ROČNÍK XXX

číslo 4

duben 2021

18 Kč

DALŠÍ BYTY V DPS (PENZIONU) OPRAVENY
Dovolte mi Vás informovat,
že se nám v průběhu března a dubna
podařilo opravit další tři bytové jednotky,
které obývají naši senioři. Jednalo se o kompletní rekonstrukci, která čítala výměnu
všech rozvodů, ať už vody, topení či elektroinstalace, tak provedení nových obkladů
a dlažeb v sociálním zařízení, výměnu
podlah a truhlářských konstrukcí, dodávku
a montáž osvětlovacích prvků a kuchyňské
linky. V sociálním zařízení byly osazeny
bezpečnostní prvky tak, aby se pokud možno předcházelo případným úrazům.
Věřím, že se novým nájemcům bude
u nás líbit a stráví v těchto bytech dlouhý
a spokojený život.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 24. 3. 2021
– souhlasí
s vypsáním výběrového řízení – veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
na stavbu „Rekonstrukce ZŠ Protivín“ – stavební úpravy
spojovací chodby, modernizace sociálního zařízení
a stanovuje
obeslat následující firmy:
1. Temstav AB, s.r.o., Písecká 415, 375 01 Týn nad
Vltavou, IČO: 28146956
2. MoDoStav, s.r.o., Bohunice 10, 375 01 Všemyslice,
IČO: 09384791
3. Ing. Václav Pekárek, Chlumec 71, 373 41 Olešník,
IČO: 87251124
– souhlasí
s vypsáním výběrového řízení – veřejná zakázka
malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, na stavbu „Rekonstrukce školní budovy
ZŠ Protivín“ – zateplení dvorního přístavku, řešení
vnějšího prostranství
a stanovuje
obeslat následující firmy:
1. Temstav AB, s.r.o., Písecká 415, 375 01 Týn nad
Vltavou, IČO: 28146956
2. MoDoStav, s.r.o., Bohunice 10, 375 01 Všemyslice,
IČO: 09384791
3. Ing. Václav Pekárek, Chlumec 71, 373 41 Olešník,
IČO: 87251124
– schvaluje
Příkazní smlouvu uzavřenou dle § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve věci
výkonu zpracovatelských činností ve smyslu zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro
Pokračování na straně 3

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZM PROTIVÍN
konaného dne 11. 3. 2021
1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontrolu
usnesení z posledního zasedání ZM konaného dne
17. 12. 2020.
2.1. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
části pozemku p. č. 1012/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 300 m2 v k.ú. Chvaletice
u Protivína.
2.2. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
části pozemku p. č. 2706, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 40 m2 v k.ú. Protivín.
2.3. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
části pozemku p. č. 476/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 40 m2 v k.ú. Myšenec.
2.4. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
části pozemku p. č. 660/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Milenovice.
2.5. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
částí pozemku p. č. 1527/16, ostatní plocha, jiná
plocha v k.ú. Protivín.
2.6. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej
pozemku p. č. 2693/13, ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 131 m2 v k.ú. Protivín panu Hanzlíkovi
a paní Kouřilové, každému ½ pozemku za cenu
7.960,- Kč a pověřuje starostu města podpisem
kupní smlouvy
a neschvaluje prodej pozemku p. č. 2693/13,
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 131 m2 v k.ú.
Protivín panu Plachému za cenu 3.800,- Kč.
Pokračování na straně 3

Potoky tečou vstříc jaru
Jitka Pavlíková
O jaru mlčí prameny pod ledovým příkrovem.
Mrazivým dechem byla uspána zem.
Spí pod sněhem mapy dávných cest.
Kam vedly… a kam nás mohou vést?
Sníh ještě leží na kraji,
ale pomněnky už klíčky chystají.
Bez návodu a bez kompasu
tečou potoky vstříc svému času.
O jaru mlčí prameny pod ledovým příkrovem.
Mráz uspal zemi ledovým dechem, zimním snem…

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
ZAJÍMAVOSTI Z PŘESTAVBY
HISTORICKÉ BUDOVY ŠKOLY

Výměna oken a vnitřní modernizace
tříd na naší základní škole postupuje neuvěřitelně rychle. Podle neustále se měnící
epidemiologické situace upravujeme se
zúčastněnými firmami harmonogram prací.
Veřejnost může sledovat změny na venkovním vzhledu budovy, která je každým
týdnem krásnější.
V současnosti práce postupují po patrech na západním křídle a zároveň je
finalizováno východní křídlo historické
budovy. Z ulice je vidět téměř hotové II. patro. Okna ředitelny a kanceláře se budou
měnit až v průběhu prázdnin, prostory jsou
nezbytné pro zajištění stabilního chodu
školy v době distanční výuky. Východním
schodištěm budou přístupné třídy I. stupně,
kam by se v rotačním režimu měly děti vrátit
12. dubna. Zbytek budovy bude za přísných
hygienických podmínek nadále v přestavbě.
Rekonstrukce musí neustále postupovat, aby
se žáci II. stupně mohli vrátit do již zmodernizovaných tříd. Souběžně pracují řemeslníci několika profesí na různých místech
budovy. Nově jsou zaváděny elektrorozvody
pro elektroniku i rolety, snižují se stropy,
instalují nová svítidla. Nečekaně bylo potřeba vyměnit jednu stoupačku v rozvodech
vody, následovanou novým obkladem stěny
kolem umyvadel. V jedné ze tříd již byly
zrenovovány i parkety, v dalších třídách
jejich broušení a tmelení začíná.
Z popisu je zřejmé, jak dobře jednotlivé
firmy spolupracují. Ve třídách, které opustili
truhláři, hned nastupují zedníci, elektrikáři,
instalatéři nebo podlaháři. Četa pana školníka, v čele s Martinem Zelinským, je neustále
v pohotovosti. Stěhují nábytek, pomáhají
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učitelům uskladnit pomůcky ze tříd a kabinetů, ke kterým se plánovaný začátek prací
blíží. Naše aula a hotové třídy se tak stávají
velikými skladišti.
Je dobře, že se podařilo využít nucené
uzavření škol takovýmto způsobem. Díky
úzké spolupráci všech zúčastněných a stálé
podpoře vedení města se jistě bude v dalších
měsících pokračovat stejně úspěšně.
za ZŠ Tamara Vojtěchová

RADA MĚSTA ZASEDALA
Dokončení ze strany 1
stavbu„Rekonstrukce ZŠ“ s Evou Čechtickou, Sedlečko
u Soběslavě 3, Soběslav a Plnou moc pro nezbytné úkony a činnosti související s průběhem veřejné zakázky
– souhlasí
s odpuštěním nájemného za období od 1. 1.
do 31. 3. 2021 za pronájem nebytových prostor
u nájemců, kteří nemohli v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu provozovat své činnosti
– projednala a bere na vědomí
oznámení ředitelek obou mateřských škol, jichž je

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZM PROTIVÍN
Dokončení ze strany 1
2.7. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
pozemku p. č. 831, ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 965 m2 v k.ú. Milenovice.
2.8. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje bez
výhrad účetní uzávěrku za rok 2020.
2.9. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje smlouvu
o poskytnutí dotace pro sportovní a zájmové
organizace
č. 202101 pro FK Protivín z.s. ve výši 490.000,- Kč
č. 202102 pro TJ Slavoj Protivín z.s.
ve výši 150.000,- Kč
č. 202103 pro TJ Platan Protivín z.s.
ve výši 70.000,- Kč
č. 202104 pro Jihočeský TAEHAN
klub bojových umění o.s.
ve výši 90.000,- Kč
č. 202106 pro TJ Sokol Krč, z.s. ve výši 55.000,- Kč
č. 202107 pro Tělovýchovná jednota
Blaník Milenovice z.s.
ve výši 55.000,- Kč
3. Zastupitelstvo města Protivín
1) rozhoduje podle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) pořídit změnu č. 2 územního plánu Protivín zkráceným

město Protivín zřizovatelem, týkající se provozu
a uzavření mateřských škol v době letních prázdnin
– bere na vědomí
zápis z jednání zdravotní a sociální komise konaného
dne 16. 2. 2021
a souhlasí
s pronájmem bytu v DZU (penzion), Masarykovo
nám. 33, Protivín
– schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce ZŠ“
do dotačního titulu DT 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, podprogramu Podpora obcí
s 3001 – 10000 obyvateli vyhlášeného Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR
postupem za použití příslušných ustanovení § 55a
stavebního zákona. V rámci změny č. 2 bude řešena
změna z NS plochy přirozených a přírodě blízkých
porostů na BH bydlení hromadné.
2) rozhoduje požádat o pořízení změny č. 2
územního plánu Protivín na základě § 6 odst. 1
písm. c) stavebního zákona Městský úřad Písek,
odbor výstavby a územního plánování
3) pověřuje starostu obce požádat Městský úřad
Písek, odbor výstavby a územního plánování
o pořízení změny č. 2 územního plánu Protivín
4) určuje pro činnosti spojené s pořízením změny
č. 2 územního plánu Protivín dle § 55b stavebního
zákona zastupitele města pana Jaroslava Řehoře
5) podmiňuje pořízení změny územního plánu
úhradou nákladů na pořízení změny č. 2 územního
plánu Protivín navrhovatelem, a to na zpracování
změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhotovení úplného znění
územního plánu po jeho změně.
4.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku města Protivín č. 1/2021,
o místním poplatku z pobytu.
4.2. Zastupitelstvo města Protivín projednalo kandidaturu paní Jiřiny Šípkové na výkon funkce přísedící
Okresního soudu v Písku, bere na vědomí souhlas
paní Jiřiny Šípkové s výkonem této funkce v dalším
čtyřletém volebním období, tj. 2021 – 2025 a volí
paní Jiřinu Šípkovou do funkce přísedící Okresního
soudu v Písku.

z deníku

POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Výtržnictví a vyhrožování
V úterý 16. března odpoledne přijali
protivínští policisté oznámení o muži,
který se pohybuje po městě, napadá
a vyhrožuje.
Policisté podezřelého muže zadrželi
a zjistili, že měl poškodit skleněnou výplň okna u bytu v Protivíně a muže, který
byl doma, opakovaně udeřit do obličeje.
Pak měl jít na Masarykovo náměstí, kde
měl vyhrožovat kolemjdoucím a dokonce znovu napadat. Udeřit měl muže,
který zde stál u svého motocyklu.
Policisté případ prošetřují pro podezření
ze spáchání trestných činů výtržnictví
a nebezpečné vyhrožování ve zkráceném přípravném trestním řízení.
Sprejer
Na nádraží v Protivíně škodil sprejer.
V době od 19. do 21. března kdosi
posprejoval vagón jednotky Regionova
na odstavné koleji u výtopny. Nápisem
o rozměru 7,5 na 1,5 metru způsobil škodu bezmála 7 000 korun. Policisté případ
prošetřují po podezření ze spáchání
trestného činu poškození cizí věci.
Vyhrožování po telefonu
Policisté prošetřují také vyhrožování
po telefonu, ve dnech 20. a 21. března
měl místní muž po zprávách a telefonicky vyhrožovat újmou na zdraví dvěma
mužům. Policisté případ zpracovali
ve zkráceném přípravném trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného
činu nebezpečné vyhrožování.

ROZPIS ČASŮ A ROZMÍSTĚNÍ SHROMAŽĎOVACÍCH PROSTŘEDKŮ (KONTEJNERŮ)
NA KOMUNÁLNÍ ODPAD – MIMO NEBEZPEČNÉHO A STAVEBNÍHO
29. března – 30. května 2021 a 30. srpna – 31. října 2021
Svoz je prováděn jednou za 14 dnů – každý lichý týden.
Ve svátek 1. května a 28. září a 28. října budou svozy uskutečněny.
den

čas: 16.00 – 16.20 hod.

čas: 16.30 – 16.50 hod.

čas: 17.00 – 17.20 hod.

čas: 17.30 – 17.50 hod.

pondělí

ul. Švermova
u nádraží ČD

U Chudých

ul. Čechova
stavebniny

ul. M. Krásové
garáže ŠR

úterý

ul. Zámecká
u školy

ul. Komenského
výměník

ul. Družstevní
u Hrádku

ul. Mírová
u mlékárny

středa

ul. Smetanova
špejchar

ul. Ve Školce
u hřiště

na Ostrově
u zámku

ul. Blanická
u zastávky ČD

čtvrtek

Čačarky

ul. Nad Rybníkem

ul. Třešňová

ul. Na Skále

pátek

Selibov

Maletice

Myšenec

Protivín-Bor

čas: 8.00 – 8.20 hod.

