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Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás informovat o dokon-

čené revitalizaci prostranství u městského 
hřbitova v Protivíně. Byly zde odstraněny 
staré nevyhovující thuje a prostor byl vy-
užit na zřízení nových parkovacích míst. 
Dále jsme prostor využili způsobem, který 
nám umožňoval zde umístit tolik potřebné 
sociální zařízení. Projektová dokumentace 
vyřešila umístění tohoto zařízení tak, aby 
ve skutečnosti nebylo vidět a pohledově 
nerušilo ucelený prostor hřbitova.

Po této rekonstrukci máme náš městský 
hřbitov kompletně zrekonstruovaný, a to 
jak hlavní budovu, tak prostranství uvnitř 
i vně hřbitova.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ – HŘBITOV PROTIVÍN

Foto Mgr. Martin Johanna

Foto Mgr. Martin Johanna

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 6. 10. 2021

– schvaluje
 cenovou nabídku na výkon koordinátora BOZP akce 

„Protivín – Obnova vodovodu a kanalizace a rekon-
strukce ulice Oborská“ podanou Ing.  Romanem 
Honzíkem, Jeřábkova 882, 399 01 Milevsko

– schvaluje
 cenovou nabídku na autorský dozor akce „Protivín- 

Obnova vodovodu a kanalizace a rekonstrukce ulice 
Oborská“ – část komunikace podanou Geodetickou 
kanceláří Plavec – Michalec, Budovcova 2530, 397 01 
Písek

– schvaluje
 smlouvu o  poskytování autorského dozoru na  akci 

„Protivín – Obnova vodovodu a kanalizace a rekon-
strukce ulice Oborská“ – část vodovodu a kanalizace, 
podanou VAK projektem, s.r.o., Boženy Němcové 
12/2, 370 01 České Budějovice

– souhlasí
 s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby 

„Oprava komunikace v k.ú. Maletice“

 a souhlasí
 s obesláním níže uvedených firem k podání nabídky:
 1. Temstav AB, s.r.o., Písecká 415, 
 375 01 Týn nad Vltavou

 2. Penam stavební s.r.o., Sedlec 22, 
 375 01 Týn nad Vltavou

 3. Ing. Václav Pekárek, Chlumec 71, 
 373 41 Olešník

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM PROTIVÍN ZE DNE 12. 10. 2021
1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontrolu 

usnesení ze zasedání zastupitelstva města Protivín 
konaného dne 3. 6. 2021 a 29. 6. 2021.

2.1 Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej 
pozemku p. č. 2299, lesní pozemek o výměře 2954 
m2 v k.ú. Záboří u Protivína.

2.2  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej 
pozemku p. č. 476/8, ostatní plocha, ostatní komu-
nikace o výměře 168 m2 v k.ú. Těšínov u Protivína.

2.3  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
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 k.ú. Protivín 
a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

2.4  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje darování 
pozemku p. č. 1688, ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Maletice od paní Vy-
sloužilové a pověřuje starostu podpisem darovací 
smlouvy.

2.5   Zastupitelstvo města Protivín
 1. schvaluje záměr prodeje těchto nemovitostí: 

dle nabídky č. 1
 – p. č. 3/1 o vým.980 m2 součástí je stavba č. p. 4
 – p. č. 3/5 o vým.1849 m2

 – p. č. 5 o vým. 225 m2 součástí je stavba č. p. 518
 – p. č. 6 o vým. 165 m2

 – p. č. 7 o vým. 439 m2 součástí je stavba č. p. 3
 – p. č. 8 o vým. 599 m2 součástí je stavba č. p. 2

Pokračování na straně 3   
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ÚPRAVY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE POKRAČUJÍ

V době podzimních prázdnin se řeme-
slníci podle plánu opět vrátili do historické 
budovy. Na řadu se při postupné rekon-
strukci dostala kancelář školy. Poškozené 
stupně před vchodem od školního hřiště 
nahradili zedníci širokým stupněm se dvěma 
čistícími rošty.

