ROČNÍK XXX

číslo 6

červen 2021

18 Kč

DALŠÍ INVESTIČNÍ INVESTICE
MĚSTA ZAHÁJENY
Dovolte mi Vás informovat o dalších
investičních akcích města, které budou
neprodleně zahájeny. Jedná se o následující:

INFORMACE PRO OBČANY
Přemístění autobusové zastávky

Ve dnech 26. července 2021 od 00.01 do
1. 8. 2021 do 24.00 hodin bude z důvodu
konání tradiční protivínské pouti přemístěna autobusová zastávka z Masarykova
náměstí do ulice Komenského.
L. Štěpánová,
FO-správa majetku

Zde dojde k zateplení střechy nad
prostory kabinetů učitelů včetně zateplení
části fasády. Dále v části vstupu odstraníme
podkladní vrstvy a položíme žulovou dlažbu
tak, abychom docílili bezbariérovosti, na závěr bude celý prostor ozeleněn a budou zde
osazeny okrasné prvky a lavičky.

• Kompletní rekonstrukce koridoru
základní školy včetně opravy sociálního
zařízení v pavilonu jídelny
Zde koridor dostane úplně jinou „tvář“,
bude změněn sklon střešní konstrukce, osazena nová okna s jiným tvarem, dále bude
objekt kompletně odizolován, položeny
nové dlažby, vyměněna elektroinstalace
včetně osvětlovacích prvků a na závěr bude
provedena barevná fasáda. V prostorech
sociálního zařízení bude kompletně odstraněna stávající kanalizace a nahrazena
novou, dále vyměněna vodoinstalace včetně
kompletních rozvodů, poté budou položeny
nové dlažby a obklady, osazeny sanitární
komponenty a na závěr bude prostor vymalován.
Po realizaci shora uvedených investic
budeme mít celkově opravenou budovu
základní školy z části vnější a v budoucnu
chceme pokračovat vnitřní rekonstrukcí
budovy, jak výukových prostor, tak jídelny
a zejména kuchyně, kde bychom rádi obměnili její vybavení.

Zahájení prací všech popsaných investičních akcí se plánuje na měsíc červen a jejich dokončení bychom rádi stihli do konce
letních prázdnin.

2.2.

Významnou pomocí pro nás bylo
získání dotačního titulu Jihočeského
kraje na rekonstrukci základní školy
ve výši 4 mil. Kč a 500 tis. z Nadace ČEZ
na bezbariérový vstup do školy.

2.3.

• Zateplení části střechy základní školy
nad kabinety učitelů a úprava vstupního
parteru

Jaromír Hlaváč,
starosta města

2.4.

• Oprava plynové kotelny na Masarykově
náměstí
V kotelně budou vyměněny již nevyhovující kotle za nové a spolu s tím dojde
k výměně všech rozvodů, poté bude objekt
vymalován.
Jedná se o opravu poslední kotelny
a tímto budeme mít plynové hospodářství
v našem městě na dlouhou dobu vyřešené.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZM PROTIVÍN
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2.5.
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Ráno v Protivíně.

Foto R. Lenemajer

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontrolu
usnesení z posledního zasedání ZM konaného dne
11. 3. 2021.
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje uzavření
Dohody o zrušení věcného břemene – udržování
plotu na pozemku parc. č. 444/1 pro pozemek parc.
č. 1527/35 v kú Protivín.
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje uzavření
Kupní smlouvy – prodej movité věci (vodní dílo –
vodovod a kanalizace dle projektu „Myšenec ZTV
na severním okraji zástavby – vodohospodářská
část“) v katastrálním území Myšenec.
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Smlouvu
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, pozemku p. č. 1516/20, ost. plocha,
ost. komunikace o vým. 1766 m2 v kú Protivín
mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových a městem Protivín a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
pozemků p. č. 933/6, zahrada o výměře 279 m2,
p. č. 933/5, zahrada o výměře 177 m2, p. č. 933/7,
zahrada o výměře 200 m2, p. č. 933/1, zahrada o výměře 453 m2, p. č. 932, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 35 m2, p. č. 933/4, zahrada o výměře
309 m2, p. č. 934/2, zahrada o výměře 371 m2,
p. č. 934/1, zahrada o výměře 807 m2, p. č. 939/1,
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře
4209 m2, p. č. 929/1, zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště o výměře 275 m2 a p. č. 929/2, zastavěná
plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 809 m2,
vše v kú Protivín.
Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
části pozemku p. č. 476/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 120 m2 v kú Myšenec.
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej
pozemků p. č. 1621/3, orná půda o výměře
2823 m 2, p. č. 1621/4, orná půda o výměře
1039 m2, p. č. 3056/38, orná půda o výměře
3211 m2 a p. č. 3056/39, orná půda o výměře
1545 m2, vše v kú Protivín firmě Cool zboží s.r.o.
Písek za cenu 3.400.000,- Kč a pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy, a neschvaluje
prodej pozemků p. č. 1621/3, orná půda o výměře
2823 m2, p. č. 1621/4, orná půda o výměře 1039 m2,
p. č. 3056/38, orná půda o výměře 3211 m 2
a p. č. 3056/39, orná půda o výměře 1545 m2,
Pokračování na straně 3

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
NOVÝ PŘEDMĚT INFORMATIKA
V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Předmět Informatika dostane
od 1. září nový obsah. Měl by naše děti
připravit lépe na požadavky budoucí
doby. Nové je i zařazení předmětu již
od 4. ročníku.
Náplň předmětu Informatika je rozčleněn do 4 oblastí:
1. data, informace a programování
2. algoritmizace a programování
3. informační systémy
4. digitální technologie
Na I. stupni ZŠ si mají žáci vytvořit
představu o světě digitálních technologií
prostřednictvím her, vlastních experimentů,
diskusí nad výsledky vlastní činnosti. Měli
by již dokázat zaznamenat informace, popsat problém, v jednoduchém programovacím prostředí si ověřit algoritmické postupy.
Položí se základ bezpečného zacházení
s technologiemi. Důraz se klade na osvojení návyků, které jsou prevencí rizikového
chování v digitálním prostředí.
Na II. stupni žáci také tvoří, experimentují, prověřují své hypotézy, objevují,
aktivně hledají, navrhují a ověřují různá
řešení. Vybírají podstatné znaky pro řešení
problému, postupně chápou základní principy kódování, modelování. Vše navazuje
na základy položené na I. stupni.
Pro žáky nemá být Informatika dalším
obtížným předmětem. Má vést děti k pochopení, jak digitální technologie fungují. Má je
připravit k jejich efektivnímu, bezpečnému
a etickému využívání.
V naší škole začneme podle nových požadavků vyučovat Informatiku od 1. 9. 2021
ve 4. – 7. ročníku. Znamená to, že v roce
2023 bude nová Informatika ve všech
povinných ročnících. Žáci 8. a 9. ročníku
ve školním roce 2021/2022 budou mít zachovánu Informatiku jako povinně volitelný
předmět. Do něj budou zařazovány nové
celky z výše uvedených oblastí.

UZÁVĚRKA

pro dodání příspěvků
do letního dvojčíslí
„Protivínských listů“
je v pátek 2. 7. 2021
do 12 hodin.
NOVINY VYJDOU
v pondělí 19. 7. 2021
PROTIVÍNSKÉ LISTY 2. stránka

Učitelé se na tuto změnu připravují,
vzdělávají se. Po materiální stránce je naše
škola celkem dobře vybavena. Máme k dispozici 2 nové počítačové učebny, jazykovou
laboratoř s novými počítači. Dokoupili jsme
tablety, které jsou nutné pro procvičování
digitálních dovedností v běžných třídách.
Vybavení pro experimenty zatím ve škole nebylo k dispozici, proto jsme je začali
doplňovat. K tomu jsou nutné velké finanční
prostředky. Něco se nám již podařilo zakoupit. Použili jsme z fondu na nákup pomůcek
poměrně velkou částku, abychom zahájili
výuku základů robotiky. Jedná se o 2 sady
robotů typ OZOBOT EVO. Ozoboti jsou
malí programovatelní robůtci, kteří jsou
vhodní pro děti od 3. do 6. ročníku. Bude
je tedy využívat spousta dětí k vlastním
pokusům o programování.
Složitější robotické stavebnice pro žáky
z II. stupně nemůžeme kvůli omezeným
finančním zdrojům nyní pořídit. Máme sice
učivo předem rozplánováno tak, abychom
robotické stavebnice potřebovali až v dalším
školním roce, ale s rostoucími cenami se
zmenšuje hodnota uspořených prostředků.
Vím, že různým školám napříč republikou se podařilo dokoupit základ robotů
z finančních darů rodičů a veřejnosti. Možná
tento článek osloví i někoho z vás a pomůže
nám s nákupem robotických stavebnic, které
dětem umožní snadněji projít vzděláváním
v novém předmětu.
T. Vojtěchová,
ředitelka ZŠ Protivín

ZŠ PROTIVÍN
zve všechny rodiče budoucích prvňáčků
na informační schůzku ve středu 16. června v 16 hodin v aule ZŠ
Za dodržení všech nutných hygienických
opatření se dozvíte:
• Rozdělení dětí do jednotlivých tříd
• Informace o fungování ŠD a ŠJ
• Informace o pomůckách a vybavení pro
děti, které již škola zajistila – poprosíme
Vás o zaplacení 680 Kč na schůzce
• Informace o vybavení, které budou
děti ještě potřebovat – nutné zakoupit
do 1. září
• Informace o možnosti fotografování
žáků během měsíce září
Přítomni budou obě budoucí třídní učitelky, vedoucí ŠD a ŠJ a vedení školy.
Zveme všechny předškoláky a jejich
rodiče na Zážitkové odpoledne na
Základní škole Protivín.
Kdy? v úterý 22. června v 16 hodin
Kde? na školním hřišti
Těšíme se na vaši návštěvu !