čas: 8.30 – 8.50 hod.

čas: 9.00 – 9.20 hod.

čas: 9.30 – 9.50 hod.

sobota

Chvaletice

Milenovice 1

Milenovice 2

Záboří

neděle

Těšínov 1

Těšínov 2

Krč 1

Krč 2

den
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE
Každým rokem se v předjaří účastní
naše škola okresního kola „Olympiády
v anglickém jazyce“. I letos nás v obou kategoriích reprezentovali zástupci z naší školy.
Ale bylo to jiné, než jsme dosud byli zvyklí.
Vyslaná – nebo spíše delegovaná –
děvčata nikam nevyjela. Obě se soutěžního
klání v okrese zúčastnila v klidu a pohodlí
svých domovů. Ano i naše „Olympiáda“
proběhla online.
Z DDM v Písku přišla děvčatům výzva
na jejich email připojit se na portál whereby.
com, přes který se budou moci spojit s porotou. Tato výzva přišla dostatečně včas, aby
si děvčata mohla „spojení“ ověřit a seznámit se s jejich fungováním. Kromě svých

znalostí z angličtiny tedy také potvrdila
své schopnosti ovládat práci s internetem
a počítačem. V daný čas se pak v kategorii mladších s porotou spojila Michaela
Marková a její výkon byl ohodnocen jako
devátý. O týden později se s porotou spojila
i Zuzana Kalná, která se podělila s dalším soutěžícím o šestou a sedmou příčku
v pořadí.
Obě děvčata dokázala velice dobře zúročit nejen svou školní práci, ale i to, že se
angličtině věnují navíc i ve svém volném
čase. Děvčatům patří gratulace k úspěchu
i poděkování za reprezentaci školy.
J. Čížková

ZE ŠKOLNÍCH PRACÍ
Žáci z 9. A měli slohové téma:
Je 8. března 2041…
Jejich úkolem bylo představit si sami
sebe po dvaceti letech, jaký je jejich
život, plány, zkušenosti…
1. část
„Crrr“, zvoní budík. Jako vždy si ho
ještě jednou posunu na 5 minut. První
mě vzbudí, Po druhém vstanu. Jdu si
do kuchyně udělat čaj, tak jako každý
den. V klidu si připravím snídani, protože mám ráno spoustu času. Do práce jedu totiž až na devátou. Poté, co nakrmím
a uklidím po své kočce, jedu do práce.
Přijíždím do kanceláře. Je pátek,
takže mám kratší směnu než obvykle.
Dopoledne bylo všechno v pořádku. Poté
za mnou ale přišel kolega. Měl nějaký
problém s počítačem. Nešlo mu zadat
informace do programu, který používáme. Nejdříve jsem vyzkoušel klasické
postupy. Restartovat program, počítač,
a tak dále. Nic ale nefungovalo, a tak
mě napadlo, že ho vyzkouším na svém
počítači. Nic nefungovalo. „Zajdu se podívat do vedlejšího oddělení“, řekl jsem
a vyrazil. Ostatním také přestaly fungovat programy úřadu. Rozhodl jsem se, že
zajdu k našemu správci počítačů. Když
tu spoušť viděl, hned věděl, že to bude
problém serverů někde jinde. Převzal si
to na starost, a já byl rád, že už to nemusím řešit. Dál jsem mohl pracovat na jiné
práci, kdy nepotřebuji naše programy. Už
jsem se těšil na víkend. V pondělí a úterý
mám práci z domu, takže se vždy těším
i na tyto dny. Odpoledne už bylo vše
v pořádku, programy byly zprovozněné
a všichni mohli pracovat. Po práci jsem
vyrazil jen na krátký nákup a pak hned
domů.
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Po příjezdu domů jsem vyrazil
na svůj obvyklý procházkový okruh.
Vždy mi to vyčistí hlavu. Doma jsem už
jen udělal potřebnou práci na zahrádce.
Celý večer jsem strávil jen se svojí kočkou, a odpočíval jsem, protože po práci
jsem byl po náročném dni vyčerpaný.
Už se nemůžu dočkat zítřka…
Kryštof Doubek
Je pátek. Dnes mám jen ranní směnu, a tak se mi krásně vstává. Po ranní
kávičce beru klíče, které jsou pohozené
na komodě a odcházím. Bývám vždy
a všude včas, proto mám na autobusové
zastávce ještě čas odepsat mojí dvanáctileté dcerce. Jen jak jsem jí stihla
odepsat, jak se zapíná pračka, přijel mi
autobus. Nastoupila jsem a koupila si
jízdenku. Porozhlížím se po autobuse
po volném místě a koukám, že jediné
volné místo je vzadu vedle starší paní.
,,Dobrý den, máte tu volno?“ tážu se paní. Otočila se na mě. Poznávám ji. ,,To je
přece kamarádka mojí maminky!“, řekla
jsem si v duchu. Paní na mě s úsměvem
kývla. Přisedla jsem si a dávám se s ní
do řeči.
Cesta autobusem utekla jako voda.
S hlasitým zasyčením se dveře od autobusu otevřely. Loučím se s paní a vystupuji. Přecházím přes nemocniční recepci
a zdravím kolegyni z recepce. Kráčím si
to rovnou do našich šaten. Převlíkám se
do naší nemocniční uniformy. Nezapomínám si ani připnout jmenovku na náprsní kapsičku. Jdu rovnou na sesternu.
Už z dálky slyším hlasitý smích mých
kolegyň. Zrychlila jsem chůzi, abych se
dozvěděla, co se děje. Přicházím a hned
zpoza rohu slyším: ,,Naty! Právě včas,
koukej!“. Lucka, vysoká blondýnka, mi

podala jakýsi papír. Koukám na papír
a nestačím se divit. Bětčin syn si pod
lavicí ve škole vytvořil svůj vlastní komiks. Čtu ten Danovo výtvor a hlasitě,
pěkně od srdce se zasměju. Baví mě dětská představivost. Baví mě, jak tam má
vypsané všechny svoje názory na věci,
nebo jak si tam fantazíruje o novém
skatu. Zatleskám s větou: ,,Tak co dámy,
budeme dneska i pracovat? Nebo ne?“.
Opět jsme se hlasitě zasmály a sundaly
nohy ze stolu.
Hned co jsme vyšly ze sesterny,
bloudí nám po chodbě zoufalá paní.
Jdu za ní a ptám se, zda jí mohu nějak
pomoct. Šlo o ukradený telefon. Tak
jsme se vydaly společně s paní a Bětkou
napříč záhadou. V nemocnici dnes ani
nebylo moc práce, jen ustlat pár postelí
a podat léky, a tak jsme měly na telefon
plno času. Ptám se paní a dozvídám se,
že když šla z pokoje, určitě ve stolečku
byl, ale teď po něm není ani vidu, ani
slechu. Šouráme se po chodbách už
desítky minut, ale nikde nic. Nikdo nic
neviděl a ani neslyšel. Vrátily jsme se
do jejího pokoje. ,,Paní Zavadská, vy
nám teda dáváte!“ s úsměvem zakřičela
Bětka. Přicházím k ní a nezbývá mi nic
jiného, než se jen usmát. ,,Koukala jste
se do kabátu?“ říká Bětka držící v ruce
starý mobilní telefon. Stará paní se slzami v očích zvedne zrak a začíná jásat
a děkovat nám. Loučíme se.
Mé kroky hned směřovaly k paní,
která nám sem přijela už dnes v noci.
Kontrakce jí začaly chvilku po půlnoci
a od té doby nám tu chudinka trpí. ,,Tak
co paní Hlávková, jakpak se máte?“
tážu se jí. ,,Ale jo sestřičko, jde to…
bylo ale líp.“ Celou vyčerpanou jsem
jí prohlédla, zda je všechno v pořádku.
Zdá se, že se to blíží. Blíží se to hodně
rychle. Zavolala jsem proto radši pana
doktora Lukačenka. Přišel, prohlédl
a šlo se na věc. Pomalu ani nevím,
za jakou dobu byla ta princezna na světě, strašně rychle to uteklo. Nevím, jak
pro paní Hlávkovou, ale pro mě určitě!
Miminko jsem položila mamince do náruče. Byla to velice překrásná dojemná
chvíle. Novorozeně jsem umyla a začala
připravovat maminku na rodičovství.
Mám „padla“. Převlékám se z uniformy do mého oblečení. Loučím se
s kolegyněmi a přeji jim krásný víkend.
Cestou na autobusovou zastávku jsem se
zastavila ještě pro sazeničky a semínka
různých bylinek. Díky sazeničkám jsem
přišla právě včas, autobus právě přijel.
Nasedám do autobusu a těším se domů.
Natálie Fenigbauerová
Sluneční paprsek si skrz záclonu
našel cestu přímo do ložnice a rovnou
na můj obličej. To mě probudilo ještě
před zazvoněním budíku. „Tak dneska
Pokračování na straně 6

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 26. 2. 2021
– souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene
za účelem umístění distribuční soustavy – nového
kabelového vedení NN, kabelových skříní za účelem
jejího provozování, jehož obsahem je právo zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu,
též provádět úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně
jejího odstranění, to vše v pozemcích parc. č. st. 18/2,
32/1, st. 46, 134/1, 135/1, 423/6, 662/1, 662/2, 662/4,
677/5, 704/4, 707/1, 847, 971 v kú Milenovice za jednorázovou náhradu ve výši 33.960,- Kč + DPH, když
smlouva, GP a návrh na vklad do KN budou na náklady
oprávněného
– souhlasí
se stavebním záměrem – s uložením kabelového vedení NN a uzemnění na pozemcích parc. č.
1116/15,1469/1 v kú Krč u Protivína v rámci stavby
„Krč Ing. Pavel Kohout: NN kabelové vedení“
a dále souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene za účelem umístění distribuční
soustavy – kabel NN, uzemnění na zatížené nemovitosti a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem
bude právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu, též provádět úpravy za účelem
její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti včetně jejího odstranění v pozemcích parc.
č. 1116/15, 1469/1 v kú Krč u Protivína, za jednorázovou náhradu ve výši cca 8.500,- Kč + DPH, když přesná

náhrada bude určena po dokončení stavby na základě
GP; GP, smlouva a poplatek za návrh na vklad do KN
budou nákladem oprávněného
– souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 1012/1, ost. plocha,
ostatní komunikace o vým. cca 300 m2 v kú Chvaletice
u Protivína
a ukládá
finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění
záměru pronájmu
– schvaluje
žádost o poskytnutí individuální dotace z Krajského
investičního fondu Jihočeského kraje pro akci„Rekonstrukce školní budovy ZŠ“
– bere na vědomí
předložený zápis z jednání komise školské a tělovýchovy ze dne 18. 2. 2021
a schvaluje
Plán rozvoje sportu ve městě Protivín v předloženém
znění;
dále schvaluje
rozdělení darů a příspěvků dle návrhu zmíněné komise
(do 50.000,- Kč)
sportovní organizace
TK Protivín
Bikers team

45.000,15.000,-

ostatní organizace pracující s mládeží
JUNÁK Protivín
45.000,PASTELKA Protivín
45.000,-

Evangel. církev Protivín
Kocanďáci Protivín

10.000,45.000,-

ostatní organizace
SDH Krč
25.000,SDH Protivín
25.000,SDH Záboří
40.000,SDH Milenovice
50.000,Spolek MYŠEŇÁCI
15.000,HORIZONT Protivín
20.000,Sdružení zdravotně postižených Protivín 40.000,Chovatelé poštovních holubů Protivín
20.000,Myslivci Protivín
15.000,Včelaři Protivín
15.000,APICENTRUM Protivín
5.000,RYBÁŘI Protivín
35.000,Český červený kříž
10.000,Klub žen Protivín
15.000,OS Těšínov
15.000,Vlastivědný klub Protivín
25.000,Selibovský spolek
10.000,Centrum sociální pomoci Vodňany
5.000,Prachatice – Hospic
5.000,Pohádková kovárna Selibov
10.000,a dále doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení dary a příspěvky
přesahující výši 50.000,- Kč
FK Protivín
TJ Slavoj Protivín
TJ Platan Protivín
Jihočeský TAEHAN
TJ Sokol Krč
TJ Blaník Milenovice