V kanceláři jsme vyměnili elektroinsta-
laci, podlahu, snížili jsme strop, instalovali 
nové osvětlení. Také nábytek ze šedesátých 
let byl vyměněn. K modernizaci patří také 
dokončení systému bezpečnostních kamer 
u vstupních dveří.

za ZŠ Protivín Tamara Vojtěchová

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA A SEMINÁŘE

Naši žáci mají příležitost vyzkoušet si 
v rámci celodenních workshopů řemeslné 
dovednosti. Dívky připravují ve cvičné 
kuchyňce krásné a chutné výrobky ve spo-
lupráci s odbornicí z praxe paní Návarovou. 
Odborníkem z praxe pro chlapce je pan 
Grammetbauer. S mistry řemeslného obo-
ru spolupracují vyučující paní Závorková 

a pan Linhart. Díky jejich součinnosti je 
výuka zajímavější. V rozvrhu však záro-
veň mají žáci 9. ročníku zařazen seminář 
z matematiky a českého jazyka a přípravu 
na přijímací zkoušky. Věříme, že dílny a se-
mináře pomohou dětem v době rozhodování 
o volbě povolání.

T. Vojtěchová

EXKURZE DO DDM PÍSEK

Ve středu 20. října se v rámci předmě-
tu „nová” informatika žáci 6. ročníku na-
ší školy zúčastnili exkurze v DDM Písek, 
kde na ně čekaly 3D tiskárny, robotické 
stavebnice  a  strategická  matematická 
hra. Žáci z 6. B se rozdělili na 2 skupinky. 
Děvčata se šla seznámit s 3D tiskárnami 
a výrobky z nich, se skenerem a s progra-
my na 3D modelování. Pro chlapce byla 
připravena pěkná přednáška o robotech 
a programování u nás i ve světě. Po diskusi 
na toto téma si menší skupinky žáků sesta-
vily lego robota, oživily ho přes bluetooth 
a blokově ho naprogramovaly. Všichni 
byli nadšení, jak je robůtci podle zadaných 
příkazů poslouchali. Děvčata a chlapci se 
pak v činnostech prohodili. Mezitím, co se 
6. B věnovala robotice, třída 6. A se vydala 
jako agenti S.H.I.E.L.D. na únikovou hru. 
Rozdělili se do týmů, navrhli si název a byli 
zavřeni do jednotlivých místností, kde se 
prostřídali. V místnostech plnili zajímavé 
matematické, logické a jiné úkoly. Pracovali 
se zlomky, římskými číslicemi, ale i vážili, 
cvičili a řešili grafy. Nejvíce se žákům 
líbilo na střelnici, kde počítali tematické 
úlohy a dokonce stříleli z airsoft pistole 
na plastové kuličky. Svojí trefou získali 
pro skupinu další body. Po vyhodnocení 
si všichni účastníci domů přivezli píšťalku 
vytištěnou na 3D tiskárně.

Ing. Eva Hroudová,
ZŠ Protivín
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Dopravní nehoda
 Na protivínském náměstí došlo dne 

4. října v podvečer k menší dopravní ne-
hodě. Řidič osobního automobilu značky 
Citroen couval a přehlédl za sebou 
zaparkovaný osobní automobil značky 
Opel a došlo ke střetu. Policisté u řidiče 
provedli dechovou zkoušku, která byla 
negativní. Nehodu vyřešili na místě ulo-
žením pokuty. Škoda na vozidlech byla 
v řádech tisíců korun.

Podzim na silnicích
 Podzim s sebou přináší sychravější poča-

sí a současně i nepříznivé podmínky pro 
provoz na silnicích. Řidiči musí počítat 
s tím, že se mohou častěji vyskytovat 
mlhy a někdy i námraza. Vozovka bývá 
více než jindy mokrá, pokrytá spadaným 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM PROTIVÍN ZE DNE 12. 10. 2021

  Dokončení ze strany 1

 – p. č. 9 o vým. 492 m2 součástí je stavba č. p. 519
 – p. č. 10 o vým 1279 m2

 2. ukládá starostovi města jednat s  vybraným 
zájemcem

 3. ukládá správě majetku připravit na  příští 
zasedání ZM smlouvu o smlouvě budoucí kupní, 
harmonogram vystěhování.

2.6  Zastupitelstvo města Protivín vydává obecně 
závaznou vyhlášku města Protivín č. 2/2021 
o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství.

2. 7  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Rozpočto-
vé opatření č. 3 v předloženém znění.

2.8  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Závěrečný 
účet města za rok 2020 a Zprávu o výsledku pře-
zkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad.