Dětský den v Pastelce
Poslední červnový pátek jsme na zahradě SKP Pastelka připravili pro nejmenší děti
hry na zlepšení motoriky, na soustředění,
na rychlost, přesnost i zlepšení pozornosti.
Rodiče s dětmi mohli jednotlivá stanoviště
procházet podle své libosti, právě podle toho, jak kdo chtěl a kolikrát chtěl. Jsme rádi,
že koronavirová doba nám to již dovolila.
Jednalo se o jednu z mála akcí, které jsme
mohli bez přerušení uskutečnit. Loni nám to
taky vyšlo. Uvidíme, co nás čeká příští rok.
Přejeme dětem šťastné dokončení školního
roku a krásné prázdniny naplněné bohatými
zážitky s rodinou i s kamarády. Mějte se
skvěle a radostně.
M. Šálková

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 3. 6. 2021
– souhlasí
s připravovanou stavbou FTTH_Protivín_I_PRPIS2
v katastrálním území Protivín za předpokladu splnění
těchto podmínek:
1. vstupy do těles komunikací budou řešeny pouze
podvrtem
2. vstupy do chodníků budou uvedeny do původního
stavu
3. vstupy na plochy zeleně budou uvedeny do původního stavu včetně osetí travinou
4. celá akce bude provedena podle harmonogramu
prací, který před začátkem akce bude předložen radě
města k odsouhlasení
5. po ukončení akce budou pozemky předány zástupcům města (OS TS p. Veselý, odbor dopravy p. Vojtová,
město Protivín p. Roušalová); po ukončení celé akce,
nejpozději do 90 dnů, bude městu Protivín ze strany
povinného, tj. spol. CETIN a.s., předložena smlouva
o zřízení věcného břemene, včetně geometrického
plánu na zaměření stavby; pokládka trubek HDPE
a silnostěnných trubiček včetně optických kabelů
do pozemků ve vlastnictví města Protivín bude
za úplatu dle ceníku města Protivín; náklady spojené
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (tj.
smlouva, geometrický plán, poplatek za vklad práva,
popř. další) budou k tíži povinného, tj. spol. CETIN a.s.;
a dále souhlasí
s připojením na optickou síť – s umístěním optické
přípojky a vnitřních rozvodů v nemovitosti čp. 13
(pozemek parc. č. 916 v kú Protivín)
– souhlasí
s pronájmem částí pozemků p. č. 933/1, zahrada
o výměře 126 m2, p. č. 933/4, zahrada o výměře 278 m2

–

–

–

–

a p. č. 933/7, zahrada o výměře 42 m2 a pozemků
p. č. 934/2, zahrada o výměře 371 m2, p. č. 934/1,
zahrada o výměře 807 m2, p. č. 939/1, ostatní plocha,
nádvoří o výměře 4209 m2, 929/1, zastavěná plocha,
nádvoří o výměře 275 m2 a p. č. 929/2, zastavěná
plocha, nádvoří o výměře cca 400 m2, vše v kú Protivín
souhlasí
s prodejem pozemků p. č. 2706/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 18 m2 a p. č. 238/2,
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 v kú. Protivín
a doporučuje
zastupitelstvu města prodej těchto pozemků ke schválení
vybrala
jako nejvýhodnější nabídku na stavební práce veřejné
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce ZŠ Protivín“
– stavební úpravy spojovací chodby, modernizace
sociálního zařízení nabídku účastníka Ing. Václava
Pekárka, Chlumec 71, Olešník
a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy po schválení akce
zastupitelstvem města
projednala
žádost Pekařství a cukrářství Kodádek s.r.o., Mokrého
166, Vodňany o finanční příspěvek na provoz pojízdné
prodejny zajíždějící do místních částí Protivína
a souhlasí
s poskytnutím daru ve výši 5.000,- Kč na zajištění
provozu pojízdné prodejny v místních částech Selibov,
Myšenec, Chvaletice s termíny závozu 2 × týdně
a zároveň pověřuje
starostu města podpisem příslušné darovací smlouvy
bere na vědomí
oznámení ZŠ Protivín o uzavření letošního školního roku dne 25. 6. 2021 z důvodu rekonstrukce spojovacího

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM PROTIVÍN
Dokončení ze strany 1
vše v kú Protivín manželům Seidlovým za cenu
2.585.400,- Kč
a zároveň neschvaluje navrhovanou směnu
pozemků za 2. MŠ Protivín směrem k Benzině
o výměře 3968 m2 ve vlastnictví pana Seidla.
2.7. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje směnu
pozemků p. č. 481/8, ost. plocha, ost. komunikace
o vým. 245 m2 a p. č. 481/7, ost. plocha, ost.
komunikace o vým. 23 m2 v kú Těšínov u Protivína
ve vlastnictví paní Zimové za pozemek p. č. 86, TTP
o výměře 970 m2 v kú Těšínov u Protivína ve vlastnictví města Protivín s doplatkem ceny 20.400,- Kč
paní Zimové a pověřuje starostu města podpisem
směnné smlouvy.
2.8. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje směnu
pozemku p. č. 185/4, vodní plocha o výměře
2006 m2 v kú Krč u Protivína ve vlastnictví města
Protivín za pozemek p. č. 481/9, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 101 m2 v kú Těšínov
u Protivína ve vlastnictví pana Kolafy s doplatkem
ceny 59.200,- Kč ve prospěch města Protivín a pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.
2.9. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej
pozemků v kú Milenovice takto:
Miroslavu Daňhelovi s.r.o. se sídlem Týn nad Vltavou pozemky p. č. 25/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 66 m2, p. č. 24/1, ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 198 m 2
a p. č. 835, ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 238 m2, p. Belšanovi pozemek p. č. 25/5,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2
a oběma žadatelům (Miroslav Daňhel s.r.o., Martin

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

Belšan) pozemek p. č. 25/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 32 m2, každému podílem
1/2, vše za cenu 360,- Kč/m2 a pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy
a neschvaluje prodej pozemků p. č. 831, ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 965 m2, 25/3,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m2
a p. č. 835, ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 238 m2, vše v kú Milenovice, p. Křehlíkovi.
Zastupitelstvo města Protivín souhlasí se změnou
použití části příspěvku na provoz ZŠ v roce 2021
na investiční výdaje ve výši 600.000,- Kč.
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Rozpočtové opatření ZM č. 1 v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Protivín bere na vědomí
Zprávu o zajištění finanční kontroly u města
Protivín a konstatuje, že zavedený systém finanční kontroly je přiměřený a účinný pro zajištění
hospodárného, efektivního a účelného nakládání
s veřejnými prostředky.
Zastupitelstvo města Protivín ZM schvaluje
investiční dotaci pro FK Protivín na dofinancování
akce „Stavební úpravy objektu fotbalových šaten
sportovního areálu v Protivíně“ ve výši 180 000 Kč;
schvaluje Smlouvu o dotaci č. 202101/2 pro FK
Protivín na dofinancování akce „Stavební úpravy
objektu fotbalových šaten sportovního areálu Protivín“ 180 000 Kč a schvaluje rozpočtovou změnu.
Výdaje § 3419 příspěvky
sportovním organizacím
180 000 Kč
Financování pol. 8115 použití
prostředků min. období
180 000 Kč.

koridoru mezi hlavní budovou a pavilonem ŠJ, když
na dny 28., 29. a 30. 6. 2021 uděluje ředitelka ZŠ
ředitelské volno
– souhlasí
s konáním hudební produkce v areálu Restaurace
Belveder v termínech 25. 6., 17. 7., 30. 7. – 1. 8.,
14. 8., 27. 8. a 28. 8. od 20:30 do 03:00 hod. v rámci
„Hudebního léta pod Platanem“
– souhlasí
s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000,- Kč
Římskokatolické farnosti Protivín na probíhající opravu
kostela sv. Havla v Myšenci
– schvaluje
přijetí finančních darů, a to ve výši 10.000,- Kč od paní
Tamary Vojtěchové a ve výši 20.000,- Kč od firmy ZETOP,
a.s. Praha 5, když tyto budou použity na financování
vzdělávání, příp. financování dalších aktivit ZŠ Protivín

z deníku

POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Opět sprejer
Na odstavné koleji u výtopny na vlakovém
nádraží v Protivíně opět úřadoval sprejer.
V době od 28. do 31. května popsal vagón
osobního vlaku nápisem SOS o rozměrech
6 × 1,5 metru a způsobil pětitisícovou škodu. Policisté případ prošetřují pro trestný
čin poškození cizí věci.
Odcizená Fabie
Protivínští policisté řešili případ odcizeného osobního automobilu značky Škoda
Fabia combi. Zloděj vůz odcizil 15. května
večer z objektu bývalého zemědělského
družstva v Milenovicích. V automobilu
byly také dvě dětské autosedačky a mobilní
telefony. Majitel nechal klíčky v zapalování a toho pachatel využil. V pondělí
31. května policisté vůz vypátrali, kriminalistický technik zajistil stopy a prošetřování
okolností krádeže stále pokračuje.
Dopravní nehoda
Dne 21. května jel po desáté hodině večer
řidič s osobním automobilem značky VW
Golf Protivínem, v části Krč před domem
s číslem popisným 3 nezvládl otáčení
a narazil do rodinného domu. Z řidiče byl
cítit silný zápach alkoholu, policejní výzvu
k dechové zkoušce odmítl a nechtěl se
podrobit ani lékařskému vyšetření. Ještě
k tomu usedl za volant, ačkoli má uložen
zákaz řízení všech motorových vozidel,
a to až do roku 2023. Policisté případ dále
prošetřují.
Konflikt v rodině
Protivínští policisté vyjížděli dne 14. května odpoledne do jednoho z místních bytů,
kde mělo během hádky manželů dojít
k fyzickému napadení. Muž měl svou ženu
udeřit předmětem do hlavy a způsobit jí
zranění, které si vyžádalo ošetření v nemocnici. V domácnosti byly také děti,
policisté proto kontaktovali také pracovnici OSPOD. Policisté muže vykázali ze
společného bydliště, případ si převzali
kriminalisté, kteří případ dále prošetřují
pro pokus těžkého ublížení na zdraví.
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Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

Hurá! Desátého května se konečně,
po zmírnění vládních opatření, mohly
vrátit všechny děti do mateřských škol.
Předškoláci se znovu sešli ve své třídě
k běžnému režimu. To bylo radosti! Už nemuseli být rozděleni do skupin a také ubylo
testování na COVID-19. Děti měly znovu
možnost prožívat mezi kamarády spoustu
zábavy i učit se společně novým věcem.
Počasí nám v květnu nepřálo. Děti si
hrály ve školce a pokud to bylo možné, tak
na školní zahradě, ale pískoviště zůstalo
zakryté. Povídali jsme si o tom, jak se chovat bezpečně na cestě, jak a kde správně

přecházet silnici, kde si děti mohou hrát
a kde je to naopak nebezpečné. Předškoláci
se seznámili s významem některých dopravních značek, takže mohou radit rodičům při
jízdě autem. Určitě to ocení.
Dalším tématem byla cizokrajná zvířata.
Poznávali jsme je na obrázcích, počítali,
tvořili stáda apod. Z encyklopedií jsme se
dověděli mnoho zajímavého z jejich života.
Děti také malovaly a vystřihovaly
hospodářská zvířata. Připomněly si jejich
názvy a mláďata, také jejich užitek. Snad
už všechny děti vědí, že sýry jsou z mléka
a mléko nám dává kráva, ovce a koza.

