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„NOVÁ“ CHALUPECKÁ V MYŠENCI

18 Kč

Západy slunce
J. Pavlíková
Večer se ztrácí nad rovinou,
když soumrak se snáší s tichým klidem.
Slunce hledá své zlaté lože,
aby po noci zase vyšlo k lidem.
Západy slunce v našem kraji
patří mezi ty nejkrásnější.
Za šumavské vrchy v dáli
ztrácí se srpnový večer zdejší.
Tu naše země zamyšlená
odkládá svou nepřístupnou tvář
a letním horkem přemožená
do svých tajemství zasvěcuje nás.

Dovolte mi Vás informovat o dokončení
plánované investiční akce, kterou byla komplexní
rekonstrukce ulice Chalupecké. Stavba začala
odstraněním starého povrchu vozovky, odkanalizováním prostoru, dále pokračovala osazením
obrub, zřízením chodníků a parkovacích míst,
dále položením optických kabelů, osazením
nového veřejného osvětlení a na závěr položením

asfaltobetonu. Tato část Myšence byla řešena
jako obytná zóna a z tohoto důvodu byly v prostoru vozovky vytvořeny tři bezpečnostní prahy,
pomocí kterých bude dosažena větší bezpečnost
v této lokalitě.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

REKONSTRUKCE ULICE MARTY KRÁSOVÉ ZAČALA

Byla zahájena plánovaná investiční
akce, ve které měly být vyměněny staré
nevyhovující povrchy chodníků za nové
betonové ze zámkové dlažby. Byly osazeny betonové obruby, vybudováno nové
veřejné osvětlení a provedeno odkanalizování prostoru. V průběhu výstavby jsme se
rozhodli pokračovat rekonstrukcí vozovky,

a to tím způsobem, že odfrézujeme stávající
asfaltový povrch a nahradíme ho novým
od průtahu města k ulici Ve Školce. Tímto
nám vznikne další úsek komunikací v této
části našeho města, který bude kompletně
opraven.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZM PROTIVÍN
konaného dne 10. 3. 2020
1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje v předloženém znění bez připomínek či doplnění kontrolu
usnesení z posledního zasedání ZM konaného dne
10. 12. 2019.
2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej
pozemku p. č. 192/47, ost. plocha, jiná plocha o vým.
20 m2 v kú Myšenec firmě E.ON Distribuce, a.s.
za cenu 10.000,- Kč + DPH 21 % a pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej
pozemku p. č. 88/10, ost. plocha, neplodná půda
o vým. 31 m2 v kú Záboří u Protivína a pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
2.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje přijetí
darovaných pozemkových parcel p. č. 2769/4,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2,
p. č. 2769/5, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 4 m2, p. č. 2770/6, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 573 m2, p.č. 2770/7, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 1066 m2, p. č.
2770/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
382 m2, p. č. 2770/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m2, p. č. 2771/4, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 106 m2, p. č. 2771/5,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m2,
vše v kú Protivín od Jihočeského kraje do vlastnictví
města Protivín a pověřuje starostu města podpisem
darovací smlouvy.
2.4. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje koupi
pozemků p. č. 1932/1, ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 1433 m2 a p. č. 1932/2, ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 1966 m2, vše
v kú Protivín od firmy Pivovar Protivín, a.s. se sídlem
Protivín, Pivovar 168 za cenu 100,- Kč/m2.
Pokračování na straně 5

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
„ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ PRO VÝUKU
ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ PROTIVÍN“

Projekt „Zkvalitnění zázemí pro výuku
odborných předmětů na ZŠ Protivín“ byl
předložen v rámci 68. výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu, v prioritní ose 4: Komunitně vedený místní rozvoj.
Projektu, jehož celkové náklady činí
4 328 994,00 Kč, z toho způsobilé náklady
3 800 000,00 Kč, byla přiznána dotace
ve výši 95 % způsobilých výdajů, tj.
3 610 000,00 Kč.
Fyzická realizace projektu byla ze strany ZŠ Protivín zahájena dne 20. 11. 2015
s cílem dokončit projekt nejpozději
do 31. 1. 2021.
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění
výuky cizích jazyků a modernizace výuky
informačních a komunikačních technologií
při výuce na ZŠ Protivín. Tohoto cíle bude
dosaženo prostřednictvím vybavení moderní jazykové učebny a počítačové učebny,

včetně relevantních stavebních úprav.
Modernizací a pořízením nového vybavení
do jazykové učebny a počítačové učebny
škola směřuje ke zvýšení kvality a efektivity
výuky. Učitelům umožní nově vybavená
jazyková učebna diferenciaci výuky dle
individuálních potřeb žáků. Projektem
nově vybavená počítačová učebna umožní žákům vzdělání v oblasti informatiky
a výpočetní techniky, nesporně důležitých
oborech usnadňujících práci v mnoha vědních a společenských oblastech. Vybavení
pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní
a významně pozvedne motivaci studentů
ke studiu a získání klíčových kompetencí.
Projekt „Zkvalitnění zázemí pro výuku
odborných předmětů na ZŠ Protivín“ je
spolufinancován Evropskou unií.

PO DOBU KARANTÉNY SI ŽÁCI DEVÁTÝCH TŘÍD
PÍŠÍ DENÍK, ZDE JE NĚKOLIK UKÁZEK:
11. dubna 19:13
Dnes jsme šli na procházku u Netolic. Je tam
moc krásně, po cestě jsou koně, kozy a obrovské krávy. Málem jsme ztratili mobil.
12. dubna 21:08
Dnes jsme slavili Velikonoce u babičky. Jídla bylo hodně, ale zvládli jsme to. Beránka
jsme nazdobili a upekli mazance.
13. dubna 18:03
Taťka s Vášou jeli na ryby brzy ráno. Mezitím jsme s mamkou uvařili oběd a vyjeli
na kola. Okruh jsme udělali do Dřítně.
14. dubna 17:10
Celý den vyčkávám na rozhodnutí vlády
ohledně školní docházky. Taky skončilo
„volno“ a opět byl skype. Odpoledne štípeme a skládáme dříví. Stále čekám, co nám
vláda důležitého sdělí. Z tiskové konference
se pro sebe nedozvídám nic zásadního.
Marie Š.
26. 4. 2020
Dnes jsem měl celkem nabitý den. Vstával
jsem už v 8 ráno, protože okolo 9, nebo
10 hodiny se u mě stavil táta. Šli jsme se
jen projít, popovídat si a tak podobně. Asi
v 12:00 jsem už byl doma. K obědu jsem
měl buchtičky s krémem, které mi popravdě
moc nechutnají. Odpoledne jsem byl na zahradě a večer jsem jel na asi 20 km trasu
na kole. Zbytek dne jsem strávil u počítače.
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27. 4. 2020
Dnes jsem vstával asi v 9 ráno. Poté jsem
šel k počítači a začal jsem dělat novou várku
úkolů do školy na nový týden. Dělal jsem
např. pracovní list z fyziky, nebo jsem si
psal poznámky. To mi trvalo asi do 13:00.
Pak jsem si vzal něco k jídlu a odpoledne
jsem měl chuť jet opět na kole. Takže asi
v 16:00 jsem vyrazil a ujel jsem celkem
15 km. A večer jsem se koukal na televizi.
28. 4. 2020
Dnes jsem vstával asi v 9 ráno. Poté jsem
šel k počítači a začal jsem dělat nové věci
do školy, např. pracovní list z fyziky, nebo psaní poznámek. To mi trvalo asi tak
do 13:00. Pak jsem si vzal něco k jídlu
a odpoledne jsem měl chuť jet opět na kole.
Takže asi v 16:00 jsem vyrazil a ujel jsem
asi 15 km. Večer už jsem nic nedělal.
29. 4. 2020
Dnes jsem byl vzhůru už před 7. hodinou
ranní, protože jsem chtěl přibližně v 8:00
vyrazit na kole do Milenovic za Jiřím
(Kirchnerů) a následně do školy pro tričko. Abych to zkrátil, tak jsem asi v 10:00
byl v Milenovicích. Potom jsme si zajeli
do Protivína pro ta trika. A potom jsem byl
pár hodin u Jiřího, asi v 14:00 jsem jel domů
a byl jsem velice unaven, protože jsem ujel
asi 50 km. Toť vše.
Aleš N.

NAŠE ŠKOLA V OBDOBÍ
VÝUKY NA DÁLKU
Vyhlášení nouzového stavu nás přivedlo
k nutnosti učit jinak. Byl vyhlášen v době našich
jarních prázdnin, měli jsme tedy chvíli k dobru
na přípravu. Webové stránky školy byly využívány ke zveřejňování informací pro rodiče a žáky
již dlouhou dobu před touto situací. Žáci z 2.
stupně školy byli zvyklí, že v sekci předměty
nacházeli zápisy, úkoly i odkazy. Teď nastala
doba, kdy si cestu k využívání on line výuky
museli najít i děti, rodiče a učitelé z 1. stupně.
Od pondělí 16. 3. 2020 jsme začali využívat
webové stránky školy k výukové komunikaci se
žáky a jejich rodiči pro všechny ročníky. Jménem svým a celého pedagogického sboru děkuji
všem rodičům a prarodičům, kteří se zapojili
a pomohli nám rozjet a udržet distanční výuku.
Všechny informace, které se objevily
na stránkách školy, byly zároveň uveřejněny
na nástěnce u hlavního vchodu školy, na úřední
desce Městského úřadu Protivín i na jeho webu.
Naštěstí je většina veřejnosti zvyklá komunikovat telefonicky či emailovou poštou. Rozjezd
trval snad 14 dní, v některých ročnících byl
hladký, jinde pomalý a plný obtíží. Učitelé psali,
telefonovali, nechávali vzkazy a sešity i učebnice
ve schránkách, na pokladnách obchodů. Nakonec
si velká většina dětí a jejich rodičů našla cestu
k vyučování doma. Učitelé navázali kontakt
s dětmi i přes obrazovky počítačů. Využívali Skype, Messenger, WhatsApp a další možnosti pro
videolekce a přímou výuku. Někteří pedagogové
zvolili nahrávky výkladu na Youtube. Děti si
navykly vyhledat si každý týden na webu zadání
pro svou třídu (na 1. stupni) a po předmětech
na 2. stupni. Naučili jsme se posílat pravidelně
kopie úkolů, přijímat je zpět opravené, opravit
je a opětně přeposlat, tak vznikla dobrá zpětná
vazba mezi učiteli a žáky.
Samozřejmě si všichni uvědomujeme, že
v tomto období neměly všechny děti stejné
možnosti a rovný přístup ke vzdělání. Proto
hodnocení žáků za toto období je hlavně motivační. Směřuje k podpoře zájmu dětí o distanční
výuku. Není v žádném případě možné zvládnout
všechny výstupy stanovené v ŠVP. Žáci mají
doma rozdílné podmínky pro výuku a rozdílné
technické vybavení. Ani přes maximální snahu
vyučujících není možné zajistit, že vysvětlí učivo
všem dětem.
Hodnocení žáků za 2. pololetí tohoto školního roku se bude opírat o změnu vyhlášky
č. 353/2016 Sb. MŠMT a náš klasifikační řád.
Klasifikace bude založena na výsledcích za únor
a první týden března, podpůrně na hodnocení
z 1. pololetí, podpůrně bude využívat podklady
získané ze vzdělávání na dálku, podpůrně také
využije podklady získané ve školních skupinách
po 25. 5. 2020.
Od 11. 5. začala výuka 9. ročníku formou
konzultací z hlavních předmětů (M, Čj) 2x
týdně. Od 25. 5. nastoupí děti z 1. stupně, které
budou zařazeny do vzájemně neprostupných
školních skupin.
Snaha je dodržet daná hygienická pravidla a umožnit dětem, rodičům i učitelům
návrat k normálnímu způsobu života a výuky.
Dezinfekce prostor školy, povrchů, rukou a nošení roušky ve společných prostorách, rozdělení dětí při používání společných prostor je připraveno.
Na závěr článku chci ještě jednou poděkovat
všem rodičům, kteří podporovali po celou dobu
své děti a výuku. Bez jejich pomoci bychom
nedokázali ani zlomek toho, co se podařilo. Mezi
rodiči a učiteli, zejména na 1. stupni, vznikly
velmi pevné vztahy. Rodiče pomohli i v technických problémech při vytváření učebních skupin.
Doufám, že naše spolupráce bude dál pokračovat i v době, kdy se naše životy vrátí zpět
do normálu.
Přeji všem pevné zdraví a hodně sil do
tohoto nastávajícího období!
za ZŠ Protivín Tamara Vojtěchová