2.9  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje uzavření 
dohody o  změně obecní hranice mezi městem 
Protivín a  obcí Tálín s  tím, že bude provedena 
změna obecní hranice a  to tak, že parcela KN 
408/7 o výměře 269 m2 přechází z k.ú. Tálín do k.ú. 
Selibov.

3.  Zastupitelstvo města Protivín
 I. bere na vědomí dokumentaci změny č. 2 územ-

ního plánu Protivín dle přílohy tohoto usnesení, 
výsledky projednání změny č. 2 územního plánu 
Protivín.

 II. konstatuje po  předchozím prověření podle 
ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon), že změna č. 2 
územního plánu Protivín není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje ČR ve  znění jejích aktualizací 
č. 1-5, se Zásadami územního rozvoje Jihočeského 
kraje ve znění jejich aktualizací č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
se stanovisky dotčených orgánů ani se stanoviskem 
Krajského úřadu Jihočeského kraje.

 III. rozhoduje o  námitce uplatněné k  návrhu 
změny č. 2 územního plánu Protivín, takto:

 Námitka uplatněná dne 28. 6. 2021, zaevidovaná 
č.j. MUPI/2021/26143,

 se zamítá.

 Znění námitky:
 a) V  případě výstavby několikapodlažní budovy 

na parcelách p. č. 130/2 a 129 v kat. území Protivín 
dojde ke zhoršení podmínek užívání mého pozemku 
zvýšením hluku a prašnosti při stavbě i následném 
užívání. Dojde k  narušení užívání relaxační zóny 
zahrady zastíněním a  snížením doby slunečního 
svitu. Sníží se pohoda mého bydlení tím, že bude 
do naší zahrady vidět.

 Odůvodnění uplatněné námitky: V současné době je 
na sousedním pozemku pouze zahrada. Díky tomu 
na  můj pozemek svítí celý den slunce. V  této části 
zahrady máme relaxační část zahrady s posezením. 
Stavbou několikapodlažní budovy na  sousedním 
pozemku bude využívání mého pozemku k  těmto 
účelům výrazně narušeno. Zvýší se hluk a prašnost. 
Do  zahrady bude vidět minimálně z  vyšších pater 
domu. Bude narušený výhled z  oken obytných 
místností domu a terasy v patře domu.

 b) Dojde ke snížení hodnoty mého pozemku.

 Odůvodnění uplatněné námitky: V souvislosti s výše 
uvedenými důvody dojde ke  snížení hodnoty mé 
nemovitosti při možném prodeji.

listím nebo i znečištěná zemědělskou 
technikou, která vyjíždí z polí. S tím 
vším je třeba počítat a přizpůsobit tomu 
svoji jízdu. Policisté žádají řidiče, aby 
si uvědomili, že rychlá jízda a prudké 
brzdění je na mokré silnici pokryté listím 
opravdu značný risk, který nemusí vždy 
vyjít. Předvídat a být opatrný se vyplácí.

 Protože pozdě svítá a brzy se stmívá, 
měli by řidiči vždy před jízdou zkon-
trolovat, zda je jejich vozidlo řádně 
osvětleno a zda jsou světlomety čisté. 
Stále také jezdí řidiči, kteří i za snížené 
viditelnosti, za šera, mlhy, hustého deště 

či sněžení, nechávají vozidlo osvícené 
pouze denním svícením. Jsou tak osvět-
leni pouze předními světlomety a zezadu 
se pro ostatní účastníky provozu stávají 
neviditelnými a ohrožují tím bezpečnost 
svoji, ale i všech ostatních řidičů.

 Chodci a cyklisté nezapomínejte na re-
flexní oblečení a dostatečné osvětlení 
svých kol.

Krádež zahradního nábytku
 Dvacetitisícovou škodu způsobil zatím 

nezjištěný zloděj, který v noci ze 16. 
na 17. října vnikl na zahradu u domu 
v Protivíně v ulici Pod lesem, kde z te-
rasy odcizil set zahradního nábytku. 
Pachatel odnesl stůl a šest židlí i textilní 
potahy a petrolejovou lampu.

Poštovní schránka
 Protivínští policisté vyjížděli 12. října 

odpoledne do Milenovic, kde kdosi po-
škodil oplocení domu, plaňky u stodoly 
a odcizil poštovní schránku a květináč. 
Policisté případ řeší jako přestupek proti 
majetku.