490.000,150.000,70.000,90.000,55.000,55.000,-
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
ZE ŠKOLNÍCH PRACÍ
Dokončení ze strany 4

si trochu přivstanu, “ zamumlala jsem
si pro sebe. Z postele jsem se došourala
do kuchyně. Všude bylo hluboké ticho
až na strom v zahradě, kde zpívali ptáci.
Už z toho jsem vycítila, že dnes bude
krásný den. Potom jsem šla vzbudit
své dvě děti, aby nezaspali do školky
a do školy. „Tak honem! Pojďte už,
nebo zase přijedeme pozdě,“ křičím
z nastartovaného auta. Dříve jsme nějaký čas bydleli ve městě a nedávno jsme
si koupili malý domeček na vesnici.
Celé mé dětství jsem bydlela na vesnici
a jsem ráda, že jsem se mohla na venkov
opět vrátit. Cesta ráno autem vždy uteče
jako lusknutím prstu. Před školou jsem
vysadila Kubu, který momentálně chodí
do 1. třídy. „Ahoj, mami,“ řekl, a když
zahlédl z dálky kamaráda, radostně mu
běžel naproti a mě už nevnímal. Ještě

Sofinku jsem musela odvést do školky
nedaleko školy. Jako její starší bráška se
také vždy těšila. Teď už jsem musela jet
do práce na druhý konec města. Dneska
bylo v práci velmi rušno, ale nakonec se
vše dalo zvládnout. Po práci jsem zase
vyzvedla děti jako každý den. V autě se
mi chlubily s dnešními zážitky a Kuba
mi pak sdělil s radostí v očích: „Mami,
až budu velký, tak chci být popelářem,
protože chci jezdit velkým autem. “ Nad
jeho snem jsem se musela zasmát. Skoro
celý zbytek dne jsme strávili všichni
společně venku už i s manželem, který
se zrovna vrátil z práce. Venku se začalo
pomalu stmívat. Doma z takové zapadlé
spodní poličky vytahuji knížku. Ne
tak ledajakou knížku, ale je to deník.
Na obalu je nápis „2021“. Po přečtení
tohoto roku mi v hlavě proběhne tolik
vzpomínek. Musím se nad tím pousmát,
protože je to už nějaká doba. Abych to

ZDARMA – REALITNÍ PORADENSTVÍ
Vlastníte jakoukoliv nemovitost?
Potřebujete poradit v případě dědictví?
Potřebujete připravit posudek pro notáře?
Nevíte jak postupovat při přípravě prodeje nemovitosti?
Máte zájem Vaši nemovitost prodat co nejrychleji a co nejlépe
a přitom se vyvarovat všem případným podvodným zájemcům?
Na tyto otázky, ale i jiné otázky týkající se nemovitostí
Vám rádi zodpovíme v naší realitní kanceláři a to zcela zdarma.

Schůzku si můžete kdykoliv domluvit
na tel. 608 95 90 91.
REALITY SCHÁNĚLEC a SYN
Masarykovo nám. 19, PROTIVÍN
www.rkschanelec.cz
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vysvětlila, tak vždy večer, když mám
čas, tak si namátkově vyberu nějaký
z mých starých deníků. Právě dnes
moje ruka uchopila tento. Opatrně deník
otevřu, a to na straně 7. březen, otočím
tedy o jednu stranu a tam je 9. března.
Momentálně ve mně hrklo. Otočila jsem
na další stranu v domnění, že 8.března
tam bude. „Uf,“ hluboce jsem si oddechla a jak se říká, tak mi spadl kámen ze
srdce. Chybějící stránka tam naštěstí
byla, sice jsem ale nechápala, proč ta
stránka byla jinde než měla být. „Koronavirus se začíná rozšiřovat…,“ četla
jsem. Po chvilce čtení se mi začaly klížit
oči, tak jsem šla s plno myšlenkami spát.
Alice Hanusová
Až bude rok 2041, tak mi bude úplně stejně jako je mým rodičům. Chtěl
bych mít ženu, děti a práci, která by
mě bavila a ze které bych uživil sebe
a svojí rodinu. 8. března je MDŽ, takže
ten den koupím kytku své ženě, tak
jako to dělá můj táta. Kytku dám i mé
mamce s babičkou, obě mají květiny
moc rády. Doufám, že za 20 let už
nebude existovat žádný covid, ani jiný
virus, který by nám zakazoval chodit
tam, kam budeme chtít a dělat to, co
nás baví. Za tak dlouhou dobu se svět
zase o něco změní. Všechno bude řízené
elektronicky. Možná i roboti už budou
naši noví kamarádi. Ale doopravdy. Co
bude za dvacet let, nevím. Vím jen, že
se chci mít dobře jako mí rodiče, abych
se svojí rodinou měl dostatek peněz,
byli jsme zdraví a dělali věci, který nás
budou bavit.
Kryštof Sláma
Je rok 2041, přesněji 8. března a mně
je třicet čtyři let. Mám rodinu, která se
skládá z mé ženy a dítěte. Kluk se jmenuje Tobias a zrovna čekáme holčičku.
Stále se snažím hrát pravidelně fotbal jako za mých mladých let. Nejspíše bych
se na to asi vykašlal, ale můj pětiletý
syn si chce pořád chodit kopat na hřiště. Ale maminka není úplně dvakrát
šťastná, že vždycky dojdeme domů celí
od bláta a trávy. Ale vždycky jí řeknu:
,,Buď ráda, že ten náš syn alespoň něco
dělá a baví ho to.“ Když se tak nad tím
zamyslím, říkám si, že já jsem hrál fotbal pravidelně do svých 13 let, ale pak
nám ho překazila korona. A pak jsem ho
zase začal hrát kolem mých šestnáctých
či sedmnáctých narozenin. A jsem moc
rád, že tuto divnou dobu nezažilo mé
dítě a doufejme, že ani nezažije. Pracuji
ve své firmě, která se zaměřuje na věci
kolem elektřiny. Bydlíme v Českých
Budějovicích a nedávno jsem koupil
rodinný dům na kraji města. Doufám,
že si tohle jednou přečtou moje děti, až
jim bude nějak jako mně…
Tomáš Kubec

Od zimy do jara
v 1. Mateřské škole Protivín

Zápis do 1. Mateřské školy Protivín
se koná 6. května 2021 od 8 do 15 hodin
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Žádosti o přijetí a evidenční list jsou ke stažení na www.1msprotivin.cz. Tiskopisy si rodiče
vytisknou, doplní a v uvedených dnech předají do sběrného boxu v 1. Mateřské škole Protivín, Ve Školce 586.
V tištěné podobě budou k vyzvednutí ve vstupní hale
školy.
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní
povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto
povinnost dokládá potvrzením praktického dětského
lékaře.
Pro více informací je v pracovních dnech k dispozici
tel. číslo 607 076 949.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny
na stránkách školy: www.1msprotivin.cz

Zápis do MŠ Krč
se koná 6. 5. 2021 od 8 do 14 hodin
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Velikonoční vrba

Adam Sajtl

První čtvrtina roku 2021 je
za námi. Pravda, nebyly to měsíce nejlepší, ale zvládli jsme je.
Zrychlování epidemie po Vánocích
a Novém roce se projevilo i v počtu
dětí v naší mateřské škole. Kdo mohl,
nechal si své děti doma.
Přesto byl provoz ve všech třídách
(kromě únorové karantény ve třídě
mladších dětí) zachován. Dodržovala se přísná hygienická opatření.
Děti byly oddělené pouze ve svých
třídách se svými učitelkami. Několikrát denně se dezinfikovalo – např.
umývárny, kliky dveří, stolky dětí,
zábradlí, šatny a společné prostory
v celé budově. Samozřejmostí bylo
i časté a účelné větrání tříd. Do budovy mohl dítě doprovázet pouze jeden
dospělý s ochranou dýchacích cest.
Práce s dětmi nebyla jinak narušena a my jsme nezaháleli. Paní
učitelky a obě asistentky pedagoga
uplatňovaly u dětí kromě vzdělávacích cílů i cíle výchovné. Zejména
hygienické návyky, dovednosti spojené se sebeobsluhou a společenským
chováním, dále pak hezké vzájemné
vztahy mezi sebou = pomáhat kamarádům, neubližovat si či respektovat
ostatní děti ve třídě.
Zpočátku mohly paní učitelky
i asistentky pracovat s dětmi bez
roušky, ale v posledním únorovém
týdnu vstoupilo v platnost nařízení,
že i ony musejí pracovat s respirátory. To už činilo naši práci obtížnější,

neboť zejména malé děti učitelkám
špatně rozuměly, chybělo odezírání
mimiky, obličejových gest a emocí zračících se v učitelčině tváři.
Předškoláci však zakrytí dýchacích
cest u pedagogů přijali celkem bez
problémů.
Pak přišlo březnové uzavření
všech škol, včetně mateřských. Ministerstvo rozeslalo „Doporučení pro
vzdělávání distančním způsobem
v mateřské škole“. To jsme uplatňovali u nejstarších dětí, které mají
docházku do MŠ povinnou. Rodičům
dětí jsme zasílali e-mailem pracovní
listy s grafomotorikou, zábavnou
matematikou, náměty na slovní
i sluchové hry či výtvarnou a pracovní činnost nebo hádanky. Radost
nám pak udělala zpětná vazba, kdy
se rodiče pochlubili obrázky a fotografiemi s tím, jak jejich děti doma
tvoří. V rámci distanční výuky děti
vyzdobily i plot naší zahrady barevnými tulipány.
Nelenily ani paní učitelky u mladších dětí ze tříd Koťátek‚ Žabiček
i Veverek a prostřednictvím facebooku zasílaly náměty pro práci s dětmi
i ony. U plotu školky byly o Velikonocích připravené větve vrby, kde se
mohly děti pochlubit svými vlastnoručně doma vyzdobenými kraslicemi.

Eva Cimburová

Žádosti o přijetí a evidenční list jsou ke stažení
na www.1msprotivin.cz/mskrc. Tiskopisy si rodiče vytisknou, doplní a v uvedených dnech předají v Mateřské
škole Krč, Krč 70. V tištěné podobě budou k vyzvednutí
ve vstupní hale školy.
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo
se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato
povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní
vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá
potvrzením praktického dětského lékaře.
Pro více informací je v pracovních dnech k dispozici
tel.č.: 607 076 949
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny
na stránkách školy – www.1msprotivin.cz/mskrc