Když se blížil svátek dětí, tak si vyráběly
veliké kornouty, ve kterých si 1. června
odnesly domů dárečky. V pátek 28. května
k nám přijely „Bambiny“ s veselým soutěžním a tanečním programem k oslavě Dne
dětí. A bylo veselo. Děti si to užily na školní
zahradě, protože konečně nepršelo. Teď se
již děti těší na návštěvu do 1. třídy ZŠ, kam
se jdeme brzy společně podívat. Tak ať se
jim škola líbí!
Ivana Byrtusová

Jaro v 1. Mateřské škole Protivín
Děti z naší školky se po otevření sešly
v hojném počtu a nadšeně se vrhly do jarního tvoření i her. Stihly vytvořit i dárky pro
maminky k svátku.
Jana Hanzlíková

Obrázek Emmičky Dolejškové
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Třída Veverek s dárečky pro maminky

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 19. 5. 2021
– souhlasí
s prodejem pozemků p. č. 1621/3, orná půda o výměře 2823 m2, p. č. 1621/4, orná půda o výměře
1039 m2, p. č. 3056/38, orná půda o výměře 3211 m2
a p. č. 3056/39, orná půda o výměře 1545 m2, vše v kú
Protivín
a doporučuje
zastupitelstvu města prodej těchto pozemků ke schválení
– souhlasí
s pronájmem pozemku p. č. 1160/5, TTP o výměře
6462 m2 v kú Chvaletice u Protivína
– souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy na pozemky p. č. 2587,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 620 m2
a p. č. 2588, ostatní plocha, neplodná půda o výměře
170 m2 v kú Protivín k 31. 5. 2021
a ukládá
finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění
záměru pronájmu těchto pozemků
– souhlasí
s povolením sjezdu – přístupu k novému rodinnému
domu na pozemcích p. č. 1257 a 1262 přes pozemek
p. č. 1116/15 v kú Krč u Protivína v rozsahu dle přiložené situace s tím, že po vybudování sjezdu bude
uzavřena Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty
v rozsahu sjezdu, jejíž přílohou bude geometrický
plán na zaměření a vyznačení těchto služeb, když
předmětná smlouva, geometrický plán na zaměření
a poplatek za vklad do KN budou na náklady žadatele
– souhlasí
se směnou pozemku p. č. 185/4, vodní plocha o výměře
2006 m2 v kú Krč u Protivína ve vlastnictví města Protivín za pozemek p. č. 481/9, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 101 m2 v kú Těšínov u Protivína
ve vlastnictví pana Kolafy
a doporučuje
zastupitelstvu města směnu pozemků ke schválení

– souhlasí
s pronájmem bytu v DZU (DPS), Masarykovo nám. 21,
Protivín
– souhlasí
s poskytnutím investičního příspěvku ve výši
578.413,64 Kč na dofinancování projektu„Zkvalitnění
zázemí pro výuku odborných předmětů na ZŠ“ s tím, že
o tuto částku bude ponížena vratka finanční výpomoci
města na uvedený projekt
– souhlasí
s uzavřením Příkazní smlouvy s panem Danielem
Tibitanzlem, Dolní 127, 370 01 České Budějovice
ve věci zajištění výkonu inženýrské činnosti – technický
dozor stavebníka při realizaci stavby „Rekonstrukce
školní budovy ZŠ Protivín“ – zateplení dvorního
přístavku, řešení vnějšího prostranství
a pověřuje
starostu města jejím podpisem
– bere na vědomí
zápis č. 1 z jednání komise bytové, místního hospodářství a dopravy ze dne 19. 5. 2021
a souhlasí
s pronájmem bytu č. 6, 2+0 o celkové vým. 59,98 m2,
na adrese Protivín, Blanická 911, a to na dobu určitou
½ roku za nájemné platné pro tento byt;
dále pak souhlasí
s pronájmem bytu č. 5, 2+0 o celkové vým. 68,27 m2,
na adrese Protivín, Švermova 912, a to na dobu určitou
½ roku za nájemné platné pro tento byt
– vypisuje
výběrové řízení na dodavatele stavby „Výměna kotlů
a oprava technologického zařízení plynové kotelny
náměstí čp. 23, Protivín“
a souhlasí
s obesláním níže uvedených firem k podání nabídky:
1) ČerTop, s.r.o., Luční 600, 373 82 Včelná
2) Klimaintop s.r.o., Nádražní 2612, 397 01 Písek
3) Temstav AB, s.r.o., Písecká 415, 375 01 Týn nad
Vltavou

INFORMACE
A VÝZVA PRO
VEŘEJNOST
Protivínský vlastivědný klub vyhotovil soupis křížů a kapliček v katastrálním území města Protivína, včetně
obcí Chvaletice, Krč, Maletice, Milenovice, Myšenec, Selibov, Těšínov a Záboří. Soupis je uložen k nahlédnutí široké
veřejnosti v informačním centru města
Protivína na Masarykově náměstí. Protivínský vlastivědný klub tímto oslovuje
širokou veřejnost s žádostí o spolupráci
na uvedeném soupisu s tímto záměrem.
Máte-li někdo znalosti z historie,
nebo osobní zážitky k jednotlivým
sakrálním stavbám v našich obcích
a krajině na Protivínsku, zapojte se
prosím k doplnění jejich příběhů.
Vyhotovený soupis již obsahuje:
evidenční údaje 63 křížů, 12 kapliček,
3 božích muk. Orientaci a polohu v krajině, GPS, popis místa, jednoduchý popis
křížku, kapličky. Dále rok zhotovení,
pokud je uveden, a dvě barevné fotografie.
Formou písemného zápisu nebo
ústní informace kontaktujte prosím
pracovnice informačního centra v Protivíně a společně doplňte vyhotovený
soupis o Váš příběh, historický údaj
či událost.
Za Vaši případnou spolupráci děkuje
výbor Protivínského vlastivědného klubu.
PI
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130 let hasičského sboru Záboří
Neuvěřitelných 130 let existence si v tomto roce připomíná sbor dobrovolných
hasičů v Záboří u Protivína. Podnět
k jeho vzniku dal v roce 1891, kdy se mimo jiné konal sjezd slovanského hasičstva
v Čechách za účasti šestnácti tisíc mužů,
tehdejší zábořský starosta Matěj Kolář.
Ovšem za počáteční myšlenkou na vytvoření takových sdružení bychom museli jít
do historie ještě o století hlouběji. Nicméně
už původní požární sbory byly
předurčeny nejen k odbornému
a organizovanému zásahu při
požárech, ale rovněž k pomoci při
přírodních a jiných katastrofách
a v neposlední řadě se podílely
i na společenském a kulturním
životě obce. A opomenout bychom neměli ani zkušenostmi
osvědčenou preventivní osvětu
v tomto směru, jejímž naplňováním v každodenním životě se dá
mnohému zlému předcházet. Trvalým a důsledně uplatňovaným
krédem pak pro všechny ve sboru
zůstává ochrana majetku a životů
spoluobčanů.
Pro rozhovor o minulosti i současnosti zábořských hasičů,
o jejich tradicích, úspěších
i plánech jsme si prozíravě
zvolili osobu nejpovolanější
– Josefa Kováříka, aktuálně
starostu sboru a jeho dlouholetého člena.
Hned v úvodu se nabízí dotaz:
Jak dlouho jste členem sboru
dobrovolných hasičů v Záboří?
Oficiálně od roku 1978. Ale u nás
v rodině je to vlastně naprosto
samozřejmá otázka tradice, obdobně jako u nejednoho z dalších
členů. Vlastně i funkci starosty
sboru jsem přejal po svém otci,
když před jedenadvaceti roky zemřel. A ve sboru jsou nyní i moji
synové Josef a Václav. Podobně
je tomu i v jiných rodinách, kde
členství ve sboru přechází z generace na generaci.

sahů nejsou jen požáry, ale i třeba pomoc
při povodních, nezbytné evakuaci obyvatel
a následné likvidaci dopadů povodně v obci
nebo stavění zátarasů proti vodě. V této
souvislosti samozřejmě každému na mysli
vyvstane například rok 2002. Ale existují
i rozsahem menší zásahy, kdy hasiči přiloží
ruku k dílu, jako likvidace narušených padajících větví a stromů, vosích či sršních
hnízd, čištění potoka a podobně...

potok, takže hasiči mohli včas a účinně
zasáhnout.
Kolikačlenný je v současnosti dobrovolný
zábořský požární sbor?
Členskou základnu tvoří šedesát šest osob,
ale je nutné dodat, že je to víc než polovina
z aktuálních sto dvaceti osmi obyvatel obce.
Jak jsou přijímáni noví členové?
Oficiálně na valné hromadě, ale vstoupit do sboru
mohou kdykoliv v průběhu
roku.
Jsou členkami sboru
také ženy a dívky?
Samozřejmě, že ano. Dokonce úspěšně bodovaly,
stejně jako muži a dorost,
i v soutěžích požárních
sportů, zejména v devadesátých a pozdějších letech.
Ale v zásahovém družstvu
nejsou.
A jak je to s omladinou?
Vychováváte si své nástupce?
Na to se pochopitelně
také myslí. V průběhu
let ve sboru fungovala
žákovská družstva. Kluci
a děvčata se mohli pochlubit i úspěchy v dětských
soutěžích Plamen a postupy do krajských kol.
Dokonce jsem je nějakou
dobu také vedl. Ale momentálně nastala taková menší pauza, protože
někdejší školáci dorostli
dospělému věku a nyní
se pro nábor do družstva
mladých hasičů počítá
již s jejich dětmi. Určení
věkové hranice pro vstup
do žákovského družstva
závisí na jeho vedoucím,
ale zhruba to bývá tak
od těch šesti, sedmi let.

