neděle 21. října v 19 hodin film Francie
SKORO SESTRY

Komedie. Máte se rády? Opravdu? Nebyl žádný důvod k tomu, aby se v životě po-
tkaly… Až do dne, kdy po smrti jejich biologického otce, kterého nikdy nepoznaly, 
společně zdědí překrásný byt v Paříži. Rozkošná Lauren se snaží proniknout do módního 
prostředí, introvertní Olivia je posedlá záchranou cukrářství rodičů.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 93 minut, vstupné 100 Kč

středa 24. října v 19 hodin film ČR
HOVORY S TGM

Drama. Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva symboly československé demokracie 
na vrcholu, stejně jako celé Československo. Jejich kniha, která vznikala celý rok, je 
konečně hotová. Karel Čapek proto vyhledá v zámecké zahradě prezidenta Masaryka 
a chce mu nabídnout část honoráře za knihu jejich hovorů, která vzniká k 10. výročí 
stále mladé republiky. V hlavních rolích Jan Budař a Martin Huba.
Mládeži přístupný, 80 minut, vstupné 120 Kč

pátek 26. října v 19 hodin film USA
TICHO PŘED BOUŘÍ

Thriller plný zvratů a vášní s Matthew McConaugheym a Anne Hathaway má předpo-
klad stát se mimořádným diváckým zážitkem. Ticho exotického ostrova, kde si hlavní 
hrdina léčí životní rány, změní v bouři událostí a odhalených tajemství příjezd bývalé 
ženy. Ta ho požádá, aby zabil jejího současného manžela. Oscarové herecké obsazení.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 106 minut, vstupné 120 Kč

neděle 28. října v 16 hodin film ČR
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

Pohádka. Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí 
skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník, dvouhlavý dráček Čmoudík. 
Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně 
starou mapu. Čmoudík začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka.
Mládeži přístupný, 99 minut, vstupné 120 Kč

neděle 28. října v 19 hodin film ČR/Slovinsko/Polsko/Slovensko
VŠECHNO BUDE

Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě. Příběh dvou kluků, 
kterým ještě nebylo ani patnáct a kteří se společně vydávají v ukradeném autě na cestu 
přes celou republiku. Cílem jejich útěku je pocit svobody a touha něco zažít. Režisér  
O. Omerzu za film získal na MFF v Karlových Varech Cenu za nejlepší režii.
Mládeži do 12 let nevhodný, 85 minut, vstupné 100 Kč

středa 31. října v 19 hodin film USA
BEZE STOP

Drama. Patnáctiletý Tom žije se svým otcem v lese na okraji Portlandu. Dobrovolná 
izolace od tzv. normální společnosti jim umožňuje vytvořit si realitu čistých, civili-
zací nezkažených prostých radostí. Jednoho dne však o sobě okolní svět dává vědět 
a konfrontace je nevyhnutelná.
Mládeži přístupný, titulky, 119 minut, vstupné 100 Kč



PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
internetový předprodej: www.mujbijak.cz

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

Dům kultury Protivín
pondělí 17. září od 19 hodin

Permakultura na zahradě
Vstupné 60 Kč

pátek 30. listopadu od 19.30 hodin

Dům kultury Protivín

Prodej vstupenek od 1. října 2018.

Dům kultury Protivín
neděle 21. října od 16 hodin
Pletené pohádky

Divadýlko KUBA přijíždí s představením pro děti.