RADA MĚSTA ZASEDALA
USNESENÍ RM 26. 3. 2020
– schvaluje
Smlouvu o dílo na dodávku montáž křesel typu C501
v počtu 264 ks mezi městem Protivín a HOKO-VH s.r.o.
Vlčnov 666, 687 61 Vlčnov
a pověřuje
starostu města jejím podpisem
– schvaluje
• hospodářský výsledek 1. Mateřské školy Protivín
za rok 2019 ve výši 0,- Kč
• hospodářský výsledek 2. Mateřské školy Protivín
za rok 2019 ve výši 3.762,55 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 8. 4. 2020
– souhlasí
s odpuštěním nájemného za pronájem nebytových
prostor, a to po dobu trvání nouzového stavu dle usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, nájemcům,
kteří nemohli v souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu provozovat svoji činnost
– souhlasí
s tím, že město Protivín bude pořadatelem protivínské
pouti konané v termínu od 25. 7. do 26.7. Na dobu
od příjezdu lunaparku bude zajištěno uzavření náměstí (PO-NE) a s tím související objížďky, autobusová
zastávka bude od 19. 7. 23:59 hodin do 26. 7. 24:00
hodin přemístěna do Komenského ulice, provoz atrakcí
a hudební produkce v týdnu 20. 7. – 26. 7. bude v těchto
časech: PO – ČT 14 – 21, PÁ 14 – 22, SO 8 – 23, NE 8 – 21
hod.
– dále souhlasí
s tím, aby provoz atrakcí lidové zábavy při příležitosti
tradiční protivínské pouti zajistil pan Kučera Josef
za cenu 62.000,- + DPH 21%, tj. celkem 75.020,- Kč
a s uzavřením Dohody o krátkodobém pronájmu
pozemků
a ukládá
OS Technické služby Protivín zajistit umístění dopravního značení a označníku autobusu do Komenského ulice
dle povolení MěÚ Písek a odboru výstavby, dopravy a životního prostředí MěÚ Protivín a umístění kontejnerů;
– ukládá
OS Městská policie Protivín zajistit výběr poplatků ze
stánkového prodeje dle vyhlášky o místních poplatcích
a poplatek 200,- Kč jako záloha za služby (úklid) pro
případ, že stánkař nezajistí úklid svého pronajatého
místa;
– ukládá
OS Městská policie Protivín zajistit umisťování stánků tak,
aby byly využity pouze vyznačené plochy pro stánkový
prodej určené (viz situace, která je přílohou), zabezpečen
průchod po chodnících, průjezd po komunikacích, zajistit
umístění atrakcí dle schválené situace a zajistit, aby
stánkaři dodrželi čistotu a pořádek (úklid prostorů);
– stanovuje
odpovědnou osobu za průběh zvláštního užívání komunikace při protivínské pouti pana Jaromíra Seberu,
vedoucího strážníka OS Městská policie Protivín;
– stanovuje
odpovědnou osobu za umístění dopravního značení
a kontejnerů při protivínské pouti pana Josefa Veselého,
vedoucího OS Technické služby Protivín
– schvaluje
Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT,
s.r.o. České Budějovice ve věci zpracování žádosti o dotaci a zkompletování přílohy žádosti o dotaci na projektový záměr„Rekonstrukce veřejného osvětlení – 1. etapa“
a pověřuje
starostu města jejím podpisem
– schvaluje
Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT,
s.r.o. České Budějovice ve věci zpracování žádosti o dotaci a zkompletování přílohy žádosti o dotaci na projektový záměr„Rekonstrukce veřejného osvětlení – 2. etapa“

–

–

–

–

a pověřuje
starostu města jejím podpisem
schvaluje
Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT,
s.r.o. České Budějovice ve věci zpracování žádosti o dotaci a zkompletování přílohy žádosti o dotaci na projektový záměr„Rekonstrukce veřejného osvětlení – 3. etapa“
a pověřuje
starostu města jejím podpisem
schvaluje
Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT,
s.r.o. České Budějovice ve věci zpracování žádosti o dotaci
a zkompletování přílohy žádosti o dotaci na projektový
záměr „Rekonstrukce zázemí sportovní haly“
a pověřuje
starostu města jejím podpisem
schvaluje
Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT,
s.r.o. České Budějovice ve věci zpracování žádosti
o dotaci a zkompletování přílohy žádosti o dotaci
na projektový záměr „Revitalizace veřejného prostranství u hřbitova“
a pověřuje
starostu města jejím podpisem
schvaluje
Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb.,

–

–
–
–
–

Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT,
s.r.o. České Budějovice ve věci zpracování žádosti o dotaci a zkompletování přílohy žádosti o dotaci na projektový záměr „Revitalizace veřejného prostranství u ZŠ“
a pověřuje
starostu města jejím podpisem
schvaluje
Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, mezi městem Protivín a G-PROJECT,
s.r.o. České Budějovice ve věci zpracování žádosti
o dotaci a zkompletování přílohy žádosti o dotaci
na projektový záměr „Vodovod Dibří“
a pověřuje
starostu města jejím podpisem
bere na vědomí
Územní studii Protivín BI6 – Za Ovčínem bez připomínek
bere na vědomí
Územní studii Protivín BI2 - Hlinky bez připomínek
bere na vědomí
Územní studii Protivín BI3 – Na Rybníčkách bez připomínek
rozhodla
o vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby„Škola
Krč – fasáda školka“
a ukládá
obeslat níže uvedené firmy s výzvou k podání nabídek
• Ing. Pekárek Václav, IČ: 87251124, Olešník
• Š+H Bohunice s.r.o., IČ: 45022313, Temelín
• Demostav spol. s r.o., IČ: 46678573, Hluboká n. Vltavou

DALŠÍ OPRAVENÉ BYTY

V průběhu měsíce dubna a května byly upraveny další tři bytové jednotky, které jsme museli
kompletně zrekonstruovat. V době rekonstrukce
byly byty prázdné, tudíž jsme mohli přistoupit k rekonstrukci kompletní, která spočívala ve výměně
všech rozvodů, a to jak elektrických a vodoinstalací, tak topení. Dále jsme provedli nové obklady
a dlažby včetně nových zařizovacích předmětů,
nainstalovali nové podlahové krytiny, dveře a následně byty vymalovali.
Všechny tři byty již byly předány novým nájemcům a věříme, že se jim bude v těchto bytech
dobře žít.
Jaromír Hlaváč,
starosta města
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Turistické informační centrum
je tu pro vás 10 let
Dne 8. května uplynulo 10 let
od zahájení provozu Turistického informačního centra Protivín
v budově kaplanky. Infocentrum,
galerii s výběrem z díla Jiřího
Koláře a Zoologické muzeum navštívilo od začátku činnosti více
než 140 tisíc návštěvníků. Ti u nás
za tu dobu využili poskytovaných
služeb a zhlédli na dvě stovky krátkodobých výstav, z nichž největší
úspěch slavily přehlídky s obrazy
Josefa Miloty, výtvarnými díly kamarádů z o.s. Horizont a obrázky Ivy
Hüttnerové. Její tvorbu jsme mohli
vystavit díky našemu neúnavnému
„dvornímu zprostředkovateli umělců“ Pepíno Balkovi – zakladateli
Volného sdružení umělců jižních
Čech, které soustřeďuje dlouhou
řadu kreativních lidí nejen z naší
republiky. Velký zájem vzbuzuje
u návštěvníků též stálá expozice modelů hradů a zámků vytvořených ze
špejlí trpělivýma rukama Ladislava
Nováka z Myšence.
Kaplanka se v průběhu oněch deseti let projevila coby multifunkční
prostor – kromě služeb infocentra,
expozic muzea a galerie lze využít
i její exteriér – nádvoříčko, kde se

konaly již desítky svateb se specifickou atmosférou venkovního obřadu.
Věříme, že letos opět uvítáme
mnoho návštěvníků z řad turistů.
Možná dnešní doba paniky z koronaviru bude znamenat méně cest
do zahraničí a lidé ve větší míře
objeví krásy naší vlasti.

POZVÁNÍ NA VÝSTAVY:

V prostorách infocentra bude
v měsíci červnu připravena výstava
z tvorby otce a syna Lenemajerových a v prázdninových měsících
se přijďte podívat na fotografie
a dokumenty ze stoleté historie protivínského fotbalu.
V podkroví pro vás vystaví svá
díla výtvarníci Prácheňské umělecké
besedy.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Do konce května od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin a od června
denně od 9 do 17 hodin.
Přejeme všem pevné zdraví
a krásné léto.
Kolektiv pracovnic infocentra.

Novinky
městské
knihovny
PŘIPRAVUJEME
Pro dospělé:
Trisha Ashley: Popelčiny střevíčky –
odpočinkový román
František Suchan, František Prachař: Bez
frází – za kulisami stadionů
František Suchan, František Prachař: Bez
frází 2 – další příběhy sportovců
E. L. James: Mister – milostný příběh
od autorky Padesát odstínů šedi
Milan Jenčík: Klatba Sudet – mnoho
dosud nepublikovaných informací
z historie naší země
Milan Macho: Fotbal – historie
od počátku do současnosti
Dominik Dán: Jednou nohou v hrobě –
nový případ na oddělení vražd
Katarína Gillerová: Život plný iluzí –
čtveřice kamarádek
Zachraň jídlo v kuchyni – 100 receptů,
jak neplýtvat a ušetřit peníze i přírodu
Chantal Poullain: Život na laně – příběh
o cestě česko-francouzské herečky
Alena Jakoubková: Odříkaného manžela
největší krajíc – když Agátu opustí
největší láska jejího života
Jana Benková: Slunečnice – co všechno
jsou ženy schopné udělat kvůli lásce
Bernard Minier: Na okraji propasti
– thriller o zneužívání moderních
technologií

Městská knihovna Protivín
opět v provozu

Snímek ze zahájení provozu kaplanky – 8. května 2010.
Úvodní slovo zleva: profesorka Klimešová, kurátorka expozice díla Jiřího Koláře,
Jaromír Hlaváč, starosta města Protivín a ing. Miroslav Procházka, majitel Krokodýlí
ZOO Protivín a preparátů zoologického muzea.
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Od 4. května 2020 přivítala po dlouhé
době své čtenáře Městská knihovna Protivín. Fungujeme v běžných provozních hodinách. Vracení knih probíhá ve třetím patře,
knihy musí zůstávat v oddělené místnosti
nejméně dva dny po vrácení v karanténě.
Doplňkové služby jako je veřejný internet, vyhledávání knih na pc, čtenářský
koutek a dětský koutek nemohou být prozatím k dispozici.
Poskytujeme pouze půjčování knih
a časopisů.
Snažíme se zajistit bezpečný provoz.
Do knihovny je povolen vstup pouze s rouškou nebo jinak zakrytými ústy a nosem.
Před vstupem do knihovny je připravena
dezinfekce a jednorázové rukavice. Regulujeme počet návštěvníků tak, aby bylo možno
dodržet bezpečnou vzdálenost 2 metry.
Doufáme, že přes ztíženou situaci nezanevřete na naše služby. Těšíme se na Vás.
Děkujeme za vstřícnost a pochopení
i za ohleduplnost k ostatním návštěvníkům
i k personálu.
Pavla Lišková,
knihovnice

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZM PROTIVÍN
Dokončení ze strany 1
2.5. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej
pozemku p. č. 62/7, zastavěná plocha, společný dvůr
o výměře 11 m2 v kú Protivín a pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
2.6. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje výkup
pozemku p. č. 2799/8, ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 114 m2 v kú Protivín od Českých drah
a.s. do majetku města Protivín za cenu 40.000,- Kč
a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
2.7. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje stanovení
priorit realizace společných zařízení – jedna hlavní
polní cesta C4 a revitalizace a zprůtočnění odstaveného ramene Blanice pod obcí Maletice stanovených
v průběhu řízení o Komplexní pozemkové úpravě v kú
Maletice sborem zástupců.
2.8. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje bez výhrad
účetní závěrku města Protivín za rok 2019.

z deníku

POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Požár Mercedesu
Protivínští policisté řešili případ požáru osobního automobilu značky Mercedes-Benz,
ke kterému došlo dne 16. března ráno v ulici
Ve Školce. Na místě zasahovali profesionální
i dobrovolní hasiči.
Na místo požáru vyjížděl také hasičský vyšetřovatel i policejní psovod se služebním psem,
který označil akceleranty hoření a kriminalistický technik, který zajistil stopy.
Vše nasvědčuje tomu, že požár vozu kdosi
založil úmyslně.
Pivní přepravky
Protivínští policisté zadrželi dne 11. dubna
odpoledne mladého muže (1986), který je
podezřelý z krádeže pivních přepravek z areálu
místního pivovaru. Muž se měl přes oplocení
dostat na pozemek firmy a odcizit zde šest
plastových pivních přepravek s lahvemi. Škoda
činí bezmála 2 000 korun.
Muž není pro policisty neznámým, již v minulosti byl za takový čin odsouzen a potrestán,
tentokrát je podezřelý z majetkové trestné
činnosti v době vyhlášeného nouzového stavu,
hrozí mu tedy vyšší trestní sazba.
Krádež dřeva
Protivínští policisté objasnili případ krádeže
dřeva ze začátku dubna v obci Skály. Kolem
poledne dne 3. dubna se měl mladý muž ze
Strakonicka dostat na pozemek u rekreační
chaty, poškodil dřevník a odcizil z něj převážně
smrkové, nařezané, palivové dřevo. Majiteli
způsobil škodu bezmála tisíc korun na dříví
a stejnou škodu za sebou nechal na poškozené
střeše dřevníku.
Dne 18. května vydal vyšetřovatel usnesení
o zahájení trestního stíhání proti mladému
muži ze Strakonicka a další vyšetřování vedou
písečtí kriminalisté.
Alkohol za volantem a bez řidičského oprávnění
Ve čtvrtek 14. května odpoledne zastavili policisté na ulici Komenského v Protivíně muže
s osobním automobilem značky Fiat. Během
kontroly se řidič podrobil také dechové zkouš-