U hasičů se předpokládá
Jaké postavení ve sboru jste měl
i dobrá fyzická kondice,
před jmenováním do zmiňova- Starosta SDH Záboří Josef Kovářík s dvoukolovou stříkačkou
čím se k tomu přispívá?
né čestné funkce?
Samozřejmě především
Sigmund LM 25 z r. 1938.
Byl jsem mimo jiné velitelem
individuálním cvičením,
zásahového družstva, které bylo
ale nesporným způsobem
v rámci našeho sboru jako vyčleněná jed- Podíleli jste se v poslední době na něja- k tomu napomáhají i nácviky k soutěžím
notka zřízená městem Protivín a je jím i prů- kém větším zásahu proti ohni?
požárního sportu a přípravy pro předvádění
běžně řízené. Družstvo je jedenáctičlenné Naštěstí v posledních letech jsme v obci hasičských dovedností.
a jeho nynějším velitelem je Ondřej Soukup. nezaznamenali žádný požár. Nicméně pro
úspěšný zásah je důležitá i naše včasná Hasiči se ale aktivně zapojují také
Jako laik si neumím představit, při ja- informační asistence, kterou v takovém do spolkového a kulturního dění v obci.
kých záležitostech coby hasiči vlastně případě okamžitě poskytujeme, protože Můžeme se alespoň ve stručnosti ohlédzasahujete...
známe nejlépe místní poměry, situaci nout i po této linii?
Musím předeslat, že do akcí konkrétně vstu- i prostředí. Poslední velký požár zazname- Vlastně i tato zmiňovaná tradice se prolíná
pujeme tehdy, když si nás operační středisko nala historie obce někdy po roce 1980, kdy s činností sboru už od jeho začátků. To je
profesionálních hasičů vyžádá. Mluvím do zdejší chalupy uhodil blesk, naštěstí
Pokračování na následující straně
o zásahovém družstvu. Ovšem ve výčtu zá- byl ale v blízkosti stavení i rozvodněný
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130 let hasičského sboru Záboří
Dokončení z předchozí strany
ovšem všeobecný kolorit všude, nejen v našem případě. Abych se ale vrátil k některým
z nich: oblíbené jsou hasičské plesy nebo
taneční zábavy pod širým nebem, v době
našich otců to byla také divadelní představení, my se v současné době zaměřujeme
spíše na menší zábavné tématické scénky,
patří sem i předvádění požárnických dovedností, jako je žebříkové cvičení či zacházení
s hadicemi, a to při různých akcích v obci,
ať už se jedná o posvícení, svatováclavský
fotbal (tam pochopitelně nechybí hasiči
ani na hřišti), vepřové hody pak v zimním
období nebo jiné příležitosti. Hovoří se
i o možnostech obnovení oblíbených masopustních průvodů. V obci je i rocková kapela
Krypton, jejíž členové jsou s naprostou
převahou právě naši hasiči. Podílíme se také
na akcích pro nejmenší, jako je drakyáda,
dětské dny či zábavná odpoledne, ale třeba
i motorkářská akce...
Neopomněli jsme něco z nesporně široké
palety aktivit?
Možná bych měl zmínit i to, že se k různým
výročím včetně jubilejí našeho sboru sázely
v obcích takzvané lípy svobody. U nás ale
kromě toho kdysi zdejší hasiči vysázeli celý
třešňový sad, který se v dalších letech rozšiřoval o stromky vysázené za každého člena.
O jisté omlazení sadu se pak před několika
lety postaralo město Protivín.
A obvykle doprovázíme členy sboru i na jejich poslední smutné cestě, s naším vyšívaným hasičským praporem. Ten pochází
z roku 1950 a stal se naší chloubou. Kromě
jiného je k vidění i v místním hasičském
minimuzeu.
Jak jste na tom s vybavením?
Od roku 2017 máme k dispozici hasičské
auto Ford Tranzit, pochopitelně ve vybavení
nechybí ani hasičská stříkačka a máme dokonce i funkční historickou stříkačku z roku
1938. Výstroj pak průběžně doplňujeme,
a to z finančních prostředků, každoročně
poskytovaných na činnost městem Protivín.
V letošním jubilejním roce do této položky
zařazujeme i vydání fotopublikace s historií
i současností sboru.

120 let SDH 2011. Zleva. Stojící: František Rejda, Jan Strouha, Václav Šupitar Sedící: Václav
Schánilec, Jaroslav Křivák, Pavel Krejčí a Václav Brož. Ležící: Čestmír Parýzek s „Cecilkou“
hasičskou vyhlídku a končící u Floriánovy
studánky.
Obvyklý pravidelný tok událostí stejně
jako všude v republice narušil příchod
korony a následná proticovidová opatření. Jak vypadají vaše plány na letošní
rok?
To je právě také důvod toho, že letos nebude
naše jubileum slaveno v takovém rozsahu,
jak by si zasloužilo a jak jsme původně uvažovali. Ale oslavy, které se budou odehrávat

3. července od 16 hodin, budou tentokrát
spojeny se srazem rodáků, a co je povzbuzující, budou zde po třiceti letech hrát také
populární Babouci, nejstarší dechovková
kapela na jihu Čech.
Takže na závěr si dovoluji vám popřát
skvělý průběh oslav 130. výročí sboru
a pro jeho další činnost i úspěšnou budoucnost, čerpající z odkazů nezapomínané minulosti.
Hanka Hosnedlová

Zaznamenala jsem mimo jiné, že jste stál
i u zrodu zábořského hasičského muzea.
Jak k tomu došlo?
Ono je to spíš minimuzeum. Využili jsme
k tomu obecní budovu naproti požární
zbrojnici. Ta předtím sloužila k různým
účelům – od obecní „pastoušky“ přes
skladové prostory, knihovnu až po klubovnu mladých hasičů. Nyní jsou tam uloženy
sbírky dokumentů a předmětů souvisejících
s hasičskou minulostí, vesměs z mých soukromých zdrojů, které shromažďoval můj
otec a já jsem v tom pak pokračoval. Chtěl
jsem tyto zajímavé exponáty zpřístupnit
i dalším, kdož mají o danou tématiku zájem.
A muzeum je i součástí prohlídkové trasy,
vedoucí od barokní kapličky v obci přes
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Jak to tehdy začalo, aneb vznik protivínského skautingu
Milí čtenáři Protivínských listů
v loňském roce naše skautské středisko
zcela v tichosti a nenápadně oslavilo 75 let
od svého založení. Nemilosrdná pandemie
však způsobila, že naši členové mohli oslavit
ono třičtvrtěstoletí jen soukromou vzpomínkou a vzhledem k tvrdému lockdownu
na jaře 2020 jsme oslavy nezačali ani plánovat. Bujaré oslavy si tedy necháme na další
kulaté výročí a oslavíme práci všech našich
bývalých i současných členů vzpomínkami
uveřejněnými postupně v následujících číslech
Protivínských listů.
Tentokrát začneme u úplného začátku.
Alespoň začátku pro protivínský skauting,
protože celosvětový skauting vznikl už v roce
1907 a československý ho následoval v roce
1912. Ten protivínský si počkal až do roku
1945 na úplný konec 2. světové války. Protože
žádný z pamětníků těchto událostí už bohužel
není mezi námi, musíme si vystačit se zápisy
z almanachů a kronik.
Dne 9. června se na popud učitele protivínské základní školy Josefa Peterky sešlo
v budově bývalé lesní správy sedm zakládajících členů našeho střediska. Již zmíněný
Josef Peterka, jeho synové Milan a Miloš, dále
bratři Vlastimil a Drahoš Kulštejnové, Václav
Urbánek a M. Mrázek.
Bratr Peterka, zvaný Baden, již od roku
1920 vedl jeden z prvních píseckých oddílů
a roku 1945 stal se vůdcem protivínského
střediska. Vedením prvních dvou oddílů
byli pověřeni bratři Kulštejnové, kteří se
do Protivína přestěhovali z Klatov. Oba byli
již zkušenými skauty a tak se vedení oddílů
dostalo do správných rukou. Vůdcem skautů
se stal Vlastimil Kulštejn a smečku vlčat si
vzal na starost jeho bratr Drahoš – Akela.
Možná jste teď překvapení, protože jste znali
úplně jiného Akelu. Vysvětlení je jednoduché.
Dnes stejně jako dříve většina vedoucích vlčí
smečky dostala přezdívku Akela podle Mauglího vlčího otce z Knihy džunglí, která se
stala pro vlčata základním příběhem k jejich
skautskému putování.

O dva dny později 11. 6. 1945 se už začalo
se schůzkami. Zájem o skautování byl veliký,
členská základna se neustále rozrůstala a činnost v oddílech se rozbíhala na plné obrátky.
Skauti se pravidelně scházeli v klubovně
v bývalém hostinci „U Pisingrů“, který se
nacházel na dvoře domu čp. 85 v Žižkově
ulici. Ale chybělo i to nejzákladnější vybavení. První pomoc přišla ze zabavených skladů
německé armády, dále ze skladů protektorátní
organizace Kuratorium pro výchovu mládeže
v Čechách a na Moravě (organizace podle
vzoru Hitlerjungend pro českou mládež,
v protivínském zámku měla výcvikové centrum
pro vedoucí) a něco dostali také od americké
armády. A tak skauti dostali tolik potřebné
stanové celty, kotlíky a jednotlivé části oděvu
a další potřebné věci. Není se co divit, že
skauti z této doby na svoje kuriosní vybavení
vzpomínali ještě v pokročilém věku. Nám Fery – František Hanzlík občas vypravoval, jak
dostali věci po Hitlerjungend.
Skautský život v roce 1945 probíhal velmi
podobně jako dnes, avšak specifika poválečného období se projevovala právě i v činnostech skautů a na jejich zážitcích. Vlčata
a skauti skládali zkoušky, vyráželi na výpravy
a větší skauti se účastnili zemědělských brigád na statcích v okolí Protivína bez nároku
na odměnu, jen za nocleh a stravu. Nejvíc se
pochopitelně těšili na večerní plavení koní.
V létě 1945 se uskutečnily dva letní tábory. Ten, který se nacházel v Chlumu u Volar,
nebyl ještě typicky skautským táborem a byl
zcela poznamenán právě skončenou válkou.
Probíhal v úzké spolupráci s oddílem partyzánů, kterým velel kpt. Bílek a kpt. Prask.
Vůdcem asi patnácti starších skautů, kteří
se tábora zúčastnili, byl br. Baden. Ten se
dobře znal ještě z doby skautování v Písku
s kpt. Praskem, a proto se také tento společný
tábor uskutečnil. Na území naší republiky
se ještě nacházely zbytky německé armády,
které se nechtěly vzdát, tzv. werwolfové. Ti
organizovali podvratné a teroristické akce
především v pohraničí. Partyzáni měli za úkol