Vs
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é 5

0 K
č

Dům kultury Protivín
středa 17. října od 19.30 hodin

Vstupné předprodej  280 Kč / na místě 330, Kč

NEIL SIMON

VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE

Hrají:
Simona Stašová

Kamil Halbich
Veronika Jeníková
Helena Karochová

Jelena Juklová
Magda Weigertová

Vasil Fridrich

Dům kultury Protivín
úterý 2. října od 19 hodin

Klostermann  
známý – neznámý

Přednáška Ondřeje Fibicha doplněná promítáním.
Vstupné 40 Kč
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PI

Od 20. do 24. srpna jsme poprvé uspořádali příměstský tábor. 
Byl určen dětem od 10 let, ale nakonec se zúčastnily i menší děti. 
Byl netradiční, šlo totiž o vaření. Děti si samy upekly pizzu, daly si 
na ni, co kdo chtěl, přesně podle chuti, naučily se péct bábovku, perník, 
zvládly skvěle i štrúdl. Nebyla to žádná ořezávátka, a tak si všechna 
těsta udělaly úplně samy. Nepracovaly se žádnými polotovary. K obědu 
si uvařily čínu s rýží, brambory a bramborovou kaši, řízek, vepřové 
maso s rýží. Samozřejmě se naučily zásadám stolování, naučily se, že 
v kuchyni se musí dbát na čistotu a bezpečnost.

Odpoledne si hrály hry, dozvěděly se něco o jídle v Bibli a také si 
na památku batikovaly trička a vyrobily mýdla. Děkuji Zuzce Doubkové 
a Marušce Šálkové za jejich pomoc s dětmi i hrami. Pracovaly skvěle 
a dalo se na ně ve všem spolehnout. Tábor jsme udělali v rámci grantu 
Století rodiny, který podpořila Komunitní nadace Blanicko-Otavská. 
Děkujeme.

MC PASTELKA

Kuchařský tábor

Čtvrtá etapa cyklistického závodu měla cíl v Protivíně

Zveme děti z 1. – 5. tříd na výtvarný kroužek, který povede paní 
Marie Kupcová. Cena je 300,- Kč/pololetí. První schůzka bude ve 
středu 26. září v 15 hodin.

Dále zveme děti od 4 do 6 let na pohybový kroužek s prvky tance, 
který povede Šárka Fürstová. Cena je 600,- Kč/pololetí. Informa-
tivní schůzka se již uskutečnila. 

Pozvání na kroužky do PASTELKY

Foto: Radek Lenemajer

Foto: Radek Lenemajer

V sobotu 8. září se v Protivíně potkávali cyklisté profesio-
nálové a cyklisté amatéři. Kromě účastníků „Cesty k Protiví-
nu“ bylo Masarykovo náměstí cílem 4. etapy Mezinárodního 
cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech 2018. 
Etapa o délce 176 km startovala v Třeboni a končila v Proti-
víně. Závod je součástí Světového poháru v silniční cyklistice 
a tedy v kategorii závodů mezinárodní cyklistické federace 
UCI 2.2. Jedná se o druhý nejvýznamnější závod a zároveň 
o nejdelší etapový závod v silniční cyklistice v České repub-
lice. V letošním sedmém ročníku se na start postavilo 150 
závodníků z 15 zemí.
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V sobotu 25. srpna 2018 v rámci měst-
ských oslav se uskutečnil již třetí ročník 
krajské soutěže „Železný hasič“ (TFA). 
Krajské kolo uspořádal Sbor dobrovol-
ných hasičů v Protivíně za účinné pomoci 
SDH Milenovice a SDH Krč. Soutěže se 
zúčastnilo 16 závodníků z celého kraje.

Silová hasičská soutěž získává v po-
slední době velkou oblibu a je to trochu 
něco jiného než klasický požární útok. 
Je to soutěž jednotlivců, kteří bojují sami 
za sebe. Závodník musí na cisternu napojit 
a rozvinout dvě hadicová vedení délky 60 m, 
dále se přesunout na další stanoviště, kde 
svinuje dvě hadice B, po té musí 6kilovou 
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 (figu-
rína) 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, napojení 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 těž-
kých zásahových bot a nese dýchací přístroj 

Železný hasič potřetí v Protivíně
a zásahovou ochrannou helmu. Je to sport 
velmi fyzicky náročný a vyžaduje vytrvalý 
trénink. Všechny disciplíny se mohou hodit 
při opravdovém zásahu hasičů při požáru 
nebo jiných událostech.