2.9. Zastupitelstvo města Protivín ZM schvaluje smlouvu
o poskytnutí dotace
č. 202001 pro Fotbalový klub Protivín z.s. ve výši
455 000 Kč
č. 202002 pro TJ Slavoj Protivín z.s. ve výši 170 000 Kč
č. 202003 pro TJ Platan Protivín z.s. ve výši 60 000 Kč
č. 202004 pro Jihočeský TAEHAN - klub bojových
umění o.s. ve výši 80 000 Kč
č. 202012 pro Sbor dobrovolných hasičů Milenovice
ve výši 55 000 Kč.
2.10. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje v tomto znění
rozpočtové opatření ZM č. 1:

Záboří, Myšenec
Výdaje celkem
§ 3113 finanční výpomoc ZŠ
na předfinancování projektu
zkvalitnění zázemí pro výuku
odborných předmětů
§ 3113 výměna střešní krytiny
na budově ZŠ
§ 3421 ČOV – míchání kalů –
dopočet DPH
§ 6330 platby daní
§ 3639 údržba majetku obce –
sportoviště, kanalizace
pol. 8124 splátky úvěrů –
jednorázová splátka
z dotace na halu
pol. 8115 financování

+7 452 250 Kč
+ 12 200 000 Kč

+4 200 000 Kč
+7 000 000 Kč
+100 000 Kč
–100 000 Kč
+1 000 000 Kč

Příjmy celkem
+16 160 450 Kč
pol. 4112 souhrnný finanční vztah
–71 800 Kč
pol. 4116 dotace DPS
+170 000 Kč
pol. 4216 dotace MMR na
rekonstrukci sport. haly
+5 000 000 Kč
§ 3113 vratka části finanční
výpomoci ve výši dotace
+3 610 000 Kč
§ 3639 prodej majetku – plynovod

3.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Protivín č. 1/2020, o místním
poplatku ze psů.

ce, která byla pozitivní, a to s hodnotou 1,8
promile. To ještě nebylo vše. Policisté zjistili,
že muž ani není držitelem řidičského oprávnění. Policisté případ dále řeší pro podezření ze
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
Řídil v zákazu
Krátce před dvaadvacátou hodinou dne
15. května kontrolovali protivínští policisté

muže s osobním automobilem značky Peugeot, který jel minimálně ulicemi města
na čerpací stanici. Policisté při kontrole
zjistili, že za volant usedat vůbec neměl,
má uložen zákaz řízení všech motorových
vozidel.
Policisté muži sdělili podezření ze spáchání
trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

+5 000 000 Kč
+1 039 550 Kč.

Zahájena rekonstrukce kinosálu

Milí diváci kulturních a filmových
představení, v měsíci květnu byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce kinosálu Domu
kultury Protivín. Původní plánovaný termín
byl vzhledem k epidemii přesunut o cca dva
měsíce dopředu.
Čekají na vás moderní čalouněné

sedačky a dvojsedačky, podlaha pokrytá
kobercem a nové nouzové osvětlení. Interiér
dokreslí nový nátěr stropu.
Náklady na tuto akci budou pokryty
z rozpočtu města Protivín.
Předpokládané ukončení prací v měsíci
červenci 2020.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
PO DOBU KARANTÉNY SI ŽÁCI DEVÁTÝCH TŘÍD
PÍŠÍ DENÍK, ZDE JE DALŠÍ UKÁZKA:
11. březen
Karanténa den 1
Celkový vývin situace určitě trval více
než dva měsíce, a přesto, když události
nabraly teď spád, jsem docela překvapená.
Včera se udála zatím asi největší událost,
a to zavření škol. Na mé narozeniny.
Musím říct, že to vypadá, jako by se
situace rozdělila na normální život před
mými narozeninami a život v karanténě
po nich. Je to dost šílené. Díky jarním
prázdninám jsme jako jedni z prvních
viděli zprávy a informace jsme okamžitě
posílali dál. Během jedné chvíle se strhla
taková smršť zpráv, že člověk ani nevěděl,
co číst první. Myslím, že já na tento den
jen tak nezapomenu.
12. březen
Karanténa den 2
Sledování zpráv každých pět minut je asi
teď aktivitou všech, co mají k dispozici
internet. Jak těch novinek, tak stoupajících čísel. Je šílené, jak jen skupinka lidí
s touto nemocí se stále rozrůstá. Dneska
jsem jela do Budějovic, i když si uvědomuji, že to je risk. Jenže teď to ještě moc
rozšířené není a tak riskuji teď, protože
za pár dní už určitě nebudu moct. Bůh
ví, na jak dlouho se do Budějovic zase
nepodívám? Zrovna odpoledne, když
jsme byli v kavárně, zase vyhlásili další
změny. Mění se to každým okamžikem,
každou hodinou.
13. březen
Karanténa den 3
Pro dnešek jsem po včerejšku zůstala doma a nikam nechodila. Pro jistotu. Zatím
do školy nic neděláme, protože podle
školního roku (a vlastně ještě začátku týdne) jsou jarní prázdniny. Problémem ale
je, že nevíme, jak bude domácí vyučování
fungovat, zatímco kamarádi z jiných škol

už plní úkoly. A vrásky mi taky dělají přijímací zkoušky. Snad to dopadne dobře.
8. duben
Karanténa den 24
Dopoledne jsem se soustředila na úkoly
a také jsem vyplňovala úkoly na přípravu. Tu jsme společně s Anet a mamkou
kontrolovaly odpoledne. Také mi přišel
balíček, který jsem si objednala. Večer
jsem si ještě psala s kamarádkou.

POPIS KORONAVIRÁKA
Děti ze 7. A dostaly za úkol vybrat
si z 6 karikatur a popsat koronaviráka.
Jednalo se o karikatury viru, který
„uzavřel“ školy. Všechny karikatury vesměs
zpodobňovaly virus jako kouli v různých
barvách s přísavkami a se zesměšňujícími
prvky na těle, většinou s vystrašeným obličejem. Děti mu měly na závěr „něco“ vzkázat. Většina prací byla sepsána cca měsíc
po uzavření školy, tedy v polovině dubna.
Texty jsou kráceny.

9. duben
Karanténa den 25
Dneska jsme už celý měsíc doma,
protože jsme měli navíc jarní prázdniny. Zároveň dnes nejsou žádné úkoly,
neboť jsou Velikonoce a za normálních
podmínek bychom byli doma. Kvůli
velikonoční výzdobě jsme se s bratrem
vypravili do lesa pro březové větvičky,
ale nakonec jsme z toho udělali delší
procházku. Doma jsme větvičky dali
do vody a navěsili jsme na ně ozdoby.
10. duben
Karanténa den 26
Mamka dneska upekla mazance, které
budou zítra k snídani. Ale i přesto to
letos nebudou ty pravé Velikonoce. Není
na to nálada. Odpoledne jsme byli venku
na kolech, na kterých jsem jela letos prvně
po zimě.
11. duben
Karanténa den 27
Dnešní den jsem se soustředila na domácí
práce, které jsme dostali jako úkol přes
Velikonoce. Jedna byla do dějepisu a pro
druhou z přírodopisu jsem si sepsala
poznámky. Dneska jsem proto strávila
většinu dne v pokoji. Kromě toho jsem
se ještě večer připravovala na přijímací
zkoušky.
Pavlína Č.

Na obrázku vidím kresleného vira, který
má tvar koule s póry. Ve výrazu obličeje
je patrné, řekla bych, že má strach, prosí,
jelikož i klečí a má ruku vzhůru. Vypoulené
oči a ústa s obráceným úsměvem tomu také
nasvědčují.
Tento druh je velmi nebezpečný a smrtelný. Způsobuje vysoké teploty, kašel,
střevní potíže, ale co hlavně napadá, jsou
plíce, které jsou pro člověka důležité. Tento
vir si ale může vybrat kterýkoli orgán našeho těla a může ho zlikvidovat. Můžeme ho
přirovnat třeba k motoru auta. Pokud se nám
do motoru auta dostane nějaká nečistota,
motor nám přestane fungovat a musíme
ho opravit. Tak stejně se chová tento vir
v našem těle jako nečistota v motoru. Když
je naše tělo dost silné, s virem si dokáže
poradit. Pokud ne, skončí to smrtí.
Nejvíce mě na tomto viru štve, že dokáže být zákeřný a není na něj lék. Na závěr
bych tomuto viru vzkázala, ať už zmizí
a nikdy se nevrací.
(T.F. )
Rozhodla jsem se popsat charakteristiku
koronaviráka, který mě velice obtěžuje.
Pravděpodobně se narodil v Číně a k nám
se velice rychle přesunul. Je to taková
malá koule a z ní vyčnívají nějaké útvary
v podobě přísavek. Oči má k sobě přilepené
[…], ústa jsou otevřená a vypadají unaveně,
jako by volal o pomoc. […] Koronavirák
je drobný, zlý a pouhým okem neviditelný,
kterého nemám vůbec ráda, protože se ho
Pokračování na straně 7
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
POPIS KORONAVIRÁKA
Dokončení ze strany 6
i trochu bojím. Chtěla bych, aby už zmizel
nejen od nás, ale i z celého světa.
E. K.
Koronaviráka popisuju kvůli nastávající
situaci. Úkol pošleme emailem, protože
kvůli němu nemůžeme do školy.
Má tvar koule s výběžky, které vypadají
jako trumpety. Typickým znakem obličeje
je vyděšený výraz před dezinfekcemi
a mýdlem. […] Léčí se hůř než chřipka. Je
pilný jako včelička, rychlý jako vítr a štve
mě na něm to, že na něj umře spousta lidí
a taky, že nemůžeme do školy, na kroužky,
na výlety. Vzkázala bych mu, ať už toho
nechá.
(T.Ř.)
[…] Koronavirák je přenosný virus.
Přenáší se z člověka na člověka. Rád škodí
lidem. Abychom se před koronavirákem
ochránili, musíme nosit roušky, rukavice,
dodržovat hygienické pokyny. Nejvíc
mě na něm štve, že musím nosit roušku.
Nemůžu chodit do školy a vzdělávat se.
Nemůžu se vídat s kamarády, chodit ven
atd. A nejradši bych mu vzkázala, ať už není
a neomezuje nás všechny.
(B.Š.)

Vzhledem k dnešní situaci jsem se
rozhodl, že vám více přiblížím můj pohled
na coronavirus.
Pojmenoval jsem ho koroňátko. Je to
virus, který se k nám dostal z čínského Wu-chanu. Můžeme ho také nazývat Covid-19.
Na tuto nemoc prozatím není lék. Vláda
vyhlásila karanténu, a když někam jdeme,
musíme mít roušku.
A jak vlastně takové koroňátko vypadá?
Má kulatý tvar. Dále se vyznačuje různě
velkými výstupky kolem celého těla, které
vypadají jako malá kladívka. Ve výrazu
koroňátka můžeme vidět, že je nejspíše
z něčeho vystrašený. Odhadl bych, že asi
z vakcíny, co se na něj připravuje. Jinak
vidíme malé, hubené nožičky a čtyřprsté
ručičky.
Je to velice nebezpečný virus. Nejvíc
mě na koroňátku štve, že se kvůli karanténě
nevidím s kamarády apod. Nakonec bych
mu vzkázal:: „Nikdo Tě sem nezval, tak
koukej rychle zmizet!“
Ja.H.

…Koronavirák je na obrázku hodně
zkreslený, např. má zelené ručičky, úzké černé nožky, dvě velká očka a pusu. V realitě
žádné ruce, nohy ani oči nemá. Koronavirák
je nebezpečný, snadno se přenáší. Rád si
sedá na věci, na které během dne saháme.
[…] Hodně mě štve, že tohle píšu doma a ne
ve škole. Ráda bych se vídala s kamarády
a chodila ven. Také mě štve, že někteří nedodržují to, co by se mělo. […] Vzkázala
bych mu, ať co nejdřív odejde.
A.Ch.

Konec války
v Protivíně
Dne 10. května 1945 přijela sovětská
vojska do Protivína, kde byla demarkační
čára mezi vojsky USA a Sovětského svazu.
Vodňany byly v zóně USA, Písek Sovětů.
V Protivíně se utvořil revoluční národní
výbor pod vedením pana řídícího učitele
Jaroslava Kypty. Ten požádal rodinu Šímů
v Blanické ulici 103 o uvolnění jedné místnosti pro zástupce sovětské armády. Vznikla
tam operační kancelář s polním telefonem,
kde se střídaly dvě sovětské poddůstojnice
a dva důstojníci.
Velká část sovětské divize byla v Hájku
v zemljankách a od Milenovic až ke Žďáru se na loukách páslo mnoho tisíc koní.
Spojky od jednotek ubytovaných v Hájku
k nám do kanceláře jezdily na koních, které
nechávaly uvázané ve dvoře, vrata na dvůr
byla pouze přivřena k volnému jejich
příjezdu a odjezdu. Mimo důstojníků to
byli většinou samí mladí hoši 18 a 19 letí.
Naši jim občas něco uvařili, bramboračku
nebo vdolky a oni si zase pomocí útočných
granátů v řece Blanici lovili ryby, které jim
naši pekli ve velkém kastrolu.

