ROČNÍK XXX

číslo 5

květen 2021

18 Kč

NOVÉ POVRCHY VOZOVEK V KRČI,
MILENOVICÍCH A PROTIVÍNĚ
Dovolte mi Vás informovat o prováděných opravách komunikací jak v Protivíně,
tak v místních částech Krč a Milenovice.
Jednotlivé úseky těchto komunikací dostaly „nový kabát“ v podobě asfaltového
koberce. Jednalo se o tři úseky v Krči,
a to na návsi u nádrže, a dále pak o cesty
ke Švarcenberskému rybníku a směr Krč –
Záboří. V Milenovicích byla vybudována
komunikace na Zlouni, kde byl položen
asfaltový koberec včetně podkladních

vrstev. V Protivíně byla opravena část vozovky v ul. K Rybníčku a dále povrch vozovky na dopravním hřišti u základní školy.
V měsíci červnu bychom rádi pokračovali ve Chvaleticích, a to opravou komunikace kolem požární nádrže na návsi.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 28. 4. 2021
– souhlasí
s tím, že město Protivín bude pořadatelem protivínské
pouti konané v termínu od 31.7. do 1.8. Na dobu od
příjezdu lunaparku bude zajištěno uzavření náměstí
(PO – NE) a s tím související objížďky, autobusová
zastávka bude od 26. 7. – 00.00 hodin do 1. 8. – 24.00
hodin přemístěna do Komenského ulice, provoz atrakcí
a hudební produkce v týdnu od 26. 7. do 1. 8. 2021
bude v těchto časech: PO – ČT 14 – 21 hod., PÁ 14 – 22
hod., SO 8 – 23 hod., NE 8 – 21 hod.
– souhlasí
s tím, aby provoz atrakcí lidové zábavy při příležitosti
tradiční protivínské pouti zajistil pan Kučera Josef,
bytem České Budějovice, Roudenská 520/23 za cenu
62.000,- Kč + DPH 21%, tj. celkem 75.020,- Kč a s uzavřením Dohody o krátkodobém pronájmu pozemků
– 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 v Protivíně 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, a to vše
za situace, že bude možno pořádat hromadné akce
– souhlasí
ve spoluprácí města Protivín a Cyklistického klubu

Jindřichův Hradec z.s. při pořádání 8. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu„Okolo jižních
Čech“ v termínu 8. – 12. 9. 2021, a to uspořádáním
startu III. etapy závodu v sobotu 11. 9. 2021 z Protivína
do Studené, s finančním příspěvkem města Protivín
ve výši 75 tis. Kč
– akceptovala
rozhodnutí komise pro otevírání a hodnocení nabídek
a vybrala
jako nejvýhodnější nabídku na stavební práce veřejné
zakázky malého rozsahu pro stavbu „Rekonstrukce
školní budovy ZŠ Protivín“ – zateplení dvorního přístavku, řešení vnějšího prostranství, nabídku uchazeče
Ing. Václava Pekárka, Chlumec 71, 373 41 Olešník, IČ:
872 51 124, s nabídkovou cenou ve výši 2.199.726,- Kč
bez DPH
a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy
– schvaluje
obchodně technickou nabídku na II. etapu odkanalizování obce Myšenec, podchycení 2 volných výustí
VKV 5 a VKV 6 předloženou VAK projekt s.r.o., České
Budějovice

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
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…
Je 8. března 2041 a sebevědomá, psychicky silná žena – já – se budí do prosluněného rána. Roztáhnu závěsy a paprsky
sluníčka prosvětlují celou ložnici. ,,Jo,
tohle je jedna z mála věcí, která mě vytáhne z postele ven. Nu což, vstávání nikdy
nebyla moje parketa,” zasměju se a jdu si
udělat ranní hygienu. Upravená vzbouzím
děti. Vejdu do jejich pokoje a tichoučce se
je snažím přivést do nového dne: ,,Matěji,
Miriam, vstáváme.” Nechce se jim, což
jim nevyčítám, přece jenom geny jen tak
nepopřou. Vstanou, a já jim pomůžu s jejich
ranní přípravou. Jdeme do kuchyně, kde je
již připravená snídaně od manžela.
Po cestě do města vezmu děti do školy.
V městě jsou věci vyřízené a já vyrážím
do práce.
V hotelu je všechno v naprostém pořádku, manžel na to mezitím dohlédl.
Vzhledem k tomu, že mě dneska ráno budilo
prozpěvování ptáčků, je už asi po zimní
sezóně. Takže se opět všechno sklízí a upravuje. Konec sezóny nás netrápí tak moc,
jak by se mohlo zdát. U nás na Šumavě je
krásně pořád, hlavně v okolí našeho hotelu.
Lidé se sem za krásnou přírodou vrací v létě
stejně tak rádi jako v zimě. Je to tu vskutku
krásné. V kuchyni stejně jako obvykle vaří
dobrá jídla. Mám to tu ráda. V hotelu jsme
opravdu úžasný sehraný tým, a to mi dělá
neskutečnou radost. I přestože někdy toho
s manželem – jakožto majitelé hotelu – máme až nad hlavu, milujeme to tu celým svým
srdcem. Já teď jdu opět vyřizovat „několik
papírů“. To mi zabere opravdu víc času, než
jsem čekala (což není až tak neobvyklé)
a pak opět vyrážím pro děti do školy.
Po cestě mi děti vypráví, jak bylo
ve škole, a razí se mnou rovnou do hotelu.
Tam si za dohledu mého muže vypracují
úkoly. V hotelu všechno klape jako hodinky. Je po obědě a přichází víc a víc lidí se
ubytovat na víkend. Ještě aby ne, když je
tak krásné páteční odpoledne. S dětmi se
domluvíme, že vyrazíme taky na procházku
ven. Vezmeme s sebou fenku zlatého retrívra
Ariel, a dokonce i tatínek se k nám připojí.
Téměř celé odpoledne strávíme venku
na vzduchu. Po nasbírání vitaminu D se
okolo páté hodině večerní vracíme k hotelu.
Vzhledem k tomu, že začíná víkend, rozhodli jsme se zajet do naší oblíbené řecké
restaurace na večeři.
Napapaní se vracíme domů. Matěj a Miriam se postarají o Ariel. Já ještě zavolám
své mamce, která nás urguje, ať za ní opět
zajedeme, že mi v salónu udělá pedikúru.
Domluvíme se na neděli a popřejeme si
dobrou noc. Na konec dne se všichni sejdeme u televize v obývacím pokoji a společně
koukáme na můj (a překvapivě manželův
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i dětí) oblíbený film Mama Mia! Tyhle chvíle mi připomínají, jaké štěstí v životě mám.
Anna Koblencová, 9. A
Ten den bylo počasí ideální na to, abych
strávila svůj čas venku. Prvně jsem své
kroky směřovala do koupelny, kde jsem
provedla ranní hygienu. Na snídani jsem si
nakrájela ovoce, které jsem zapíjela horkým
čajem. Po snídani jsem vyšla ven na zahradu
a pozorovala východ slunce. Pro dnešek
jsem dostala v práci volno, a tak jsem se
rozhodla strávit den spíše odpočinkem,
abych nabrala síly. Mou každodenní povinností je nakrmit domácí mazlíčky, takže
jsem do všech misek nasypala krmení, jenže
misky byly čtyři a zvířata byla jen tři. Začala jsem prohlížet místnosti ve snaze najít
chybějícího mazlíčka. „Bene!“ vyřvávala
jsem u hledání, ale Ben nikde. Vrátila jsem
se zpátky na zahradu, abych pokračovala
v mém hledání tam. Prošla jsem zahradu
sem a tam dvakrát, ale chybějícího pejska
jsem stále nemohla najít. „Jako by se
vypařil ze země“, mumlala jsem si, když
jsem misku s jídlem připravenou pro Bena
pokládala na zahradu jako návnadu. Vrátila jsem se do domu, kde jsem si nervózní
sedla na pohovku. Můj odpočinkový den je
v tahu. Nevěděla jsem, co mám dělat. Už už
jsem se odhodlávala, že začnu vylepovat
plakáty s odměnou pro nálezce, když se
ozval uširvoucí křik. Vyběhla jsem k plotu,
který odděluje můj pozemek od sousedčina
a spatřila díru pod plotem. „Bingo!“ Přelezla jsem plot a běžela dál po zvuku křiku.
Před očima se mi naskytl pohled na sousedku krčící se na stole a mého čtyřnohého
přítele slintajícího nad opečeným buřtem
u nohou sousedky. „K noze!“ zavelela jsem
a pohladila Bena po hlavě, když přiběhl
ke mně. Vyděšené sousedce jsem pomohla
ze stolu zpátky na zem a jako omluvu jsem
jí pozvala ke mně na čaj. Díru v plotu jsem
nechala zadělat a sousedce jsem ukázala,
že Ben by jí neublížil. Přesvědčit se ale
nenechala, Ben jí svým větším vzrůstem
naháněl hrůzu a doposud se to nezměnilo.
Pokaždé, když ke mně zajde na návštěvu,
obchází Bena velikým obloukem.
Andrea Pencová, 9. A
Je zase ráno. Já se probouzím z důvodu
otravného zvuku mého budíku. Vytípnu ho
a ještě chvíli ležím a koukám do stropu.
Po chvíli uznám za vhodné vstát a začít něco
dělat. Uvařím si kafe a nasypu do misky
malé množství cereálií a následně je zaliji
mlékem. Ještě dám přiměřené množství
rybí konzervy kočce do misky, ta na mě
spokojeně zamňouká. Během snídání zapnu
notebook za účelem zjistit, co mám dnes
udělat.
Dnes vše zvládnu z domu, kromě toho,
že si musím v práci jen vyzvednout nějaké
papíry. Po snídani zapojím svůj grafický
tablet a začínám črtat další animaci do dětského seriálu. Malou postavičku s jasnýma