V kategorii do 35 let získal 1. místo 
Milan Drs, SDH Drunče, okr. Jindřichův 
Hradec. V kategorii nad 35 let byl první 
Marek Toman, SDH Níkovice, okr. Písek.

Blahopřejeme všem závodníkům, kteří 
těžký závod dokončili. Vítězové krajské 
soutěže postupují na mistrovství ČR v této 
disciplíně. Mimo Protivína se konají ještě 
soutěžní kola v dalších městech.

Na závěr soutěže předvedli své umění 
na stejné trati profesionální hasiči z Písku, 
kteří se v nejbližší době zúčastní mistrovství 
světa v soutěži TFA v Jižní Korei.

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

Jan Jelínek,
starosta SDH Protivín

Sobotní odpoledne protivínských 
slavností patřilo opět vystupujícím pro-
tivínským i píseckým dětem Dětského 
aerobicu. Děti ukázaly všem divákům, 
že sport jim dělá radost a ani po prázd-
ninovém volnu nezapomněly složité 
choreografie Čertíků, Cirkusu, Vánoc 
i Moravy. Velký dík patří instruktorům 
za velmi profesionální a obětavou práci 
a zároveň i rodičům, kteří děti ke sportu 
vedou.

V podvečer proběhla na hlavní 
stage ukázka exhibice nové generace 
dětí kurzů Pole dance For Body studia. 
I přes nepřízeň počasí a velké improvi-
zace dokázaly děti svým vystoupením 
vykouzlit obdiv u malých i velkých 
diváků. Mám velkou radost, že se mi 
nejen v Písku, ale i v Protivíně podařilo 
vybudovat početnou základnu sportují-
cích dětí, především děvčat.

Ráda bych poděkovala městu Proti-
vín a MěKS za možnost veřejného vy-
stupování dětí a podporu sportu zejména 
u mladé generace v Protivíně.

DĚTSKÝ AEROBIC A POLE DANCE
FOR BODY STUDIA HANY BÍSKOVÉ SKLIDIL VELKÉ OVACE

Nový školní rok je před námi, tak 
neváhejte se k nám přidat v Protivíně 
i v Písku!

KURZY DĚTSKÉHO AEROBICU:
Protivín: zápis 24. 9. v 16 hod. – tělo-
cvična ZŠ Protivín
Písek: zápis 17. 9. v 16 hod. For Body 
Písek

KURZY DĚTSKÉHO POLE  
DANCE V PÍSKU
– po dohodě možnost dodatečného zápisu

ZUMBA S HANKOU:
pondělí od 18 hod. – tělocvična ZŠ 
Protivín
středa od 17 hod – For Body studio Písek

Hana Bísková,
For Body
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V sobotu 21. 7. 2018 se konala na návsi 
v Maleticích oslava 120. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů v Maleticích. 
V rámci oslavy byla vzpomenuta další dvě 
významná výročí: 100 let založení Čes-
koslovenska a 100 let od konce 1. světové 
války. V rámci společné vzpomínkové 
slavnosti byl položen věnec k pomníku 
padlých občanů Maletic v 1. světové válce 
a projevy, před nastoupenými členy sboru 
z Maletic a ostatních okolních obcí, pronesli 
starosta sboru J. Nováček, starosta města 
Protivína J. Hlaváč a starosta OSH Písek 
Ing. J. Heinrich.

Po úvodní oficiální části předvedli žáci 
a ženy z Milenovic ukázku hasičského spor-
tu, po které následovala volná zábava při 

Oslavy 120. výročí SDH Maletice
živé hudbě až do večerních hodin. Součástí 
oslav byla i výstava z historie sboru a dále 
výstava nazvaná Historie domů a jejich 
obyvatel sestavená z archivních zdrojů 
i vzpomínek obyvatel a rodáků obce.

Připravených 220 míst k sezení bylo 
plně obsazeno a zábavu nepřerušila ani 
krátká bouřka.