Vybrala jsem koronaviráka, který mi
poslední dobou znepříjemňuje život. Je to
vir, který se zabydlel v dnešní době ve všech
státech světa a je to můj nepřítel. Znám ho
asi pět týdnů (pozn. – vypracováno 14. 4.).
[…] Vypadá jako nevyloupnutý kaštan.
Svět pozoruje poměrně vykulenýma očima.
Malé ručičky zakončují drápky, aby se
mohl dobře uchytit na lidech. Nemá uši,
a tak neslyší, že ho tu nechci. Nedá se říci,
že má ústa, ale tlamu jako rozzuřený pes.
Pravděpodobně utíká před dezinfekcí, které
se bojí jako čert kříže. Může ho totiž zničit.
Je to takový mrňavý, neviditelný, zlý a drzý
koronavirák.
Přeji si, aby už od nás odešel a neumírali
kvůli němu lidé. Chtěla bych se zase vrátit
do normálního života. Nechci být zavřená
doma nebo chodit ven s rouškou, protože
mi chybí spolužáci, kamarádi a i škola jako
dřív. Nemám ho vůbec ráda.
M.K.

HARMONOGRAM VYDÁNÍ
PROTIVÍNSKÝCH LISTŮ 2020
Upozornění! Změna termínu
u červnového vydání!
č. 6
č. 7/8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12

Uzávěrka
8. 6.
3. 7.
7. 9.
5. 10.
2. 11.
30. 11.

Změna termínu vyhrazena.

Vydání
22. června
20. července
21. září
19. října
16. listopadu
14. prosince

Demarkační čára byla u vjezdu do Protivína u školy, kde nějaký čas byla i závora
a vojenské hlídky, ale později ji zrušili.
Ve škole byl německý lazaret. Německá
posádka v zámku, která měla v horní bráně
těžký kulomet, kterým ovládala náměstí, se
Rusům vzdala.
Kancelář zajišťovala papíry pro odběr
piva z pivovaru, potraviny a další úkoly
ve styku s revolučním národním výborem
a později i organizaci setkání ruské a americké armády v parku zámku a u školy
za účasti generálů obou stran. Během
dalších dnů zajišťovala odchod německých
zajatců a také propuštění Rakušana, který
jim dělal řidiče. Na cestu domů mu dali
koně s bumáškou (dokladem), aby ho všude
do Rakouska pustili.
Často jsme u nás v kuchyni seděli
společně na gauči a hovořilo se o všem
možném, ze všeho nejvíc se již těšili, že je
po válce a budou moci domů.
Jednou se také stalo, že mladý řidič auta
seděl na gauči, vedle něho poručík a já. Řidič vyndal pistoli, že ji bude čistit, ale měl
ji připravenou ke střelbě a odjištěnou. Vyšla
rána a důstojník dostal náboj do kolena.
Ihned ho odvezli do nemocnice do Písku,
ale byl to díky nepozornosti zbytečný úraz
na konci války.
Rusové u nás zůstali až do svého odchodu koncem srpna 1945.
Vzpomínky na konec války, kdy již není
mnoho přímých účastníků, zaznamenal
Jiří Dürich.
HM
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Novinky
městské
knihovny
PŘIPRAVUJEME
Pro dospělé:
Viktorie Besó: Dívka s vůní manga
– vztah evropského ajťáka a filipínské
prostitutky
Blanka Solařová: Šílená Češka v Dubaji
– deník učitelky, manželky a vlastenky
Alice Peck: Léčivá příroda – pochopení
důležitých sdělení ve snech

Ivana Chřibková: Suchý hadr na dně
mořském – na každý problém existují dva
úhly pohledu
Vít Klusík, Marika Pecháčková: Kdo
chytá v síti – internet je jediné místo,
které neodděluje svět dětí a dospělých
Naďa Horáková: Dáma v modrém –
detektiv pátrá po známém obrazu, který se
dostal do nesprávných rukou
Magda Váňová: Mlsná huba – román
oblíbené autorky
Lucie Hříšná: Můj tajný život – vzorná
studentka luxusní společnicí
Jiří Němčík: Přiznání taxikářů – jak
vás vidí řidič taxíku, ze kterého právě
vystupujete
Dominik W. Rettinger: Elizino tajemství
– práce v osvětimském nevěstinci
Lisa Jackson: Ochotná zemřít –

„Čechy krásné, Čechy mé…“

na brutální vraždě cosi nesedí
Nora Roberts: Nový začátek – svět
zachvátí záhadný virus
Luisa Penny: Břicho nestvůry – další
případ inspektora Gamache
Marcela Mlynářová: Dvakrát dole,
jednou nahoře – nový titul populární
autorky
Pavel Juřík: Rožmberkové – osudy
nejvýznamnějšího českého panského rodu
Táňa Keleová-Vasilková: Slib – dvě
kamarádky, dva rozdílné osudy
Elle Kennedy: Hra – příběh kapitána
univerzitního hokejového týmu
Fiona Valpy: Moře vzpomínek – babička
žádá po vnučce, aby sepsala příběh jejího
života
Pro děti:
Jarmila Vlčková, Pavlína Jurková: Viktor
a záhadná teta Bobina – devítiletý Viktor
a jeho průšvihy
Jarmila Vlčková, Pavlína Jurková: Viktor
a případ zmizelého psa – další Viktorovo
příběhy
Petra Dvořáková: Vrány – dvanáctiletá
Bára na prahu dospívání
David Jan Žák: Zmizení Edwina Lindy –
autorova první kniha pro mládež
Ivana Peroutková: Anička na zahradě –
desátý Aniččin příběh

UZÁVĚRKA

pro dodání příspěvků
do červnových
„Protivínských listů“
je v pondělí 8. 6. 2020
do 12 hodin.
NOVINY VYJDOU
v pondělí 22. 6. 2020
„Slova této vlastenecké písně se mi vybavila při přípravě výstavy ve vodňanském
infocentru. Možná by se mohla zdát v době
koronavirové pandemie a omezeného pohybu trochu ironická. Věřím však, že soubor
fotografií z let 2007 – 2013 může přinést
i optimistický pohled do života. Výstavu si
můžete přijít prohlédnout do konce června.“
Helena Mašindová,
fotografka a vlastivědná
badatelka z Protivína
PS:
Paní Mašindová původně připravovala výstavu o rodácích z Vodňan, kteří
se zapsali do historie Protivína. Přípravy
přerušilo uzavření infocentra. Autorka se
rozhodla, že své badatelské objevy zveřejní v plném rozsahu příští rok a pohotově
navrhla vystavení fotografií z cest po Čechách a Moravě.
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Simonka Macháčková

Co se změnilo v 1. Mateřské škole Protivín

V každé době se děje něco nového, přesto
nás letošní jaro všechny překvapilo. I když
většina z nás byla najednou doma, dočasně
bez práce a jen se svou rodinou, v 1. Mateřské škole Protivín jsme měli napilno. Nově
jsme vymalovali vestibul školky, ve dvou
třídách položili nové koberce a udělali další
nutné opravy. Společně jsme probudili školní
zahradu ze zimního spánku. Ale to nejvíc
důležité ve školce chybělo – děti.
První školáčky jsme ve školce uvítali
11. května. Po téměř dvou měsících se
otevřely dětem dveře i naší mateřské školy.
Děti se s radostí vrátily ke svým kamarádům, oblíbeným hračkám a hrám ve školce
i na zahradě.
Za zcela nových podmínek proběhl
i zápis nových dětí do školky. Vše proběhlo
bez problémů a my se tak od září můžeme
těšit na nové kamarády.
Š. Šťastná, ředitelka MŠ

Jirka Cvrček

Adámek Cvrček
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Příběh jedné rodiny
Teď už se život začíná vracet k normálu.
Z mnoha lidí opadá strach, nejistota a taky
hysterie. Ulice se pomalu zaplňují, mladí
se promenádují bez roušek, druží se, jak
to ostatně má i být, a musím se přiznat, že
i já stále častěji vyjdu z domu a zapomenu
na roušku. Potom zpanikařím, protože
většinou chvátám, abych stihla přijít včas
na domluvenou schůzku nebo do práce.
Zběsile hledám po kapsách, jestli ji tam
někde nenajdu. Ne! „Do pytle“, řeknu si.
„Ještě mám na zádech batoh“, pomyslím
si. To by mohla být moje záchrana. Lovím
v jedné, druhé, třetí i čtvrté přihrádce. Proč
jich mám tolik??? Nikde nic! To není možné.
Včera jsem je tam dala vyvařené. Znovu
se přehrabuji v batohu a zkoumám obsah.

Tlačí mě čas a uvědomuji si, proč se na mne
někteří řidiči tak dívají. Pozor, něco nahmatávám. Že by malý kus barevného hadříku?
Ano, je tady. Nasazuji, zakrývám obličej
a pokračuji ve své cestě. Spěchám, funím,
dvouminutové zpoždění je omluvitelné. No,
spíš bude pětiminutové. Paní už na mne čeká
před vchodem paneláku. Neznáme se, ale
z jejího postoje je zřejmé, že na někoho čeká.
Usmívá se, představíme se. Mou omluvu
přijímá a jdeme na to.
Ocitli jsme se v době, kterou jsme si ani
neuměli představit. Stav jako za války. Samá
omezení, příkazy a ještě víc zákazů. Někteří
lidé nemohou do práce, jiným se zkrátila
pracovní doba, s tím i výše platu. Další jsou
na tom mnohem hůř. Přišli o práci úplně.

Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

Od 17. března byla naše školka, po dohodě s panem starostou, zavřená. Důvodem
bylo vládní opatření – Prevence šíření
epidemie koronaviru. Po několika dnech
čekání, jak se bude situace vyvíjet, učitelky
připravily na vhodném místě před budovou
MŠ něco málo k činnostem pro děti. Rodiče
si mohli vyzvednout pracovní listy na rozvoj
myšlení, procvičení grafických cviků nebo
omalovánky. Další pracovní listy a výtvarné
činnosti jsme zveřejnili na webových stránkách naší školky.
Postupně vláda zmírňuje nouzová opatření a tak jsme se dočkali i my. Naše školka
je otevřena od 11. května a už se na děti
moc těšíme!
za MŠ Ivana Byrtusová

Do toho domácí škola. To je pro většinu rodičů, teda hlavně matek, naprostý horor. Donutit děti, aby se připravovaly, je sci-fi. Většina
to proleží u mobilů, na sítích, ale rozhodně
to není ta zsprotivin.cz. Přece existují daleko
zábavnější stránky s daleko zajímavějším
obsahem. Je začátek toho všeho. Unavená
z práce přijdu domů. Skutečná dřina mě ale
teprve čeká – úkoly s těma dvěma. Zpočátku to celkem jde. Pozor, postupně zvyšuji
hlas. A to jsou teprve první dny. Dál se to
jen zhoršuje. Časem jsem hysterická, mám
pocit, že jsem děti nenaučila samostatnosti,
jako matka jsem naprosto selhala. Hysterii
střídá zoufalství. Doma se mnou nemluví
ani dveře. Pořád sleduji prohlášení vlády,
kdy budou moci děti zpátky do školy. Ty
naše se tam těší jako nikdy předtím. Všem
se totiž uleví a doma nastane opět klid. Trvá
to dlouhé týdny, než se dozvím, že se nám
moc neuleví. Jedno dítě nepůjde do školy už
asi vůbec, druhé možná někdy na přípravu
na přijímačky. Aspoň něco. Uplynuly další
dny. Robátka si zvykla na online školu. Pracují víc samostatně. Někdy se jim i chce bez
zbytečných řečí. Já jsem se taky zklidnila.
Děláme, co můžeme a umíme. Ono to není
to nejdůležitější na světě. Jsme zdraví, ještě
jsme se nepozabíjeli. Domácí násilí na dětech se nám vyhnulo. Aspoň teda z mého
pohledu. Nevím, jak by se na to dívala sociální pracovnice. Zatím ji nikdo nezavolal.
Děti nevolali na linku bezpečí. Nebo ano,
jen o tom nevím? Netuším. Rozhodně všichni
žijeme a na situaci jsme si zvykli, naučili se
v ní žít. Už víc než půlku máme za sebou.
Zprávy nijak významně nesleduji. Raději.
Všechno se zlepšuje, takže teď už si jsem
jistá, že to zvládneme. Cítím úlevu. Dokonce
zjišťuji, jak šikovné máme děti. Co všechno
dokážou. Moc nám pomáhají. Do školy je
musíme povzbuzovat, ale už to není nucení.
Zato práce jim jde pěkně od ruky a ani si
nestěžují. Jsem překvapená, kolik toho dokážou a jak rychle se učí nové věci. Takže
jsem zase spokojená matka, a to je pořád
ještě nouzový stav. Už ho ani nevnímám.
Jsme taková normální rodinka.