očima a ještě jasnější osobností. Protože
jsem perfekcionista, tak mi to zabralo
opravdu dlouho, ale z výsledku jsem měla
radost. Jen krátká šestiminutová scéna mi
zabrala skoro hodinu a tři čtvrtě, vzhledem
k tomu, že jsem na začátku vybarvovala
do špatné vrstvy a pozadí bylo obtížnější než
obvykle. Zařekla jsem se, že dnes zvládnu
celou přibližně dvacetiminutovou epizodu.
Chvílemi mi to přišlo nezvladatelné, ale
moje cílevědomost mě k tomu donutila.
„Sakra, úplně jsem zapomněla na ty
papíry!“ popadla jsem klíče a rychle
nastartovala auto. Stihla jsem tam dojet
na poslední chvíli. Ještě že tak. Projížděla
jsem, teď už pomaleji, ulicemi noční Prahy
domů. Odemkla jsem byt a zapnula televizi.
Do noci jsem se koukala na svůj oblíbený
seriál a cítila se skvěle. Stihla jsem, co jsem
chtěla, takže to nebudu muset dodělávat
zítra, v sobotu.
U televize jsem usnula a z nějakého
důvodu jsem se probudila velmi brzy ráno.
Otevřela jsem dveře balkónu, a sledovala
východ slunce. Po půl hodině zírání do dáli
jsem šla ještě dospat, co jsem nestihla.
Kristína Vojíková, 9. A
Pro mě jako patnáctiletého kluka je to
vzdálená doba, a tak můžu jen snít a přát
si… a tak začíná můj příběh. Je 8. března
2041, je mi 35 let a jedu z práce k nám domů do našeho domečku v tiché části města,
kde je má rodina. Vjedu autem ke garáže,
vyndám z auta kytice květů pro mé ženy.
Vstoupím vraty na zahradu. Tam už mě
vítá náš pes. Jdu dál k domovním dveřím.
Otevřu je a přes prostornou chodbu vcházím
do obývacího pokoje, kde se mi naskytne
nádherný pohled na mou ženu, syna, mamku
a také babičku. Všem svým ženám předám
květiny.
Jsem o dvacet let jinde, všude vládne
klid a pohoda. Mám svou rodinu, jsem spokojený a doslova šťastný. Co jiného si přát?
Vím, že je to jen sen a přání, ale doufám,
že se mi splní. Ale jsem také rád, že budoucnost mám teprve před sebou.
Ondřej Šťastný, 9. A
Je 6:00 a mně zvoní budík. Připravila
jsem snídani celé rodině a vzbudila děti.
Dělám svoji vysněnou práci, která je dost
časově náročná.
Když jsou děti připravené, tak si je
převezme můj manžel. Mě čeká cesta do nemocnice. V šatně se převlékám. Práci porodní asistentky jsem si vysnívala už od 5. třídy.
Tenkrát v roce 2020 to bylo vážně šílené.
Povinné roušky, respirátory a situace, kterou
si dnešní generace nedokáže představit.
Pacientky jsem připojila na monitor.
Když se zdálo všechno hladké a bez potíží,
tak jsme mohly začít rodit. Někdo si říká,
že jsem blázen, když mě baví tato práce, ale
pro mě je to vše. Dnes se nám narodilo tolik
krásných a hlavně zdravých dětí.
Po práci jsem jela za manželem do práce, který dělá zubaře. Společně jsme
vyzvedli naše děti a jeli jsme na návštěvu
k mým rodičům. Po návratu do našeho
domku jsem uvařila večeři a užívala jsem
si večer s rodinou.
Simona Chudomelová, 9. A

z deníku

POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

V pátek 8. května si město Protivín připomnělo 76. výročí ukončení druhé světové války.
Stejně jako loni kvůli epidemii koronaviru proběhlo uctění památky obětí války
v komorním duchu.

„DĚTSKÁ HŘIŠTĚ“ V PROTIVÍNĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTECH

V měsíci dubnu se nám podařilo opravit
dětská hřiště jak v Protivíně, tak v místních
částech Krč, Chvaletice, Záboří a Myšenec.
Byly opraveny herní prvky, které byly
poničeny, a jednotlivá dětská hřiště byla
ohraničena pryžovými obrubníky. V případě hřiště v Libochově byly osazeny nové
dřevěné palisády. Zároveň došlo k doplnění

vybavení hřišť, a to jak lavičkami, tak odpadkovými koši. Na závěr byly doplněny
dopadové plochy kamennými oblázky.
Přeji dětem, aby co nejvíce využily těchto hřišť a odpoutaly se od počítačů.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

Pro bagetu pod vlivem
Kolem půl desáté večer dne 27. dubna
usedl muž v Protivíně za volant osobního
automobilu značky Citroen a jel ulicemi
města až na čerpací stanici, kde si koupil
bagetu a vracel se zpět. Na Komenského
ulici nezvládl řízení a narazil do zaparkovaného vozidla, nezastavil a pokračoval
v jízdě. Po chvíli však zastavil uprostřed
ulice a zavolal policisty. Policisté u řidiče
samozřejmě provedli dechovou zkoušku
a důvod dopravní nehody byl jasný, muž
nadýchal přes dvě a půl promile. Policisté
případ řeší pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové
látky.
Vyhrožoval
Protivínští policisté řešili dne 23. dubna odpoledne případ vyhrožování na Komenského ulici před domem. Muž středního věku
zde měl vyhrožovat dalšímu muži a ženě
fyzickou likvidací i zapálením domu.
Policisté případ prošetřují pro podezření
ze spáchání trestného činu nebezpečné
vyhrožování a dne 29. dubna si muž vyslechl sdělení podezření. Policisté případ
zpracovávají ve zkráceném přípravném
trestním řízení.
Sprejer na nádraží
Protivínští policisté vyjížděli 22. dubna
nad ránem do depa místního vlakového
nádraží, kdosi zde poškodil na odstavné
koleji vagóny.
Zatím nezjištěný pachatel nasprejoval
na vlaky dva nápisy o rozměrech 7 × 1,5
metru a nechal za sebou několikatisícovou
škodu. Policisté případ prošetřují pro podezření ze spáchání trestného činu poškození
cizí věci.
Krádež peněz
Pootevřené okno na ubytovně v Protivíně
přilákalo zloděje. Zatím neznámý pachatel
vnikl v neděli 18. dubna do pokoje místní
ubytovny a škodil. Během půl hodiny,
v době od půl 12 do 12 hodin, se dostal
dovnitř a odcizil zde finanční hotovost
ve výši 3200 korun a krabičku cigaret.
Na místo činu vyjížděli protivínští policisté
i kriminalistický technik, který zajistil
stopy. Policisté okolnosti případu dále
prošetřují.
Neslušnosti na veřejnosti
Na protivínském vlakovém nádraží se pohyboval dne 13. dubna odpoledne muž, který zde oslovil neznámou ženu, které nabízel
výlet, že mu s ním bude dobře a dokonce
ji neslušně osahával na hýždích a stehnech.
Policisté na místo okamžitě po oznámení
vyjížděli a muže zadrželi, je podezřelý ze
spáchání trestného činu výtržnictví.
Nebezpečné vyhrožování
Protivínští policisté řešili od soboty 10.
dubna případ nebezpečného vyhrožování
v části obce Skály. Dva muži zde měli
odpoledne vniknout na dvůr u statku a vyhrožovat újmou na zdraví muži, který zde
bydlí. Měli křičet, bouchat na okna i dveře,
poškozený se obával o život a zdraví.
Policisté případ zpracovávají pro podezření
ze spáchání trestného činu nebezpečné
vyhrožování, ve středu 14. dubna si muži
po výslechu převzali sdělení podezření.
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Zvídavá stezka od 1. Mateřské školy Protivín
Protože všechny školky zůstaly pro
menší děti dlouho uzavřené, připravily paní
učitelky z té naší pro děti a jejich rodiče
„Zvídavou stezku“. Na cestě od MŠ až
k hokejbalovému hřišti za sokolovnou měly
děti postupně splnit dvacet úkolů, připevněných na plotech, lampách a stromech.

Na děti, kterým se podařilo úkoly splnit,
čeká po znovuotevření školky překvapení.
Předškoláci a ty děti, které měly možnost k nám docházet v dubnu, ozdobily před
vchodem do budovy májku. Aby byla v bezpečí, hlídá jí „ošklivá a zlá“ čarodějnice.
Hana Kohoutová

STOP UPALOVÁNÍ ČARODĚJNIC
Poslední dubnový den měli všichni
odvážní čarodějové, čarodějnice a jejich
příznivci z okolí Těšínova možnost podepsat
petici proti upalování čarodějnic. Petice byla pečlivě uschována v lese, podepisovala se
pod rouškou tmy a vedla k ní cestička plná