Během posledních pěti let to byla čtvrtá 
společenská akce, kterou pořádal náš sbor 
a podle vyjádření účastníků bylo setkání již 
tradičně úspěšné.

Poděkování patří touto cestou firmě Pe-
kárna cukrárna Klas, která nás již podruhé 
sponzorovala dodávkou pečiva.

Ing. Lubomír Moravčík,
jednatel SDH Maletice

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Tak jako v loňském roce proběhl 

ve spolupráci s neziskovou společností 
Attavena, ZŠ Protivín a FK Protivín 
ve dnech 20. až 24. srpna příměstský 
tábor se sportovním založením.

Pod trenérským vedením Jirky Vláška, 
Martina Bartušky, Marka Hanuse, Vojty 
Štěpky a Tomáše Hronka nikdo nezahálel. 
Ať už při atletických disciplínách, míčových 
hrách, florbalu, orientačním běhu, beachfot-
balu, fotbalu.

Při poledním klidu byla možnost zjis-
tit, jak na tom každý je se všeobecnými 
znalostmi v podobě zábavných kvízů, hrál 
se oblíbený turnaj v „Prší“. Letos si každý 
mohl vybrat, do čeho se pustí, aby měl 
malou památku. Někteří zvolili malování 
na tričko, někteří na hrneček.

Poslední den přišlo na řadu celkové hod-
nocení sportovního týdne. Všichni účastníci 
byli odměněni malou odměnou, ti nejlepší 
obdrželi medaile.

P. Štěpková
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Fotbalové informace
Fotbalová sezóna se rozběhla v závěru mě-
síce naplno. Protivínské týmy se rozrostly 
o mužstvo mladších žáků B, které bude hrát 
v okresním přeboru.
V „A“ se objevilo několik posil. Z Hradiště 
se vrátil zkušený Moravec a s ním přišel 
obránce Konig, z Vodňan přišel záložník 
David Bečvář, z Písku útočník Dan Yion, 
ze Skal Ikar Barbotkin, který by měl jistit 
záda gólmanu Hanusovi, ale může alternovat 
i v útoku. Zatímco se hráčům v přípravných 
zápasech dařilo střelecky, bohužel v mis-
trovských zápasech jim střelný prach zvlhl.

Letní příprava
Protivín : Slavia ČB 4:1 (1:1)
Branky: Dan 2x, Vorel Z, Hála
Protivín: Semice 5:2 (4:1)
Branky: Vojta J., Dan, Moravec, Vorel J., 
Sládek
Lažiště : Protivín 2:8 (0:1)
Branky: Dan 2x, Vorel Z., Vorel J. 2x, Vojík, 
Barbotkin, Bečvář
Střídali: Barbotkin

Mistrovské zápasy:
Jiskra Třeboň – FK Protivín 1:1 (0:0)
Branky: 73. Růžička – 92. Bečvář.
Nejlepší hráči: Skála, Vávra – Hanus, Prášil, 
Moravec. Trenér Juraj Kobetič.
Od začátku střetnutí se museli činit oba 
gólmani. Hodně práce měl možná překvapivě 
domácí Skála. Neméně práce měl na druhé 
straně i protivínský Hanus. Druhá půle 
byla možná daleko zajímavější. Oba týmy 
se tlačily do vítězství, ale brankáři stále 
odolávali, i když měli ještě víc práce než 
před přestávkou. Hanus kapituloval čtvrt 
hodiny před koncem utkání. David Růžička 
se po chybné rozehrávce Protivína uvolnil 
a nedal hostujícímu gólmanu šanci – 1:0. 
Hosté se nevzdali a Ondřej Prášil umně or-
ganizoval i závěrečný tlak. Domácí aktivně 
bránili těsný náskok a po očku sledovali 
rozhodčího, kdy už konečně odpíská konec. 
Jenže přišlo prodloužení a v něm se poda-
řilo hostům vyrovnat. Zahrávali trestný kop 
a střídající David Bečvář srovnal skóre – 1:1.
FK Slavoj Český Krumlov – FK Protivín 
1:0 (1:0)
Branka: 22. Sláma.
Nejlepší hráči: Trnka – J. Vorel, Moravec.
Domácí zkoušeli obranu hostů nejčastěji 
dlouhými balony za obranu a rychlým 
zakončením. Vše vycházelo, až na tu kon-
covku. Přitom se nedá říci, že by Protivínští 
sledovali snahu domácích jenom zpovzdálí. 
I oni se snažili o zteč Trnkovy branky, ale 
dostávali se k ní jenom sporadicky. Při jedné 
z těchto možností mohli jít i do vedení, ale 
střelu Jana Vojty zastavilo břevno. Takže za-
úřadovali domácí. Hanus musel kapitulovat 
po tečované střele Jana Slámy – 1:0. Druhý 
poločas pokračoval ve stejném rytmu, ale 
zápas musel být v 68. minutě na deset minut 
přerušen, protože se srazili protivínští hráči 
Hála s Rothbauerem. Musela přijet rychlá sa-
nitka a odvezla oba hráče s velkými tržnými 
ranami a podezřením na zlomenou lícní kost 
Rothbauera, které se naneštěstí potvrdilo. 
Další gól už nepadl, i když v nastaveném 
čase hosté sahali po bodu. Jenže nebezpečný 