Zprávičky z 2. Mateřské školy
Protivín
Od 1. března byly mateřské školy
v naší republice uzavřeny z důvodu
vládních opatření proti šíření koronavirového onemocnění. Výjimkou byly školky
určené dětem zaměstnanců ve zdravotnictví
a hasičských sborech. Naše školka byla také
uzavřena, ale děti měly možnost vzdělávat
se online. Paní učitelky připravily na našich webových stránkách různé pracovní
listy, povídání, básničky, písničky, nápady
na tvoření a hry, které mohly děti realizovat
s rodiči. Naši předškoláci, kteří mají již
vzdělávání povinné, si mohli osobně s rodiči
vyzvednout obálky s úkoly. Měli v nich pracovní listy, různé tvořivé práce k vystřihování, nalepování, sestavování a vybarvování.
Vše bylo nachystáno k bezkontaktnímu
předání na stolech před kanceláří MŠ.
Každý týden zde měly děti nové úkoly a ty
předešlé stejným způsobem vracely zpět.
Všichni předškoláci se do této výuky zapojili a doufáme, že se doma nenudí. Přesto si
přejeme, aby tento stav brzy skončil a mohli
jsme se všichni vrátit do školky.
Ivana Byrtusová
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Kolorovaná pohlednice s protivínským zámkem vyšla nákladem Rudolfa
Rybáka. Byla odeslána před 91 lety dne
16. dubna 1930. Pozdrav a vzpomínku
z Protivína zaslal pisatel s podpisem
nečitelným slečně Vl. Horákové do Pardubic proti elektrárně č. 424.
Začala jsem hledat na mapě Pardubic,
kde by mohla slečna Horáková bydlet.
V současné době je v různých částech
Pardubic asi sedm čp. 424, elektrárna však
u nich nestojí. Pardubice bývaly známé
svými perníky – mouka se mlela ve mlýnech využívajících vodu dlouhého umělého kanálu Halda. Winternitzovy mlýny
byly postaveny podle návrhu známého
architekta Josefa Gočára. Stavba budovy
započala roku 1909, provoz mlýnů byl
ukončen po 101 letech roku 2013. V roce
2014 byly mlýny zařazeny na seznam
Národních kulturních památek České
republiky. V současnosti je snaha oživit
celý areál a zpřístupnit ho veřejnosti.
Hledejme však naši elektrárnu, začala
jsem tedy u vody. Na pravém břehu řeky
Chrudimky bývala u starého železného
mostu hydroelektrárna. Stavba byla uvedena do provozu roku 1911 s výkonem
190 HP (260 kW). Vodu pro ni zdýmal
unikátní stavidlový Záhorského jez. Byla
součástí Elektrických podniků města Pardubic, o které město při znárodnění přišlo.
Roku 1950 muselo být odbouráno obytné
první poschodí hydroelektrárny, protože
budova na špatných základech praskala.
Po dokončení zdymadla na Labi v roce
1972, které zvedlo hladinu Chrudimky,
byla hydroelektrárna vyřazena z provozu. Byla demontována a odstraněn byl
i Záhorský jez. Dnes využívá budovu
vodácký oddíl Junáka. V blízkém okolí
není obytná zástavba.
Hydroelektrárna na průtok 60 m3/
sec je i součástí postaveného zdymadla.
Stavba byla zahájena roku 1967. Potýkala
se ale s potížemi, na plné obrátky jela
až v roce 1984 s průměrným výkonem
jen 1.3 MW. Na mapě je označení Malá
vodní elektrárna Pardubice. V roce 1930,
v době odeslání zmíněné pohlednice, ještě
určitě nestála.
Další pátrání nás zavede k elektrárně
města Pardubice. Už v roce 1905 zahájila
svou činnost parní elektrárna v Karlově
ulici, kterou zřídila firma Fr. Křižík Praha
a v roce 1911 přešla pod správu města.
V pardubických ulicích se trvale rozzářilo
elektrické světlo, pro městské osvětlení
bylo instalováno 36 obloukových lamp
a 142 žárovek. Současně s elektrárnou
byla postavena i vlečka napojená na kolejiště státní dráhy. Elektrárna byla během
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času postupně měněna a upravována.
Roku 1926 bylo dáno do provozu nové
zauhlovací zařízení a staré parní stroje
nahrazeny novými, bylo dosaženo výkonu
až 28 MW. Odpadní teplo bylo využíváno
pro dálkové vytápění města. Stará elektrárna města Pardubic v Karlově ulici
však dosloužila a provoz byl ukončen
v souvislosti se spuštěním velké elektrárny v Opatovicích. V roce 1970 byla
zahájena přestavba na teplárnu vytápěnou
mazutem, který v roce 1994 nahradil zemní plyn. Kotle k výrobě páry pro vytápění
sloužily až do roku 2001. V současné
době je zde instalován plynový kotel jako
záložní teplárenský zdroj. Komplex budov

6. DÍL

Staré pohlednice Protivína
a jejich odesílatelé v novém Československu

byl veškerou výrobou opuštěn a je postupně využíván podnikatelskými subjekty.
Elektrárna stojí v místech, kudy vedla
od založení města Pardubic hlavní cesta
do Chrudimi. Původně vycházela přímo
z náměstí, po vybudování opevnění tvrze
ztratila na významu. Vznikající Karlova
ulice probíhala po okraji zátopového území řeky Chrudimky, na druhé straně byly
zahrady, kde si držitelé gruntů ve městě
stavěli stodoly. Časem tu vznikaly rozsáhlejší dvory – podle majitele jednoho
z nich, „pana Karla“, zámeckého úředníka, dostala Karlova ulice jméno. Obytná
Pokračování na straně 9

Staré pohlednice Protivína
a jejich odesílatelé v novém Československu
Dokončení ze strany 8

stavení vznikala až v19. století, proto
se jižní části Karlovy ulice říkalo Nová.
Většina ulice byla obestavěna přízemními
domy, někde ještě s lepenkovou krytinou.
V 70. letech došlo k asanaci staré Karlovy
a přilehlých ulic. Zmizelé domky, dvorky
a zákoutí nahradila moderní výstavba
části Karlovina s výškovými panelovými
domy. Roku 1979 byla Karlova ulice
bez ohledu na historii a tradici rozdělena
na dvě nově pojmenované části - severní
se stala ulicí Karla IV. a jižní kolem elektrárny ulicí Arnošta z Pardubic.
Je pravděpodobné, že zde proti této
elektrárně v čp. 424 slečna Horáková
lístek z Protivína obdržela.
K přejmenovávání a asanacím docházelo i u nás v Protivíně. Názvy ulic
v městě Protivín bylo dokonce téma

diplomové práce Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zadané v roce 2014 Janu Klímovi.
Uvádí, že k prvnímu pojmenování ulic
došlo roku 1900. Nemáme však žádné
záznamy o tom, kolik ulic bylo pojmenováno. První dostupné uliční názvy ze
sčítacích formulářů pocházejí z roku 1914
a uloženy jsou v okresním archivu v Písku. Nebyly uvedeny pouze názvy ulic,
ale také osídlené objekty, např. samoty,
budova pivovaru, zámek, nádraží apod.
V roce 1919 byl městskému zastupitelstvu
předložen návrh na přejmenování ulic
v Protivíně. Všechny navrhované uliční
názvy byly motivované jmény osobností
ze starších českých dějin a doby národního obrození. Velká část těchto názvů
nebyla do dnešních dní změněna.

Druhý návrh na pojmenování ulic z roku 1926 vyšel z podnětu MUDr. Kristiána
Pokorného, obvodního lékaře a člena
letopisecké komise. Dozvídáme se, že
ačkoliv roku 1919 došlo k pojmenování
a k přejmenování některých ulic, kvůli
vysokým nákladům na zhotovení uličních tabulek se nevžily nové názvy ulic
do povědomí místních občanů a ti nadále
používali vžité lidové názvy.
Lidová pojmenování byla často výstižnější, takže došlo často k navrácení
původního názvu.
O změnách uličních názvů v tomto
období je zpráva o názvech ulic a náměstí
v Protivíně a místních názvech zaslaná
Městským úřadem v Protivíně Okresnímu
úřadu v Písku dne 9. 8.1932.
Čtvrtý zdroj, z něhož čerpáme informace o uličních názvech, je regulační plán
města Protivína z roku 1933 SOkA Písek,
Sbírka map a plánů.
Podle dostupných internetových
zdrojů zpracovala Ing. Mašindová

Jak si hrají děti
Upřímně řečeno – nevím. Jak si hrají
dnešní děti, to nevím. Jedním slovem bych
řekla, že „elektronicky“. Ty úplně nejmenší zaujmou možná plyšové hračky, ty
větší si možná s tátou párkrát kopnou do
míče, a jestli je táta sportovcem, možná je
nadchne i pro nějaký sport. Možností mají
i v Protivíně dost.
Viděla jsem dokument, ve kterém dvouletý capart ještě neuměl mluvit, ale bravurně
ovládal laptop. Maminka se chlubila – já
byla smutná. V jedné cizí studii jsem četla,
že v útlém věku dítě ani nemá vědět, co je
to za přístroje, které používají rodiče, až
v pěti letech může dostat vlastní jednoduchý
mobil, na kterém se učí dobře mluvit, dobře
komunikovat. Děti dostávají mobily sotva je
udrží v ruce. A jak jim přibývají roky, rodiče
ochotně a bez ohledu na cenu koupí lepší
a ještě výkonnější chytrý telefon. Bez mobilu
v ruce dnes mladé lidi neuvidíte. Většinou je
používají ke hraní her, které jsou ale často
plné násilí. Pokud jde o malé dítě, myslí si,
že když zastřelí člověka, a on za chvíli vstane
a hraje dál - je to pro dítě signál, že to tak
jde i v životě a v násilí nevidí nic špatného.
Zkušenost malíře, který ilustroval slabikář a prvňáček ho dostal do ruky – divil
se, proč ta kravička není modrá, ale hnědá.
Nikdy neviděl živé zvíře. Doufám, že takových případů není mnoho, ale takové děti
jsou velmi ochuzené o styk s přírodou.
Dětem, které část svého času věnují
sportu, ať už jakémukoli, moc fandím
a držím pěsti, aby jim pohybová aktivita
vydržela co nejdéle.
Jak si hrávaly děti dříve? To se vůbec nedá srovnávat. Je samozřejmé, že jak se mění
a vyvíjí společnost, mění se i vyvíjejí se i děti
a mládež. Všechno se víc technizuje – prostě

mění se styl života. A mnohé z toho, co pro
dřívější generace bylo běžné a bavilo je,
je pro tu dnešní generaci nepředstavitelné.
Třeba to, že našim babičkám nebo prababičkám stačilo ke hraní polínko. Kdo měl
doma někoho šikovného, vyřezal z polínka
něco, co představovalo panenku, kdo ne, tak
stačilo jen to polínko. Holčička mu přimalovala obličej a hýčkala ho jako opravdovou
panenku. Teprve v dalších generacích se
objevily panenky hadrové, gumové a později
i papírové a kaučukové. A kluci vyřezávali
lodičky z kůry, které jsme posílali po vodě.
Některá shořela v první zátočině, některá
plula kdoví kam. Na každém plácku kluci
kopali do mičudy, ale ta byla ušitá z hadrů
– tzv. hadrák. Kdo měl kožený míč – to byl
král a měl ho málokdo. Naším sportovištěm
bylo bývalé městské dobytčí tržiště. Poslední
dům byla vila MUDr. Svobody a pak až
zhruba do poloviny cesty směrem ke škole
byl travnatý prostor, kde byly klandry pro
uvazování dobytka. Trhy se už nekonaly.
Žádné paneláky ani rodinné domky, jen
měkká tráva, na které se krásně běhalo
boso a ty klandry byly naše cvičební nářadí.
Sloužily nám jako kladina, dělaly se na nich
přemety a různé jiné sportovní výkony. Tohle
prostranství s námi sdílely ještě husy, které
tam hospodyně pouštěly na pastvu. Občas
jsme večer došli domů s husím „razítkem“.
Ale nevadilo to ani nám, ani maminkám.
Chodili jsme cvičit do Sokola, různé
slavnosti a výlety jsme absolvovali ve Skautu – honili jsme obruč – prostě většina aktivit
od jara do zimy se konala venku.
A v zimě nastoupily saně. Měla jsem
velké, tam jsme se vešli čtyři a jezdili jsme
v podstatě už od domu, zatočili do nynější
Fučíkovy ulice a jeli až dolů na chodník.