 IV. vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) 
a podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití 
§ 55b odst. 7 stavebního zákona a § 171 až 174 zá-
kona 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 
předpisů (správní řád) změnu č. 2 územního plánu 
Protivín.

 V. ukládá starostovi města, prostřednictvím Měst-
ského úřadu Písek, odboru výstavby a územního 
plánování (pořizovatel změny č. 1 územního plánu 
Protivín), zajistit:

 • Uložení dokumentace změny č. 2 územního plánu 
Protivín opatřené záznamem o účinnosti, dokladů 
o pořizování změny č. 2 územního plánu Protivín 
a úplného znění územního plánu Protivín po vydání 
změny č. 2 opatřeného záznamem o  účinnosti 
na městě Protivín.

 • Předání dokumentace změny č. 2 územního 
plánu Protivín opatřené záznamem o  účinnosti 
a úplného znění změny č. 2 územního plánu Pro-
tivín po vydání změny č. 2 opatřeného záznamem 
o  účinnosti Krajskému úřadu Jihočeského kraje, 
odboru regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a  investic, Městskému úřadu 
Protivín, odboru výstavby, dopravy a ŽP (stavební 
úřad) a Městskému úřadu Písek, odboru výstavby 
a územního plánování – odd. územního plánování 
a památkové péče (úřad územního plánování).

4.1 Zastupitelstvo města Protivín jmenuje do školské 
rady 2 své zástupce

 – paní Bc. Pavlu Sajtlovou a pana Martina Zoubka.

4.2  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku p.  č. 831, ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 965 m2 v k.ú. Milenovice a pově-
řuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
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PI

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 29. 9. 2021

– bere na vědomí materiál, který půjde 
do zastupitelstva města Protivín v tom-
to znění:

 Zastupitelstvo města Protivín

 1. bere na  vědomí dokumentaci 
změny č. 2 územního plánu Protivín 
dle přílohy tohoto usnesení, výsledky 
projednání změny č. 2 územního plánu 
Protivín.

 2. konstatuje po předchozím prověření 
podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (stavební zákon), že změna 
č. 1 územního plánu Protivín není v roz-

Přijmeme šikovnou šičku,  
švadlenu, krejčovou  

se smyslem pro detail.

Vyučení v oboru není nutné.  
Jedná se o šití sportovních produktů.

Trička, dresy, trenýrky a teplákové 
soupravy. Mzda 16-20 tisíc dle zruč-
nosti. Příspěvek na dopravu. Lokalita 

Protivín. Jednosměnný provoz.

Nástup možný ihned. 

Petr Bečvář – BESPO
Masarykovo nám. 24

398 11 Protivín
Tel. +420 736 634 043

poru s Politikou územního rozvoje ČR 
ve znění jejích aktualizací č. 2–5, se Zá-
sadami územního rozvoje Jihočeského 
kraje ve znění jejich aktualizací č. 1, 2, 
3, 5, se Zásadami územního rozvoje 
Jihočeského kraje ve  znění jejich ak-
tualizací č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, se stanovisky 
dotřených orgánů ani se stanoviskem 
Krajského úřadu Jihočeského kraje.

 3. rozhoduje o  námitce uplatněné 
k návrhu změny č. 2 územního plánu 
Protivín, takto:

 Námitka uplatněná dne 25.10.2018, 
zaevidovaná č.j. MUPI/2018/45022, se 
zamítá.

 Znění námitky:
 1) V případě výstavby několikapodlažní 

budovy na  parcelách p.č. 130/2 a  129 
v kat. území Protivín dojde ke zhoršení 
podmínek užívání mého pozemku 
zvýšením hluku a  prašnosti při stavbě 
i  následném užívání. Dojde k  narušení 
užívání relaxační zóny zahrady zastíně-
ním a  snížením doby slunečního svitu. 
Sníží se pohoda mého bydlení tím, že 
bude do naší zahrady vidět.

 Odůvodnění uplatněné námitky: V sou-
časné době je na  sousedním pozemku 
pouze zahrada. Díky tomu na  můj po-
zemek svítí celý den slunce. V této části 
zahrady máme relaxační část zahrady 
s posezením. Stavbou několikapodlažní 
budovy na sousedním pozemku bude vy-
užívání mého pozemku k těmto účelům 
výrazně narušeno. Zvýší se hluk a praš-
nost. Do zahrady bude vidět minimálně 
z  vyšších pater domu. Bude narušený 
výhled z oken obytných místností domu 
a terasy v patře domu.