pokus Říhy vytěsnil pozorný Trnka na roh.
Trenér J. Kobetič byl s výkonem svého týmu 
spokojený. „Nehráli jsme špatně a mohli 
jsme i vést. Ale bylo z toho jenom břevno. 
Potýkali jsme se stylem domácích, kteří 
překonávali naši obranu dlouhými nákopy. 
Pak se nám bohužel vážně zranili dva hráči 
a přestalo se hrát. I z toho jsme se oklepali 
a v nastaveném čase jsme mohli srovnat. 
Jenže k naší škodě výborně zasáhl domácí 
gólman. Myslím si, že jsme v Krumlově 
nenechali špatný dojem.“
FK Protivín – TJ Sokol Želeč 0:0
Nejlepší hráči: Hanus, Moravec, R. Vojta – 
Šváb, Holub.
Nezáživný fotbal plný přerušení se hrál více-
méně od vápna k vápnu a alespoň trochu za-
jímavých momentů byste spočítali na prstech 
jedné ruky. První větší vzruch přinesla až 25. 
minuta, Protivín centroval zprava do vápna, 
kde míč nešťastně zasáhl obránce Želče 
Kosobud, naštěstí pro gólmana Blažka ale 
teč vlastního zadáka stihl na brankové čáře 
zkrotit. S povedenou střelou se v 42. minutě 
vytasil domácí Bečvář, nedal jí sice příliš ra-
zance, ale neposedný balón před brankářem 
Blažkem skočil a ztížil mu zákrok. Jedinou 
šanci si mužstvo trenéra Lukáče schovalo 
na poslední minutu úvodního dějství, hla-
vička jednoho z Želečských se chvíli válela 
u brankové čáry, domácího gólmana Hanuse 
zastoupili obránci a nebezpečnou situaci 
zachránili odkopem do autu. Druhá půle jen 
potvrdila, že na sebe narazily celky, které 
na startu sezóny nepotkala kdovíjaká forma. 
Dostat se kombinací do vápna byl pro obě 
mužstva nadlidský úkol. Větší práci měl mož-
ná domácí brankář Hanus, který musel být 
ve střehu při rohových kopech, které Želeč 
kroutila do brány. Na druhé straně se Blažek 
zapotil po trestném kopu Prášila a následné 
dorážce. Dnes si jednoduše nezasloužil gól 
ani jeden ze soupeřů, remíza 0:0 tak odpo-
vídá dění na hřišti.
TJ Hluboká nad Vltavou – FK Protivín 
1:0 (0:0)
Branka: 67. Kössl
Trenér J. Kobetič: „Narazili jsme na hodně 
nebezpečného soupeře. Protivín sice nako-
nec v podzámčí padl po výsledku 1:0, kdyby 
ovšem v 56. minutě, ještě za bezbrankového 
stavu, proměnil Zbyněk Vorel samostatný 
únik, mohlo být všechno jinak. Brankář 
Šiller tady předvedl pro Hlubokou zákrok 
dne. Na druhou stranu Hluboká mohla vést 