Drahoš Kulštejn se svými vlčaty. V první řadě L. Vondra, J. Bílek, A. Koleš, Hojdekr ml., bratři
Kupové, ve druhé řadě Š. Jíra, Fr. Rychlý, Zd. Novák, Dr. Kulštejn, V. Dašek (zástupce), Veselý
a ve třetí řadě Fr. Daniel, O. Dědič, M. Čuřín, J. Kořínek, J. Kosák a Hojdekr st.
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Josef Peterka, Baden – zakladatel
protivínského skautingu
tyto nebezpečné bojůvky zneškodnit a skauti
jim pomáhali především tím, že při průzkumu
okolí hledali jejich značky, pomocí kterých
se werwolfové dorozumívali a dělali partyzánským skupinám spojky. Ubytování bylo
zajištěno ve škole a o stravu se postarali vojáci.
Tábor navštívili i američtí důstojníci, kteří se
také podíleli na zneškodňování werwolfů,
a skauti pro ně nachytali v nedalekém potoce pstruhy. Na oplátku pak byli pozváni
na americkou základnu, která se nacházela
na Plešném jezeře.
Druhý tábor, již pod stany, proběhl
ve dnech 2. – 10. července na zahradě četnické
stanice v Zejbiši u Železné Rudy (dnes Javorná
– Čachrov) a zúčastnilo se ho kolem 25 skautů.
Vůdcem tábora byl Vlastimil Kulštejn, který
zdejší kraj dobře znal, protože jeho otec byl
na této stanici velitelem. Potraviny na snídaně
a večeře nakupovali ještě od Němců, na obědy
docházeli do hospody. Hostinská byla také
Němka a jídlo, které připravovala, nebylo
vždy nejlepší. V kraji nebylo bezpečno, a tak
na delších výpravách doprovázel skauty člen
SNB se samopalem.
Skautská činnost nepřitahovala jen chlapce, ale zájem začala projevovat i děvčata.
Nebylo jich sice tolik jako skautů, ale dvě
desítky dívek už stojí za to, aby z nich byl
založen oddíl. Jeho vedení se ujala Ludmila
Švarcová. Rádkyní družiny Vlčích máků byla
Ludmila Ježková, podrádkyní Miluše Humburská. Druhou družinou byly Slunečnice
a jejich rádkyní Milada Beránková. V té době
mělo celé středisko Junáka v Protivíně více
než 200 členů.
Začátkem roku 1946 se Kulštejnovi
odstěhovali zpět do Klatov. Vedení smečky
vlčat přebral Miloš Ceplaech – Bonbon
(později Akela), dosavadní zástupce vůdce
oddílu. Ten se zapojil do skautského hnutí

Pokračování na následující straně

Jak to tehdy začalo, aneb vznik protivínského skautingu
Dokončení z předchozí strany
o něco později, protože byl za války totálně
nasazen v Německu a jeho návrat se poněkud
protáhl. Jeho zástupcem se stal Václav Dašek – Baghýra (Dadýs). Změna nastala také
ve vedení 2. oddílu skautů, když na místo Vl.
Kulštejna nastoupil Ladislav Pflégr. Oddíl měl
čtyři družiny – Tygrů, rádcem byl Jaroslav
Macar – Macus, Lišek s rádcem Jaroslavem
Keclíkem, družinu Bobrů vedl Zdeněk Šebele
a Medvědů Milan Peterka – Grizzly (později
známý akademický malíř, který na krajinu
svého mládí nikdy nezapomněl).
O velkém nadšení skautů z družiny Tygrů
svědčí fakt, že si zbudovali klubovnu v ohradě
u Obory (v místech, kde dnes stojí 1. Mateřská škola) ze skříňového vozu po německé
armádě a scházeli se zde téměř denně a stále
ji zvelebovali. Skauti a skautky pořádali výpravy, skládali slavnostní sliby, zažívali dobrodružství a čas jim pěkně ubíhal. 1. května
byla založena šestka vlčat ve Skalách. Byla to
první skautská složka protivínského střediska
sídlící mimo Protivín. Následoval řetězec
oslav připomínající slavné květnové události
roku 1945, kterých se naši skauti účastnili.
Na letní čtrnáctidenní tábor u Horní Vltavice odjelo kolem dvaceti skautů. Vůdcem
tábora byl Josef Peterka. V táborové kuchyni
kralovali výborní kuchaři bratři Josef a Zdeněk Kolojdové. A neměli to tehdy jednoduché,
protože všechny potraviny byly stále ještě
na lístky (systém přídělových lístků na potraviny vydržel až do roku 1953 a to nejen
v Československu). Nákupy měl na starosti br.
Janda, který je do tábora přivážel na motorce.
Jednou, když přejížděl po lávce přes Vltavu,
kterou tvořili dva poražené kmeny, nezvládl
řízení a spadl do vody i s motorkou.
Na programu tábora byly především výlety do okolí, které směřovaly až do blízkosti
státní hranice. Na výpravě k pramenům Vltavy
skauti poněkud bloudili, a když se konečně
v dohledu objevila vesnice, měli nelíčenou
radost. Tu však poněkud zchladily německé
nápisy na domech. Následoval rychlý ústup.
K pramenům výprava toho dne nedorazila.
Další tábor se uskutečnil u řeky Blanice
pod Bavorovem, u mlýna, z kterého pocházela
manželka střediskového vůdce br. Peterky.
Asi 25 skautů využilo okolnosti, že Peterkovi
trávili ve mlýně prázdniny a rozhodlo se prožít
zde týden pod stanem. Chlapci mimo jiné
také několikrát navštívili blízký tábor amerických vojáků, kteří také skautům návštěvu
oplatili. V Čechách panoval asi čilý turistický
ruch, protože 8. srpna se v Protivíně objevili
francouzští skauti, kteří tábořili pod hradem
Zvíkovem. Vlčata se s nimi hned spřátelila
a provázela je všude po celém městě až do odjezdu jejich vlaku.
Na podzim roku 1946 byl založen další oddíl – Roj světlušek. Jejich prvními vedoucími
se staly Ludmila Ježková a Marie Jelínková,
ale brzy se jich, a to již natrvalo, ujala Miluše
Wolgemutová. Oddíl, i když nebyl nikdy
příliš početný, se měl čile k světu. Změna
nastala také ve vedení 2. oddílu skautů. Jeho
dosavadní vůdce L. Pflégr odešel do základní
vojenské služby a vedení převzal na krátkou
dobu vůdce 1. oddílu Karel Kouba. A do třetice – ve vedení skautek vystřídala L. Švarcovou
Milada Beránková.

9. květen 1946 – Oslava 1. výročí osvobození.
V čele oddílu skautů L. Pflégr.
Čas utíká a doba se neustále mění. Ale
nadšení a radost ze skautování nás všechny
spojuje bez ohledu na období, ve kterém
jsme měli možnost žít a být skautem. Dnes
se třeba radujeme z toho, že vládní opatření
povolila a my se po mnoha měsících můžeme
scházet a můžeme zažívat ta naše skautská
dobrodružství. Možná vám některá jména
z našeho vyprávění přijdou povědomá, i když
nejste skauti. Byli to totiž lidé, kteří žili mezi
námi. Znáte třeba jejich rodiny. Vždyť některé
z těch rodin jsou členy našeho střediska už
čtvrtou generaci a v Protivíně žijí ještě déle.

Nebo jsou to vaši příbuzní.
O tom, jak se dařilo našim skautům v letech 1947 a 1948 si povíme zase v některém
z dalších vydání Protivínských listů. A pokud znáte nějakou veselou nebo zajímavou
historku týkající se protivínských skautů,
podělte se s námi o ní. Kontakt na naše
středisko najdete na www.junak-protivin.cz.
Alena Kulhová – Kaboš

Výstava – vestibul Domu kultury Protivín
Madeira • Fotograf Mgr. Jiří Hájek
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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Novinky
městské
knihovny
Pro dospělé:
Marie Lacrosse: Vinařství Nový
začátek – pokračování rodinné ságy
Anne Jacobsová: Kavárna U Anděla
Dcery naděje – závěr rodinné ságy
Tomáš Třeštík: Po povrchu – zpověď
fotografa
Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč
IV. Hejnické pastorále – závěrečný
díl tetralogie, ve kterém se Falknovská
huť vrací částečně do vlastnictví rodu
Heřmanů
Pavel Juřík: Czerninové – poutavý
text o historii rodu a jeho sídel
Amo Jones: Koruna osudu – new
adult romance

Vlastimil Vondruška: Spiknutí
oběšenců – historický román
Bianca Bellová: Tyhle fragmenty –
každá situace může být přelomová…
Dominik Dán: Sára – další detektivka
oblíbeného autora
Jan Bauer: Papežova dcera –
Lucrezia Borgia – život plný lásek,
dramat a úkladů
Peter May: Tichá smrt – thriller,
který upoutá dějem i zápletkou
Jan Bauer: Královská štvanice –
případy královského soudce Melichara
Mona Kasten: Snít znovu – ztratili
víru ve štěstí, spolu však znovu
začínají snít
Ladislav Beran: Kytice růží
nebožtíkům nevoní – původní česká
detektivka
Ken Follett: Večer a jitro – co
předcházelo Pilířům země
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 31 –
další tipy na výlety
Gilly MacMillanová: Po pravdě
…každý lže – originální zápletka,
ztracené dítě a život spisovatelky

Adriana Macháčová: Miluju tvé
lži – dramatické vztahy navenek
hramonických rodin
Alena Jakoubková: Pod lampou není
vždy tma – na malém městě se pořád
něco děje a zvědavé sestry to vědí
do puntíku
Alena Mornštajnová: Listopád – jaký
by byl váš život, kdyby v listopadu
1989 dopadlo všechno jinak
Jiří Hanibal: Až na vrchol – Jošt
Lucemburský, muž, kterého mnozí
znají jen díky kontroverzní soše
na náměstí v Brně
Táňa Keleová – Vasilková: Julinčina
pekárna – život se mění a sny
dostávají úplně jinou podobu
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 32 –
tipy na výlety
Pro děti:
Petr Hugo Šlik: Ztracený
na Nevděku – dobrodružný příběh
ve foglarovské tradici pro starší kluky
a holky
John Flanagan: Hraničářův učeň
Ztracený princ – kniha patnáctá

Deset let v pohádce
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.
Datum 31. května je pro nás velmi speciální! Přesně před 10 lety, 31. května
2011, totiž naše Pohádková kovárna přivítala své úplně první návštěvníky!
Nejde ani slovy vyjádřit, jak moc jsme vděční za to, že můžeme dělat, co nás baví,
a zároveň moci každoročně udělat radost tisícům malých i velkých návštěvníků.
Obrovské díky patří našim přátelům, spolupracovníkům a také VÁM – protože díky
vaší podpoře jsme snad definitivně přeprali toho zákeřného čínského draka a zahajujeme
další dekádu plnou pohádkově šťastných konců.
Pokud jste se na nás těšili alespoň z poloviny tak, jako my na vás, máme pro vás
dobrou zprávu – můžete nás přijít navštívit už každý červnový víkend.
No a mezitím se tady na fotkách můžete podívat, jak naše kovárna vypadala, když
jsme do ní poprvé vkročili (26. 4. 2011), a co s ní udělalo trochu pohádkového kouzla
H. Procházková
o necelých 5 týdnů později…
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REALITY SCHÁNĚLEC a SYN
Masarykovo nám. 19, PROTIVÍN
www.rkschanelec.cz