světýlek. Aby všechny bytosti na podpis
petice dobře viděly, mohly si vzít z čarovného kotlíku jeden pár zbrusu nových očí
a po použití si je zanechat. Reakce? „Teda,
ty oči, to bylo fakt hnusný!“, pronesli první
podpůrci petice.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Novinky
městské
knihovny
Pro dospělé:
Helena Mašindová: Jirka Plíva –
zavzpomínejte…
Dagmar Digma Čechová: Nemusíš
- hrdinky tohoto románu se učí
naslouchat vlastnímu srdci a hledají
štěstí mimo zajeté koleje
Alexander Stainforth: V zajetí vášně
– román pro ženy
Beth Underdownová: Sestra lovce
čarodějnic – kolik žen její bratr
zavraždil?
Blanka Hošková: Horko domácího
krbu – krásný muž, okouzlující
úsměv, velká láska, nový život …
Arne Dahl: Pět plus tři – švédský
thriller
Blanka Hošková: Zlato(v)lásky –
román o vztazích
John le Carré: Noční recepční –
špionážní román
Místa paměti národa – unikátní
vzpomínky pamětníků na místa
spojená s událostmi 2. světové války
J. D. Robb: Totožnost neznámá –
detektivka oblíbené autorky
Steven Saylor: Caesarův trůn –
román ze starého Říma
Deon Meyer: Horečka – svět už
nikdy nebude jako dřív
Tony Parsons: Dívka v ohni – krimi
bestseller
Jana Benková: Musíme zůstat spolu
– nebezpečí správnou reportérku
neodradí
Ken Follett: Ohnivý sloup – třetí
příběh historické monumentální ságy
Pilíře země a Na věky věků
Naďa Horáková: Tři v kruhu –
strhující román plný překvapivých
odhalení a nečekaných zvratů
Ben Kane: Střet impérií – historický
román
Lucie Hlavinková: Kdo šije
u Podolské? – osudy slavného salonu
v padesátých letech
Naďa Horáková: Tajemství Anny
z Lampersdorfu – poselství ukryté
ve starých kronikách
Pro děti:
Petr Chudožilov: Kouř z komína –
pohádkový román
Miloš Zapletal: Báchorky blanického
rytíře – známé motivy o blanických
rytířích
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RADOST, ŠTĚSTÍ A VELKÉ SRDCE
Musím reagovat na článek pana
Ondřeje Koce, uveřejněný v Protivínských listech v měsíci dubnu t.r.
Je poměrně jednoduché se vyjadřovat o věcech, které píšete, avšak jen
v obecné rovině, bez znalostí a souvislostí a v tónu – pro mne – moralizujícím.
Lidská bytost je každá jiná a má plné
právo žít život tak, jak si sama přeje,
a též má právo se zamyslet nad tím
vším, co na nás někdo chce a jestli je to
vůbec smysluplné. Není možné přijímat
rozhodnutí, která mnohdy nemají žádný
smysl a zároveň se tvářit, že chráním
„sebe“ nebo „tebe“. Lidé jsou chytří
a dokážou se snad sami rozhodnout
správně tak, aby co nejvíce se vyhnuli
nepříjemnostem ohledně nemoci. Víte,
svoboda je nejvíc co máme, a je na nás
všech, abychom si jí nenechali nikdy
a nikým vzít. V článku mi přijdete jako
arbitr slušného chování, ale to ve Vašem
věku mi připadá fádní až neskutečné. To
k první části Vašeho článku.
Nyní k části druhé. Nevím, z čeho
plyne Vaše obava, že „covid“ se stane

dalším, možná největším, nesmyslným
argumentem pro další zbytečné chátrání budovy (sokolovny). Souvislost
s COVID-19 je naprosto absurdní a naopak je pravdou, že samospráva města
postupuje přesně tak, jak lidem před
komunálními volbami řekla. Nechápu
tudíž Vaše zbytečné řádky o sokolovně.
O Vašich znalostech ohledně ekonomické situace města si myslím své,
jsou však minimální, pokud si přečtu,
co vše může město udělat bez dotací.
Pravdou je, že město nepodalo žádost
o dotaci na sokolovnu, a to z několika
důvodů. Jedním z důvodů je právně to,
že využitelnost je problematická, ekonomicky náročná a zároveň podmínka
max. 20 mil. dotace zcela nedostatečná.
Dalším je rozhodnutí města požádat
o jiné dotační tituly, ať již na rekonstrukce základní školy, sportovní haly,
haly na stolní tenis, rekonstrukce hasičské zbrojnice, přivaděč vody a mnoho
dalších. Připomenu Vám náš volební
program pro roky 2018 – 2022:
• rekonstrukce školní budovy základní
školy
• rekonstrukce sportovní haly

•
•
•
•

rekonstrukce mateřské školy Krč
obnova komunikací
podpora sportu
rekonstrukce DPS a penzionu pro
seniory
• podpora hasičů
• zachování tradic (ohňostroj, slavnosti, rozsvícení vánočního stromu,
pouť)
• podpora turistického ruchu a kultury.
Tudíž je snad jasně patrné, že postupujeme přesně v tomto duchu, a jak sám
vidíte, sokolovna v našem programu
prioritní nebyla. Ona nespadne, o to
nemám strach, a až vymyslíme smysluplné využití v symbióze s rozumnými
investičními náklady a posléze i s režijními, bude opravena jako mnoho jiného
majetku našeho města.
Nevím, co tak významného jste v životě dokázal, ale na moralizování ještě
právo nemáte a chtělo by se zamyslet
nad slovy „respekt a pokora“.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

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.

PI

REALITY SCHÁNĚLEC a SYN
Masarykovo nám. 19, PROTIVÍN
www.rkschanelec.cz
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Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

V pondělí 12. dubna se konečně mohly
vrátit děti do mateřských škol. Z důvodu
vládních opatření však mohli nastoupit pou-

ze předškoláci. Také naše školka přivítala
děti, které byly rozděleny do skupin ve třech
třídách. To bylo radosti a vítání s kamarády.
Děti se na sebe moc těšily. Všechny přinesly paní učitelce hotové úkoly, které plnily
doma v době distanční výuky a společně
si je prohlížely, určovaly, co se jim dařilo
nebo naopak nedařilo a co se jim nejvíce
líbilo. Povídaly si o zkušenostech s nemocí
v rodině, a jak to prožívaly. Novinkou bylo
pro děti testování, které musely absolvovat
dvakrát týdně za asistence rodiče. Všechny
děti to zvládly.

Pak jsme se již mohli věnovat propukajícímu jaru, jehož projevy vidíme všude
kolem nás. Děti malovaly a vystřihovaly
kytičky, sluníčko, mraky a déšť. Povídali
jsme si o důležitosti ochrany přírody, vždyť
jsme slavili Den země. Společně jsme se
učili třídit odpad, poznávali stromy podle
květů a plodů, porovnávali dřevo z různých
stromů a pojmenovali kytičky, které již
rostou. V příběhu „Jak krteček pomáhal
dešťové kapce najít kamarády" se děti seznámily s koloběhem vody a vyrobily mrak
plný vody.
K blížícímu se svátku maminek děti
vyráběly přáníčka a dárky.
Ivana Byrtusová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PROTIVÍN DOPORUČUJE PRO DĚTI
Desetiletý Roko se díky své kouzelné rybičce dostává do různých
historických epoch¸ kde se seznamuje se životem na dvorech nej-
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slavnějších panovníků v dějinách a současně žije život obyčejného
chlapce v současnosti, který poznává pravidla chování v rodině,
ve škole i ve společnosti. Všechna období se prolínají a poskytují
čtenáři poučení o etiketě minulosti i současnosti.

Památník města Protivína
se těší na návštěvníky
Od úterý 11. května se pro návštěvníky otevírá pobočka Prácheňského
muzea v Písku – Památník města Protivína. Pandemie narušila již minulý rok
a i v tom letošním o několik dnů odložila
plánované otevření. To mělo tradičně
proběhnout 1. května.
Během půlroční zimní přestávky Památníku se zcela výrazně proměnila podoba
Výstavního sálu. Podle návrhu architekta
Vladimíra Boučka ho zrekonstruovala českobudějovická firma Bent. První výstavou
ve zbrusu nových moderních prostorách
měla být již jednou odložená výstava „Protivínský lazaret“. Ta chtěla přiblížit návštěvníkům období I. světové války na zdejším
zámku, který v tu dobu sloužil jako válečná
nemocnice. Vinou uzavření archivů se však
nemohl uskutečnit plánovaný výzkum, výstavu tak museli muzejníci znovu odsunout
na pozdější termín.
Výsada poprvé „zabydlet“ nový výstavní
sál tak připadla projektu s názvem „Obory
a bažantnice / Opomíjená hodnota kulturního dědictví“. „Výstava se zaměřuje na obory
a bažantnice, které jsou dnes obecně chápány jako zalesněný ohrazený prostor sloužící
k chovu a lovu zvěře, ale zůstávají stranou
badatelského zájmu“, uvádí Jiří Drozda,
ředitel Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického, který
výstavu připravil. Textově a obrazově je zde
představen vývoj oboru ve světě a v českých
zemích, typické stavby realizované v oborách a používané lovecké techniky, díky
kterým se v průběhu staletí vyprofilovaly
kompoziční principy obor a bažantnic. Opomenuty ale nezůstaly ani ostatní lovecká zařízení tzv. bobrovny, koroptvárny, kačeníky,
vlčí jámy či vlčí obory. První část výstavy je
završena prezentací vybraných lokalit, které
patří mezi nejzajímavější historické obory

a bažantnice v Čechách a je doplněna historickými kartografickými prameny. Výstava
není v městě na Blanici náhodou – i Protivín
se dříve mohl pyšnit věhlasnou oborou. Ta již
zanikla, její uspořádání však dodnes ovlivňuje systém cest a krajinu kolem Protivína.
Výstavu „Obory a bažantnice / Opomíjená hodnota kulturního dědictví“
budou moci návštěvníci zhlédnout v Památníku města Protivína až do 8. srpna
2021.
Mgr. Jan Kouba, etnograf

OTEVÍRACÍ DOBA
PAMÁTNÍKU MĚSTA Protivín
květen až říjen
pondělí
zavřeno
úterý – neděle 9 – 12 hod. a 13 – 16 hod.