Tam už bylo posypáno a fungovalo to jako
brzda. Nikdy se nikomu nic nestalo a nikdo
z chodců se na nás nezlobil. Občas nám
někdo kousek silnice posypal popelem a my
rychle nahrnuly sníh z chodníku na posypané místo a jezdilo se dál. Sáňkovalo se
i na „Mrchováku“ (vedle cesty k Záboří),
ale to znamenalo táhnout saně přes celé
město, naše sáňkovací dráha byla víc při
ruce.
Kdo měl brusle, většinou „šlajfky“,
bruslil na Eliášku. A když nebylo příznivé
počasí, přišly na řadu stolní hry – Člověče,
nezlob se, dáma, šachy, mlýn, ovčín. Tady
se musel zapojit mozek a děti se učily logickému myšlení. Vím, že by se ještě našlo
mnoho jiných způsobů hry, ale každopádně
jsme se nenudili a pohybu jsme měli dost.
V každé době děti něco sbíraly. Nejvíc
asi známky, nálepky ze sirek, fotky herců,
zpěváků a také pivovarnické nálepky. Často
se psalo i do pivovarů s prosbou o nálepku
- vždycky provoz zaslal a ne jen jednu. Děti
si je vyměňovaly.
V pozdějších letech se sbírala tzv. „C“
– céčka a jiné předměty. U starších dětí se
objevil zájem např. o numismatiku. Někomu
zůstala tahle zábava koníčkem i v dospělém
věku a mít smysluplného koníčka i v dospělosti pomáhá člověku i v překonávání
stresu a špatné nálady. Jistě existovala
i řada dalších „hracích“ aktivit. Uznávám,
že v dnešní době ti mladí potřebují v životě
technické vymoženosti, při studiu i práci.
Ale přála bych jim, aby znali a uznávali, že
život má i jiné hodnoty a vážili si jich.
Zdeňka Vojtová
Spolek Svaz zdravotně postižených Protivín
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Výstava, která se neuskutečnila
Pozoruhodný umělec, který měl vystavovat v Písku
Vyučil se v českobudějovické smaltovně. Později pracoval v keramické dílně
i jako propagační výtvarník na výstavišti
a v kulturních domech. Za komunismu pro
něj nebylo jednoduché vystavovat. Od listopadové revoluce byl na volné
noze. Jeho díla jsou ve sbírkách
po celém světě.
Štěpán Mikuláš Mareš se narodil 21. 12. 1943 a prožil dětství
s matkou v Českých Budějovicích.
Nejvíc času ale trávil se svým
dědečkem.
„S ním jsem chodil každý den
na procházky kolem Malše k velkému dubu před Roudným. Vyprávěl
mi, odpovídal na všechny moje
otázky, ale nejradši jsem byl, když
zpíval epické zpěvy o krásných
princeznách, rytířích a useknutých
hlavách. Uměl také skvěle zacházet s nožem a vyřezávat. Jednou
mi ho půjčil a já si ořezal tužku
na obou stranách. On pak pravil
mé mamince: Bóžo, z toho kluka
bude prozíravý člověk,“ vzpomínal
v rozhovoru pro MF DNES.
Kreslit začal od chvíle, kdy
udržel v ruce tužku. „Využíval
jsem prázdné listy na konci čtecích
kalendářů. Jednou jsem na své narozeniny
namaloval portrét Stalina. Jak jsem pak
kreslil ve skicáku na další papíry třeba
Krista na kříži, tak se to postupně prokopírovalo. Nakonec měl Stalin trnovou
korunu a Ježíš zase metály na prsou. Byl
jsem už surrealistou, aniž bych o tom věděl,“ vyprávěl vousatý umělec s neustálou
hravostí v očích.
„Po roce 1989 všechno najednou šlo,
mohli jsme cestovat. Vystavoval jsem
všude možně, moje díla se začala prodávat. V královské akademii v Dublinu mi
dokonce přijali dva obrazy. Dostal jsem
od nich upozornění, že je to výjimka,
protože od cizinců berou jen jeden,“ říkal.
Jeho díla jsou také v Alšově jihočeské
galerii a ve sbírkách soukromých sběratelů po celém světě. Samostatně vystavoval
v Praze, Českých Budějovicích, Dublinu,
Heidelbergu a dalších místech.
Na poslední českobudějovické výstavě
v Komorní galerii u Schelů vystavoval
kresby inspirované Bretaní. Poprvé tam
byl v roce 2005 a od té doby se tam
pravidelně vracel. Vytvářel kalendář pro
českobudějovickou pobočku bretaňské
společnosti, vydával také bibliofilie.
Se Štěpánem Mikulášem Marešem
mne seznámil velký písecký sběratel
umění Karel Cejnar. Řekl mi: „Dovezu
Tě do Protivína a seznámím se zajímavým
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výtvarníkem“. Samozřejmě jsem pozvání
přijala a odpoledne jsem s neutuchající
zvědavostí vstoupila do domu Štěpána
Mikuláše Mareše a společně prožitých
několik hodin ve společnosti umělce bylo

Z dohodnuté výstavy v Písku jsem
měla upřímnou radost. O to větší přišlo
zklamání, když Štěpán Mikuláš Mareš mi
po čase oznámil, že výstavu neuskuteční.
Možná už to bylo z důvodu jeho zdraví,
nechtěla jsem po tom pátrat. Respektovala jsem jeho rozhodnutí.
Ostatně po nějaké době se moje
domněnka bohužel potvrdila.
Mikuláš Štěpán Mareš zemřel
2. 4. 2016.
To odpoledne s ním strávené
však dodnes pro mne září jako
radostné a duši hřející světlo.
Irena Mašíková
Konštantová
O následující text a fotografii
jsem požádala paní Danu Tůmovou Vitáskovou. Spolu se svým
manželem, fotografem Michalem
Tůmou, byli dlouholetými přáteli
Štěpána Mikuláše Mareše.

Foto archiv MěKS Protivín

pro mne hotové zjevení. Říkala jsem si,
jak je možné, že takového člověka, žijícího nedaleko Písku, neznám? (a docela
jsem se zastyděla). Okamžitě, jak jsem
vstoupila do jeho bytu a viděla všude
kolem sebe nejrozmanitější díla, jsem
věděla, že chci uspořádat jeho výstavu.
Od první chvíle byl výtvarný rukopis
Štěpána Mikuláše Mareše mému srdci
nesmírně blízký. Navíc z rozhovoru jsem
okamžitě vycítila, že jsme „naladěni
na stejnou notu“. Nejen, že jsme se shodli
na společné lásce k Francii a několika
společných přátel, ale okouzlil mne jeho
způsob vyjadřování, bezbřehá kreativita,
jeho originální pohled v nahlížení na člověčí pozemské putování a především
pozoruhodná schopnost výtvarného
vyjádření v mnoha oblastech nejrůznějších technik. Vždy neobyčejného vtipu,
hravosti s barvou a materiálem, něžné
lyričnosti, gejzíru nejrozmanitějších nápadů směřujících i do oblasti mnou tak
oblíbeného surrealismu, radosti z tvoření,
která téměř fyzicky tryskala z obrazů,
kreseb asambláží, koláží, nebo objektů.
Byl to můj svět.
V neposlední řadě to bylo setkání
s mužem velkého šarmu, vynikajícím
společníkem a veskrze ryzím člověkem.
Byla jsem v jeho společnosti jako v jiném
světě a zároveň v krásné realitě.

Holubička pro Štěpána Mareše.
Koho by i dnes zajímala holubička, jak si staví hnízdo? Jemného
člověka Štěpána Mareše však ano.
První výstava nazvaná Kumštíky Josefa Bruckmülera, Milana Doubravy a Štěpána Mareše konaná v Galerii
na dvorku v roce 1984, se nerodila snadno. Tehdy se zde sešli tři mladí solitéři.
Prostor dvorku pro obsahem subtilní dílka
neměl potřebnou komornost. Bylo zapotřebí vyvinout potřebný um k tomu, aby
výstava měla patřičné vyznění. Naštěstí
dva z výše jmenovaných byli profesí
aranžéři. Mnohem později se z nich stali
výtvarníci.
Galerie na dvorku v Hroznové ulici 8
v Českých Budějovicích byla počátkem
výstav mnohým neprofesionálním výtvarníkům. Umožnila jim vidět své práce
na veřejném místě. Očima návštěvníků.
Navíc, ke každé výstavě zde konané byl
vydán leták s úvodním slovem, zamyšlením, reprodukcí díla. Nejinak tomu bylo
i v případě Kumštíků, Radko Chodura
se vyslovil ke všem. Štěpánovi věnoval
tato slova: Štěpán Mareš (narozen 1943)
zaujme na první pohled svou myšlenkovou
poctivostí se současným jemným smyslem
pro humor. Časté jsou u něj literární reminiscence a snově realistické ztvárněné
dětství, přeneseného však do 10. let tohoto
století. Např. ve výborných pracích Pocta
Hrabalovi, Restaurace, Flašinetář. Právě
Hrabal, přesněji jeho láskyplně ztvárněný
Pokračování na straně 11

Výstava, která se neuskutečnila
Pozoruhodný umělec, který měl vystavovat v Písku
Dokončení ze strany 10

svět lidiček, převedený do výtvarných
prostředků, je silnou stránkou citlivého
výtvarníka.
V několika větách charakterizoval
podstatné okruhy jeho rané tvorby. Okruhy, kterými se bude Štěpán i nadále ubírat.
Později v roce 1986 taktéž v Galerii
na dvorku, vystavoval již Štěpán samostatně. K výstavě Zahrada zarostlá obrazy
charakterizoval Radko Chodura tvůrce
slovy: „Má vousy hledačů iluzí, dlouhé
tělo dobráka a radost z malování. Ale
také: Tvoří poetické obrázky, které jsou
řetízkem legrace, jejichž obrázková abeceda balancuje mezi komikou, erotikou,
absurditou, nostalgií dětství a obdivem
k nevyčerpatelnosti lidské tvořivosti.“
Po výstavě „Sny chodí v pestrých šatech“ v Galerii v loubí Krajinská 5 České
Budějovice, kterou Štěpánovi zahajovali
dvě mimořádné osobnosti, Boris Jachnin
a Václav Morava, jsme se pracovně rozešli. Psal se rok 1991.
Měnila se doba. Státní instituce zanikaly. Vznikaly soukromé výstavní galerie.
Přicházela radost ze svobodné práce. Lidé
z generace „zašpérovaných“ státních hranic toužili po svobodě a cestování.
Zpětným pohledem ve výčtu Štěpánových samostatných i kolektivních výstav
a s tím spojené množství jím odvedené
práce, doba let 90. Štěpánově tvůrčímu
duchu pomohla. Štěpán svobodu pro svou
práci potřeboval. Jeho sečtělost, vnitřní
přesvědčení a nutkavá potřeba navštívil
místa zrození života mistrů, které miloval a k jejichž dílu se skláněl, byly živou
vodou pro jeho další tvorbu.
Život let devadesátých byl intensivní,
plný tvůrčího vzepětí.
V domě čp. 11 v ulici U tří lvů, zvoní
telefon. Neúprosně, hlasitě, vytrvale…
A v sobotu bude v Armaďáku Alan
Ginsberg, zázrak! Život za zdí se provalil
a plnou silou dlouhého čekání na nás
naráží.
Právě mi volá Štěpán:
…bude to krásný a záslužný řekl, já
na to myslím celou dobu, tak ten foťák
nezapomeň a kdy přijdeš?
Doufám, že neuletí. Přijď. Je to na dva
metry. A NAPÍŠEŠ K TOMU NĚCO!!!…
Takhle ke mně přicházel. Tichým, ale
přesvědčivým hlasem žádal.
Talent, invence, rozsáhlé znalosti
a pracovitost jsou stavebními kameny
Štěpánova díla.
S radostí a tvůrčí vitalitou uplatňoval
své nadání v mnoha firemních kalendářích. Psal básně, cestovní deníky.

Autorsky se podílel na bibliofiliích, knižních ilustracích dadaistických objektů.
Inicioval vznik pozoruhodných fotografií,
do nichž s rozkoší propůjčoval sám sebe.
O jeho práci projevil vážný zájem akademik Jiří Kotalík. Navštívil v 90. letech
společně s grafikem Radomírem Postlem
mnoho ateliérů jihočeských výtvarníků.
Narazil ale na malíře, jehož práce ho
natolik zaujala, že okamžitě prohlásil:
„Já Vám udělám v Praze výstavu.“ Byl
přesvědčen, že obrazy a kresby tohoto
autora ústřední scénu výrazně obohatí.
Pan profesor ale odešel sloužit umění
do jiných světů. Malíř Štěpán Mareš
za nějaký čas též.
A najednou zde, na tomto světě nebyl.
Oslovila jsem tehdy jeho přátele o sepsání
vzpomínek, které zůstávají. Bezprostředně, každý sám za sebe napsal vzpomínku
– kamínek do mozaiky člověka, tvůrce
Štěpána Mareše.
Tvá práce zůstává a chci věřit, že
přijde ten výtvarný teoretik a budeš zaznamenán i v českém moderním výtvarném
umění. Milan Doubrava, sochař
A je tu Štěpán Mikuláš Mareš, jako
i můj kamarád, všeobjímající tvůrce a člověk obdivuhodného rozsahu a přehledu.
Jakub Doubrava, herec a režisér.
Naše společné téma byly hlavně knížky, o kterých jsme rádi zevrubně a dlouho
diskutovali, a které jsme si také vzájemně
půjčovali. Václav Johanus, grafik
Podivuhodné malířské setkání napříč
stoletími bylo pro Štěpánovu tvorbu
určující. Štěpán nikdy nežil teď a tady.
Přátelil se se slavnými literáty, básníky,
výtvarníky současnými i těmi z onoho

světa. Obletován múzami, snil. Dana
Vitásková, fotografka a organizátorka
Že se literární kavárna a galerie jmenuje Měsíc ve dne, je Štěpánova zásluha.
Eliška Štěpánová, galeristka
A když si vybavím jeho obrázky, dochází mi, jak moc měl lidi rád, protože je
tak i s humorem a jemnou expresivitou
maloval. Před očima mám jeho tvář apoštola, dnes už na nebeském orloji. S hlavou
zakloněnou jako to dítě mávám nahoru!
Mirela Tůmová, kostýmní výtvarnice,
galeristka
Vzpomněl jsem si v té chvíli na naše
setkání z konce osmdesátých let, kdy
jsme spolu také popíjeli kávu, mluvili
o literatuře, já o Hemingwayovi a ty jsi
mi vyprávěl o Bulgakovovi a jeho knize
Mistr a Markétka, kterou jsi právě dočetl.
Vyprávěl jsi tiše a Tvé oči se usmívaly
a zářily krásou. A já jsem tenkrát měl
pocit, jako bys z onoho románu právě
vystoupil. Michal Tůma, fotograf
Byl víc dítětem než starým mužem,
dítětem plným prvotního úžasu nad světem a originálních nápadů. Chlapcem
nadšeným z hračky, které jiní vznešeně
říkají umělecká tvorba. Hana Soukupová,
autorka rozhlasových pořadů
Zpětně se toulám inspirativním a autentickým katalogem Štěpán M. Mareš
vydaným v roce 2015 spolkem Hortensia
při Komorní galerii u Schelů. Je zde vše
podstatné o osobnosti, malíři, jihočeském
dadaistovi ŠMM. Stála jsem na počátku
dráhy komety umělce, který nepromarnil
svůj čas! Na své cestě potkal mnohé –
přibližovali se, míjeli, vznikali, zanikali.
Zůstává jedinečné dílo.
Štěpáne, tenkrát jsem na tvé nutkavé
volání dala.
Byl zvláštní, šedo-zelený jarní den.
Ve světlíku byla holubička, která si z odpadků a tyčinek z umělé hmoty postavila
hnízdo a má tam dvě vejce
Ta fotografie je pro tebe Štěpáne. Je
to její premiéra!
Dana Tůmová Vitásková 3. 4. 2021