po prvním poločase klidně o dvě branky, 
Tomáš Antoš měl dvě šance, ale také hos-
tující gólman Hanus se vytáhl. Rozhodující 
moment se udál v 67. minutě. Obránce Patrik 
Kössl dokázal centr po standardce procpat 
hlavou z velmi ostrého úhlu do sítě – 1:0. 
Protivín po inkasované brance hrozil spíš ze 
standardních situací, ale vysoké míče obrana 
v čele s Legdanem a právě Kösslem sbírala 
bezchybně.“

„B“
Protivín – S. Lhota 1:2
Branka: Růžička
Vyrovnaný zápas rozhodl soupeř po šťast-
ném odrazu odkopu domácího obránce 
v závěru utkání. Domácí tým se celý zápas 
hledal, vázla souhra, nelze jim však upřít 
velkou snahu a bojovnost, což je příslibem 
do dalších kol.
Albrechtice – Protivín 3:2
Branky: Sládek, Růžička
Tento zápas prohráli hosté smolně až v po-
slední minutě zápasu. Po přihrávce ex Pro-
tivíňáka Zacha skórovali domácí (ofsajd?) 
a ihned potom rozhodčí zápas ukončil. 
Potěšitelné je, že výkon Protivínských byl 
mnohem lepší, než v minulém kole.
Protivín – Oslov 7:1
Branky: Janeš, Růžička, Vejšický, Burda, 
Ruczkowski, Vilímek, vlastní
Tentokrát to byla jednoznačná a jednostran-
ná partie, domácí nedali soupeři sebemenší 
šanci na zisk nějakého bodu. Na hřišti domi-
novali a soupeře nepustili k ničemu. Mrzí jen 
inkasovaný gól, který padl po nedorozumění 
v obraně za stavu 5:0.

Dorost
Osek – Protivín 0:11
Branky: Sochora 3, Šedivý 2, L. Nečas 2, 
Kříž, Cvachovec, Šimek, Klárner

Starší žáci
Vacov – Protivín 1:11
Branky: Pikl 3, Sháněl 2, Jirášek 2, Král 2, 
Schánělec 2

Mladší žáci „A“
Vacov – Protivín 0:11
Branky: Křišťál O. 2, Krs 2, Handschuh 2, 
Kajer 2, Křišťál M., Penc, Niebauer

Mladší žáci „B“
Protivín – Mirovice 8:4
Branky: Kubec 3, Gocala, Niebauer, Jíra, 
Kozma, Chalupský
Písek D – Protivín 6:4
Branky: Kozma 2, Niebauer, Kubec

Václav Křišťál

Na závěrečném tréninku stolních 
tenistů Slavoje Protivín proběhl turnaj 
ve čtyřhře. Devět dvojic hrálo každý s kaž-
dým na tři vítězné sety a prvenství obhajoval 
prezident oddílu Pavel Vařečka se Zdeňkem 
Marešem. Tentokrát ovšem po dvou poráž-
kách obsadili až třetí místo.

Po ukončení turnaje proběhlo v restau-
raci U Rychtářů zhodnocení celé letošní 
sezony. 

Stolní tenis
Pořadí:
1. Tománek – Topinka
2. Färber – Dubský
3. Vařečka P. – Mareš
4. Vařečka O. – Klárner
5. Najmanová – Šťastný ml.
6. Marková – Vařečka K.
7. Vojta – Polanský
8. Klenovec – Lysina
9. Čaban – Levita

Karel Vařečka
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Člověk není 1.tajenka je-li sražen k zemi. Poražen 2. tajenka, 3. tajenka, 4. tajenka. Zig Ziglar – „Každý den s citátem“ Petr Havránek. 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 8. října na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z letního dvojčíslí získává pan Koc z Protivína. Blahopřejeme!