Mapa protivínské obory z roku 1782, archiv VÚGTK

!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
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Protivín měl po stránce dopravní odedávna výhodu, že ležel mezi královskými
městy Pískem a Vodňany. V blízkosti Protivína vedla cesta z Prahy přes Netolice
do rakouského Lince a přes Prachatice
do Pasova v Bavorsku. V josefínském
katastru se také mluví o strakonické silnici
a hlubocké cestě. Pro náměstí se užívalo
názvu „městečko“, předměstí za zámkem
se nazývalo Vystrkov. Dnešní Krčská ulice se nazývala V pazderně. Místní název
Čačarky pro ulici Rabiňskou a Hřbitovní
byl dříve Hačka a Libochovu se říkalo
U Ladíka (podle obuvníka Ladíka, který
tam měl chalupu čp. 117). Z akce číslování domů v roce 1771 vidíme zástavbu
zámku a přilehlých budov, mlýna, dolní
a horní části náměstí, dnešní Zámecké ulice, Zámostí, ulice Rabiňské a Hřbitovní,
Žižkovy, Smetanovy a K rybníčku. Hlavní
průtah městem vznikl počátkem 19. století
jako uměle vystavěná silnice Vodňany –
Plzeň – Kraslice, odbočka tzv. Rybářské
silnice z Uher do Bavorska. Kámen se
lámal také u Protivína v lomu pod Hájkem. V roce 1814 se zástupci Protivína
zavázali „náš celej plac na městečku vydláždit a věčně na naše útraty spravovat
a v dobrém stavu držet“.
Uliční názvy se dají rozdělit podle
některých hledisek na dvě základní
skupiny:
• Orientační – sem patří názvy motivované směrem, polohou, objekty
vytvořenými lidskou rukou, různými
vlastnostmi ulic, světovými stranami,
jejich funkcí, porosty, ptáky, názvy
podle původního zaměstnání obyvatel
nebo podle etnického či náboženského
původu.
• Dedikační – zde jsou zastoupeny názvy osobností z českých i světových
dějin, z umělecké sféry, vědců, kulturních a politických činitelů, hrdinů
odboje atd.
K prvnímu úřednímu pojmenování
ulic v Protivíně došlo roku 1900, některé
jich názvy se změnily.
Dlouhá
Dnešní ulice Smetanova, ústící dnes
na jednom konci do ulice Oborské
a na druhém konci ohraničená domy
čp. 73 a 118 se jmenovala Dlouhá. V návrhu na přejmenování ulic z roku 1919
je přesně udána poloha ulice od čp. 73
k čp. 179 za špýcharem. Dříve zde býval
průhon pro dobytek.
Jiráskova
Ulice nezměnila své pojmenování od roku
1932 a v období mezi lety 1932 a 1943
prameny potvrzují, že název Jiráskova
označoval i dnešní ulici Mírovou.
PROTIVÍNSKÉ LISTY 8. stránka

Kalinova
Mezi roky 1919 a 1950 je potvrzeno užívání názvu Kalinova. Název Fučíkova je
potvrzen od roku 1962. Antonín Kalina
(1870 – 1922) byl český politik a diplomat
protirakouského zaměření.
Komenského
Od roku 1919 je doloženo užívání tohoto
názvu pro dnešní ulici Zámeckou. Ta
nesla název Komenského od roku 1919
minimálně do roku 1943, možná i déle,
protože změnu názvu máme potvrzenu
až v roce 1962, kdy byla přejmenována
na Stalinovu. Podle PhDr. Kolafové se
nazývala také Rudé armády.
Masarykovo náměstí
Své jméno dostalo po prvním československém prezidentovi, T. G. Masarykovi.

7. DÍL

Staré pohlednice Protivína
a jejich odesílatelé v novém Československu

V době nacistické okupace odsouhlasilo
městské zastupitelstvo pojmenování
na náměstí Viktoria. Zápis z této mimořádné schůze v srpnu 1941 byl česko
-německý.
Mostecká
Mohlo se jednat o část dnešní Blanické
ulice, v části od náměstí k mostu se
v roce 1921 nazývala Mostecká. Roku
1919 tedy nebyl přijat návrh, aby ulice
Mostecká vedoucí k Záboří byla přejmenována na Husovu. V padesátých letech
minulého století se jmenovala Leninova.
Říkalo se jí také Židovská, protože tam
stály židovské domy.
Pokračování na straně 9

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

Nádražní třída
Nádražní třída označovala dnešní ulici
Švermovu, která vede rovnoběžně s železniční tratí.
Pivovarská třída
Jedná se o dnešní Mírovou ulici. Opíráme
se zde o fotografii z druhého desetiletí
20. století, kde je zachycena ulice s popiskem Pivovarská třída.
Široká
Z dnešního pohledu se jedná o ulici Dvořákovu, mezi lety 1926 a 1943 nesla název
Široká. Od roku 1950 se již jmenovala
Dvořákova.
Vraťme se však ke starým pohlednicím
Protivína. Na jedné z nich zasílá v roce
1935 srdečný pozdrav a vzpomínku
z Protivína Jenda. „Děkujeme za ubytování a vše odevzdali jsme v pořádku
p. Bártové. Zítra zase již jedeme do Nádru. V Praze jsme se jen otočili a už jsme
u nás, ale všude chvíli a dohromady nic.
Také ode mne díky a snad jsme ten vřes
dobře umístnili.“ Ještě srdečně zdraví

a líbá Mařenka. Na černobílé fotografii
je celkový pohled z Libochova na protivínský zámek, školu, náměstí, Blanickou a Žižkovu ulici. Pohlednice vyšla
nákladem Rudolfa Rybáka. Adresátem
je Vážený Pán Eduard Čmuchálek, toho
času u p. J. Buchara, Jilemnice 305. Tato
adresa existuje, dnes stojí v Jungmannově
ulici poblíž středu města jednopatrový
dům. Na sousedním přízemním domě čp.
316 je pamětní deska, věnována jilemnickému rodákovi Josefovi Tobiášovi, který
zemřel na konci 2. světové války v roce
1945. Vážený Pán Eduard Čmuchálek
byl vrchním revidentem, což je titul nebo hodnost různých veřejných, státních
nebo soukromých úředníků. Revidovat
znamená přezkoumat, zjišťovat správnost,
provádět revizi. Jsou to činnosti, které se
výborně hodily k jeho jménu…
Ing. Mašindová
Použitá literatura:
PhDr. Antonie Kolafová, 700 let města
Protivína; Dějiny města Protivína do roku
1918
Jan Klíma, Diplomová práce Názvy ulic
v městě Protivín, 2014

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy,
Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 16 – 20 týdnů,
cena 185 – 229,- Kč/ks.

Prodej:
9. června 2021
Protivín u vlakového
nádraží v 9.20 hod.
Výkup králičích kožek.
Cena dle poptávky.
Informace:
pondělí – pátek od 9 do 16 hod.
Telefon:
601 576 270 nebo 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
PI
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PROTIVÍNSKÉ LISTY

jsou s námi třicet let

Třicet let je dlouhá doba. V podstatě etapa
jedné generace života lidí. A právě tolik let
v tomto roce oslavuje regionální, pravidelně
měsíčně vycházející tiskovina s názvem PROTIVÍNSKÉ LISTY. A protože jsem byl v roce 1992
jedním z těch, kteří stáli u zrodu těchto novin,
předkládám vám něco málo vzpomínek nejen
z okamžiků vydání prvního čísla, ale i dalších,
které mám.
K přípravě tiskovin, konkrétně novin jsem se
dostal v roce 1991, kdy jsem ve firmě KUZI s.r.o. Vodňany obsluhoval černobílou kopírku. Na tehdejší dobu
neuvěřitelně dokonalý rozmnožovací stroj, notabene
když do té doby jsem znal jen lihový rozmnožovací
stroj ORMIG. Navíc firma vybavila svoji kancelář
stolním počítačem s jehličkovou tiskárnou a dokonce
i barevným monitorem. Musím předeslat, že v té době
počítač ZX Spectrum spolu s jehličkovou tiskárnou,
zapisovači ze stavebnice Merkur, jsem ovládal víc než
bravurně. Vodňanští pamětníci si jistě vybaví tištěné
pozvánky a informace, které po listopadu 1989 nejen
pro Občanské fórum tímto mým domácím zařízením
prošlo. Po mých prvopočátcích seznámení se s novou
vyspělou technikou přijal šéf firmy dalšího pracovníka
znalého výpočetní techniky té doby, dneska by se jeho
funkce nazývala IT specialista. Byl jím Libor Zezula.
Velmi rychle jsme si „padli do oka“ a já měl ke svým
praktických zkušenostem vynikajícího učitele k práci
na počítači. Oběma se práce líbila a zde se rodily i další
nápady, jak novou techniku využít. Začali jsme připravovat první tištěný jídelní lístek pro restauraci Blanice,
tisknout firemní i soukromé vizitky i jednoduché
propagační letáky. Pro MěÚ Vodňany jakýsi certikát
– Živnostenský list a byť trochu smutné tiskoviny,
úmrtní oznámení. Ve Vodňanech tak vlastně vznikla
jakási „první polistopadová tiskárna“.
Tato skutečnost k nám přivedla pana Jiřího
Vinkláta, bývalého šéfredaktora kdysi okresních
novin JISKRA a pana Rudolfa Berku, kterého bych
nazval „magnátem“ pro obsahovou stránku mnoha
tiskovin. A to nejen v tehdejším VÚRH Vodňany, ale
i ve své vlastní publikační činnosti. Oba se totiž podíleli na znovuobnovení vydávání Vodňanských novin,
protože měli předchozí zkušenosti s obsahovou
a technickou stránkou výroby tiskovin. A já s Liborem
jsme v podstatě zajišťovali výraznou pomoc při jejich
přípravě a přebírali tak jejich znalosti a zkušenosti.
Tehdy na sklonku roku 1991 jsme už oba věděli,
že příprava tiskovin by mohla být naším stěžejním
předmětem zájmu. „Slovo dalo slovo“ a příprava
prvního čísla Protivínských listů za výrazné pomoci
obou výše uvedených pánů se rozjela naplno. My
jsme uměli připravit na počítači připravit titulky,
sloupcovou sazbu, odskenovat obrázky a fotografie,
vytvořit graficky poutavý inzerát. Naši „učitelé“ pak
navrhnout obsahovou stránku a v lednu 1992 si
mohli protivínští občané koupit jejich první číslo
prvního ročníku za 2,- Kčs. A v květnu téhož roku
vznikla „naše“ firma PTS spol. s r.o. Vodňany, která
připravuje tuto tiskovinu dodnes, tedy již celých
třicet let.
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Městské kulturní středisko Protivín s Marií
Kutílkovou v čele a spolu s paní O. Procházkovou
a D. Hlouchovou a pod záštitou města Protivín
v čele se starostou Janem Vojíkem tak nastartovalo
úspěšnou dráhu místních novin.
Pěkný rozhovor pana R. Berky, M. Kutílkové
a můj u příležitosti dvacetiletého výročí zaznamenal
redaktor Jan Chmelík v březnovém čísle 2012 pod
názvem „Jak se dělají, aneb vaří Protivínské listy“.
Ve stejném čísle pak v článku „Inventura aneb Jak
jsme začínali“ od stejného autora se čtenáři dočetli
víc o dopisovatelích a přispěvovatelích. Patří sem
třeba písařka Jitka Škrnová – v té době téměř nikdo
nedodával příspěvky v elektronické podobě a tak je
musela přepsat z rukopisů či strojopisů do podoby
přijatelné pro přípravu počítačovým programem.
Vlastní tisk zajišťovala přibližně do konce minulého
století tiskárna AP Písek, následně pak dodnes Protivínské listy tiskne Tiskárna P. Smolík Písek.
Pro mne bylo a je velice přínosné sledovat, jak
se vyvíjela technologie přípravy a tisku. Srovnání
prvního čísla s vydáními posledními je neuvěřitelné.
Ostatně všechny ročníky Protivínských listů svázané
po jednotlivých letech a umístěné na čelním místě
v protivínské knihovně umožňují vysledovat ten
pokrok. Já osobně vlastním ročníky první z roku
1992, dar vydavatele k mým 60. narozeninám
a pětadvacátý z roku 2016, opět dar u příležitosti
mého odchodu na důchodový odpočinek. Ten rozdíl
je skutečně vidět...
První ročníky v programu VENTURA a COREL
DRAW, po vzniku firmy PTS pak PAGEMAKER a dodnes INDESIGN. Jejich možnosti tzv. sloupcové sazby
jak je známe dnes s každou novou verzí narůstaly.
Velikosti písma, typů, rotace a fontů umožňovaly
ujednotit jednotlivé rubriky titulkem, velikostí
a dnes i barvou do podoby, kterou dnes znáte. Mne
osobně těší, že řada z nich je dodnes používána
a čtenáří svoji oblíbenou rubriku tak rychle najdou.
Samostatné povídání by zasloužily obrázky a fotografie. Noviny jsou dnes zčásti plnobarevné, ale
nebylo tomu vždy tak. Fotografie jsme rozrastrovávali nejprve fotografickou cestou, později pomocí
černobílého skeneru. Vlastní předlohu do ofsetové
tiskárny pak na průsvitnou zrcadlovou fólii přenesla
laserová tiskárna, později osvitová jednotka, která se
používá dodnes.
Když odešla Marie Kutílková na zasloužený
odpočinek, na její místo nastoupila Sylva Karfíková.
Své zkušenosti z předchozího pracoviště tak začala
zúročovat i při přípravě Protivínských listů. Začali
jsme tisknout dvoubarevně (titulní a poslední stránka), střídavě ob rok černá a modrá, následně černá
a zelená. Objevily se nové rubriky např. Fotohádanka,
fotoseriál Cesta k Protivínu, trampské vyprávění
P. Sládka Cesta ke studánkám, Ze školních lavic,
Fotbalové informace FK Protivín a v neposlední řadě
musím uvést křížovku. Ta se poprvé objevila v pátém
čísle hned v prvním roce vydávání a v podstatě můžete luštit dodnes. Přibyly stálé stránky s programem
MěKS, kina a společenských akcí. Několikrát do roka