PASTELKA
V ČASE NOUZE
Když se nám svět trochu obrátil vzhůru
nohama, my jsme zůstali nohama na zemi.
Díky ochotě několika žen jsme se dali do šití
roušek. Nejprve to na internetu vypadalo
jako celkem jednoduchá záležitost. V praxi to ovšem vypadalo trochu jinak. Paní
Zborníková, Opelková s Vlastou Šálkovou
zvládly šít roušky na šicích strojích, paní
Motyčáková, Tarandová a já jsme dělaly
přípravné práce – měřily, stříhaly, špendlily
a zažehlovaly. Stále jsme se zdokonalovaly.
Navíc jsme se u toho bavily. Chuť do práce
a pomoci nám opravdu nechyběla. Děkujeme všem, kteří darovali materiál. V Pastelce
se život vrátil zase do starých kolejí a to nás
těší. Přejeme všem, aby měli dobrou náladu,
optimismus a hlavně smysl pro humor.
M. Š.
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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

ZAHÁJE

N OD 1.

ČERVNA

2020

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Aktuální informace o představeních v předprodeji naleznete na internetových stránkách www.mujbijak.cz

telefony: 382 251 806, 382 251 996, 734 271 080 • e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz

Podle Jiřího Gutha-Jarkovského je „slušnost člověku vrozená, ale
zdvořilosti se musíme učit“. Naše společenské vystupování je nejlepší
reprezentací naší osobnosti, ale i firmy nebo úřadu, vytváří lepší podmínky pro
úspěšná jednání a vzbuzuje důvěru našeho okolí. Zběhlost v pravidlech společenského chování není archaismus doby Gutha-Jarkovského, je to každodenní
praktická potřeba v profesním, společenském i osobním životě. Pravidla etikety
se stále proměňují, tak jak se proměňuje lidská společnost, proto je nutné je
znát a uplatňovat.
V naší přednášce se zaměříme na nejdůležitější oblasti
společenského chování:
• oblékání se všemi detaily
• kontaktní situace (představování, zdravení)
• společenské akce a účast na nich, pozvánky a jak jim rozumět
• etiketa běžných každodenních situací (na ulici, ve výtahu, v autě,
v restauraci, v divadle).
Přednášející Ladislav Špaček je původním povoláním pedagog. Vyučoval na Filozofické fakultě UK, byl redaktorem a moderátorem Československé
televize. Od roku 1992 působil téměř jedenáct let na Pražském hradě jako
mluvčí prezidenta V. Havla. Účastnil se bezpočtu vrcholných společenských
událostí, navštívil více než 50 zemí světa, setkal se s desítkami prezidentů a členů
královských rodin. Je autorem a protagonistou tv. seriálu Etiketa. Napsal řadu
knih – Etiketa, Velká kniha etikety, Nová velká kniha etikety, Komiksová etiketa,
Etiketa do kapsy, Business etiketa a komunikace. Dále je autorem hry Starling
aneb Etiketa hrou, etikety pro teenagery Špaček v porcelánu a etikety pro dívky
Tereza či knihy vzpomínek Deset let s V. Havlem. Pro děti napsal tři úspěšné
knihy etikety Dědečku, vyprávěj, Dědečku, ještě vyprávěj a Dědečku, už chodím
do školy. Originálním způsobem, přiblížil čtenářům etiketu v publikaci Obrazová
etiketa. Velkým dílem je ETIKETA, moderní etiketa pro každého. V poslední době
vydal etiketu pro školáky Rokovy výlety do historie a příručku Etiketa obchodníka.

pondělí 19. října od 19.30 hod. • Dům kultury Protivín

A do pyžam!
MARC CAMOLETTI

REŽIE: JAN NOSEK NOVÁK

Sezóna v Památníku města Protivín se rozběhla

Zdravotní krize způsobila i pozdější
start Památníku města Protivína. Ten své
brány tradičně otevírá 1. května, letos
však sezónu zahájil o necelých 14 dní
později. Změnil se i program chystaný
do výstavní síně. Původně plánovanou
výstavu o protivínském lazaretu v době
I. světové války nahradily fotografie přírody kolem rybníka Řežabinec.
O tom, proč se neuskutečnila výstava
o válečných marodech léčících se v prostorách protivínského zámku, hovoří jeden
z kurátorů historik Mgr. Jan Kouba: „Chystané práce zastavilo březnové uzavření archivů, nemohli jsme si tak řadu údajů ověřit
a i získat plánované materiály. Výstavu jsme
tak spolu s kolegou Mgr. Bernáškem byli
nuceni odložit, nabídneme ji však návštěvníkům v květnu příštího roku.“
Uvolněné prázdné místo v muzejních
plánech tak využil přírodovědec RNDr. Jiří
Šebestian, CSc. Dlouholetý muzejní ornitolog ve výstavním sále protivínského Památníku představí kolekci svých fotografií,
kterou nazval „Řežabinec. Přírodní klenot
Písecka“. Sám ke své výstavě říká: „Při práci
zoologa v terénu vzniká mnoho fotografií.
Místo složitého a zdlouhavého popisování

do deníku je totiž často lepší pořídit fotografii. Při jejich pořizování není čas na postavení stativu, hledání vyvážené kompozice,
nejlepšího úhlu pohledu, správného ohniska
objektivu, ideálního světla a podobně. Mezi
ostatními věcmi v mém výzkumném batohu
je navíc místo pouze na jediný „all-in-one“ fotoaparát. Přesto se domnívám, že
řada fotografií by mohla být zajímavá i pro
veřejnost – právě proto, že jsou pořízeny
na jednom z nejzajímavějších míst v této
zemi – alespoň z přírodovědného hlediska,
a myslím si, že i z toho krajinářského. Vždyť
mi jistě dáte za pravdu, že jižní Čechy jsou
synonymem pro krásnou přírodu a krajinu –
ať původní nebo vytvořenou lidmi.“
Slabost Jiřího Šebestiana pro rybník
Řežabinec je dobře známá, vždyť je to právě
on, kdo má již řadu let na starosti známou

kroužkovací akci nazvanou Acrocephalus.
A tak snad nikdo nezná lokality kolem rybníka a jeho zvířecí obyvatele lépe než on.
„Na malém území, které projdete za den,
najdete vše, co dělá jihočeskou krajinu krásnou – nádherný rybník i rozsáhlé porosty
rákosu, orobince nebo ostřic. Malebné tůně
s typickou mokřadní vegetací a všemi myslitelnými obojživelníky, brouky a dalším
vzácným hmyzem. Najdete tu i rašeliniště
a louky se spoustou motýlů a stovkami orchidejí. A v každém z těchto prostředí žije
ještě řada dalších druhů živočichů a rostlin
jinde nevídaných,“ popisuje Jiří Šebestian.
Jak se mu podařilo krásu své milované lokality na snímcích zachytit, to
bude moci každý návštěvník Památníku
města Protivína posoudit od 12. května
do 9. srpna tohoto roku.

DEN ZEMĚ S RODINOU
Na 22. dubna připadá Den Země jako celosvětová událost organizovaná již
od roku 1970. A syn Tom v tento den přišel
s nápadem, který jsme měli již mnohokrát,
ale doposud ho zatím nezrealizovali, že
bychom si mohli hned následující sobotu
udělat malou vycházku do přírody a trochu
jí pomoct od věcí, které tam nepatří.
Byl krásný slunný den a tím se propojilo
příjemné s užitečným. Tom byl v úžasu,
nač tak velký odpadový pytel? Ovšem už
na počátku naší cesty bylo zřejmé, že až
tak velký nebude. Úrodné byly hned první
kroky, které vedly na ,,Zátah“. Tam se nacházely krabice a lahve od vína, plechovky
od piva a energetických nápojů, plastové
lahve a obaly od různých pochutin. Pod
pěším mostem přes řeku někdo v hojné míře
holdoval krabicovému mléku.

Naše vycházka, která následovala
do ,,Hájku“ a okolo bývalého, v současné
době již zasypaného, smetiště, musela
být předčasně nasměrována zpět, protože
bychom při pokračování dál už náklad
neunesli. Pokračovali jsme po pěšině pod
lesem a dále po pravém břehu řeky Blanice.
I v těchto místech jsme dopomohli k značně
čistějšímu vzhledu krásných koutů přírody
v našem blízkém okolí.
Vrátili jsme se s milým pocitem, že snad
tento krátký úsek bude nějaký čas skýtat pohled na čistou přírodu. Vždyť nám tolik dává
a měli bychom jí to alespoň v malém vracet.
Abychom nezapomněli a nečekali
na další Den Země, pro jistotu jsem hned
po příchodu domů vložila do vycházkového
batůžku odpadkový pytel.
J.V.
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Výzkum a kroužkování ptáků
Ve čtvrtek 20. února 2020 se sešli
zájemci o přednášku RNDr. Karla Pecla,
pořádanou Protivínským vlastivědným
klubem. První část pojednávala o výzkumu a kroužkování ptáků v rezervaci
Řežabinec, druhá část o přírodních
zajímavostech rezervace byla plánována
na 19. března ( to jsme ještě netušili, co
nás v následujících měsících čeká...).
Účast 36 zájemců byla vysoká, museli
jsme v kulturní místnosti Domu s pečovatelskou službou přidávat židle.
RNDr. Karel Pecl nás seznámil
s historií kroužkování ptáků v přírodní
rezervaci Řežabinec.
Odchyty, spojené s kroužkováním
ptáků, byly v rezervaci Řežabinec
zahájeny v roce 1977. Původně se mělo
jednat o jednorázovou prázdninovou akci
pro členy muzejního ornitologického
kroužku v Písku. V té době u nás nebyly
zkušenosti s odchytovými akcemi, ty
získal RNDr. Karel Pecl díky opakované
účasti při Akci Balt v tehdejší NDR. Jejím
účelem byl především výzkum tažných
druhů ptáků, proto byly odchyty zaměřeny především na dobu podzimního tahu.
Organizace odchytů při Akci Balt byly
inspirací pro odchyty na Řežabinci.
První odchyty byly ve dnech 6. až
12. srpna 1977. Při akci bylo použito
devět šestimetrových sítí (54 m). Sítě se
tehdy nedaly běžně koupit, málokdo je
vlastnil a nebylo k dostání ani další ornitologické vybavení. Při akci na Řežabinci
bylo okroužkováno 179 pěvců patřících
do 28 druhů. Nejpočetnější skupinu
chycených ptáků tvořili rákosníci, z nich
nejvíce bylo rákosníků obecných, dále
rákosníci zpěvní, rákosníci proužkovaní
a rákosníci velcí. Další početnou skupinu
tvořily naše dvě nejrozšířenější sýkory
– koňadra a modřinka. Podařilo se ale
chytit i ne zcela běžné druhy, jako byl
lejsek šedý, moudivláček lužní, mlynařík
dlouhoocasý a rehek zahradní.
Druhá odchytová akce byla zorganizována v roce 1978, trvala 7 dnů a také
sítí bylo použito víc. Okroužkováno bylo
víc než dvakrát tolik ptáků. Důvodem větší úspěšnosti byl zřejmě vhodnější termín
odchytů. Na přelomu července a srpna
se ještě na Řežabinci zdržuje většina
ptáků, kteří zde vyhnízdili a zároveň sem
za potravou přilétají další ptáci ze širšího
okolí, aby se zde vykrmili před odletem
na zimoviště.
V roce 1979 se odchyty uskutečnily
opět v srpnu, bylo však okroužkováno
jen o málo víc než polovina množství
z předešlého roku. Nejpočetnější byl již
tradičně rákosník obecný. Na druhé místo
se překvapivě dostala pěnice pokřovní.
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Foto: R. Lenemajer

Úspěchem byl odchyt a okroužkování
dvou vzácných nepěvců – chřástala kropenatého a mladé volavky červené. Ta byla
ještě jako nevzletná chycena v rákosině
v blízkosti hnízda. Bylo pozorováno ještě
jedno mládě, ale to se nepodařilo polapit.
Rok 1980 byl pro odchyty na Řežabinci velmi významný, protože se podařilo obstarat pro písecké muzeum větší
množství nárazových sítí, včetně speciální
sítě na odchyt bahňáků. Velký počet sítí,
z nichž polovinu tvořily sítě nové, kvalitnější, se projevil na úspěšnosti odchytů.
Celkem bylo chyceno 978 ptáků z 44
druhů. Touhou RNDr. Pecla bylo zapojit
odchyty na Řežabinci do mezinárodní
akce. Podmínkou bylo mít minimálně
150 m sítí rozmístěných na stálých stanovištích a chytat minimálně jednu pentádu,
tj. 5 dní. Díky delším odchytům (9 dní)
a příslibu splnění požadované délky sítí
v následujícím roce, byly odchyty do sítě
mezinárodních akcí v rámci RVHP začleněny. Z důvodů prezentace bylo nutné pro
odchyty na Řežabinci najít nějaké mezinárodně srozumitelné označení. Protože
největší počty kroužkovaných ptáků zde
byli rákosníci, byl zvolen do názvu akce
latinský název pro tento rod – Acrocephalus.
Už v následujícím roce 1981 již odchyty trvaly dvě plné pentády, tj. 10 dní,
bylo k dispozici 242 metry sítí, z nichž
většinu obstaralo písecké muzeum. Začlenění akce na Řežabinci do mezinárodní
výzkumné sítě socialistických zemí zvýšilo její prestiž a tím i podporu.