 2) Dojde ke  snížení hodnoty mého po-
zemku.

 Odůvodnění uplatněné námitky: V sou-
vislosti s výše uvedenými důvody dojde 

ke  snížení hodnoty mé nemovitosti při 
možném prodeji.

 4. vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon) 
a podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, 
za použití § 55b odst. 7 stavebního zá-
kona a § 171 až 174 zákona 500/2004 
Sb., správní řád ve  znění pozdějších 
předpisů (správní řád) změnu č. 2 
územního plánu Protivín.

 5. ukládá starostovi města, prostřednic-
tvím Městského úřadu Písek, odboru 
výstavby a  územního plánování (po-
řizovatel změny č. 1 územního plánu 
Protivín), zajistit:

• Uložení dokumentace změny č. 2 
územního plánu Protivín opatřené 
záznamem o účinnosti, dokladů o po-
řizování změny č. 2 územního plánu 
Protivín a  úplného znění územního 
plánu Protivín po  vydání změny č. 2 
opatřeného záznamem o  účinnosti 
na Městě Protivín.

• Předání dokumentace změny č. 2 
územního plánu Protivín opatřené 
záznamem o účinnosti a úplného znění 
změny č. 2 územního plánu Protivín 
po  vydání změny č. 2 opatřeného 
záznamem o  účinnosti Krajskému 
úřadu Jihočeského kraje, odboru 
regionálního rozvoje, územního plá-
nování, stavebního řádu a  investic, 
Městskému úřadu Protivín, odboru 
výstavby, dopravy a ŽP (stavební úřad) 
a Městskému úřadu Písek, odboru vý-
stavby a  územního plánování – odd. 
územního plánování a  památkové 
péče (úřad územního plánování)

– souhlasí s  prodejem částí pozemku 
p.č. 32/1, ostatní plocha, ostatní komu-
nikace o výměře cca 5 m2 a cca 11 m2 
v k.ú. Milenovice a ukládá FO – správě 
majetku zveřejnění záměru prodeje 
těchto dílů pozemku

– nesouhlasí s  podnájmem části pro-
pachtovaného pozemku p.č. 100/139, 
ostatní plocha, manipulační plocha 
o  výměře cca 1 m2 v  k.ú. Protivín 
na umístění reklamní klece firmě Uni-
les, a.s. Rumburk

ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE/SERVIS

OK electric
739 664 789

   www.okelectric.cz  •  krejci@okelectric.cz

Kotelny a tepelná  
čerpadla

Rekuperace

Elektroinstalace 
a hromosvody

PI

PI
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RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 14. 10. 2021
– bere na vědomí  
 žádost p. Jezla o ukončení nájemní smlouvy na pro-

nájem skladu – garáže v č.p. 202 Protivín dohodou 
ke dni 30. 9. 2021,

– souhlasí
 s ukončením nájemní smlouvy ke dni 31. 10. 2021  

a ukládá
 FO - správě majetku zveřejnění záměru pronájmu NP 

v č.p. 202 Protivín

– souhlasí
 s předloženým návrhem uložení plynovodu na po-

zemku parc. č. 2799/2 v k.ú. Protivín v rámci stavby 
„Ekologizace vytápění budov areálu SŽ v ŽST Protivín“

– vyhlašuje
 inventarizaci ke dni 31. 12. 2021
– schvaluje
 plán inventarizace veškerého majetku
– schvaluje
 ústřední inventarizační komisi ve  složení: Hlaváč 

Jaromír, Říhová Jaroslava, Nečasová Svatava;
 dílčí inventarizační komise ve  složení: komise 

č. 1: předseda Zoubková D., členové Koudelková 
Š. a  Burdová J.; komise č. 2: předseda Řehoř J., 
členové Sajtlová P.  a  Uhlířová I.; komise č. 3: 
předseda – Křišťálová V., členové – Roušalová E. 
a Roušalová E. ml.; komise č. 4: předseda – Vla-

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do prosincových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 29. 11. 2021
do 12 hodin.