se objevila plnobarevná příloha třeba z průběhu
protivínských městských oslav nebo dokumentace
tradičního ohňostroje. Tu ale zpracovával kolega
Libor, který barevné předlohy obecně pro tisk uměl
daleko lépe připravovat.
Závěrem mého vzpomínání bych chtěl popřát
„Protivínským listům“ hodně dalších let v nezměněné podobě, ale s aktuálním obsahem. Děkuji
vydavateli, že mám každý měsíc ve schránce jejich
nové číslo a tyhle noviny stále považuji za jakési
„moje dítě“.
Standa Plachta, Vodňany 3. května 2021
Pročetl jsem si text svého kolegy, pana
Stanislava Plachty, ve kterém vzpomíná na třicet
let existence Protivínských listů, a přiznávám, že
na mě při jeho vzpomínkách padla jistá nostalgie.
Na přípravě novin (Vodňanských i Protivínských)
jsem se samozřejmě v průběhu těch dlouhých let
podílel, ale hlavním „motorem“ a „tvůrcem“ byl
kolega Standa, pro kterého byla sazba novin jistým
způsobem prestižní záležitost a každé číslo pak
závazkem, korunovaným radostí po jeho vydání. Já
pouze pomáhal v některých technických aspektech
(občas s nějakou fotkou nebo jsme museli „složit“
hlavy při řešení technických problémů, kterých se
za ta léta vyskytlo poměrně dost), zcela výjimečně
jsem při sazbě zaskočil (například při přípravě
příloh). Nejčastěji jsem do styku s novinami přišel
v začátcích; dát vše dohromady tak, aby to fungovalo,
bylo občas opravdové dobrodružství a dalo nám to
někdy dost práce a přemýšlení. Postupem doby
– s vývojem nových Windows a dokonalejších
sazbových programů – jsem většinu práce nechával
na novinově zkušenějším a zapálenějším kolegovi
a přípravu PL jsem víceméně zpovzdálí sledoval.
Začátkem roku 2017 jsem pak po Standovi
sazbu novin převzal s vědomím, že budu muset
hodně zabrat, abych se aspoň pokusil vyrovnat
laťku, kterou za předchozí roky svou prací nasadil.
Program InDesign, ve kterém PL vznikají, jsme používali oba, takže v tom jsem měl situaci ulehčenou.
Trochu komplikovanější byla při sazbě prvních čísel
orientace ve stálých rubrikách a zaběhlých postupech
a nutnost vyrovnat se s časovými aspekty přípravy
novin (které se musí po předání podkladů do tří
dnů připravit na korekturu a nejpozději čtvrtý den
odejít do tiskárny). Snad se mi to ve spolupráci s paní
ředitelkou Karfíkovou postupně povedlo a pevně
doufám, že ani kolega Plachta nad mou prací příliš
netrpí. Stejně jako vy, čtenáři.
A tak bych chtěl závěrem svého krátkého
dodatku poděkovat všem, kteří Protivínské listy
připravovali, připravují a podporují – v dnešní době
to není ani jednoduché a už vůbec ne samozřejmé.
A speciálně kolegovi Plachtovi za to, že po celé
dlouhé roky udržel kvalitu sazby na vysoké úrovni
a ani dnes mu PL nejsou lhostejné. Protivínským
listům pak srdečně přeji hodně štěstí do dalších let.
Libor Zezula, PTS spol. s r.o. Vodňany
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Po stopách Protivínských skautů
V dnešní covidové době nemůže bohužel probíhat
klasická oddílová činnost a v našich klubovnách na Ostrově je ticho a klid. Naštěstí je ale čas na otevření starých
kronik, vzpomínání a prohlížení fotek.
Rád bych vás pozval na tábořiště v Pařezí u Zelendárek, kde se před 30ti lety konal druhý porevoluční tábor.
Psal se rok 1991 a činnost střediska byla v plném
proudu. Tento tábor si skauti a skautky postavili na louce
nedaleko potoka Divišovka, který napájí soustavu rybníků. Louka byla chráněná ze tří stran vzrostlým lesem
a na jih pěkně otevřená slunečním paprskům. Na tomto
táboře se poprvé osvědčila pojízdná kuchyně, kterou
ve svém volném čase postavili na hasičárně bratři Akéla,
Fery a Ghost.
Také zde jsou poprvé postavena dvě indiánská týpí,
která nám slouží dodnes.
Pojďte se se mnou vrátit o 30 let zpět a připomeňte si
prázdninové dny strávené pod stanem a pod hvězdnou
oblohou. Pokud jste jako děti na tomto táboře byli, tak
sedněte třeba na kolo a vydejte se na tábořiště z roku
1991.
Příště vás vezmu jinam, třeba na Písečnou a nebo
do Skočic.
Možná se někde potkáme.
Ahoj Wasabi.

Kresba LT. Maloval akademický malíř M. Peterka.

LT u Němečka '91.
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EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
farnost Protivín, Mírová 171
Srdečně zveme na bohoslužby květen – červen
NEDĚLE 23. 5. v 9.00 hod.
„Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného
ducha“.
Bohoslužba s kázáním (kazatel Novák R.)
PÁTEK 28. 5. – NOC KOSTELŮ
Týn nad Vltavou – Husova kaple v 19.00 hod.
Folk – vystoupení Mirka Baldrycha a jeho Baldaband
NEDĚLE 30. 5. v 9.00 hod.
„Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce!
Bůh je naše útočiště“.
Bohoslužba s poselstvím (laická kazatelka)
NEDĚLE 6. 6. v 9.00 hod.
Vzkříšený Kristus nás zve:
Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a
otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
Bohoslužba s památkou Večeře Páně (kazatel Novák R.)
NEDĚLE 13. 6. v 9.00 hod.
„Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti,
kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy.“
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 „Základy křesťanství“, je možno
objednat na farním úřadě.
Naše knihkupectví nabízí BIBLI a jinou duchovní literaturu.
Svatby, křty, církevní pohřby.
Děkujeme za Vaše dary.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE
30. 4. syn Roman
Denise Krásné z Protivína

11. 5. syn Victor
Lucii Říhové z Protivína

8. 5. dcera Valerie Čadková
Anitě Marouškové ze Skal

ZEMŘELI
19. 4. Stanislav Škáva
65 let, Protivín

8. 5. syn Oliver
Kláře Chudožilov ze Skal

23. 4. Petr Novák
74 let, Žďár

Vzpomínáme
Scházíš nám, ale
v srdcích a vzpomínkách zůstáváš
Dne 10. května uplynul rok, co nás náhle
opustil náš syn David
Brabec.
Za tichou vzpomínku
všem, kteří ho znali,
děkují zarmoucení
rodiče a sestra Jana.