Od roku 1977 do letošního roku
byly odchyty organizovány každoročně po dobu 43 let. Za toto období bylo
okroužkováno 37 937 ptáků 111 druhů.
Od počátku až do roku 1980 se však
podmínky i doba kroužkování měnily.
Stabilní a srovnatelné podmínky nastaly
až v roce 1981, stanovila se určitá norma
metráže sítí 222 metrů, odchyt trvá 10
dní. Počet účastníků stále vzrůstá, nyní
se pohybuje okolo 70. Poslední zásadní
změna podmínek nastala v roce 1986,
kdy byl rybník, v důsledku opravy hráze,
od výlovu 1985 do podzimu 1986, zcela
bez vody. Zajímavé bylo, že u mnohých
u vody žijících pěvců se bezvodí v odchytech nijak neprojevilo.
Výsledky za 38 srovnatelných let,
během kterých bylo okroužkováno
31 087 ptáků 107 druhů, kolísaly počty
každoročně okroužkovaných ptáků mezi
591 (2005) a 1 431 exemplářů (2011). Při
bližším zkoumání příčin zvýšeného počtu
odchycených ptáků v letech 2004 a 2011
se ukazuje, že za vyššími počty kroužkovanců stojí jen několik málo druhů. V roce
2004 se o navýšení postaraly tři druhy
rákosníků. Dalším důvodem početnějšího
odchytu v roce 2004 mohlo být paradoxně
špatné počasí v době kroužkování. Letité
zkušenosti ukazují, že při letních vedrech,
které většinou odchyty provázejí, jsou
ptáci aktivní jen zrána a zvečera. V roce
2004 bylo počasí deštivé a chladné, což
mohlo vyvolat zvýšené nároky na příjem
potravy a s tím spojenou i zvýšenou

na Řežabinci
aktivitu. A ptáci, kteří víc létají, se také
víc chytají.
Rok 2011 byl absolutně nejúspěšnějším. Nejen, že bylo nejvíc ptáků okroužkováno, ale nejvíc bylo i opakovaně chycených kroužkovanců (617). Rekordním
byl i průměrný počet ptáků chycených
v jednom dni (205). Hlavní důvod úspěchu byl jediný a jmenoval se budníček
menší. Zatímco v uvedeném roce 2004 se
chytilo jen 101 budníčků menších, v roce
2011 jich bylo 328.
Vzácné a méně běžné druhy pro lokalitu netypické:
Druhy kroužkované jen v jednom roce:
volavka červená, sýkora parukářka, křivka
obecná, bramborníček hnědý, hýl rudý,
slavík tmavý, datel černý, ťuhýk šedý,
vrabec domácí
Druhy kroužkované ve dvou až pěti letech:
konipas luční, sýkora úhelníček, čečetka
zimní, žluna šedá, bukáček malý, hýl
obecný
Druhy kroužkované v šesti až deseti letech:
krutihlav obecný, lejsek bělokrký
Druhy kroužkované ve více než deseti
letech:
lejsek černohlavý, linduška lesní, budníček lesní, cvrčilka říční, dlask tlustozobý,
rehek zahradní, ledňáček říční, slavík
obecný, sýkořice vousatá
Věkové rekordy:
Vysoké počty ptáků, které se při akci
Acrocephalus kroužkují, umožňují při
opakovaných odchytech kroužkovanců
zjistit jejich maximální věk. Většina pěvců
se dožívá pěti až sedmi let života.
Osmiletá hranice je při našich odchytech již vzácná. Této věkové hranice bylo

Sýkořice vousatá

za celé období dosaženo jen u 4 exemplářů tří druhů. Jedná se o dva rákosníky
obecné, jednoho rákosníka zpěvného
a pěnici slavíkovou. Rekordmanem v dosaženém věku je jedenáctiletý rákosník
obecný. V Evropě nejstarším je čtrnáctiletý rákosník obecný.
Kontrolní odchyty:
Do první skupiny patří na Řežabinci
okroužkovaní ptáci, kteří byli následně
kontrolování v deseti zemích Evropy. Nejvzdálenější kontrolní odchyty pocházejí
z africké Keni.

Druhou skupinu tvoří ptáci kroužkovaní na Řežabinci a následně odchycení
jinde na území ČR. Kontakt s blízkým
nebo i širším okolím jistě nepřekvapí, ale
zastižení ptáků z Řežabince na Ústeckoorlicku, Svitavsku, nebo Pardubicku je již
zajímavé. Nejvzdálenější zastižení patřilo
zástupci bahňáků – pisíkovi obecnému,
který byl kontrolován na Břeclavsku.
Třetí skupinu tvoří ptáci, kteří byli
kroužkovaní v cizině a na Řežabinec přilétli v době odchytů. Rákosník proužkovaný byl kroužkovaný v Litvě jen deset dnů
před tím, než byl chycen na Řežabinci.
Kdyby letěl nejkratším směrem, musel by
při vzdálenosti 831 km, uletět v průměru
83,1 km denně. Ale ve skutečnosti to bylo
jistě mnohem více. U tak malého pěvce
se rozhodně jedná o úctyhodný výkon.
A konečně čtvrtou skupinu tvoří ptáci
kroužkovaní v ČR mimo Řežabinec.
Na Řežabinec přiletí samozřejmě kroužkovanci z nejbližšího okolí. Nejvzdálenější zálet byl z Břeclavska, odkud přilétli
rákosník proužkovaný a rákosník obecný.
Z Českolipska přilétl další rákosinný druh
– strnad rákosní.
Po přednášce následoval potlesk a poděkování a RNDr. Karel Pecl ještě dlouho
odpovídal na otázky...
Druhý díl přednášky se však již
19. března 2020 z důvodu pandemie koronaviru neuskutečnil, a tak doufáme,
že se sejdeme třeba po prázdninách.
Ing. Mašindová, RNDr. Pecl
PROTIVÍNSKÉ LISTY 15. stránka

Království času opět otevřelo své brány

Uplynulé měsíce jsme využili k dalším vylepšením
venku i uvnitř. V zahradě přibyla nová prolézačka, dvě věže
se třemi skluzavkami a tunelem. Připraveny jsou domečky,
pískoviště, lanová dráha a houpačky. V zahradě jsou umístěny
pohodlné lavičky. Nově si vychutnáte naše zákusky a kávu
přímo ve stínu vzrostlého ořešáku, kde jsou nové sestavy
lavic a stolů.

Muzeum je naleštěné a připravené k nahlédnutí. Nejnovějším přírůstkem je věžní stroj Heinz z konce 19. století, který
jsme získali v perfektním stavu a funkční. Nově tedy uvidíte
věžní hodinový stroj v chodu a s automatickým nátahem.
Zastavte se na chvíli.
Těšíme se na vás.
V. Kubelka

Myslivci v Protivíně nezahálejí
Přesto, že koronavirus paralyzoval běžné činnosti, v lese, na polích
a na loukách zůstal svět normální.
Zvěři prostě nevysvětlíte, že vám něco
brání se o ni starat...
Brigádnická činnost se sice posunula
do individuální roviny, ale podařilo se
zajistit všechny běžné a potřebné jarní
činnosti. V první řadě jde o čištění
a desinfekci krmelců a zásypů, které
byly v zimním období v plném provozu.
Dále patří k tradičním činnostem sčítání
zvěře (máme za povinnost udržovat nařízený kmenový stav zvěře v honitbě),
úklid revíru od černých skládek a "běžného návštěvnického" nepořádku, péče
o další myslivecká zařízení, péče o naučné stezky v Protivíně a okolí a také
péči o pachové ohradníky na silnici I/20
mezi Normou a Radčickým rybníkem.
Pachový ohradník je založen na speciální pěně, která se aplikuje podél silnic
na stávající vegetaci (stromy, keře) nebo
doplněné nosiče (dřevěná tyčka či kůl
s plastovým krytem) a zabraňuje častým
nehodám. Velmi zjednodušeně – působením UV záření se z pěny uvolňuje
vůně s možnou kombinací složek: vlk,
rys, medvěd a člověk. Senzibilizující
účinek odpuzovače zvěře je založen
na kombinaci vůně těchto koktejlů,
hluku a pohybu vozidel. Např. v Německu je již 30.000 km silnic s pachovým
ohradníkem a bilance snížení srážek se
zvěří je o 76 %. Pachový ohradník je
zcela ekologický. Pro zachování účinnosti pěny musí být aplikována nejméně
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dvakrát ročně, případně je do prázdné
pěny aplikován pachový koncentrát.
Ohradníky jsou budovány za finanční podpory Českomoravské

myslivecké jednoty a Okresního
mysliveckého spolku Písek.
Text a foto Pavel Koc

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE
16. 3. syn Ondřej Nečesaný
Kláře Červenkové z Protivína

2. 5. syn Matyáš
Jitce Málkové z Protivína

20. 3. syn Matěj Mačura
Tereze Majerové z Těšínova
22. 3. dcera Martina Klůfová
Michaele Uhlířové z Protivína

ZEMŘELI
19. 3. Věra Vokatá
62 let, Protivín

27. 3. syn Kryštof Žabka
Kateřině Němcové z Protivína

6. 4. Zdeňka Hlavienková
68 let, Protivín

7. 4. dcera Tereza
Lucii Hrdličkové z Myšence

12. 4. Eva Haiklová
68 let, Protivín

14. 4. syn Jan
Lence Svobodové z Protivína

8. 5. Helena Pišingerová
71 let, Protivín

21. 4. syn Daniel
Mgr. Veronice Škodové ze Záboří

10. 5. David Brabec
44 let, Protivín

Březen – měsíc čtenářů
11. ročník celostátní akce Březen –
měsíc čtenářů nám
přerušila pandemie,
ale přesto chceme
alespoň trochu rekapitulovat.
Můžeme už i odtajnit připravované
překvapení. Ve spolupráci s městem se
nám podařilo získat vyřazenou telefonní
budku, kterou budeme předělávat na tzv.
Knihobudku. Do ní se budou zdarma dávat
k dispozici vyřazené knihy. Bude-li se čtenářům některá z knih líbit, může si ji klidně
odnést domů a po přečtení vrátit nebo si ji
ponechat, případně přinést místo ní jinou.
Knihobudka zůstane umístěna na původním
místě telefonní budky na náměstí. Nedočkaví čtenáři budou muset ještě chvíli vydržet,
protože budka musí projít šikovnýma rukama řemeslníků, kteří ji přizpůsobí pro nový
účel. Ale už to nebude dlouho trvat.
Několik informací o uplynulém roce 2019
• v knihovně je 18 196 knih
• v roce 2019 se do knihovny přihlásilo
51 čtenářů, tj. o 21 více než v roce 2018

•
•

•

•
•

•

čtenáři v roce 2019 přečetli téměř 20 tisíc knih a časopisů
o titul nejčtenější kniha roku 2019 se dělí
kniha Petry Dvořákové Dědina a kniha
Ladislava Berana Spala jsem s vrahem,
pane vrchní. V těsném závěsu je Hana
od Aleny Mornštajnové
v dětské literatuře byl největší zájem
o titul Petra Huga Šlika Tajemství jeskyně a Deník malého poseroutky Jeffa
Kinneye
nejčtenějšími časopisy loňského roku
jsou Vlasta, Reflex, Svět motorů a Květy
již tradičně jsme vyhodnotili nejlepšího
čtenáře roku 2019. Titul z předchozího
roku obhájila paní Poláková. Srdečně
gratulujeme.
nejpilnější čtenářkou – učitelkou se stala
paní Čecháčková. I ta si zaslouží velkou
gratulaci. Obě vyhodnocené čtenářky
obdrží krásnou knihu.

Všem našim čtenářům děkujeme za přízeň a podporu.
Pavla Lišková,
knihovnice

PODĚKOVÁNÍ
V tomto příspěvku chci poděkovat
zejména slečně Lence Vláškové, která
přišla s nápadem na pro nás dosud novou,
ale v koronavirové době tolik potřebnou
činnost – šití roušek. Neuměla to, ale šla
do toho. Spolu s mamkou Zdeňkou ušila
neuvěřitelných 570 roušek za klub, další
stovku pro své známé. V rámci svých možností se kromě mě přidaly i další – paní
Hana Hofhanslová a paní Blanka Nídlová. Materiál dodaly paní Jana a Růžena
Branštýlovy, paní Anna Skalová, paní Hana

Sýkorová, paní Veronika Plívová a paní
Jana Kalusová, něco jsme i zakoupily.
Skoro devět stovek roušek bylo k dispozici
všem, kteří je potřebovali, zejména na poště
a v obchůdku u Plívů, některé byly předány
na místní faru a do DPS.
A tak vám, milé dámy s velkým srdcem,
velmi děkuji a jsem ráda, že se s vámi mohu
setkávat.
J. Kubecová,
Klub žen Protivín, z. s.