První soutěžní zápas JAFA

Protivínské fotbalistky cestovaly 
v sobotu 1. září za chladného a deštivého 
počasí k prvnímu soutěžnímu zápasu 
nové sezóny do dalekých Domažlic. 
Vinou zranění, nemocí a pracovních po-
vinností odjížděl minimální počet hráček, 
ve kterém bylo možno k utkání nastoupit, 
tedy „sedm statečných“. Úvod utkání 
nebyl ideální a v desáté minutě jsme již 
prohrávali o dvě branky. Poločas skončil 
čtyřgólovým rozdílem, přesto jsem však 
v kabině z hráček cítil touhu poprat se 
o co nejlepší výsledek a vstřelit minimálně 
jednu branku. Protivínské fotbalistky v se-
stavě Kyrianová – Kubičková, Vítovcová, 
Vlková, Petrnoušková, Ambrožová, Pečená 
precizně plnily taktické úkoly a povedlo se 
i vstřelit kýženou branku. Skvěle hrající 
kapitánka Kubičková vysunula do brejku 
neúnavně bojující Pečenou, která utekla 
všem domažlickým hráčkám a prostřelila 

promrzlou domácí brankářku. A protože 
družinka protivínských bojovnic, s jistě 
chytající Kyrianovou za zády, zmařila 
všechny šance domácích, skončil zápas 
výsledkem 4:1 pro Jiskru Domažlice. Nut-
no však podotknout, že protivínské hráčky 
sklidily od všech přítomných obdiv za svůj 
heroický výkon, kterým dokázaly vyhrát 
druhý poločas 1:0 proti velké přesile! Chtěl 
bych všem hráčkám poděkovat za jejich 
přístup a nasazení. Věříme, že příště již 
budeme kompletní a vychutnáme si spo-
lečně pocit vítězství. Závěrem bych vás 
rád pozval na podzimní utkání našich žen, 
podporu si za svoji bojovnost jistě zaslouží 
a jak je vidět, nevzdávají se v žádné situaci!

Marek Hanus – trenér JAFA
J.K.
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JUBILEJNÍ CESTA K PROTIVÍNU
...zase utekl rok a na-

stal den 8. září 2018, 
kdy se v Protivíně konal 
již 30. ročník cyklistic-
ké a pěší akce „Cesta 
k Protivínu“. Počasí bylo 
po ránu sice chladnější, 
ale o to více jsme se tě-
šili na sluníčko, které se 
klubalo z mlhy. Velmi 

příjemné na kolo i pěší turistiku. Stálo při nás 
i sportovní štěstí, protože kromě menších pádů 
a odřenin se nikomu nic nepřihodilo.

Po půl sedmé ráno začali pořadatelé 
připravovat start a již po sedmé se začali 
objevovat první účastníci akce. Každý rok 
tipujeme, kolik lidí se zúčastní a zda bude 
pokořen účastnický rekord z roku 2015, kdy 
se dostavilo 562 lidí a cca do 10. hodiny do-
polední se na start dostavilo celkem 570 lidí 
a REKORD BYL POKOŘEN! Hurá.

V cíli na všechny účastníky čekalo občer-
stvení v podobě párku, malá odměna a na vy-
žádání i diplom.

Trasy okolím Protivína tradičně přitahují 
stále více lidí z blízkého i dalekého kraje – 
např. Č. Budějovice, Tábor, Praha, Plzeň, 
Sedlčany, Nučice, Hodonín, Brno, Turnov, 
Pardubice a dorazili účastníci až z rakouského 
Kronstorfu a mnoho dalších.

Zdatní cykloturisté si pochvalovali „pade-
sátku“ vedoucí zajímavým a těžším terénem, 
a trasu zvládlo celkem 191 lidí.