UZÁVĚRKA

pro dodání příspěvků
do červnových
„Protivínských listů“
je v pondělí 31. 5. 2021
do 12 hodin.
NOVINY VYJDOU
v pondělí 14. 6. 2021

Opustila nás pamětnice Osvětimi

Domluvit návštěvu pastora, rozhovor či jinou
pomoc je možné.
Farní úřad tel.: 775 941 105
FB: ECM Protivin
e-mail: protivin@umc.cz; www. umc.cz
č.ú. 601609874/0600
„NEMILUJME POUHÝM SLOVEM, ALE OPRAVDOVÝM
ČINEM!“
Dva muži jeli na saních za třeskutého mrazu. Pojednou viděli u cesty ležet člověka, přemoženého mrazem a zimou.
Sníh jej halil v smrtelné roucho. Jeden z cestujících řekl:
„Pojďme tomu člověku pomoci, aby tu nezmrzl.“ Druhý
odpověděl: „Já nepůjdu, jsem sám na smrt zkřehlý!“ „Počkej tu tedy, pokusím se o to sám,“ řekl první. Dal svému
druhovi do rukou opratě a šel k nešťastníkovi. Zatřásl jím
a pomohl mu na nohy. Když opět upadl, zdvihl ho znova a
to opakoval tak dlouho, až ubožák okřál a nabyl tolik síly,
že mohl jít dál. Poděkoval vřele svému zachránci, který
se vrátil k saním. Když však promluvil na svého druha,
nedostal odpověď. Zatřásl jím a viděl, že je mrtev. „Vida,“
řekl si, „i já jsem hynul zimou, ale tím, že jsem se snažil
zachránit bližního, zahřál jsem se a zachránil tak i svůj
vlastní život. Kdežto můj soused, který se nechtěl hnout,
zmrzl.“ (O. Lowry)
BŮH MÁ VESELÉ LIDI RÁD
• „Tatínku, co je to pokrytec?“„To je člověk, který napíše
knížku o vědeckém ateismu a pak se modlí, aby se
dobře prodávala.“
• „K čemu je vůbec křesťanství?“ rozhorlil se jeden
muž. „Už existuje téměř dva tisíce let, ale svět se
nezlepšil.“„Jistě, tisíce let také existuje voda na zemi,
a podívejte se na svůj krk!“
• „Proč ti říkají, že jsi křesťan, Jakube,“ ptá se duchovní.
„Sám se tomu divím, pane faráři!“
- rin-

Hana Tvrská, rozená Weilová, se narodila 24. dubna 1928 v jihočeském Protivíně do židovské rodiny. Weilovi vlastnili
obchod se smíšeným zbožím a malá Hana
před vypuknutím druhé světové války navštěvovala obecnou a měšťanskou školu.
Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava
však začala platit protižidovská nařízení,
Weilovi ztratili obchod a 18. dubna 1942
byla celá rodina odsunuta transportem Akb
do terezínského ghetta. Pamětnice pobývala
v Jugendheimu L 410 a pracovala na terezínských šancích. V prosinci 1943 byla
i s rodiči transportována do koncentračního
tábora Osvětim, kde jí zemřel tatínek. Hana
Tvrská s maminkou tu přežily až do června

1944, kdy byly transportovány na odklízecí
práce do táborů Freihafen a Neugraben
(poboční tábory koncentračního tábora
Neuengamme). V dubnu 1945 byla spolu
s maminkou odsunuta do koncentračního
tábora Bergen-Belsen, kde se obě 15. dubna
1945 dočkaly osvobození anglickou armádou. V červnu 1945 odjely zpět do Československa, pamětnice dokončila školu a poté
pracovala v mlékárně a v obchodě s parfémy
a s bižuterií.
Poslední jihočeská pamětnice holocaustu Hana Tvrská zemřela 1. května
roku 2021.
Zdroj: Paměť národa
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Cestou evropské
vzdělanosti
„Nahé jsou národy bez knih“ – to jsou
slova učeného Slovana (pravděpodobně Konstantina – sv. Cyrila), autora básně Proglas.
Proglas znamená prohlásiti. Jde o nejstarší
dochovanou slovanskou báseň, veršovanou
předmluvu k evangeliu. Její smysl: Biblický
text je určen všem národům, všichni mají
pochopit poselství Bible. Všechny národy
i jazyky jsou si rovny a každý národ má dbát
o knihy v jemu srozumitelné řeči.
„Starejme se, aby ti, kdož lační po plodech vědění, našli svůj stůl k pohoštění
vždy prostřený“ – slova českého krále
Karla IV., zakladatele první středoevropské
univerzity v Praze.
Slavná viktoriánská éra v Anglii a období tzv. třetí republiky ve Francii zrodily
i literaturu pro děti a dětské knižní ilustrace.
Obrázky doprovázely tištěné slovo nejen
v učebnicích a naučných slovnících, ale
i v zábavných příbězích. Dětské knihy dostaly
krásnou tvář, tiskly se na ušlechtilý papír
a byly vázány v plátnech jemných barev.
Jejich tvůrci, vydavatelé i rodiče, kteří dětem
knížky kupovali, si uvědomovali, jak důležitá
je péče o vývoj dětské duše: pro budoucnost
dítěte samotného i celého světa.
Použitá literatura: Renáta Fučíková
„Historie Evropy“
D. Hlouchová
Spolek SZP Protivín

Kniha – přítel
nejvěrnější

Čtení, četba – pro nás běžné slovo a každý
ví, o čem je řeč. Vydávají se noviny, přehršle
časopisů a řady knih různých žánrů. Ale zamysleme se nad tím, jak a kdy jsme se vlastně
k tomuto fenoménu dostali. Vždyť lidé před
staletími, možná i tisíciletími, neznali písmo,
neuměli tedy číst. Když už byl tento handicap
překonán, nebyly knihy. Zpočátku se knihy
opisovaly - hlavně mniši v klášterech, a to
byla opravdu zdlouhavá práce! Když pak
byl vynalezen knihtisk, nebylo jak dostat
knihy mezi lidi. Vzpomeňme na dobu našeho národního obrození – většinou starší
kněží roznášeli knihy po vsích, kde byli lidé
po knihách hladoví. Taková kniha šla z ruky
do ruky po celé vsi a lidé čekali nedočkavě
na svého distributora. A ten donesl knihy,
které měla půjčené třeba vedlejší vesnice a ty
jejich zase odnesl jinam. Fungoval vlastně
jako „pojízdná knihovna“, až na to, že jeho
„dopravním prostředkem“ byly vlastní nohy.
Dovedete si to dnes někdo představit? Byla
to velmi náročná, ale také záslužná práce.
Zkrátka – používáním knihtisku se dostalo do oběhu více knih a lidé si je nejen
půjčovali, ale i kupovali. Zavedením povinné
školní docházky se děti naučily číst a mnohdy v některých rodinách se rodiče učili číst
od svých dětí. A postupně kniha v rodinách
zdomácněla.
Nejsem odborník v historii a vývoji tohoto oboru, a tak budu čerpat jen ze zkušeností
ve vlastní rodině. Už od předškolního věku
jsem se setkávala s pohádkami, které mi před
spaním četla nebo vyprávěla babička. Byl to
rituál, kdy mě babička uložila do postýlky,
sedla si vedle mě, nasadila si brýle a začala
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číst pohádky. Ani jeden večer jsme nevynechaly. I když jsem pak už uměla číst a četla
si sama, občas jsem babičku přemluvila a ona
si jako dřív sedla ke mně na postel a pohádku
přečetla. Měla jsem ráda tyhle chvilky – intonaci jejího hlasu, její přítomnost – byla to
zkrátka babička pohádkářka.
Můj tatínek byl velký milovník knih,
byl to člověk, který knihy nejen kupoval,
ale skutečně je s láskou a pozorností četl.
Knihy kupoval u pana Rybáka, který byl
nejen knihkupcem, ale i knihařem. Takže
jsme měli knihy Boženy Němcové, Jindřicha
Šimona Baara, Aloise Jiráska, Karla Klostermanna a dalších spisovatelů, vždy celou edici
ve stejné vazbě.
Když jsem se „pročetla“ obdobím dívčích
románků, provázel mě táta citlivě obsahem
celé knihovny pro dospělé. Tak jsem si zamilovala J. Š. Baara, kterého jsem četla i vícekrát, měla jsem ráda K. Klostermanna a líbily
se mi i knihy A. Jiráska. Ale tyto knihy musel
člověk číst, až když k nim „dozrál“. Ve škole
jsme měli tzv. povinnou četbu – museli jsme
během školního roku přečíst určité knihy
a napsat z nich obsah. Nebyl to pro mě tak
velký problém – až na to Jiráskovo „Temno“.
Nad tím jsem se trápila. A tak se tatínek nade
mnou slitoval a obsah z této knihy mi udělal
sám. Ale pak za pár let jsem už bez nucení
přečetla i to „Temno“. Dozrála jsem k němu.
Ráda jsem četla i poezii. Verše Jana Nerudy, Josefa Václava Sládka, Fráni Šrámka.
Jeho „Otavská“ je pořád má oblíbená:
„Po řece Otavě za vorem vor
v jarech a létech odplouvaly.
Míjely v dálku, zrozenci hor
a my se za nimi dívávali.“
Později jsem měla ráda i básně Ivana
Skály, Petra Bezruče a jiných básníků.
A když už jsem měla vlastní rodinu – scénář se do určité míry opakoval. Večerní pohádka byla nutností a samozřejmostí. Znovu
ožívaly ty, které mi čítala babička, a později
měli chlapci rádi pohádky od táty, který mě