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
farnost Protivín, Mírová 171
Srdečně zveme na shromáždění v červnu
NEDĚLE 7. 6. v 9.00 hodin
„Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život
za ovce.“
Bohoslužba s vysluhováním sv. Večeře Páně (kazatel
Novák R.)
NEDĚLE 14. 6. v 9.00 hodin
„Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina
zalíbení.“
Bohoslužba s poselstvím
NEDĚLE 21. 6. v 9.00 hodin
„Co prospěje člověku, získá-li
celý svět, ale ztratí svůj život?“
Bohoslužba s kázáním (kazatel Novák R.)
NEDĚLE 28. 6. v 9.00 hodin
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Bohoslužba s kázáním (laický kazatel)
Sbor Týn nad Vlt. bohoslužby od 14.00 hod.
Sbor Vimperk bohoslužby od 9.30 hod.
Diakonie ECM poskytuje pomoc všem potřebným,
obětem šikany, maminkám v nouzi, drogově závislým.
Svatby, křty, církevní pohřby.
Kontakt: farní úřad Mírová 171;
e-mail: protivin@umc.cz
kazatel: 775 941 105; Fb ecm Protivin

NOC KOSTELŮ

12. června 2020 18.00 – 20.00 hodin

Noc kostelů je každoročně pořádaná
akce, která má umožnit široké veřejnosti
nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních
a nočních hodinách zpřístupněny některé
kostely a modlitebny různých křesťanských
církví, ve kterých se rovněž zdarma konají
výstavy, komentované prohlídky, koncerty
apod.
Také modlitebna Evangelické církve
metodistické bude tento večer otevřena a nabízí tak nahlédnout do prostor, kde se konají
dlouhá desetiletí pravidelné bohoslužby.
Kromě toho kazatel nabídne stručný výlet
do historie sboru a farnosti, v malém sále
si mohou návštěvníci prohlédnout výstavku
Biblí – Písma svatého a přímo na místě zakoupit i nejnovější vydání Nového Zákona
v ekumenickém překladu.
Noc kostelů je tak jedinečná příležitost podívat se na místo, které možná
ještě neznáte, i když léta chodíte kolem.
Srdečně zveme.
-RN-

VZPOMÍNKA
Dne 18. 5. 2020 je to již 50 let, co zemřel
pan Josef Brůna
a
dne 25. 5. 2020 je to již 20 let, co zemřel
pan Miroslav Brůna.
Stále vzpomíná rodina a dcera a sestra
Marie Kuželová s rodinou
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Fotbalové informace
Protivínští fotbalisté, od těch nejmenších
až po A tým, poctivě pracovali v zimní
přípravě, aby jejich výsledky v jarní sezóně byly minimálně stejné jako v podzimní
části. Bohužel zasáhla příroda a následná
opatření vlády a nadřízených fotbalových
orgánů sezónu ukončilo. V soutěžích
nebyli vyhlášeni vítězové, tabulky se anulují a použijí se pouze v případě, že by se
některý tým nepřihlásil do soutěže, kterou
v minulém soutěžním ročníku hrál. Potom
by byl osloven vedoucí tým nižší soutěže,
a pokud by měl zájem, postoupil by. Takže
jarní sezóna skončila těsně před tím, než
začala a až v současné době, po rozvolnění opatření, mohla mužstva, za dodržení

hygienických podmínek, zahájit tréninky.
Pokud bude situace příznivá, předpokládá
se, že v měsíci červnu by se mohly začít
hrát přátelské zápasy.
V tomto roce uplyne 100 let od založení
oficiálního fotbalového spolku SK Protivín, který pod různými názvy existuje
dodnes. Výbor FK se připravuje na tuto významnou událost velmi zodpovědně. Od výroby reklamních předmětů přes organizaci
mládežnických turnajů až po slavnostní den,
kterým by měl být 15. srpen.
Spolu se zkušeným badatelem, mým dlouholetým spoluhráčem, Ing. Pavlem Mocem,
jsme se pustili do zmapování stoleté historie
fotbalu ve městě. Měli jsme výhodu, drželi

jsme se údajů, které shromáždil ve své publikaci při příležitosti sedmdesátin našeho
fotbalu pan Miroslav Dlesk. Při rozplétání
nitek osudu klubu, jeho členů, výborů nebo hráčů jsme zjistili spoustu zajímavých
skutečností. Všechno se do knihy nevejde,
proto bychom se rádi postupně zastavili
u osobností, které s Protivínem spojily
svůj život nebo se sice jen na několik let
fotbalovým děním mihly, ale zanechaly
tady dlouholetou stopu. Začneme Ing. Antonínem Kovařovicem, o kterém pan Bílek,
mistr kominický a nejdůležitější archivář
fotbalu, s obdivem říkával: „Jo hoši, to byl
„plejer“, reprezentant, ligový hráč Slavie,
to byla radost se na něj dívat.“ A právě
na základě jeho údajných reprezentačních
startů se rozběhlo naše bádání. Nakonec
jsme zjistili, že sice nereprezentoval, ale
„plejer“ to byl obdivuhodný. Posuďte sami.
Václav Křišťál

Ing. Antonín Kovařovic – významná osobnost počátků kopané v Protivíně
Letos je tomu právě 100 let, kdy se začala psát oficiální historie protivínské kopané.
Začátky kopání do „mičudy“, jak se fotbalovému míči v té době říkalo, lze však v našem
městečku pozorovat již v období těsně před
první světovou válkou. V Čechách v té době
byly populární a známé především pražské
fotbalové kluby, a to zvláště S.K. Slavia
a A.C. Sparta, které začaly postupně šířit
slávu české kopané nejen do ostatních měst
a vesnic tuzemska, ale i do ciziny. V Protivíně to byli studenti, kteří jako první podlehli
kouzlu tohoto nového sportovního odvětví
a na louce u lesa poblíže nádraží zkoušeli
prvé fotbalové kousky s tím neposedným
podomácku vyrobeným míčem. Budiž těmto mládencům čest, že se nenechali odradit
tehdejšími konzervativními a odsuzujícími
náhledy svých spoluobčanů na toto bohapusté kopání do „mičudy“. V roce 1915 si
tito protivínští studenti založili Sportovní
kroužek Protivín. Předsedou kroužku byl
zvolen železniční úředník František Pravda,
jednatelem Václav Pelikán a pokladníkem
Emil Braniš. V době založení měl Sportovní kroužek Protivín asi 15 výkonných
sportovců, mezi něž, kromě výše uvedených
pánů, patřili ještě František Kohout, Fríd
Weil, František Bláha, Josef Procházka
či Jaroslav Tomassy. Někteří z nich se jen
několik let poté nesmazatelně zapsali coby
hráči či funkcionáři do historie oficiálně
ustanoveného Sportovního klubu Protivín.
K založení Sportovního klubu Protivín došlo na podkladě řádně vypracovaných a schválených stanov v období
letních prázdnin roku 1920. O zahájení
organizované činnosti klubu se největší
měrou zasloužili bratři Branišové, Kohoutové, Andrlové, Tomassyové, Pinkasové,
V. Pelikán a další. Prvním předsedou SK
Protivín byl zvolen MVDr. František Němeček. Z vlastních prostředků členů klubu
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a dalších místních nadšenců se pořídily
potřebné rekvizity a pilně se trénovalo pod
vedením místního kováře a nadšeného fotbalisty Františka Pihlíka. Ihned po řádném
založení se klub přihlásil do Jihočeské župy
footballové (dále JŽF) a stal se jejím oficiálním členem. Fotbalová utkání v Protivíně
se v té době konala na hřišti, které bývalo
na místě bývalého tržiště „Za humny“
v těsné blízkosti náměstí. Nově založené
mužstvo SK Protivín ve zbytku roku 1920
sehrálo 18 přátelských zápasů při vyrovnané
bilanci 8 výher, 8 proher a 2 remíz. Diváci
si na každonedělní fotbalová představení
začali zvykat a zápasy začalo navštěvovat
čím dále tím více diváků.
Mistrovským řádem pro rok 1921 byl
SK Protivín zařazen do tzv. II. třídy župního

přeboru. Naše mužstvo si v tomto ročníku
počínalo se střídavými úspěchy. Docílilo
sice několika výher, ale v zápasech se
zkušenějšími a silnějšími mužstvy byla až
příliš patrná technická i taktická nevyzrálost
týmu.
Po skončení soutěžní sezóny na podzim roku 1921 se po protivínském náměstí
prochází místní učitel František Kohout.
Nechce věřit svým očím, když potkává
svého dávného kamaráda, se kterým sloužil
několik let v zákopech první světové války.
Tím kamarádem je ing. Antonín Kovařovic.
Vzpomínají nejen na tyto časy, ale řeč
sklouzne i na kopanou. Kohout v té době
vykonává funkci sekretáře SK Protivín
a o Kovařovicovi ví, že před válkou byl
výborným fotbalistou věhlasného SK Slavia

Tři bratři Kovařovicové v dresu SK Smíchov – 3. zleva stojí Antonín, první zprava v dresu
Alois (reprezentant), 2. zprava sedí Karel (reprezentant, mistr Evropy)

Praha. Než se posuneme v rozhovoru těchto
dvou pánů dále a dozvíme se, co důležitého
pro protivínský fotbal domluvili, pojďme
si osobu ing. Antonína Kovařovice více
přiblížit.
Antonín Kovařovic se narodil 19.
srpna 1893 v Praze jako jedno z 11 dětí
manželů Kovařovicových. Otec Alois
Kovařovic byl vrchním radou státních drah,
maminka se jmenovala Antonie, rozená
Humlová a pocházela z Kladna. Antonín
pocházel z velice známé fotbalové rodiny
Kovařoviců. Jeho nejstarší bratr Alois
(nar. 1886) hrál za SK Smíchov a v letech
1907 – 1908 dokonce 3x reprezentoval
Čechy. Starší bratr Karel (nar. 1890) nastupoval v letech 1906 – 1912 též za SK
Smíchov, v roce 1913 hrál ve SK Slavia
Praha a posléze ve SK Viktoria Žižkov.
I on byl fotbalovým reprezentantem Čech
a byl členem reprezentačního mužstva,
které v květnu roku 1911 ve francouzském
Roubaix vyhrálo amatérské mistrovství Evropy ve fotbale. Jeho život skončil tragicky,
jako voják již v prvních měsících světové
války, v září 1914, zahynul na bitevním
poli. Antonín začínal s kopanou (tak, jak
rodinná tradice velela) též v SK Smíchov
a v tomto týmu si také v roce 1911 společně s bratry Aloisem a Karlem zahrál.
Do SK Slavia Praha nadějný, tehdy 20 letý,
Antonín Kovařovic přestoupil na podzim
roku 1913 a v roce 1914 odehrál obě slavná
pražská derby proti AC Sparta Praha. V té
době též studuje Vysokou školu technickou
v Praze na fakultě zemědělského a lesního
hospodářství, ale studia musí brzy přerušit.
V lednu roku 1915 nastoupil do armády
jako jednoroční dobrovolník a celý zbytek
první světové války prožil ve válečných
zákopech. V rámci bojů byl vážně zraněn
a po průstřelu břicha doslova bojoval o svůj
život. Skončením války jeho nasazení v armádě nekončí, v roce 1919 je ještě povolán
k potlačení nepokojů na Slovensku. Po návratu do civilního života se opět zapojuje
do fotbalového dění ve SK Slavia Praha.
Tam na něho čeká již jeho mladší bratr
Jan (nar. 1899). Ten hrál za Slavii od roku
1916 za studentské týmy, od roku 1919 byl
členem A mužstva. Za Slavii hrál Antonín
s bratrem Janem do roku 1921. Antonín
hrál na postu útočníka, Jan byl záložník.
Bratři Kovařovicové se zúčastnili i slavného
zájezdu Slavie do Španělska v březnu roku
1920. V Barceloně nastoupili v základní
sestavě proti jednomu z nejlepších týmů
světa, mužstvu FC Barcelona v čele se
světovou brankářskou jedničkou té doby
Ricardo Zamorou.
Antonín Kovařovic věděl, že vrcholový
sportovní život je krátký a že je nutno být
připraven i na dobu následující. Dokončuje
proto vysokou školu a s titulem inženýra
nastupuje u nově vzniklého Státního pozemkového úřadu. Je pověřen přípravou
pozemkové reformy schwarzenberských
pozemků na protivínském panství. Antonín
Kovařovic tuší, že na vrcholovou kopanou již