Holubička pro Štěpána Mareše.
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EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
farnost Protivín, Mírová 171
Srdečně zveme na bohoslužby duben – květen
OD DUBNA JSOU VŠECHNY BOHOSLUŽBY OPĚT
S ÚČASTÍ LIDU
NEDĚLE 18. 4. v 9.00 hod.
„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království
nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou
potěšeni.“
Bohoslužba s kázáním (kazatel Novák R.)
STŘEDA 21. 4. v 16.00 hod.
FARNÍ KONFERENCE
Pro farníky naší obce se koná pravidelná Farní
konference.
Jednání vede superintendent
NEDĚLE 25. 4. v 9.00 hod.
„Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,
neboť oni budou nasyceni.“
Bohoslužba s poselstvím (laická kazatelka)
NEDĚLE 2. 5. v 9.00 hod.
Vzkříšený Kristus nás zve:
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“
Bohoslužba s památkou večeře Páně
(kazatel Novák R.)

NEDĚLE 9. 5. 9.00 hod.
„Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.“
Bohoslužba s kázáním (br. Novák R.)
NEDĚLE 16. 5. v 9.00 hod.
„A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše
Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal.“
Bohoslužba s kázáním (br. Novák R.)
Kursivou uvedené verše vybrány z Bible (ČEP)
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.
Korespondenční „Biblický kurz“, je možno objednat na farním úřadě.
Naše knihkupectví nabízí BIBLI a jinou duchovní
literaturu.
Svatby, křty, církevní pohřby.
Děkujeme všem, kteří naši službu podporujete
finančně.
Domluvit návštěvu pastora, rozhovor či jinou
pomoc je možné.

Kontakt:
farní úřad tel.: 775 941 105
FB: ECM Protivin
email: protivin@umc.cz; www. umc.cz
č.ú. 601609874/0600
LAKOMÝ LÉKAŘ?
V jedné vesnici měli doktora. Byl to dobrý lékař a lidé
ho obdivovali. Ale byl to člověk mrzutý a měl pověst
lakomce. Žil v malé vesnici na skotské vysočině. Pak
zemřel. V den pohřbu přijelo vlakem od jihu více
než tucet mužů, kteří šli na pohřeb. Všichni byli
lékaři, někteří z nich specialisté a někteří dokonce
profesoři. Byli to bývalí chudí chlapci, kterým starý
doktor platil školné na univerzitě a výlohy na živobytí
během studia. Nikdy o tom nemluvil. Nyní vesnice
viděla, proč byl doktor tak šetrný. Jak bylo teď snadné
mu odpustit!
– Kdybychom znali důvody, proč lidé jednají tak, jak
jednají, pochopili bychom je a dovedli bychom jim
odpustit. (William Barclay)
„Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“ Mt 7,1 Ježíš
BŮH MÁ VESELÉ LIDI RÁD
V jednom kostele mají na oltářním obraze Ukřižovaného s biblickým citátem: „Otče, odpusť jim, neboť
nevědí, co činí!“ Říká se, že kdykoliv je v kostele
svatba, kostelník tento nápis zakryje. :-)
- rin-

Pomáháme s nadačním fondem
Nory Fridrichové
Zdá se, že se toho v Pastelce moc neděje. Navenek
tomu tak je, ale v současné době stále hledáme způsoby,
jak pomáhat lidem. Protože jsme členy Sítě pro rodinu, z.s., která spolupracuje s nadačním fondem Nory
Fridrichové, naskytla se nám možnost vyhledat matky
samoživitelky, které by v této době potřebovaly a ocenily
pomoc v podobě potravinového balíčku. Využili jsme
této příležitosti a několika matkám s dětmi jsme zařídili
tuto zásilku. Mezitím se ovšem sklady potravinových
bank dost ztenčily, takže někomu dorazily zásilky poměrně brzy, někdo musel čekat. Jsme rádi, že nemusíme sedět se založenýma
rukama, ale že pomoc
může být konkrétní. Pro
maminky s batolaty bylo
možné sehnat také pleny,
což jistě ocenily. Mimo
potravinových balíčků
dostaly také hygienické
potřeby.
Děkujeme Síti pro rodinu i za úžasnou práci
Noře Fridrichové.
PI
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M. Šálková

Vzpomínky na Jirku Plívu
V pondělí 29. března 2021 měl oslavit
Jirka Plíva své šedesáté osmé narozeniny.
Bohužel se jich nedožil, v písecké nemocnici podlehl zákeřné nemoci Covid – 19.
Je to pro nás velká ztráta. Na okně jeho
krámku s jízdními koly hořely svíčky
a visely vzkazy těch, kteří se chtěli rozloučit…

program klubu. Znal mnoho zajímavých
osobností, některé jeho návrhy besed jsme
realizovali, na jiné už nedojde… Nej
úspěšnější byla beseda „100 let strakonické
Zbrojovky“ v roce 2019, na kterou přišlo
do salonku U Rychtářů 76 posluchačů. Jirka
Plíva, bývalý zaměstnanec ČZM Protivín,
celý večer do detailu zaníceně popisoval
jednotlivé typy motorek, které se u nás
vyráběly. Motorky a jízdní kola byly jeho
celoživotním velkým koníčkem. Několikrát
vyprávěl o závodech mopedů v Protivíně,
které pořádala tehdy parta kluků asi od roku
1978. Přál si zase se sejít na startu a udělat
třeba spanilou jízdu okolím Protivína…

Probírám se archivem fotografií, který
připomíná společně prožité chvíle. Jirka měl
spoustu nápadů. Dokázal zorganizovat třeba
17. listopadu 2009 vzpomínkovou akci 20
let pod Lípou svobody ve Švehlově parku.
Nechyběly vlajky, svíčky, dobový tisk
i horký čaj. Na plakát Jirka napsal: 20 let
je dlouhá doba, každý z nás zažil určitě
mnohé, co nečekal, přesto si myslím, že to
stálo za to. – Byli jsme společně i u zasazení
nové lípy u Sv. Anny ke 100. výročí vzniku
Československa.
Ke stromům měl Jirka zvláštní vztah.
Když začaly kvést jabloně u něho na chalupě, kde byl starý jabloňový sad, pořádal
pro rodinu a známé Slavnost květů. Vzpomínáme na jeho slova: „Vítáme vás tady
na sadě… Ráno jsme začali počítat květy
a došli jsme k závěru, že se to prostě nedá
spočítat, že je to nekonečno. Takže kdyby
někdo náhodou si nedovedl představit, co
je to nekonečno, tak ať to začne počítat, já
jsem spočítal tři stromy, a pak už to nejde.
Tak to zkuste, třeba budete lepší… Co je
krásnějšího, než podívat se na rozkvetlou
jabloň, do koruny stromů a za ní je modrá

I na poště byly
Velikonoce!

obloha. Včeličky poletují a všude je to cítit
jarem.“ Věříme, že teď už Jirka ví, co to nekonečno je a všude kolem voní samé květy...
Přírodu měl rád. Před Vánocemi chodil
s trempy i kamarády ze Zastávky na kamýcký kemp, kde nyní na kříži visí i tabulka
s jeho jménem. Navštěvoval i camp Lišák
v blízkém Hájku. Při zakončení akcí u sklenice rezavého moku mnohdy stočil noviny
do trumpety a zahrál veselou melodii...
V roce 2018 vstoupil do Protivínského
vlastivědného klubu, stal se místopředsedou. Každý měsíc jsme připravovali další

Jirka jezdil i s přáteli starých kol z Písku,
svá stará jízdní kola také několikrát vystavil.
Jeho veterány jsme mohli vidět nejen v protivínské kaplance, ale i vodňanské synagoze
nebo ražickém Špýcharu. S občerstvením,
Jirkovým veršovaným proslovem a slavnostním výjezdem kol od prodejny Jirky
a Veroniky Plívových byla spojena akce
otevření zrekonstruované Mírové ulice.
„Máme tady novou cestu, děkujeme za ni
městu...“ Svými veršovánkami zpestřoval
Jirka vernisáže výstav svým přátelům. Bude
nám chybět on i jeho básničky.
Na fotografiích z výstavy Štěpána
Mikuláše Mareše v protivínském muzeu
jsem si všimla plakátu s úvahou: „Jsou
dva světy. Jeden prostě existuje – skutečný
svět, ve kterém žijeme, a proto není nutné
jej popisovat. Druhý je svět umění – ten je
třeba znovu a znovu vytvářet – poněvadž
by jinak neexistoval.“ Jirka Plíva tyto světy
propojoval. Do skutečného světa vnášel
umění a do světa umění obyčejný život.
Ing. H. Mašindová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Touto cestou bych chtěla poděkovat
paní Zuzaně Raškové z Protivína, která se
nechala inspirovat projektem školy, kterou
navštěvuje její dcera – Pomoc zdravotníkům. Upekla pro nás a doručovatele krásné
velikonoční beránky. Navíc jsme dostali
knížky s poděkováním.
V této nelehké době se najdou lidé, kteří
chtějí potěšit druhé nejen slovem, ale i činem. Velice nás to potěšilo a zahřálo u srdce.
za kolektiv pošty Protivín
Petra Matoušková

NARODILI SE
20. 3. syn Ondřej
MVDr. Evě Halounové
z Myšence
21. 3. syn Nikolas
Lence Padykulové
z Boru u Protivína
1. 4. syn Filip Záhorka
MUDr. Veronice Záleské
z Protivína
9. 4. syn David Vlášek
Bc. Lucii Kosové
ZEMŘELI
11. 3. Petr Vaniš
53 let, Selibov
25. 3. Ing. Václav Vojík
73 let, Krč

16. 3. Marie Záhorková
66 let, Protivín
21. 3. Jiří Plíva
67 let, Protivín
21. 3. Petr Fritz
62 let, Protivín
28. 3. Milan Vejvoda
74 let, Skály
29. 3. Jana Souhradová,
69 let, Těšínov
1. 4. Anna Štěpánová
84 let, Protivín
2. 4. Marie Sokolová
88 let, Záboří
7. 4. Miloš Tlamsa
56 let, Protivín
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Vyprázdněnost
Duševní. Duchovní. Společenská. Kulturní.
Zpřísnění protiepidemických opatření mě
zavřelo doma. Tady, v Protivíně. Pokud bych
chtěl slovy vyjádřit (v psaném textu mi ani nic
jiného nezbývá) a charakterizovat dobu „covidovou“, pro mnohé falešně latentní, přesto však
přítomnou, v tomto městě (a prominou mi ti,
již bych neprávem obvinil), napadají mě tyto
slova: neochota, pohrdání, apatie, arogance.
Píši v době, kdy jen za poslední měsíc zemřelo
několik lidí z blízkého okolí, které jsem znal.
Nezemřeli ani tak staří a ani nebyli dlouhodobě
nemocní. A ano, znáte je také. Jejich jména visí
na vývěsce, která jako jediná nezeje prázdnotou
– na zdi děkanského kostela.
V tomto světle je (použiju toto slovo jen
proto, že jsem člověk veselý, bohužel bytostně
ironický, avšak nechci být jen v roli apoštola
zmaru a mravního katechety) tragikomické
sledovat, jak si někteří z nás, a každý ať si
sáhne do vlastního svědomí, žalostně počínají.
Porůznu se v těchto jarních dnech vesele popijí
„jako by se nechumelilo“, respirátor na půl žerdi
v obchodech či na ulici není výjimkou a snad
nejsmutnější je sledovat nedůslednost nejohroženějších skupin obyvatel. Optické zlepšení
vnímám jen u mládežníků, kteří již neplivou pod
sebe na lavičkách na náměstí (jaká škoda, za pár
let sem turisté mohli jezdit i na krápníkové
jeskyně), ale přesunuli se na hokejbalové hřiště
a do lokalit kolem pivovaru, kde sice dělají ten
samý bordel, ale už je místní policisté nemusejí tolik přehlížet. Na čestné stráži tak zůstalo
osamoceno opět jen to nejtvrdší alkoholové
jád(t)ro, díky němuž jsem se naučil chodit
po druhé straně náměstí.
Tolik tedy k vyprázdněnosti duševní, duchovní a společenské. Zbývá poslední.
Všimli jste si, jak se díky zavření všech
společenských akcí v rámci protiepidemických
opatření přestali v době plesové sezóny trousit
lidé v oblecích? Ubylo milenců líbajících
se za zdí sokolovny i zpívajících flamendrů
v platanové aleji. Že jste si ničeho takového
nevšimli? Možná je to proto (rád bych to svedl