někdy vystřídal. Zpravidla si pohádky sám
vymýšlel a byly to "technické" pohádky –
žádné princezny, ale mašiny, lokomotivy,
bagry, auta – všechno, co vonělo benzinem
a naftou. Protože se oba synové naučili brzy
číst, přišlo období dobrodružného žánru.
V roce 1968 byla obnovena činnost
Skauta a mohly se vydávat knihy do té doby
zakázaných autorů. A tak znovu ožívali spisovatelé Foglar, Seton, May, Verne – prostě
dobrodružství. Pak už se obzory rozšířily
i o knihy cestovatelské, vědecké, ale i o knihy
historické a o umění. I když už dnes mají
vlastní rodiny, zaujímají knihovny každé
volné místo v jejich bytech. A Vánoce bez
knihy pod stromečkem neznám.
Pokud není knížka právě to, co je vaším
zájmem, zkuste si nějakou zajímavou knihu
otevřít. Třeba vás zaujme a vyplní smysluplně váš čas. Dnešní doba zákazů nás hodně
izoluje doma a tady je kniha výborným společníkem. Zapomeneme alespoň na čas na své
problémy a budeme sdílet život hlavního
hrdiny. Mám to vyzkoušené. Mám některé
knihy, které jsem přečetla opakovaně a které
mě často i rozesmály.
Výborně vám k tomu teď poslouží znovu otevřená městská knihovna, kde najdete
spoustu knih mnoha žánrů.
Nevíte-li si rady, paní knihovnice vám
určitě poradí, když bude vědět, jestli chcete
něco historického, cestopis, něco zamilovaného nebo veselého. Anebo se podívejte
na náměstí do nové zřízené „knihobudky“,
třeba vás oslní něco i tam. Když budete číst
vhodnou knížku, nebudete mít pocit nudy
nebo špatné nálady. Věřím, že je v Protivíně
hodně čtenářů a protože knihovna stále doplňuje novinky, každý si vybere. Zkuste to –
přeji vám při čtení spoustu radosti – protože
kniha je opravdu nejlepší přítel člověka.
Hodně zdraví a dobré nálady při dobré
knížce a co nejméně černých myšlenek přeje
Z. Vojtová
Spolek SZP Protivín
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Velikonoce v Těšínově
Na Velký pátek se zajíci vydali do místních lesů hledat modré světýlko či rozkvetlé
kapradí, které by je dovedlo k pokladu.
Poklad našli. V sobotu ráno již pod stromem
nebyl ani jeden zajíc. Všichni totiž společně
připravili na sobotu a neděli stezku pro děti,
která je jednotlivě dovedla od Stromu zaječího družení až k velikonočnímu pokladu.

Zajíci se ukryli v lese a každý si připravil
pro malé hledače jeden úkol. A poklad?
Myslím, že stál za trochu námahy.
Díky všem Těšíňákům za nádherné
ozdobení Stromu zaječího družení a přeji
krásné slunečné jaro všem!
Barbora Žižková

Ani letošní rok nebyl příznivě nakloněn srocování dětí a společné oslavě
Velikonoc. Nechali jsme proto v Těšínově
„vyrůst“ strom. A ne ledajaký strom –
„Strom zaječího družení“. Zajíci se totiž
na rozdíl od lidí shromažďovat mohou.
Na počátku strom zdobila malá čokoládová velikonoční vajíčka, která byla
odměnou pro každého, kdo pověsil na strom
vlastnoručně ozdobené vajíčko. Ještě nyní
je strom ozdoben nádhernými kraslicemi.
A co víc, pod stromem se opravdu
začali shromažďovat velikonoční zajíci se
vzkazy pro místní obyvatele. Jsou dřevění,
látkoví, papíroví, dokonce dorazil i zajíc
z třetí galaxie.

POZVÁNKA DO KAPLANKY
Milí návštěvníci Turistického
informačního centra Protivín,
po dlouhé době opět ožilo podkroví kaplanky. Mladý plzeňský
výtvarník s protivínskými kořeny
Martin Lepší pro vás připravil
přehlídku své tvorby – obrazy
a grafiku. Výstava bude dostupná
v rámci nařízených hygienických
pravidel (respirátor – rozestupy)
do konce června.
V prostoru kanceláře TIC vám
předvedou své umění absolventi
kurzů malby v plenéru. Bližší informace sledujte na našich
plakátech. Jistě jste si všimli, že
plakátovací plochy byly revitalizovány, aby mohly přinášet pozvání
na kulturní události.
V květnu je Turistické informační centrum a výstavní prostory
otevřeny pondělí až pátek od
8 do 16 hodin.

Od června do konce srpna se na vás
budeme těšit denně od 9 do 17 hodin.
Přejeme vám krásné dny a plný návrat
do „normálního života“.
Kolektiv pracovnic TIC Protivín
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Fotbalové informace
Jak Protivín bojoval o postup do nejvyšší krajské soutěže III.
1977/78
Tento a pak další postupy jsem už prožil.
Jako hráč, později trenér nebo předseda
klubu. Proto už nebudu neosobní, nebudu používat Protivín, budu říkat my.
Byla to druhá sezóna pod vedením
trenéra Kostky. Podzim jako z partesu
– usadili jsme se na čele tabulky bez
prohry, pouze čtyři remízy. Na jaře to
trochu drhlo, ale drželi jsme se stále
na vedoucí příčce. V posledním kole
jsme smetli Záhoří v poměru 5:1 a vypukla postupová radost. Po devíti letech
jsme byli zase v krajském přeboru.
Mužstvo bylo velmi dobře namíchaný
hráčský koktejl, kluci, kteří jej táhli, byli
v nejlepším fotbalovém věku (24 – 28)
a ještě trochu mladší.
1978 A TJ Slavoj po zápase se Záhořím (5:1), znamenajícím postup do KP – 27. 5.
Stojící zleva: trenér Kostka, člen výboru Čurda, Houdek, Houdek st., předseda oddílu
Honzík, Marhan, Kaderka, Jos. Vojík, J. Färber, Staněk, Jar. Vojík, Jíra,
předseda MěstNV Lejsek
Sedící zleva: Pěkný, Bayer, Procházka, Holek, Křišťál ml., Gorel, Mrkos, Moc,
vedoucí mužstva Lukáš, asistent trenéra Křišťál st.

Takhle vypadala tabulka ročníku 1977/78
po posledním kole.

Všechny postupy TJ Slavoj Protivín
měly svůj původ v Zátoni. Když jsem
zmínil ten první, musím zmínit i ty
ostatní. Jezdily tři generace protivínských fotbalistů. Já sám tam byl jako
hráč nebo trenér možná dvacetkrát. Ale
to už byla jiná doba a hodně se změnilo.
Příchodem trenéra Kostky začaly zátoňské galeje, které ještě vyšperkoval
trenér Černý, já se jako trenér taky
trochu snažil. Zákaz piva a třífázový
trénink. Regenerace ještě nebyla taková
jako dnes, na uvolnění svalů musela
stačit nějaká „sportovka“, když byla.
Pokud jste si ji přivezl a nepůjčil si
ji více postižený spoluhráč. Pamatuji
si, že jsme vždycky druhý den chodili po trénincích Jardy Kostky dolů
po schodech z ubikací pozadu, jak nás
bolely svaly na přední straně stehen.
Ale zvládli jsme to, historky a legrace,
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Zátoň 1979, z postupového roku není
Zleva stojí trenér Kostka, Houdek, Jan Vojík, Gorel, Kaderka, Jelínek, Pernica, Lukáš, Staněk
Zleva sedí Jar. Vojík, Pěkný, Holek, Bayer, Procházka, Peroutka, Heřmánek.
Leží Křišťál st.

vymýšlené Honzou Vojíkem na účet pana Smoly, se tradují dodnes. Partu jsme
utužili i bez piva, v jarních sezónách
jsme soupeře pěkně proháněli a přišly
i další úspěchy. V KP hrála tahle parta

až do roku 1986 a sezóny na začátku
osmdesátých let pod vedením trenéra
Vaška Černého patří mezi nejúspěšnější
v historii klubu.
Pokračování na straně 17

Pokračování ze strany 16

1987/88
Po podzimu 1985 odstoupil trenér Václav Černý a já byl výborem postaven
před hotovou věc. Budeš hrající trenér.
Budeš trénovat a hrát a táta koučovat.
Tak jsem do toho kolotoče vstoupil.
Podzimní ztráta byla příliš velká,
nedala se dohonit, a tak přišel sestup

do I. A třídy. Po sezóně jsme si řekli,
že se pokusíme okamžitě vrátit do KP.
Po podzimu 1986 jsme byli na čele tabulky. Během jarní přípravy se docela
dařilo. Ale nevyšly první mistrovské
zápasy, na mužstvo padla „deka“ a nakonec jsme skončili až třetí od konce.
Nový ročník 1987/88 jsme zahájili
domácí porážkou od Čkyně a vypadalo
to, že naše strasti budou pokračovat. Pak

ale přišlo 8 zápasů bez porážky a my
jsme se vyšvihli na vedoucí příčku. Z té
už nás nikdo nesesadil až do konce soutěže. Ve 20. kole jsme porazili Štěkeň,
největšího konkurenta v boji o postup
4:0, a postup byl náš! Takže ani tolik
nebolela prohra v derby ve Vodňanech.
Byla to od úvodního zápasu teprve
druhá porážka.

Tabulky a pořadí střelců na konci sezóny.