„Dvacítka“ je oblíbená trasa pro rodiče či 
prarodiče s dětmi a pro ty, kteří nemají moc 
naježděno a chtějí si užít klidnou projížďku 
na kolech, případně na koloběžce, což ujeli 
dva účastníci. Zde se potkalo téměř 300 lidí, 
přesně 278, především z Protivína a blízkého 
okolí. Již několik let máme tradičně na této 
trase nejstarší účastníky a za dámy je jí paní 
Marie Pexídrová (r. 1934), která patří vždy 
mezi první startující, za pány Vladimír Bou-
chal (r. 1937). Moc nás těší že jsou plni sil 
a každý rok je rádi vidíme.

Pěší patnáctikilometrová trasa přilákala 
celkem 99 účastníků a 2 psí dámy. Jako 
vždy trasu „ ujelo“ mnoho miminek a batolat 
v kočárcích, ale největším překvapením byla 
šestičlenná skupinka klientek a pečovatelek 
z Alzheimercentra v Písku. Vzdáváme odváž-
ným pečovatelkám hold, protože trasu zvládly 
i s klientkou na vozíku.

Přestože jsme neměli popsanou trasu 
70 km, tak se našli dva odvážlivci, co ujeli 20 
a 50 km na kole.

Jsme rádi, že Cesta k Protivínu baví všech-
ny věkové kategorie a i ty dříve narozené. 
Někteří totiž naplňují rčení, že věk je jen číslo 
napsané na papíře, což sportovní aktivitou 
potvrzuje kondice všech, co se zúčastnili. Je 
vidět, že sportovně založených lidí není málo 
a pro nás je důležité, že se potkáváme každý 
rok již se starými dobrými přáteli jako jsou 
např. holky z Cyklorafandy a chlapci z Cyk-
lozastávky, kteří nás svým humorem vždy do-
stanou. Těší nás, že obliba akce je velká, počet 
účastníků, jejich úsměvy a spokojenost v cíli 
jsou pro nás impulsem a odměnou za veškerou 
práci s organizací akce.

Věříme, že cyklistice a turistice v Proti-
víně se bude dál dařit a na shledanou na ju-
bilejním  31.  ročníku  „Cesty  k  Protivínu“, 
který se bude konat 7. září 2019, 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 sametové 
revoluci pořadatelé založili rodiny, chtěli se 
podívat do světa, budovat kariéru a tak na pří-
pravu této akce tzv. nebyli lidi.

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

S. N.

neděle 30. 9. od 13 hod. TJ Platan Protivín : HBC Zliv B
neděle 21.10. od 13 hod. TJ Platan Protivín : HBC Falcon České Budějovice
neděle 4. 11. od 13 hod. TJ Platan Protivín : HC Dranreb City Nová Včelnice
neděle 11. 11. od 13 hod. TJ Platan Protivín : SK Suchdol nad Lužnicí B
neděle 25.11. od 13 hod. TJ Platan Protivín : SK HC Rosa

DOMÁCÍ PODZIMNÍ ZÁPASY PROTIVÍNSKÝCH HOKEJBALISTŮ

Zakončení 30. ročníku jsme letos měli 
ve velkém stylu, protože se zde konal dojezd 
5. etapy mezinárodního cyklistického závodu 
„Okolo jižních Čech“ s kulturním programem. 
Před profesionálními závodníky smekáme, ale 
přece jen jsme radši amatéry, kteří si chtějí užít 
zajímavý den, pokochat se přírodou, zastavit 
na občerstvení a případně si trasy upravit dle 
svého, jet na koloběžce, elektrokole, běžet.

Co dodat závěrem? Že se akce povedla, 
a bez podpory města Protivín, pracovní-
ků technických služeb, TJ Slavoj Protivín 
a MěKS a dalších dobrovolníků by se po-
dobná 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 zaměstnancům bufetu Srdíčko 
a restauraci R-erko, která poskytla zázemí cca 
25 organizátorům a s naprostým přehledem 
zvládla obsluhu, nakrmení a napojení 569 lidí 
a několika psů.

Foto Radek Lenemajer