NOVINY VYJDOU
v pondělí 13. 12. 2021  

Město Protivín spadá do skupiny obcí 
Jihočeského kraje,  kde  došlo k  detekci 
přetrvávajícího  překročení  imisního 
limitu  pro  znečišťující  látku  benzo(a)
pyren. Benzo(a)pyren je do ovzduší vy-
pouštěn  majoritně  z  lokálních  topenišť 
(zejména z nevyhovujících kotlů a topidel 
na uhlí a dřevo), avšak dodržením zásad 
správného vytápění je možné dosáhnout 
výrazného snížení jeho emisí.

Mezi nejčastější chyby patří volba 
nevhodného paliva. V kotlích či kamnech 
je nutné spalovat pouze takové, které bylo 
určeno výrobcem, a na které bylo zařízení 
testováno při uvedení na trh. Jako konkrétní 
příklady lze uvést spalování hnědého uhlí 
v litinových kotlích určených pro uhlí černé 
anebo koks, spalování uhelných sort, které 
je zákonem zakázáno (lignit, uhelné kaly 
apod.). V případě kusového dřeva se jedná 
zejména o nedodržení předepsaného obsahu 
vody v něm (spalování dřeva mokrého, ne-

Zásady správného vytápění
dostatečně vysušeného). Vyšší vlhkost pa-
livového dřeva vede nejen ke zvýšení emisí 
znečišťujících látek, ale i ke ztrátám tepla, 
kdy veškerou nadbytečnou vodu je nejprve 
nutno odpařit. Horší hoření je pak nejenom 
nehospodárné, ale vede i k zanášení kotle 
a spalinových cest a vyšší spotřebě dřeva 
jako takového. Optimální je skladovat dřevo 
v zastřešeném, avšak větratelném dřevníku 
izolovaném od země, a to nejméně po dva 
roky. V případě spalování pelet volit pelety 
kvalitní – certifikované.

Zvláštní kapitolou je spalování odpadu. 
Nejedná se jen o zbytky nejrůznějších plastů 
z domácností, ale i části nábytku, oken či 
například pražců, byť dřevěných. Podobný 
materiál bývá zpravidla kontaminován mo-
řidly a barvami, přičemž starší kusy dřeva 
mohou být mořeny dokonce rtutí či karci-
nogenními látkami na bázi dehtu. Naopak 
současné standardní euro-palety nebývají 
nikterak chemicky ošetřeny, jejich spalování 
je tedy možné.

Pomineme-li, že spalování odpadu je 
činností odporující zákonu, finanční úspora 
je nepatrná v porovnání s náklady při řešení 
možného poškození zdroje, ve kterém je od-
pad spalován. Jedná se například o působení 
přílišného nárazového tepelného zatížení či 
zvýšenou korozi.

V případě kotle samotného je nutné 
se zaměřit na jeho výkon, jenž musí být 
odpovídající tepelné potřebě vytápěného 
objektu, s přihlédnutím k případné rekon-
strukci zahrnující například výměnu oken 
či zateplení, díky které se potřeba tepla 
snížila. Naddimenzované kotle provozované 
při příliš nízkém výkonu, vykazují vyšší 

množství emisí. Problém lze řešit instalací 
akumulační nádoby. Kotli také musí odpoví-
dat spalinové cesty (čili kouřovod a komín), 
které musí splňovat požadavky na teplotu 
a tah. Zejména moderní kotle jsou na tah 
komína poměrně náročné. Výměnu kotle 
je proto vhodné konzultovat s kominíkem 
předem, stejně jako samotnou instalaci 
přenechat odborníkům.

V současnosti jsou na trh dodávány pou-
ze kotle splňující požadavky Ekodesignu. 
Současně jsou kotle (dle ČSN EN 303-5) 
zařazovány dle emisí a účinnosti do tříd 1–5, 
kdy kotle tříd 1 a 2 bude od září roku 2022 
zakázáno používat. Splnění vyšších tříd je 
u některých kotlů s ručním přikládáním 
podmíněno instalací akumulační nádoby, 
díky které nemusí být zdroj provozován 
při sníženém výkonu, jenž zpravidla vede 
k vyšším emisím.

V případě moderních kotlů je též důle-
žité dodržovat předepsané postupy jejich 
používání. U zařízení s ručním přikládáním 
jsou zásadními momenty zátop a přikládání, 
protože právě tehdy vzniká největší množ-
ství emisí a odchýlení od správného postu-
pu může tyto emise ještě zvýšit. Podobný 
problém může nastat i při přiložení příliš 
velkého množství paliva v situaci, kdy již 
odběr tepla není zajištěn.