Článek po postupu v Jihočeské pravdě

Takhle odehrál mistrovskou sezónu
celý kádr

Nebyli jsme žádný hvězdný tým, spíše
tým poctivě pracujících bojovníků se
dvěma hvězdami. Vaškem Mikšíčkem
v brance a Zdeňkem Peroutkou ve středu zálohy.
Pokračování na straně 18
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Jak Protivín bojoval o postup do nejvyšší krajské soutěže III.
Dokončení ze strany 17

1988 A TJ Slavoj po postupu do KP
Stojící zleva: předseda Vojík, Houdek,
Křišťál st. – asistent trenéra, Pártl,
Reidinger, Motyčák, Staněk, Hlaváč,
Žák, Škrna, Gorel, Jelínek
Sedící zleva: hrající trenér Křišťál ml.,
Vl. Třeštík, Mareš, Bartuška, Mikšíček,
Učeň, F. Färber, J. Křišťál, Peroutka

Otevřený dopis
Matce Přírodě
Dobrý den, Matko Přírodo! Tedy musím
Ti říci, že jsi nádherná! Tak třeba ta jihočeská krajina okolo Blanice! Oblaka plují
tiše na úvaly a lesní káně oživuje prastaré
role předků. Stvořila jsi nádhernou krajinu…
A vůbec, jak se máš, Matko Přírodo? Mám
teď takový intimní problém. Onehdy jsem se
díval na smuteční parte na zdi protivínského
kostela sv. Alžběty: 56let, 69 let… Bojím se
smrti! Hlavně co je po ní. Vždycky jsem slyšel, že v přírodě – tedy u Tebe je smrt takový
normální biologický zákon a že moje ostatky
pohnojí rodnou zemi, a na té zemi vyrostou
třeba hezké lípy nebo krásné kopretiny… To
jako vážně? Přece jenom se mi to zdá málo…
Prosím Tě, Matko Přírodo, co tedy s tím
mým strachem? Jím zdravě, sportuji, nekouřím, neopíjím se… poraď mi přece, Matko,
která jsi prý přece všechno stvořila! Myslíš
tedy, že bych měl jíst všechno, nesportovat,
opíjet se, začít kouřit…
Nebo to vyjde nastejno. Nebo nemám moc
přemýšlet… až to přijde, tak to přijde?
Často Ti na procházkách vzdávám svůj
hold, jaká jsi vznešená a inspirující. Hodně
o Tobě mluvím v superlativech, snažím se Tě
chránit. Tak třeba, když rozšumíš vrcholky
buků na Kamýku nebo v brdských lesích či
na Bobíku nebo pošleš hejna mlynaříků oživit
podzimní les nebo když se vznese k nebi velebná melodie trempské hymny nebo když jiskry
z táborového ohně prozáří večerní soumrak
nebo...Fakt, perfektní…
Tak vidíš, že Tě chválím a velebím. Tak mi
tedy odpověz, Matko! Skloňuji Tě v „deseti
pádech“, vždy když se vydávám do lesů nebo k vodám anebo se dívám s Máchou, jak:
„Po modrém blankytu bělavé páry hynou…“
a vzpomínám na všechno, co jsem s Tebou
hezkého zažil…
Ale… Ale na Toho, který do tebe vložil
smysl a krásu a pravdivost, na Toho, který tě
přes lidskou hamižnost a nenasytnost stále
udržuje, na Toho, který stvořil mě i tebe a který
mi může odpovědět na moji zásadní otázku…
tak na Toho, na Toho jsem úplně zapomněl…
zapomněl… zapomněl…
František Zima

PROTIVÍNSKÉ LISTY 18. stránka

PI

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností.
Autor křížovek P. Šoba
Tajenka (1. – 4. díl) přemýšlením, nakonec zapomíná, že má srdce. Osho
Vyluštěnou tajenku zašlete do 31. 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 dubnových novin získává paní Kochrdová z Protivína. Gratulujeme!

Máj a Karel Hynek Mácha

Před pěti lety se setkali členové a přátelé Protivínského vlastivědného klubu
na přednášce Mgr. Věry Piklové u příležitosti
180. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy. Ten byl
významným představitelem českého romantismu
a jedním z největších českých básníků, právem
je pokládaný za zakladatele moderní české poezie. Zemřel mlád, ve svých 26 letech. Od jeho
narození uplynulo loni 210 let (* 16. 11. 1810
Praha, † 6. 11. 1836 Litoměřice).
Není snad v naší zemi člověka, který by neměl aspoň povědomí o jeho básnické sbírce Máj.
„Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.“

Máj zpočátku okouzluje barvitým líčením
májové přírody, ale pak přijde zvrat. Jarmila
čeká na svého Viléma, ale dozví se, že její milý
„strašný lesů pán" bude popraven. Zabil totiž
Jarmilina svůdce a netušil, že je to jeho vlastní
otec. Vrcholným okamžikem je pak Vilémovo
loučení „se zemí krásnou, zemí milovanou“,

právě tyto verše téměř zlidověly. Na závěr jako
by do děje vstoupil sám básník, který rozjímá
nad Vilémovou lebkou.
Máj vydal Karel Hynek Mácha v dubnu
1836 vlastním nákladem. Děj je podle autorova
svědectví druhořadý, hlavní jsou úvahy o propasti mezi vědomím toužícím po nesmrtelnosti
a neodvratnou nutností zániku lidské existence.
Snad kvůli básni, snad kvůli Máchovu
životnímu postoji, snad kvůli tomu, že zemřel
tak mlád, chodí lidé právě o prvním máji k soše
Karla Hynka Máchy na pražský Petřín. Socha,
která je dílem sochaře Josefa Myslbeka, měla
být instalována původně v Litoměřicích ku
100. výročí básníkova narození. Nakonec ale
zůstala v Praze na petřínské stráni nad rodným
Máchovým domem. Litoměřice se dočkaly až
roku 2010. Bronzová kopie Myslbekova pomníku byla slavnostně odhalena na úpatí Mostné
hory. Od pražské sochy se odlitek liší jen malým
detailem – na podstavci nemá věnec.
Letos jsme tedy 1. května zavzpomínali
na Máchův Máj a raději se kvůli covidu nelíbali
pod rozkvetlou třešní. Doufáme v brzké rozvolnění protipandemických opatření, abychom se
mohli sejít třeba na besedě při kávě v Království
času nebo při dalších přednáškách či výletech
Protivínského vlastivědného klubu.
Ing. Helena Mašindová

PROTIVÍNSKÉ LISTY 19. stránka

Fotbalové informace

Je rozhodnuto! Fotbalová sezóna 2020/21 se nedohraje!
Výtah z vyhlášení FAČR: Na základě
harmonogramu rozvolňování ze strany
státních institucí, byl VV FAČR na svém
úterním zasedání dne 4. 5. 2020 nucen
schválit ukončení nedohraného soutěžního
ročníku 2020/21. „Do poslední chvíle jsme
bojovali o to, aby se mohly neprofesionální
soutěže dohrát. Máme ale první květnový
týden a stále není povolena ani možnost
plnohodnotného tréninku klubů, takže je
potřeba nyní bohužel konstatovat, že ani

fotbalové soutěže již nepůjde dohrát“, říká
předseda FAČR Martin Malík. VV FAČR
při svém rozhodování myslel i na to, že
po dlouhé herní a tréninkové přestávce není možné realizovat s ohledem na absenci
společné přípravy hráčů v klubech restart
soutěží bez výrazného rizika zranění hráčů.
Opravdu jsme dnes již v termínu, kdy nejde
realizovat harmonogram soutěží od ČFL
a MSFL dolů, včetně tolik potřebného
tréninkového procesu, který by restartu

předcházel. Jde již o druhou sezónu v řadě,
kdy musely být neprofesionální soutěže
předčasně ukončeny“, připomíná generální
sekretář FAČR Jan Pauly.
V měsíci dubnu proběhly za přísných
hygienických opatřeních volební valné
hromady okresu i kraje. V čele okresního
fotbalu zůstává Michal Řezáč, který svou
pozici obhájil. Výkonný výbor však doznal
velkých změn. Novými členy se stali Roman Šimek, Jan Koller, Petr Houdek, Petr
Janda, Michal Peklo a post obhájil pouze
Josef Košatka.
Předsedou krajského fotbalového svazu
se stal Tomáš Pintér, porazil dosavadního
předsedu Ing. Jana Jílka. Ten je členem
výkonného výboru a spolu s ním Karel
Vácha, Karel Musil, Roman Šimek, Petr
Mach, Zdeněk Kemény, Marek Černoch
a Jan Dvořák.
VK

TAEHAN JEDNOZNAČNÝM VÍTĚZEM
1. KOLA ONLINE LIGY BACK TO SPORT
Návrat ke sportu (BACK TO SPORT)
se našemu klubu TAEHAN opravdu
vydařil. Všichni naši závodníci vložili
do turnaje velké úsílí. Už jen to, že se jim
podařilo najít čas a prostor na natočení sestav si zaslouží obdiv a poděkování. Natočit
videa není tak snadné, jak se zdá, vše má
svá pravidla a pokud nejsou dodržena, hrozí
snížení známky za samotný výkon v závodě
či diskvalifikace.
Děkujeme závodníkům za snahu
a mnohdy opravdu kvalitní cvičení. Rodičům a trenérům za to, že měli trpělivost
natočit sestavy, uložit je a odeslat klubu
k nahrání do závodu. Věřte, že víme, že to
není samozřejmost. Úsilí nás všech se ale
vyplatilo. Náš klub nasbíral celkem 906
bodů, což je opravdu neuvěřitelné číslo,
a zaslouženě jsme skončili první před druhým klubem v pořadí o celých 581 bodů.

Těšíme se, že se co nejvíce z vás zúčastní
i druhého kola online ligy nazvaného RETURN TO PLAY a že se nám podaří obhájit
naše vítězství.
Díky štědrému daru Velvyslanectví
Korejské republiky v Praze získá každý
účastník účastnický list a věcnou cenu
a každý vítěz (1. – 3. místo) diplom,
medaili a odměnu. Stejně tak tomu bude
i ve druhém kole online ligy.
Za náš oddíl se umístili:
Vítek Měkuta. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. místo
Anežka Vaněčková . . . . . . . . . . . . 3. místo
Jiří Vaněček. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. místo
Nella Kalíšková. . . . . . . . . . . . . . . 3. místo
Nikola Zobalová. . . . . . . . . . . . . . 4. místo
Adéla Zobalová. . . . . . . . . . . . . . . 4. místo
Nela Štěrbová. . . . . . . . . . . . . . . . 5. místo
Matěj Hudák. . . . . . . . . . . . . . . . . 5. místo
Vašek Strnad. . . . . . . . . . . . . . . . . 5. místo

Naši foto soutěž vyhrála fotka rodiny
Měkutovy. Na snímku při nácviku sestavy.
Gratulujeme.
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