PI

SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH PROTIVÍN PŘIPRAVUJE:
• úterý 27. července od 13.30 hodin v restauraci U Rychtářů 14. členskou schůzi
• čtvrtek 12. srpna celodenní zájezd - odjezd v 8 hodin z Masarykova náměstí Protivín.
Bližší informace v červencovém čísle Protivínských listů a na vyvěšených letáčcích.
Danuše Hlouchová, Spolek SZP Protivín

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Aktuální informace o představeních v předprodeji naleznete na internetových stránkách www.mujbijak.cz

telefony: 382 251 806, 382 251 996, 734 271 080 • e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz
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Nabídka služeb od 1. července 2021
• Mokrá pedikůra (ošetření kanadskou zn. Footlogix)
• Přístrojová pedikůra s mlhovým postřikem
• Pelling
• Ošetření zarostlého nehtu Orthonyxie
• Hluboká abraze
• Okluze

Rozšíření nabízených služeb:

od srpna 2021
• Reflexologie nohy, což je ušlechtilé umění, bezpečná
a velmi účinná forma terapeutické masáže
od září 2021
• Nehtová protetika a zhotovování slilikonových korektorů Erkoton

PI

Království času

Po šesti měsících jsme se konečně dočkali
a můžeme se s vámi znovu setkávat. Těch
šest měsíců, kdy bylo zavřeno, byla dlouhá
doba. Rozhodli jsme se nelenit a tento čas
využít k tomu, abychom pro vás Království
času vylepšili. Kromě doplnění sbírky exponátů v muzeu prošla největší proměnou naše
kavárna. Těšit se můžete na kávu z našeho
nového pákového kávovaru, rozšířený sortiment nabídky zákusků či novou podobu
interiéru hlavní místnosti. Ostatní jistě
potěší nová letní otvírací doba.
Od pondělí do čtvrtka máme od 10 do
17 hodin, ale hlavně v pátek a sobotu jsme
rozšířili otevírací dobu od 10 do 19 hodin.
Zastavte se na chvíli, těšíme se na vás.

První akcí po rozvolnění covidových opatření byla v neděli 30. května pohádka
Víti Marčíka „Šípková Růženka“. Nádvoří kaplanky ožilo čtyřiceti diváky.
Jako dárek ke Dni dětí ji připravilo MěKS Protivín.

!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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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ZEMŘELI
13. 5. Zdeňka Kryštůfková
97 let, Milenovice

20. 5. Marie Bystřická
94 let, Protivín

18. 5. Josef Šedivý
61 let, Protivín

25. 5. Petr Alexi
58 let, Milenovice

EVANGELICKÁ CÍRKEV
METODISTICKÁ
farnost Protivín,
Mírová 171
Srdečně zveme na bohoslužby
červen – červenec
NEDĚLE 20. 6. v 9.00 hod.
„Budete mě hledat a naleznete mě , když se
mne budete dotazovat celým svým srdcem.“
Bohoslužba s kázáním (kazatel Novák R.)
NEDĚLE 27. 6. v 9.00 hod.
„Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět,
má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli .“
Bohoslužba s poselstvím (laická kazatelka)
VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA LAMRA
NEDĚLE 4. 7. v 9.00 hod.
„Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“
Bohoslužba s památkou Večeře Páně (kazatel Novák R.)
PONDĚLÍ 5. 7. Státní svátek
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
ÚTERÝ 6. 7. Státní svátek
Den upálení mistra Jana Husa
NEDĚLE 11. 7. v 9.00 hod.
„Vždyť už jen docela krátký čas, a přijde ten,
který má přijít, a neopozdí se.“
Bohoslužba s kázáním (br. Novák R.)
Kursivou uvedené verše vybrány z Bible (ČEP)
Sbor ECM Týn nad Vlt.
Bohoslužby od 14.00 hod.
Sbor ECM Vimperk
Bohoslužby od 9.30 hod.

MISTR JAN HUS

(asi 1369/1370 – 6. července 1415)
Dnes nejdeme do práce pro státní
svátek věnovaný památce mistru Janu
Husovi, který zajímá jak historiky, tak
věřící a filmaře. 6. července si připomínáme upálení mistra Jana Husa, to asi
všichni víme. Zde je deset věcí, které
jste možná nevěděli…
1. Stalo se to na církevním koncilu v Kostnici v roce 1415.
2. Jan Hus byl odsouzen jako kacíř a upálen pro své učení o nápravě církve,
která procházela morálním úpadkem.
3. Husova smrt následně vyústila v husitskou revoluci.
4. Jan Hus je dnes uctíván pravoslavnou
církví jako svatý mučedník
5. V roce 1999 byl Jan Hus označen za reformátora církve samotným papežem
Janem Pavlem II, který veřejně politoval jeho upálení.
6. K odkazu Jan Husa se vedle husitů hlásí
i další církve.
7. Jan Hus byl jedním z prvních reformátorů církve na světě, který téměř
o jedno století předběhl své více známé následníky – reformátory Luthera,
Kalvína a Zwingliho.
8. Jan Hus se také zasadil o vývoj českého
jazyka – odstraněním spřežek a zavedením diakritiky.
9. Pomník mistra Jana Husa stojí v Praze
na Staroměstském náměstí, byl odhalen roku 1915, k pětistému výročí
Husova upálení a je národní kulturní
památkou.
10. Jako státní svátek bylo výročí upálení
Jana Husa vyhlášeno až v roce 1990.
-rin-

Diakonie ECM poskytuje pomoc všem
potřebným, obětem šikany, maminkám
v nouzi, drogově závislým.

VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST
NA SLUŽEBNÍKA BOŽÍHO
BRATRA VÁCLAVA LAMRA

Naše knihkupectví nabízí BIBLI a jinou
duchovní literaturu.

se bude konat po bohoslužbě poslední neděli v červnu (22. 6.).

Svatby, křty, církevní pohřby.
Děkujeme za Vaše dary.
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
- rin-

Zveme všechny, kdo bratra Václava
znali, těšili se z jeho malířské i básnické
tvorby. Program slavnosti doplní výstava a čtení z Václavova díla od 11.00
hodin na zahradě sborového domu
Evangelické církve metodistické.
-rin-

Pozvánka
do kaplanky
Milí návštěvníci a příznivci Turistického
infocentra a galerie Kaplanka, máme velkou
radost, že vás po dlouhé době můžeme pozvat na nové výstavy. V podkroví do konce
června přijďte zhlédnout tvorbu mladého
plzeňského výtvarníka s protivínskými kořeny. Martin Lepší u nás představuje průřez
svou mnohostrannou činností.
V prostorách kanceláře infocentra vás
potěší výtvarně zpracované detaily mnohých protivínských dveří – výstava nazvaná
PROTIVÍNSKÁ KLIKA bude ke zhlédnutí do konce června.
Pro turisty – sběratele máme nové turistické vizitky do deníků – povedenou vizitku
našeho pivovaru, nově vydanou nálepku
s minutovou pohádkou o krokodýlu Kájovi
z protivínské ZOO a řadu nálepek s osobnostmi, které se významně zapsaly do naší
historie a svými činy či tvorbou formovaly
současnost.
Máme otevřeno denně od 9 do 17 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.

UZÁVĚRKA

pro dodání příspěvků
do letního dvojčíslí
„Protivínských listů“
je v pátek 2. 7. 2021
do 12 hodin.
NOVINY VYJDOU
v pondělí 19. 7. 2021
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Kamarád Josef Šedivý – Šeďa
1959 – 2021
Když jsme v širokém kruhu kamarádů
před časem slavili Šeďovy šedesátiny, nikoho by nenapadlo, že se při jeho dalším
kulatém výročí již nesetkáme. Šeďa prohrál
svůj nejtěžší zápas a nám nezbývá, než
abychom při této smutné události společně
zavzpomínali na jeho život a osobnost z čistě vnitřního pohledu kamarádů, kteří s ním
tvořili skvělou partu. V některých případech
tomu tak bylo od školky či školních let až
doposud.
Pro nezasvěcené nebo neznalé se Šeďa
mohl jevit jako nomen omen, tedy šedivý
Šedivý. On ale byl naopak velmi pestrou
a mnohostrannou osobností, ač to možná
nebylo na první pohled zjevné. Dovolíme si
tedy společnou vzpomínku. Málokdo ví, že
Šeďa byl od dětství zaníceným fotografem.
Naše první fotky jsme vyvolávali v temné
komoře na nádraží a i díky němu dnes máme obšírnou a krásnou dokumentaci. Ať již
z letních táborů, kde se nyní mohou poznat
dnešní čtyřicátníci a padesátníci coby děti
školou povinné, nebo z Cesty k Protivínu,
kde byl Šeďa vždy vůdčí postavou, i z mnoha dalších akcí, které jsme pořádali.
Šeďův život byl úzce a dlouhodobě
spojen se skautským hnutím a tábornickým
životem. Ihned po obnovení skautingu
v Protivíně na konci 60. let s částí spolužáků vytvořil jádro vlčáckého oddílu pod
vedením šedého vlka Akely. Několik let byl
i členem vodáckého oddílu pod vedením
Robina v době, kdy se řeky důstojně sjížděly
na nezapomenutelných dřevěných pramicích Mořské krávě, Kosatce a Rejnokovi.
Jména, která voní peřejemi, burácejícími
jezy, nebezpečím, dálkami, klučičím dobrodružstvím, mládím. Jak Robin dodnes
vzpomíná, byl Šeďa už v dětství se svou
postavou i v pramici poněkud neskladný.