na prozíravost, ale nejde to), že místní protivínskou sokolovnu, tedy taneční sál a jediné
pořádné společenské centrum, nezavřel ani tak
ministr zdravotnictví, jako spíš statik. Nouzový
stav kultury v Protivíně netrvá rok, ale již skoro
dvacet let! Smutek je o to větší, že za dva roky
uplyne 100 let od slavnostního otevření. Bohužel se obávám, že „covid“ se stane dalším,
a možná tím největším, nesmyslným argumentem pro další zbytečné chátrání budovy. Co se
týká dotačních titulů, tak právě jeden grant,
určený přímo na rekonstrukce kulturních sálů,
v únoru vypršel. Z posledních větších oprav
města však víme, že ani nezískání dotace nestojí
v cestě následné rekonstrukce. Jan Werich to
kdysi vystihl větou: „Kdo chce, hledá způsob.
Kdo nechce, hledá důvod.“ Budu tedy doufat,
že až se přemění ta poslední kotelna na arénu
stolního tenisu, zbyde konečně chuť udělat něco se sokolovnou. Už je, díkybohu, vzhledem
k významu architekta Františka Krásného,
prohlášena za kulturní nemovitou památku.
Jinými slovy nemůže se zbořit, už může jen
svévolně spadnout.
A ještě jedné věci si nedalo nevšimnout –
hermeticky uzavřené knihovny. Oproti tomu
Městská knihovna ve Vodňanech již skoro celý
rok každé pondělí v měsíci rozváží své knihy
mezi zájemce zdarma. Podobně je tomu v Písku,
kde funguje alespoň výdejní okénko. Proč tomu
tak není v Protivíně, zůstává záhadou. V poslední době jsem uvítal zhotovení „Knihobudky“
na náměstí, kde se to zprvu knihami a časopisy
jen hemžilo. Sám jsem tam minimálně třikrát
vezl plnou tašku literatury. Současný stav
ovšem vypovídá za své. Buď tedy lidé suplují
zavřenou knihovnu alespoň touto alternativou
a nestačí knihy vracet, nebo si jen lakomě syslí
a plundrují ve velkém. Blahoslaveni budiž ti,
kdo více dávají a méně berou!
Nadpis článku evokuje prázdnotu, nicotu,
nebytí. Buddhistická filosofie naopak vnímá
prázdnotu jako základ, který umožňuje vše
ostatní, opak nicoty. Píši v době nejvýznamněj-

šího křesťanského svátku – Velikonoc, svátku
vzkříšení a zmrtvýchvstání, zrození nového
života, naděje. Vždyť i samotné vajíčko, zárodek
života a symbol plodnosti, které si křesťanství
vypůjčuje (a nejenom jej!) od pohanských oslav
jara, hovoří samo za sebe.
Abych pořád jen nelamentoval, hlásím se
do služby jako dobrovolník k rozvozu knih
Městské knihovny Protivín po jeho přilehlém
okolí! Společníka mi bude dělat věrný dvoutaktní moped Babetta 207 s prostorným košíčkem
a v případě poruchy i nerozbitné kolo sovětské
výroby Ukrajina.
Pokud se vám tento nápad líbí, ozvěte se
prosím na email knihovna@kultura-protivin.cz,
či na telefon knihovny 382 251 806. Čím více
lidí projeví zájem o alespoň částečné otevření
knihovny, tím naléhavěji tento apel bude znít.
Město lidem, lidé městu!
1. 4. 2021
(Již Švejk říkal, že situace se na bojišti
mění každým okamžikem, a proto od 12. dubna
dochází k mírnému rozvolnění opatření a tím
pádem i jistému příslibu částečného otevření
knihovny. Pokud by mohlo fungovat alespoň
bezkontaktní vracení a výdej knih či jakákoliv
jiná varianta, považuji to za úspěch. Nicméně
při opětovném vládním uzavření moje nabídka
platí.)
7. 4. 2021
Ondřej Koc
Byl to smutný pohled
na prázdnou, tmavou,
tichou knihovnu. I když
nás to mrzelo, přistoupili
jsme k úplnému uzavření
knihovny, protože jsme
v našich podmínkách nebyli schopni dostát požadavkům na bezkontaktní
výdej knih prostřednictvím výdejního okénka.
Ať se nám to líbí nebo ne, ať s tím souhlasíme
nebo ne, cílem opatření vlády bylo omezení
kontaktů lidí. Převážná část našich čtenářů si
knihy vybírá osobně nebo na doporučení knihovnice a nechce pracovat s on-line katalogem.
Individuální požadavky jsme vyřizovali podle
možností. Ani pro rozvoz knih nemáme v naší
knihovně služební auto, proto nabídku pana Koce na rozvoz oceňujeme. Pokud o ni bude zájem,
jsme ochotni o ní jednat. Upřímně ale věříme, že
už ji v budoucnu nebudeme potřebovat.
Knihovna sice byla „hermeticky“ uzavřena,
ale uvnitř se nezahálelo. Uzavření knihovny
jsme využili k revizi fondu, vylepšení katalogizačních zápisů nebo třeba k vyřazování knih
ze skladových zásob pro potřeby knihobudky.
Knihovna je od 12. dubna již v plném
provozu v obvyklých výpůjčních časech,
samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních
opatření. Všechny prostory knihovny i budovy
byly vydezinfikovány, pro větší ochranu čtenářů
jsme pořídili ozonový čistič vzduchu, samozřejmostí je používání dezinfekce, respirátorů
a ostatních hygienických prostředků. Pro čtenáře je připraveno více než 250 nových titulů.
Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme rádi,
že se opět budeme moci setkávat.

Foto Ondřej Koc
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Sylva Karfíková,
ředitelka MěKS
Městská knihovna Protivín

Fotbalové informace
Jak Protivín bojoval o postup do nejvyšší krajské soutěže
1939/40
V lednu tohoto roku se konala valná hromada SK Protivín. Hodnocení úrovně
kopané v Protivíně nebylo vedením klubu hodnoceno příliš pozitivně. A mužstvo sestoupilo z I.a třídy, na posledním
místě ročníku 1939 skončil i dorost.
Situace si vyžadovala rázných opatření.
Jedním z nich byla změna na funkcionářských postech. Na postu předsedy
klubu vystřídal Antonína Andrleho
nově Josef Hejný, učitel místní školy.
Místopředsedou byl zvolen A. Řežábek,
náčelníkem Jaroslav Bílek a sekretářem
Jan Fried. Cíl vytčený valnou hromadou
klubu pro rok 1940 byl jednoznačný
– opět pozdvihnout na patřičnou sportovní i společenskou úroveň protivínský
fotbal a důstojně tak oslavit 20. výročí
založení klubu. Pro A mužstvo byl dán
úkol návratu do I.a třídy.
Bohužel ihned první jarní mistrovský
zápas 14. dubna 1940 vlastně rozhodl
o konečném pořadí v tabulce. Protivín
prohrál v Horažďovicích, stejně jako
v jarním kole o gól, tentokrát 2:3.
Náskok dvou bodů pak Horažďovice
před Protivínem udržely až do konce
soutěže. SK Protivín skončil v tabulce
na druhém místě a smiřoval se s tím, že
i následující sezónu bude hrát I.b třídu.
V červnu 1940 opustil klub z pracovních důvodů pilíř zadních řad brankář
Miloslav Šípek a přestoupil do SK
Šumavan Klatovy.
Již od července 1940 se však začínají
v kuloárech šířit zprávy o tom, že zřejmě
dojde k reorganizaci soutěží a k rozšíření I.a třídy. Popudem k tomu byl návrh
SK Volyně, který z důvodů šetření finančních nákladů na cestování mužstev
k zápasům navrhl rozšíření I.a třídy
a její rozdělení do dvou skupin. Tento
návrh se dal klubům k připomínkování
a na valnou hromadu Župy byl připraven
návrh na zvýšení počtu účastníků I.a
třídy na 12 s rozdělením do dvou skupin
(západní a východní) po 6 mužstvech.
U SK Protivín bylo dále uvažováno
s jeho setrváním v píseckém okrsku
I.b třídy.
Mezitím v Protivíně probíhaly intenzivní přípravy k oslavám 20letého
jubilea SK Protivín. Rozsáhlý program
byl rozvržen do dvou dnů a uskutečnil
se 17. a 18. srpna 1940 pod záštitou
městské rady, jihočeské župy fotbalové

Konečná tabulky I.b třídy

a Jihočeské odbočky rozhodčích. SK
Protivín byl co do počtu členů silným
oddílem. Jen čestné předsednictvo čítalo
v roce 1940 celkem 103 členů. V neděli
v 10 hodin se konala slavnostní jubilejní
valná hromada v zasedací síni městské
rady. Oslav se zúčastnila i delegace
JŽF v čele s jejím předsedou Václavem
Khodlem. Nejdříve vystoupil s krátkým
proslovem starosta města Protivín pan
Pexídr, poté pronesl pozdrav JŽF její
delegát pan V. Aibl.
Týden po protivínských oslavách, dne
25. srpna 1940, proběhla mimořádná
valná hromada JŽF. Ta nejenže odsouhlasila původní návrh rozšíření
účastníků I. A třídy, ale dokonce zvýšila počet klubů v této soutěži o další
2 na celkových 14. Třináct účastníků
mistrovské soutěže I. A třídy ročníku
1940-1941 bylo stanoveno na základě skončených soutěží a kvalifikace
o I.a třídu. Zbývalo rozhodnout o mužstvu čtrnáctém. Bylo navrženo a posléze
odsouhlaseno, že toto poslední místo
bude obsazeno vítězem kvalifikačních
utkání klubů na 2. místě okrsků I.b třídy
budějovické – SK Hluboká a písecké
– SK Protivín. Termíny zápasů byly
určeny na 1. a 8. září.
Před SK Protivín se tak otevřela nová
šance na opětovné probojování se do I.
A třídy. Jaký na tom měl podíl úspěšný průběh předchozích protivínských
oslav a fotbalová diplomacie, možno
pouze spekulovat. Přípravy mužstva
se chopil bývalý hráč SK Slavia Praha,

amatérský mistr Evropy v kopané z roku
1911 a dlouholetý příznivec protivínské
kopané František Rozmaisl. O něm už
jsme zde několikrát psali.
Hlavním hrdinou a ústřední postavou
kvalifikačních utkání Hluboká – Protivín byl teprve 19ti letý útočník Protivína
Václav Hanzlík. Přitom se tento hráč
těchto kvalifikačních utkání vůbec neměl zúčastnit. V jednom z přátelských
utkání SK Protivín – SK Sparta ČB dne
23. června 1940 byl Václav Hanzlík vyloučen. Hrací a trestní komise Hanzlíka
následně potrestala 4 měsíčním zákazem činnosti.
Pokračování na straně 16

Referát z utkání Hluboká – Protivín
z Jihočeského sportovního týdeníku
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Jak Protivín bojoval o postup do nejvyšší krajské soutěže
Pokračování ze strany 15

Václav Hanzlík
Má poznámka k Václavu Hanzlíkovi.
Pan Bílek jej v archivu fotografií
tituluje „dr.“. Přiznám se, že o tomto hráči nevím vůbec nic. Jestli byl
„Protivíňák“ (asi ano, objevuje se
v sestavách dorostu) a patřil k některé rodině Hanzlíků v Protivíně, jestli
tady ještě existují nějací příbuzní.
Pokud jej někdo z pamětníků pozná,
budu vděčný za každou informaci.
VK