Ing. A. Kovařovic – Slavista
nebude mít čas, sportu se však chce věnovat
i nadále. Tyto informace sděluje i Františku Kohoutovi při výše uvedeném setkání
na protivínském náměstí. Kohout využívá
situace, seznamuje Kovařovice jednak se
založením nového fotbalového klubu v Protivíně a zároveň ho žádá o pomoc na chodu
protivínského fotbalu. Antonín Kovařovic
rád nabídku přijímá a hned se dává do práce.
Ujímá se organizování tréninků a protivínští
fotbalisté poprvé na vlastní kůži prožívají
prvotřídní zimní přípravu. Trénuje se intenzivně venku i v tělocvičně školy. Kovařovic
však pracoval i na posílení hráčského kádru
a pro soutěžní sezónu roku 1922 se mu podařilo do mužstva SK Protivín přilákat i několik prvotřídních fotbalistů z pražských klubů

včetně jeho mladšího bratra Jana, který byl
na jih Čech přeložen služebně.
Před zahájením fotbalové sezóny výbor
JŽF rozhodl, že v roce 1922 se v rámci
Župy nebudou organizovat žádné soutěže
a mužstva budou hrát pouze přátelská
utkání. Jakou výraznou hráčskou osobností
Antonín Kovařovic byl, ukázaly již úvodní
jarní zápasy. Ve svých tehdejších 28 letech
překypoval zkušeností a neobyčejnou technickou a taktickou vyzrálostí. S doslovnými
debakly odjíždějí z protivínského hřiště
týmy SK Olympie Týn nad Vltavou (prohra 14:0), SK Volyně (prohra 0:10) či SK
Horažďovice (prohra 1:10). Asi největšího
úspěchu v roce 1922 dosáhli fotbalisté SK
Protivín v zápase proti tehdy nejlepšímu
župnímu klubu SK České Budějovice.
Zápas se konal v Protivíně v neděli 9. července v rámci sportovní slavnosti. Domácí
zvítězili 3:1, když dvěma brankami zápas
rozhodl střední útočník Antonín Kovařovic.
Další významný zápas se odehrál v neděli
30. července 1922, kdy SK Protivín hostil
tým SK Písek. Výborné výsledky protivínských přilákaly do hlediště velkou návštěvu
diváků a výnos byl věnován ve prospěch
právě počaté stavby protivínské sokolovny. V utkání plném krásných momentů
SK Protivín nakonec po boji zvítězil 4:3.
V roce 1922 mužstvo SK Protivín sehrálo
celkem 33 zápasů, z toho 21x vyhrálo,
6x remizovalo a pouze v 6 zápasech bylo
poraženo, a to pouze týmy nejvyšší, tzv.
I. třídy JŽF na jejich hřištích. Žádný domácí
zápas SK Protivín v roce 1922 neprohrál.
Skóre ze zápasů bylo ohromující – 145:64.
Jak psaly tehdejší noviny, SK Protivín se
stal postrachem i těm nejlepším mužstvům
Župy. V tom roce nastupoval SK Protivín
nejčastěji v této sestavě: v brance Braniš,
v obraně Brož a Pinkas, v záloze J. Pihlík,
Pokračování na straně 20

SK Protivín A a B v roce 1922. Ing. A. Kovařovic v pruhovaném dresu A stojí druhý zprava.
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Dokončení ze strany 19
Šedivý a Veselý a v útoku Orholec, Fr. Pihlík, Ant. Kovařovic, Kohout, Vondra. Dále
nastupovali brankář Honzík, Lokvenc, Jan
Kovařovic, Rohrbacher, Řežábek, Pavlíček,
Havelka a další.
Antonín Kovařovic však nebyl jen rozenou vůdčí osobností hráčskou a trenérskou.
Brzy po příchodu do Protivína se začal v kopané angažovat i funkcionářsky. Na členské
schůzi JŽF dne 6. května 1922 byl zvolen
do nově ustanovené dorostenecké komise,
která měla za úkol především rozšířit dosud
málo zastoupenou dorosteneckou kopanou
na jihu Čech do dalších klubů. Dne 4. srpna
1922 byl na mimořádné valné hromadě SK
Protivín ing. Kovařovic zvolen předsedou
výboru. Následně na valné hromadě Jihočeské župy, konané dne 1. října 1922, byl
ing. Kovařovic zvolen členem výboru a zapojil se do činnosti hrací komise. Antonín
Kovařovic v té době trénoval, hrál, organizoval a funkcionařil na nejvyšší úrovni a svým
zápalem a důsledností pozitivně ovlivňoval
i jiné. Ještě dlouhá léta si fanoušci protivínské kopané vzpomínali na tu úžasnou
fotbalovou atmosféru roku 1922.
Výborné výkony bratrů Antonína a Jana
Kovařovicových nezůstaly pochopitelně
v rámci ostatních krajských mužstev bez
odezvy. Nabídky k přestupu se před nadcházející mistrovskou sezónou roku 1923
jen hrnuly. Bratři nakonec neodolali nabídce a v březnu 1923 přestoupili do tehdy
nejlepšího klubu jihočeské župy, do SK
České Budějovice. Že se jednalo o výjimečné fotbalisty, dokazuje skutečnost, že
Antonín a Jan Kovařovicové se okamžitě
po přestupu stali základními oporami týmu
a jeho nejvýraznějšími osobnostmi. Z postů
středního útočníka a pravé spojky patřili
k nejlepším střelcům mužstva a výrazně
pomohli SK ČB k získání titulu přeborníka
Župy za rok 1923.
V roce 1924 Antonín Kovařovic přestupuje do SK Strakonice, kde se stává
hrajícím trenérem. Na Protivín však nezapomíná. A není se čemu divit, důvody nebyly
jen fotbalové … Během svého působení
v Protivíně se „zakoukal“ do o 7 let mladší
Marie Praskové, kterou si dne 6. dubna 1925
bere za ženu. Sňatek je uzavřen v bydlišti
nevěsty v Protivíně v domě č.p. 12 v dolní
části náměstí. Otec nevěsty František Prask
byl zaměstnancem Státní správy statků
a lesů, její mladší bratr Karel byl již v té
době všestranně nadaným sportovcem
a za několik roků poté se stal kapitánem
fotbalistů SK Protivín, ale též i výborným
hokejistou a tenistou. Krátce po svatbě se
novomanželé Kovařovicovi přestěhovali
do Prahy, kde Antonín získal pracovní místo
na ministerstvu zemědělství. V roce 1926
se Kovařovicovým narodila dcera Vlasta,
posléze druhá dcera Libuše. Na Protivín
však manželé Kovařovicovi nezanevřeli.
Právě naopak. Až do konce 40. let dojíždějí
takřka každý týden do vilky na Anenském
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SK Strakonice v roce 1925. Hrající trenér ing. A. Kovařovic stojí v dresu třetí zleva.
náměstí, kde bydleli babička a dědeček
Praskovi. Antonín se v té době stále zajímá
o protivínský fotbal, navštěvuje fotbalová
utkání a pomáhá vedení klubu v organizaci různých akcí. V roce 1934, kdy se
slavnostně otevíralo nové hřiště U Obory,
byl hlavním organizátorem fotbalového
turnaje a soudcoval odpolední fotbalové
finále. V té době také kolem sebe vytvořil
fotbalový tým složený převážně z hráčů
nezapomenutelného roku 1922. Říkali si
Old Boys a s tímto mužstvem objížděli celé
jižní Čechy a rozdávali fotbalovou krásu
a vzpomínky. Poslední zápas sehrál Antonín
Kovařovic za „staré pány“ SK Protivín v létě
1945 při příležitosti 25. výročí protivínské
kopané. To už mu bylo 52 roků… Po smrti
manželčiných rodičů dojížděl Antonín
Kovařovic s rodinou často na chatu Karla
Praska v „Dybří“, v blízkosti Protivína. Letní měsíce trávila rodina na různých letních
bytech v okolí Protivína, především v Milenovicích … statek Marešů, byt ing. Anny

Kejšarové, podnájmy u Houdků či Wolfů.
Někteří z návštěvníků protivínské plovárny
si možná ještě nyní vzpomenou, jak již
tehdy starý pán Kovařovic hrál nohejbal
na místním hřišti či jak chodil s kamarády
na pivo do pivovaru. Takřka do svých posledních dnů dojížděl do Protivína a byl-li
fotbal, musel na utkání být. Protivín se stal
součástí jeho života, byl s ním bytostně
spojen. ing. Antonín Kovařovic zemřel 31.
srpna 1970 ve věku 77 let. Když vzpomínala
dcera Antonína Kovařovice, paní Libuše
Musilová, na svého otce a Protivín, říkala:
„Za Protivín by dejchal…“
Pan ing. Antonín Kovařovic se významně zapsal do historie protivínské
kopané, stal se jednou z jeho největších
legend a jako takový nesmí být nikdy
zapomenut.
Ing. Pavel Moc
Foto: Václav Křišťál, Michal Průcha,
ing. Jan Kovařovic, Dagmar Prokopová

„Old Boys“ v roce 1940 při oslavách 20. výročí vzniku. Ing. A. Kovařovic stojí druhý zprava.

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností.
Autor křížovek P. Šoba
Vyměňme ve svém tajenka (1. a 2. díl) a bude se nám lépe žít.
Vyluštěnou tajenku zašlete do 8. června 2020 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz

Jsme ve spojení
Město Protivín beru odjakživa jako
blízkého souseda. Každoročně navštěvujeme Protivínské městské slavnosti,
kamarádíme se Sylvou Karfíkovou,
ředitelkou MěKS, byli jsme s vnoučaty
v „domě hodin“, dokonce i u krokodýlů.
A v Protivíně máme taky kamaráda –
někdejšího člena (svého času docela
slavného) ochotnického divadelního
souboru Šupina – Čendu. Jmenuje se
sice úplně jinak, ale jako Čenda je
v našich kruzích známý víc. Pochází
z Vodňan a když byl mladý, tvrdil, že
se bude co nevidět do Vodňan zase stěhovat. Dojíždět z Protivína na večerní
zkoušky do vodňanského kulturáku,
když většinou končily v hodně pozdních
nočních hodinách a občas s truňkem
na rozloučenou, muselo pro něho být
jistou újmou a nepříjemností. Ale jak

šel čas, o stěhování mluvil čím dál
méně. Narodily se děti, pro které byl
a je Protivín domovské město, a Čenda
už o nějakém přemisťování přestal přemýšlet. Od dob divadelního zkoušení
a hraní uběhlo neskutečných třicet let.
Vazby na Vodňany tady ale nejspíš budou pořád. A já i můj muž Fugas jsme
moc rádi, že se spolu kamarádíme dál.
Ještě před rouškovou dobou se
u nás v rámci nakupování Čenda stavil
vždycky tak dvakrát do měsíce. Dali
jsme kávičku, probrali současnou, ale
hlavně minulou situaci, protože vzpomínání na společně strávené staré časy
je úplně nejlepší. Loučil se vždycky se
slovy: „Jsme ve spojení.“ Koronavirus
nám tuhle zvyklost trochu narušil, ale
píšeme si aspoň na e-mailu.

Nedávno zazvonil zvonek. Vykoukla
jsem z okna a – ejhle! Čenda s rouškou.
Prý nahoru že nepůjde, jenom nás chtěl
pozdravit. Zamávali jsme si, nasedl
do auta a odjel. Ale jak se koronavirová
pandemie začíná přece jenom trochu
zmírňovat, další týden se tu objevil zase. To už si dal kávičku dole v altánku
a dokonce ochutnal i moji jablíčkovou
buchtu s čokoládou. On jinak ke kafi
většinou nechce nic.
Snad se zase brzy, až se situace
uklidní, sejdeme u nás doma a bez roušek. Po Čendových bonmotech a hlavně
po tom trochu nostalgickém, krásném
vzpomínání se nám už stejská. Tak,
Čendo, nezapomeň, jsme ve spojení!
Ludmila Plachtová
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LEKCE ZUMBY
S HANKOU OPĚT
POKRAČUJÍ!
Bohužel z důvodu epidemie koronaviru
byly i lekce zumby zakázány, ale nyní se vše
vrací do normálu i v Protivíně. Nejen pohyb,
ale především setkávání se s lidmi stejného
nadšení a úžasná atmosféra na lekcích zumby mně velice chyběla. Pro všechny z vás,
kdo máte chuť se rozhýbat v rytmech zumby,
nové zájemce i stálice, zvu každé pondělí
od 18:00 hod do areálu fotbalového hřiště
v Protivíně.
Lekce se konají ve venkovních prostorách na nohejbalovém hřišti. Lekce se ruší
pouze z důvodu špatného počasí, malého zájmu nebo onemocnění instruktora. Na lekce
platí zvýhodněné permanentky, nebo vstupné 100,-Kč dospělý, dítě do 15 let 50,- Kč.
První vstup na lekci pro nového zájemce
je ZDARMA. Pro rezervaci místa můžete
využít náš rezervační systém na stránkách
www.forbodystudio.com
Těším se na Vás.
Hanka Bísková, FOR BODY

Konečně jsme zase spolu a můžeme trénovat. V boji s každou nemocí je důležité, aby tělo
bylo fyzicky a psychicky silné. To nám naše společné tréninky s kamarády určitě zajistí.

Letošní rok bohužel bez
DĚTSKÉHO DNE!
Omlouvám se, ale z nečekaných důvodů
ohledně vzniklé epidemie a těžko předvídatelných podmínek možnosti uspořádání tradičního Dětského dne v areálu fotbalového
hřiště v Protivíně je letošní akce v sobotu
30. 5. 2020 ZRUŠENA. Rozhodnutí padlo
na základě souhlasného stanoviska s generálním sponzorem akce městem Protivín.
Všem dětem i rodičům přeji hlavně
zdraví, sportovního ducha a doufám, že se
sejdeme na dalších pořádaných akcích.
Hana Bísková, FOR BODY
www.forbodystudio.com

„Stihli jsme to“
Motolom 7. 3. 2020 Záboří
Šestý ročník motorkářské akce se
opět vydařil. Chladnější počasí kolem
7 stupňů Celsia a zataženo nikomu nevadilo. I tentokrát přijeli motorkáři ze
širokého okolí – celkem dorazilo 120
motorek. Účastníci i diváci si mohli
prohlédnout nablýskané stroje, proběhla
registrace, vyjížďka po okolí a poté
společné opékání buřtů. Čaj a káva
byly v tomto chladném dni nutností. Už
teď se těšíme na další ročník a hlavně
na nadcházející motorkářskou sezónu.
Více na www.sdhzabori.cz.
JKo
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