K tábornickému oddílu Šumava se Šeďa
vrátil poté, co byl Robin v době normalizace
donucen z vodáckého oddílu odejít. Akela
po zákazu skautingu dokázal umně převést
náš skautský oddíl na oddíl tábornický a tím
zachovat obsahovou a ideovou kontinuitu
činnosti. V průběhu následujících táborových let se postupně dotvářela širší skupina
kamarádů, ve které byl Šeďa vždy výraznou
a nezaměnitelnou postavou. .-|.-..|...-|.-|..|.|--..||.--.|---|-|.-.|.|-...|..-|.---|.||...|-|.-|-|.|-.-.|.|.||.-||...|..|.-..|-.|.||| Nepřehlédnutelný, byť
nenápadný, tichý přesto veselý, přátelský
i kritický, naslouchající, chápající, ochotný
kdykoliv poskytnout pomoc, radu nebo jen
útěchu a ochranu staršího kamaráda.
V průběhu táborů převzal i roli zásobovače po zemřelém Biglesovi a byl tak velkou

oporou nezapomenutelné kuchařské dvojici
manželů Daškových, Dadynce a Dadýsovi.
Na vedení letních táborů pro děti se podílel
po celých 15 let s výjimkou jediného roku.
Tehdy musel na těžkou operaci plic, což velmi pravděpodobně předznamenalo výsledek
jeho boje s covidovým virem. Po znovuobnovení začátkem 90. let do Skauta přivedl
i své dva kluky, Filipa a Štěpána, kteří
pokračují v rodinné tradici – od malých
skautíků až po dnešní oddílové vedoucí.
Významná část našeho společného
života probíhala Na Ostrově. Jak za vlčáckého, tak i tábornického období se během
pravidelných sobotních brigád budoval areál
Ostrova. Na všech těchto činnostech se Šeďa
vždy podílel. Dokončovala se skautská klubovna, budovala se loděnice a dílna, vznikl
tenisový a volejbalový kurt, zasazovaly se
břízy i jehličnany a přes zimu se kurt měnil
na hokejové hřiště. Ostrov se stal základnou
pro další generace dětí a všichni jsme vždy
byli hrdí na to, že jsme se všeho mohli
účastnit. Později jsme za vedení pana Vobořila postavili na vedlejším pozemku dva
nové kurty s tenisovou klubovnou, kde jsme
se Šeďou všichni sehráli spoustu krásných
mačů až do velké povodně, která vše smetla.
Společně jsme v 80. letech založili
s Bořkem Herzogem dálkový pochod
za podpory Jardy Heřmana, Honzy Jelínka
a mnoha dalších. Po několikaleté pauze jsme
pod Šeďovým vedením pochod obnovili
a navázali tak na tradici, která bude letos 18.
září mít již svůj 33. ročník. Poté, co Šeďa
předal Svátě vedení pochodu, stále vymýšlel trasy a staral se o jejich vytyčování. Ty
vždy neomylně vedl těmi nejkrásnějšími
a nejmalebnějšími kouty Protivínska, které
ohromily nejen účastníky z daleka, ale často
i zdejší rodáky. Stačí se koukat a chtít vidět,
Pokračování na následující straně
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Kamarád Josef Šedivý – Šeďa
Dokončení z předchozí strany
nejen ukrajovat kilometry. To bylo vždy
nevyřčené moto vytyčovaných tras.
Šeďa byl neodmyslitelným účastníkem
našich pravidelných tenisových a posléze
badmintonových turnajů. Při nich svým
klidem a nadhledem s humorem deptal
některé své soutěživější soupeře a často je
tím přiváděl na pokraj sportovního zoufalství. Zároveň byl nepřekonatelný v přípravě
turnajových výsledkových tabulek a řízení
rozvrhu jednotlivých utkání. Jeho jméno je
na poháru vítězů zvěčněno v mnoha letech.
Nemůžeme nevzpomenout naše páteční
večery, které jsme společně trávili desítky

let u pravidelného piva při často vášnivých
debatách o čemkoliv. Občasné zabijačky
u Nečasů si bez Šedi nejsme schopni vůbec
představit. Skvěle se vždy věnoval přípravě
zabijačkového guláše, nikdo si nedovolil mu
do toho kecat a výsledek byl vždy skvostný. Jeden pekáč pro děti a jejich maminky,
druhý pikantnější pro kamarády.
Všechna tato léta přinášela do společného kruhu kamarádů naše životní partnery
i nové kamarády. I Šeďa si přivedl svou
Věrku, která okamžitě zapadla a stala se
tak naší nedílnou součástí. A v tomto se nic
nezmění. Jinak bychom popřeli vše, co Šeďa
kdysi spoluzasil, co dlouhé desítky let rostlo, sílilo, trvalo a přetrvá dál. Kamarádství.

V pátek jsme uctili Šeďovu památku
zabijačkovým gulášem, který už bohužel
nebyl míchán jeho rukou. Živote, někdy
dokážeš bejt strašná kurva! Proč se náš
kamarád nesměl dočkat svého skutečného
nomen omen, dožít se svých šedin a v klidu
si jich užívat? S rodinou, s kamarády.
Zapad den, slunce svit
vymizel z údolí, z temen hor,
odpočiň každý kdos boží tvor.
V lesa klín padl stín, hasne již vatry zář.
Svatý mír kráčí z hor.
Usíná boží tvor.
Kamarádi a kamarádky

Za Pepou Šedivým…
Mé první fotbalové setkání s Pepou bylo v roce 1974. Začal jsem tehdy trénovat
starší žáky a Pepa za ně hrál. Ještě chvilku
předtím hrál za B, což byli vlastně mladší
žáci. On, vysoký jak jedle, mezi kluky, kteří
mu byli maximálně po prsa. Téměř v každém
zápase byla konfrontace, protože si všichni
soupeři mysleli, že jsem postavil „na černo“
dorostence. Začínal v brance, ale postupně
přešel do útoku. Pak asi nepokračoval jako
hráč, nějak jsme se míjeli. Setkali jsme
se coby fotbaloví spolupracovníci opět
po létech, když začali hrát kluci u Pavla
Novotného v mladší přípravce. Okamžitě
obětavě a naprosto samozřejmě plnil funkci
vedoucího mužstva. Člověka, který činnost
týmu organizuje, aby se trenér mohl věnovat
trénování. A ještě vede statistiky. A ty vedl
s nesmírnou pečlivostí. A navíc fotil, takže
jeho zásluhou se dostaly do archivu fotografie mužstev, u kterých pracoval a které
bychom nikdy neměli.
Vzpomínám si na odpoledne po turnaji
McDonalds cup na Hluboké v roce 2011,
kdy kluci včetně jeho staršího syna Filipa
jednoznačně turnaj vyhráli. Na jeho obličej,
zářící radostí a štěstím. Budu si ho pamatovat do smrti. Pak se Filip zranil a zranění mu
nedovolilo absolvovat ten nejvýznamnější
turnaj v jejich kariéře, celostátní finále.
Ale pracoval s ním dál, Filip se k fotbalu
postupně vrátil a pokračoval až do B týmu
dospělých. A Pepa stále pokračoval jako
vedoucí. Ještě na podzim jsme probírali
jeho další působení, měli jsme společnou
představu o tom, jak by naše B mělo vypadat. Naše plány nám zastavil COVID. Nám
na čas, Pepovi bohužel napořád.
Odešel nám další fotbalový obětavec.
Člověk, který fotbal miloval, byl ochoten
mu obětovat svůj volný čas a vedl k jeho
provozování své syny.
Pepo, díky za to množství práce, které
jsi pro protivínský fotbal vykonal. Čest tvé
památce.
za FK Protivín Václav Křišťál

Pepa Šedivý – starší žák v roce 1974 stojí 2. zleva

Jako vedoucí starších žáků v zadní řadě.
PROTIVÍNSKÉ LISTY 15. stránka

Náročný květen pro taekwondisty

ŠACH A MAT
SE RADUJÍ

Máme opravdovou radost z přihlášených zájemců do šachového klubu, který
jsme si dovolili v Protivíně založit. I přes
hlasy škarohlídů, že se zde těžko někdo
královskou hrou bude zabývat, jsme do toho
šli. A nemýlili jsme se! První zájemci už
rozehráli dramatické partie na dálku – kvůli
covidovým opatřením. V červnu se poprvé
sejdou v klubu a utkají se „tváří v tvář“.
Klub je stále otevřen novým zájemcům
všech generací a pohlaví.

Zleva Štěpán Měkuta, Vít Měkuta, Barbora Vaněčková, Aněžka Vaněčková,
Nikola Zobalová, Nela Štěrbová , Adéla Zobalová , Nella Kalíšková

Naši členové společně se členy z Prahy
a Kolína vyhráli 2. kolo online ligy poomsae – RETURN TO PLAY 2021 pořádané
Českým svazem taekwondo s podporou
Velvyslanectví Korejské republiky v Praze.
Cílem nebylo jen obhájit vítězství, ale také
poprvé v systému nového bodování získat
celkově přes 1000 bodů. Obojí se povedlo.
Taehan opět zvítězil s bodovým ziskem
1009 bodů.
Děkujeme všem závodníkům za jejich
obrovskou snahu, píli, odhodlání, čas
strávený natáčením závodních videí často
o víkendech a ve volném čase. Gratulujeme
všem účastníkům závodu! Výsledky protivínských taekwondistů:
1. místo – Barča Vaněčková,
Jana Vaněčková, Vít Měkuta
3. místo – Nella Kalíšková,
Anežka Vaněčková, Jiří Vaněček
4. místo – Adéla Zobalová, Nela Štěrbová,
Štěpán Měkuta, Nikola Zobalová
5. místo – Václav Strnad, Matěj Hudák
Pokračování na straně 20
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V sobotu 22. května nás skoro
po roce navštívil náš korejský mistr
LEE YOUN JAE
Tentokrát jsme cvičili na školním hřišti
kvůli vládnímu nařízení a byli jsme za to
moc rádi. Všichni cvičenci si užili mistra
a jeho předaných zkušeností. Tento seminář
byl zároveň průpravným pro Nellu Kalíškovou, která se připravovala na zkoušku
1 kup – nejvyšší žákovský stupeň a též Nelu
Kondrádová, která trénovala na zkoušku 1
dan – černý pásek. Mistr byl spokojený,
že naši cvičenci nic nezapomněli a dali
do cvičení vše.