Žádná fotografie z postupové sezóny se nedochovala, toto je SK Protivín v roce
1941 v župním mistrovství (I.a třídě). Stojící zleva: Zíka, Marek, Hanzlík, V. Řežábek,
Janouch, Danda, Vobořil, Krausl, Cimbura, Hirsch. Sedící: Pivoňka

Hanzlík proti tomuto rozhodnutí podal
odvolání a trestní komise následně dne
13. srpna (tedy necelé 3 týdny před kvalifikačními zápasy) rozhodla o snížení
jeho trestu na 14 dnů. První kvalifikační
utkání SK Hluboká – SK Protivín se
odehrálo 1. září 1940 na Hluboké před
návštěvou 300 diváků. Domácí zvítězili
3:2, obě branky Protivína nedával nikdo
jiný než Václav Hanzlík. Odveta se hrála

1968/69
Další slavná sezóna, kdy se podařilo
protivínským fotbalistům, tentokrát již
pod názvem TJ Slavoj Protivín, opět
vstoupit mezi elitu jihočeského fotbalu.
O té mohu mluvit, trochu si ji pamatuji.
Toto mužstvo se tvořilo několik let.
Kolem mého táty, kterému tehdy bylo
skoro 37 let, se utvořil tým z bývalých dorostenců, kteří bojovali o ligu.
Doplňovali je vojáci, kteří se nevešli
do kádru Dukly a kroutili svou vojnu
na útvarech. Na jednoho si pamatuji
velmi dobře – Zedek. Už ani nevím
křestní jméno, ale vím, že to byl střelec.
Drobný kluk, ale v kopačce dynamit. Jeho střely byly tvrdé a přesné. Dá se říci,
že postup vystřílel. Pak pálil v přeboru,
ale ani jeho branky na udržení v soutěži
nestačily. Přál jsem si tehdy, abych jednou byl taky takový střelec.
Po nadějném podzimu 1968 spřádalo
vedení mužstva plány na jaro. Někoho
napadla myšlenka, že by si tým mohl
zimní přípravu zpestřit soustředěním.
Proč ne. Dukla Praha jezdila do Vonoklas, Slavoj Protivín jel do Zátoně u Lenory, kde měla tělovýchovná jednota
Pokračování na straně 17
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o týden později v Protivíně. Před 500
diváky zvítězil SK Protivín 6:2, Hanzlík vstřelil 4 branky. SK Protivín tak
na skóre postoupil do I.a třídy a to, co
se zdálo ještě před pár týdny nemožné,
se stalo skutkem.
V I.a třídě hrál SK Protivín 2 sezóny
a po sestupu v roce 1942 na návrat mezi elitu jihočeských klubů musel čekat
dlouhých 27 let.

1969 o pouti A TJ Slavoj v dresech od bývalého hráče SK Protivín Václava Řežábka, který
se po válce usadil v Americe. I foto je z jeho Polaroidu. Byla to příprava na župní přebor,
jak se tehdy nejvyšší krajská soutěž jmenovala. Bohužel se v ní Protivín jen ohřál a po roce
sestoupil zpět do I.A třídy.
Stojící zleva: Záhorka, Veselý, Tichý, Jiří Staněk, Bílek, Jaroslav Staněk,
trenér Houdek, Zedek.
Sedící zleva: Jíra, Janowiak, Václav Vojík, Křišťál, Nováček

Dokončení ze strany 16

rekreační chalupu. V počátcích tam byly
podmínky víceméně spartánské, ale
proč by to mělo vadit mladým klukům,
kteří sice jeli trénovat, hlavní náplní
však bylo tmelení party. Vařilo se, co
kdo měl, občas se trénovalo a více se
pilo. A parta se stmelila tak, že na konci
sezóny slavila postup.
Tímto výsledkem se TJ Slavoj Protivín
probojoval do župního přeboru. Bohužel nevím, kdo dal ten veledůležitý gól,
znamenající bod. A konečná tabulka.
O postupu našeho mužstva rozhodlo
lepší skóre. Jen teď nevím, jestli dříve
rozhodoval o skóre podíl nebo rozdíl.
Při podílu by to byla pravda, při rozdílu
chyba v tabulce. Bohužel v současné době se to nedá dohledat a vysvětlit z důvodu nedostupnosti vědecké knihovny.
Pokračování v květnových Protivínských listech.

Zátoň 1969. Zleva stojí Bílek, Křišťál, J. Veselý (brankář), Lukáš, Houdek, J. Veselý
(člen výboru), V. Dlesk. Zleva si sedá Vašek, dále Nečas, V. Vojík, Jar. Vojík, Jíra, Císař.

Výstřižek z Jihočeské pravdy z posledního
kola v červnu v roce 1969
a konečná tabulka.

Ing. Václav Vojík – další protivínský fotbalový mušketýr
Tato zpráva nás
fotbalisty zasáhla jako
blesk z čistého nebe.
Odešel Václav Vojík.
Náhle, bez varování.
Když jsem s ním naposledy mluvil, nezapomněl mne popíchnout se Spartou a Slavií
a hlavně se zajímal o to, kdy se konečně zase
začne hrát. Přivedl před časem do našich
fotbalových řad posilu, svého vnuka Ráďu.
Předtím se na hřišti objevoval jen občas.
S Ráďou zase cestu na hřiště našel, vozil ho
na každý trénink, zápas, radoval se z jeho
pokroků a oplakával s ním neúspěchy.
Patřil do party slavných dorostenců,
bojujících v roce 1965 o přeborníka kraje
a postup do 1. ligy. Pak skoro celá parta
přešla do Áčka, postupně se prokousávala
tabulkou až ke kýženému postupu do KP
skoro po 30 letech. Když jsem začínal v Áčku, dobrovolně se spolu s „Káďou“ Nečasem
stali ochránci a poradci nás sedmnáctiletých
mladíčků. Hrál jsem s ním jen necelé 3 roky,

potom odešel domů do Krče. Krčák. Vojíci
v týmu byli tři, museli se nějak rozlišit.
Pepík byl Koukol, Jarda zase Čmelík. A Vašek byl z Krče, tak jaká jiná přezdívka. Jak
říkám, vzal si mne pod patronát. Asi mi
vracel to, co jemu poskytoval v době jeho
přechodu mezi chlapy můj táta. Táta byl
jeho vzor a idol, pro něho to byl nejlepší
fotbalista historie Protivína.
Jakmile se Vašek někde objevil, nebylo
ho možné přehlédnout, bylo ho všude plno.
Když byla nálada a nebyla hudba, vzal
do ruky harmoniku a už to frčelo. Veselý,
vtipný, vždy dobře naladěný, vždy připravený vymyslet a provést nějakou taškařici.
Veselých historek jsme s ním zažili dost.
Pravda, většinou nepublikovatelných… ale
přesto jedna.
Únor 1973, já v sedmnácti poprvé v Zátoni. A v sobotu večer se konal v Horní Vltavici ples. Zápas zimního turnaje ve Strakonicích byl vítězně za námi, trenér táta
povolil, že můžeme jít tančit. Dovezl nás
tam autobusem, počkal, a ve 3 byl odjezd
zpět. Přidalo se k nám několik zátoňských

rodin. Byla zima, foukalo to, a jít pěšky
by nebylo příjemné. Po třetí hodině jsme
všichni šťastně vyrazili. Tonda Lukáš seděl
někde u prostředních dveří a podřimoval
ve vyhřátém autobusu. Zátoňští byli s tátou
domluvení na místě zastavení. Bylo to dost
daleko od naší ubytovny. Autobus zastavil
a v tu chvíli se ozval Krčák: „Zátoň, vystupovat!“ Tonda vyletěl ze sedačky, a jak byl
rozespalý a chvátal, vletěl do metrové závěje. Nikdo z nás to vůbec nepostřehl. Táta
zavřel dveře a odjel. Došli jsme do chaty
a zalehli. K ránu nás vzbudil ohromný řev,
to se sněhem obalený a omrzlý Tonda vrátil.
Ten nám dával! Dopoledne přišli Krčák
s Járou Bílkem a slavnostně Tondu překřtili
na Galapetra z „Krále Šumavy“.
Vašku, Krčáku, rozšířil jsi řady našich fotbalistů tam nahoře. Mám pocit,
že vás srdcařů už je tam víc, než nás tady
dole. Za nás, co jsme tady zbyli, ti děkuji
za všechno, co jsi pro protivínský fotbal
vykonal a dokázal.
Čest Tvé památce.
za protivínské fotbalisty Václav Křišťál
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Protivínští taekwondisté
nezahálí ani v této nelehké době
Taekwondisté vyhlásili pro své členy foto soutěž ze sportovní aktivity, aby bylo vidět, že
se dá sportovat i jinak než v tělocvičně. Každá fotka bude odměněna a zároveň ty nejlepší
odměněny věcnými cenami. Své hlasy můžete posílat na tkdprotivin@seznam.cz, vždy
číslo fotky a popis.

číslo 1 – Nella Kalíšková – rozštěp

číslo 4 – Vít a Štěpán Měkutovi –
při tréninku sestav

číslo 2 – Anežka Vaněčková – cyklo

číslo 5 – Jiří a Anežka Vaněčkovi – cyklo
číslo 3 – Ester a Štěpán Měkutovi
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Zbylé fotky naleznete nahoře na straně 20

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností.
Autor křížovek P. Šoba
Ticho není ničím negativním, není tajenka (1. až 4. díl), dokonalým světem o sobě. Max Picard
Vyluštěnou tajenku zašlete do 3. května 2021 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo na e-mail karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění křížovky z minulých novin získává paní Mouchová z Protivína. Gratulujeme!

!OZNÁMENÍ!
Plánujete prodat Váš DŮM,CHATU,CHALUPU, BYT?
Využijte našich 18-ti let zkušeností v této oblasti, zejména však znalosti prodeje DOMU, CHAT, CHALUP, BYTŮ
v tomto regionu. Zároveň Vám doporučujeme využít této doby pro prodej nemovitostí,
kdy ceny nemovitostí k prodeji jsou na nejvyšší úrovni za poslední období.
My Vám zajistíme rychlý a výhodný prodej Vaší nemovitosti, nebo víte-li o někom, kdo prodává ve Vašem okolí
DŮM, CHATU, CHALUPU, BYT a Vy nám ho doporučíte, tak Vám po prodeji této nemovitosti bude vyplacena

odměna ve výši nejméně 4.000,-Kč.
Naše služby zajišťujeme až do domu!
Zajistíme Vám kompletní právní servis.
VOLEJTE KDYKOLIV na tel. 608 95 90 91
REALITY SCHÁNĚLEC a SYN
Masarykovo nám.19, Protivín
www.rkschanelec.cz

PI
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Protivínští taekwondisté nezahálí ani v této nelehké době

číslo 6 – Adéla Zobalová – nácvik sestavy

číslo 7 – Nikola Zobalová – nácvik s mečem

číslo 8 – Adéla a Nikola Zobalovy –
aplikace sebeobrany

UZÁVĚRKA

číslo 9 – Jiří Vaněček – cyklo

číslo 10 – Vašek Strnad – nácvik sestavy

pro dodání příspěvků
do květnových
„Protivínských listů“
je v pondělí 3. 5. 2021
do 12 hodin.
NOVINY VYJDOU
v pondělí 17. 5. 2021

Ukliďme Protivín!
V období od 15. do 31. března, jsme uspořádali
akci ,,Ukliďme Protivín“. Cílem akce bylo vyčistit
přírodu v Protivíně a okolí. Do akce se zapojili naše
vlčata, světlušky, skauti, ale i veřejnost. Ve výše zmíněném
období jsme procházeli protivínskou přírodu a sbírali velké
i malé odpadky. Vysbírané odpadky bylo možné přinést
k bráně naší skautské základny a ponechat je tam. Odpad,
který jsme všichni nasbírali, čítal přes 40 velkých igelitových pytlů. Závěrem akce je náš bratr skaut Míra Koštel
odvezl na místní sběrný dvůr a zdánlivě akci uzavřel. Ale
vzhledem k tomu, že se akce vydařila, rozhodli jsme se
k úklidu našeho města dále přispívat, a sice skautskými
odpadkovými koši. Na místech, kde koše nejsou, a všimli
jsme si, že se tam odpadky hromadí, vytvoříme jednoduché koše, o které se budou naši skauti starat (vynášet
a obnovovat). Snad se nám podaří přimět lidi, aby odpadky vyhazovali do koše a zachovali tak přírodu čistou.
Každému, kdo se zapojil do úklidu Protivína, děkujeme.
za Junák Protivín Štěpán Šedivý a Marie Nováková
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