Možná i vás bude zajímat, že mezi vášnivé hráče šachu se zařadil Přemysl Otakar I.,
Jan Lucemburský, Jiří z Poděbrad a Vladislav Jagellonský. Dost možná proto se hra
nazývá „královskou“. V dobách husitských
si touto hrou zpestřovali chvíle před dalším
vojenským tažením i husité. V dobách svého mládí patřil mezi velké příznivce šachu
i mistr Jan Hus. Také propagátor myšlenky
„Škola hrou“ Jan Amos Komenský, který
šachy s oblibou hrál se svým přítelem malířem Rembrandtem. Ostatně, Komenského
by jistě potěšilo, kdyby věděl, že se šachy
začnou zavádět jako výukový předmět
do některých škol.
Zveme tě ke hře, která tříbí improvizování, logické myšlení a charakterové
vlastnosti.
Těší se na tebe Šach + Mat a spol.
Kontakt: 775 941 105 pan Novák

Fotbalové informace
Jak Protivín bojoval o postup do nejvyšší krajské soutěže V.
1997/98
Týden před zahájením přípravy na tuto
sezónu mi oznámil trenér Ptáček, že
dostal nabídku z Písku a že od Áčka
odchází. Horečně jsme ve výboru
přemýšleli, kdo by ho mohl nahradit,
a padlo jméno Jiřího Antoše. Mně se
moc nechtělo, měl jsem ho zafixovaného jako „lampasáka“, důstojníka,
které jsem moc nemusel. Ale jel jsem
za ním. A on, pro mne velmi překvapivě,
na naši nabídku kývl. Jak k nám přišel,
a jak se vyvíjel náš vztah, když jsme se
poznávali, jsem popsal v knížce o 100
letech protivínského fotbalu.
Sezónu jsme tradičně zahájili prohrou,
jako minulé postupové. Pak už ale
začala fungovat chemie mezi trenérem
a týmem a mužstvo začalo šlapat. V 7.
kole po vítězství na Igle ČB, kde Jirka
Sajtl nachytal brankáře střelou z půli
hřiště, jsme šli do čela. Po podzimu jsme
měli čtyřbodový náskok.
Za první dva jarní zápasy jsme jej ale
ztratili. Prohra ve Volyni byl, jak se říká
zářez. Vedli jsme, nedali další šance,
rozhodčí velmi přísný – 2 ČK za běžné
zákroky soupeři nepískané. Soupeř
vyrovnal. Když to vypadalo na remízu,
byly nastavené 4 minuty. V nich byl
nejdříve penaltově faulován Chalupa –
bez odezvy, a vzápětí z dvojnásobného

ofsajdu soupeř rozhodl. V druhém zápase s Frymburkem se narodila po drtivém
náporu po celý zápas pouze remíza.
Nebyla to až tak jarní spanilá jízda, ale
protože soupeři pod námi naštěstí také
ztráceli, drželi jsme se stále v čele. Tři
kola před koncem jsme hostili v taKonečná tabulka 1997/98

bulce druhou Blatnou a bylo jasné, že
to je rozhodující boj. Po vítězství 2:0
brankami Bláhy a Sládka se náš náskok
zvýšil na 4 body, měli jsme lepší skóre
i vzájemné zápasy. Referát z Mladé
fronty dokazuje, že naše vítězství bylo
Pokračování na straně 18

Nejlepší střelci

Článek z Mladé fronty

Soupiska FK Protivín
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Jak Protivín bojoval o postup do nejvyšší krajské soutěže V.
Pokračování ze strany 17

zasloužené. Postup byl na dosah. Potvrzen byl až v předposledním kole doma
s Týnem. Oslavy byly velkolepé, před
sezónou s postupem nikdo nepočítal,
čekalo se, jak si trenér s týmem sedne.
A sedli si spolu tak, že z toho byla spolupráce na 9 let.
Když se dívám na fotografii z oslav
postupu, musím říci, že i tento tým měl
své hvězdy a dělníky. Vzadu zkušení
Jirka Sajtl a Milan Motyčák, na pravé
straně v nejlepší fazóně své kariéry
Petr Bláha, uprostřed neúnavný Martin
Kušnierik a špílmachr Petr Bečvář,
a v útoku obávaná dvojka – Tomáš Chalupa, Roman Sládek. Zejména Roman
Sládek byl střeleckou hvězdou týmu,
stal se i nejlepším střelcem soutěže.
Fantastickou sezónu měl i Petr Němec
ve středu zálohy. A je nutné říci, že když
zrovna někteří neměli svůj den, další je
plnohodnotně nahradili.

A FK Protivín na radnici při příležitosti postupu do KP
Stojící zleva: Bečvář, Motyčák, Bartuška, L. Dubský, Sládek, J. Dubský, Chalupa, Hesoun,
Bláha, Eliášek, starosta Vojík, Koukol, předseda FK Křišťál, Jak. Křišťál, vedoucí Zoubek,
trenér Antoš
Sedící zleva: Němec, Kušnierik, Sajtl, P. Jíra, Srkal, Němeček, Sláma, Kořán, M. Rajtoral

2015/16
O této postupové sezóně jsem Vás,
čtenáře Protivínských listů, informoval
s mnohem většími emocemi po celou
sezónu. Měla úplně jiný průběh než ty,

o kterých jsem doposud psal. Nezačali
jsme prohrou, naopak jsme vyhráli
na horké půdě v Týně a ve druhém
zápase poslali domů Sezimovo Ústí se
sedmičkou. Po podzimu bez prohry,

pouze s jedinou remízou, na konci celé
sezóny jediná prohra v Bernarticích,
kde se nám to utkání vůbec nepovedlo.
Dnes vzpomínám na průběh úspěšné
sezóny za pomoci serveru Jihočeský
fotbal, ve kterém vyšel tento článek
po remíze v posledním zápase s Týnem.
Pokračování na straně 19

Snímek z článku ve větším provedení.
1. společné foto bezprostředně po utkání
s výbory a bubeníky. Někteří hráči shodili
plnovousy ihned po utkání v šatně.
PROTIVÍNSKÉ LISTY 18. stránka

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností.
Autor křížovek P. Šoba
Neříkej, že to nejde. Tajenka (1. – 3. díl). Tomáš Baťa.
Vyluštěnou tajenku zašlete do 2. července 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 květnových novin získává paní Rožboudová. Gratulujeme!

Jak Protivín bojoval o postup do nejvyšší krajské soutěže V.
Dokončení ze strany 18

Druhý snímek je ze zpáteční cesty do Protivína. Jako
odpověď některým bernartickým hráčům a fanouškům,
kteří se po naší prohře nechovali zrovna sportovně.
Nějak tak jim kluci chtěli říci – my jsme tam, a co vy?
Takhle vypadala
konečná tabulka

VK
PROTIVÍNSKÉ LISTY 19. stránka

Fotbalové
informace
Snížení počtu nakažených nemocí Covid
19 ve druhé polovině května znamenalo
zmírnění vládních opatření a tím se trošku
rozjely i sportovní aktivity. A tým sehrál dvě
tréninková utkání, v obou se mu podařilo
zvítězit.
FK Protivín – Čkyně 3:1 (1:0)
Branky: Z. Vorel, Rotbauer, Hrachovec
Sestava: Hanus (Barbotkin) – Rothbauer,
Kvasnička, Vojta, Štěpka, Zach, Buko,
T. Vojík, Hrachovec, Z. Vorel, Kasík, M. Říha ml., Hrynevich
Domácím chybělo z různých důvodů 6 hráčů, přesto tato příprava splnila svůj účel.
Na hráčích byla sice dlouhá přestávka znát,
ale nešetřili se a jejich snaha vedla k solidní
hře. Po poločase vedli Protivínští gólem
Z. Vorla, po změně stran přidali další dva
a začali hrát trochu lehkomyslně. Soupeř
vycítil šanci a v závěru zkorigoval.
FK Protivín – FC Milevsko 4:1 (2:0)
Branky: Z. Vorel 2, Kasík 2
Sestava: Barbotkin (Hanus) – Rothbauer,
Vojta, Štěpka, Zach, Uhlík, Hrachovec,
Buko, T. Vojík, Z. Vorel, Nedvěd, Kasík,
Hrynevich
Znovu v neúplné sestavě předvedli Protivínští opět solidní výkon a zaslouženě porazili
nebezpečného soupeře, který svůj kádr hodně omladil. Navíc dávali moc pěkné branky,
které vždy potěší oko fotbalového fanouška.
Zejména branka Z. Vorla z trestného kopu
volala po zařazení do televizních „Branek
týdne“. Konečně se gólově prosadil i Kasík,
kterému to tam v posledním období vůbec
„nepadalo“.
OFS Písek pružně zareagovalo na novou
situaci a připravilo trochu restart organizací tzv. „COVID soutěží.“ Do soutěží se
přihlašovaly kluby na základě dobrovolnosti
a svaz vytvořil soutěže, které se budou hrát
do konce června. Z protivínských mužstev
se přihlásily přípravky a žáci.

Vážení přátelé pěší i cykloturistiky, oznamujeme vám, že CESTA K PROTIVÍNU
se bude konat v sobotu 18. září 2021.
Ke změně termínu (původně avizovaný byl
termín 11. září 2021) nás dovedla skutečnost, že v tomto termínu bude v Protivíně
startovat III. etapa mezinárodního cyklis-

tického závodu Okolo jižních Čech. Přece
jen se nemůžeme srovnávat s profesionálními cyklisty :-) a pro zajištění bezpečnosti
všech, kteří přijdou na naší Cestu k Protivínu, jsme zvolili přesunutí na další týden.
TJ Slavoj, turistický oddíl

Náročný květen pro taekwondisty
Sobota 29. května byla ve znamení
zkoušek. Naše dvě svěřenkyně Nella Kalíšková a Nela Kondrádová dělaly v Kolíně
zkoušky na vyšší a mistrovský stupeň.
Dopoledne od 9 do 12 hodin probíhal seminář a ve 13 hodin byly zahájeny zkouš-

ky na technické stupně. Nella Kalíšková
zvládla nejvyšší žákovský stupeň na 1 kup.
Její cesta studia bojových umění nekončí,
je krůček od černého pásu, kde teprve vše
začíná nanovo. Jako Nela Kondrádová, která
se dva roky připravovala na černý pás. Obě
naše svěřenkyně uspěly a tak jim patří velká
gratulace.

Na fotografii je Nela Kondrádová
s mistrem při předání černého pásku.

Na snímku Nella Kalíšková s mistrem pře
dání certifikátu o složení zkoušky na 1kup.

Dokončení ze strany 16

Výsledky prvního kola:
FK Protivín – TJ Hradiště st. žáci 2:3
Branky: T. Malý, Kříž
FK Protivín – TJ Hradiště ml. žáci 1:14
Branka: Podlešák
Možná překvapí výše prohry, ale zatímco
FK Protivín posunul kategorie o rok výš
a připravuje se tak tím na příští sezónu,
většina týmů dohrává ve starých sestavách.
Přípravky své zápasy také odehrály. Ale
na doporučení FAČR jejich výsledky
nezveřejňujeme. Zážitkem je vidět v akci
úplně ty nejmenší, ročníky 2014 a 2015. Své
zápasy hrají s takovou vervou a nadšením,
že to až vhání slzy do očí. Nic nevadí, že si
občas pletou strany a útočí na vlastní branku, vždy si to uvědomí a hledají tu správnou.
Václav Křišťál
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