Závěrem je důležité připomenout neza-
nedbání předepsané údržby zařízení a řešení 
případných závad (opět zejména v otázce 
moderních kotlů) přenechat odborníkům.

Zdroj: MŽP
Ing. Jaroslava Lidová,

odbor výstavby, dopravy  
a ŽP MěÚ Protivín

chová H., členové – Kuželová M. a Tomšovicová D.
– schvaluje
 likvidační komisi ve složení: předseda – Jandová O., 

členové – Kostohryz D. a Bína J.
– ukládá
 finančnímu odboru - správě majetku zaslání pověření 

členům komisí a zajištění inventarizace

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 3. 11. 2021
– schvaluje
 aktualizaci Povodňového plánu města Protivín – rok 

2021
 a bere na vědomí
 podněty občanů týkající se zejména protipovod-

ňových opatření včetně následných stanovisek či 
vyjádření OVDŽP

– ukládá
 odboru výstavby, dopravy a  ŽP ve  spolupráci s  OS 

Technické služby Protivín provést aktualizaci, resp. 
zpracovat nové znění Obecně závazné vyhlášky 
města Protivín o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů a  nakládání se stavebním 
odpadem na území města Protivín a tuto předložit 
zastupitelstvu města ke schválení

– jmenuje
 pana Jaroslava Řehoře členem inventarizační komise 

MěKS Protivín pro účely provedení periodické inven-

tarizace majetku města Protivín svěřeného do správy 
MěKS Protivín ke dni 31. 12. 2021

– bere na vědomí
 zápis z jednání komise zdravotní a sociální konaného 

dne 1. 11. 2021
 a souhlasí
 s pronájmem bytu v DZU (DPS), Masarykovo nám. 

21, Protivín

– souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktua-

lizaci a správě Digitální technické mapy Jihočeského 
kraje v předloženém znění,

 pověřuje
 starostu města jejím podpisem
 a určuje
 zástupcem pro jednání ve věci smlouvy informačního 

technika Ing. Kostohryze

– po otevření a kontrole předložených nabídek na zho-
tovitele stavby „Oprava komunikace v kú Maletice“

 akceptuje
 cenovou nabídku firmy Ing. Václav Pekárek, Chlu-

mec 71, s cenou díla 1.470.898,- Kč bez DPH
 a pověřuje
 starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo

– projednala
 návrh ceny vodného a stočného pro město Protivín 

na rok 2022 předložený ČEVAK a.s.
 a doporučuje
 jej zastupitelstvu města ke schválení
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Když slyšíte jméno Jiří Pavlica, okamžitě 
vám k tomu naskočí také Hradišťan. Dva 
nerozlučně spjaté pojmy z naší hudební 
scény,  kde  Pavlica  figuruje  nejen  jako 
houslista a kapelník, ale také jako plod-
ný a jedinečný autor, a Hradišťan coby 
originální a populární hudební uskupení 
se  zřetelným  filozofickým  přesahem. 
Dnešní  rozhovor  se 
tudíž bude točit nejen 
kolem osoby Jiřího Pa-
vlici (1953), ale i kolem 
tohoto profesionálního 
tělesa vysoké umělecké 
úrovně, které se svými 
vystoupeními  prezen-
tovalo  již  na  čtyřech 
kontinentech světa.

Začneme  tedy  tím, 
kdy  jste  se  prvně  se-
tkal ve vážnější rovině 
s  hudbou  a  kdo  vás 
k  hudbě  jako  převa-
žujícímu koníčku při-
vedl?
Pocházím z hudební ro-
diny, kde hudba byla 
součástí každodenní-
ho života – zpívalo se 
a hrálo, protože ma-
minka byla výborná 
zpěvačka a všichni moji 
starší sourozenci hráli 
na nějaký nástroj – bratr 
byl houslista, absolvoval 
Konzervatoř a Janáčko-
vu akademii múzických 
umění v Brně a působil 
jako profesionální hu-
debník v symfonických 
orchestrech doma i v za-
hraničí. Obě sestry hrály 
výborně na klavír, ab-
solvovaly tehdejší LŠU 
v Uh. Hradišti, ale profesionální kariéře se 
nevěnovaly, hudba jim zůstala koníčkem. 
Hudbu jsem vnímal jako něco samozřejmé-
ho a o tom, že bych se jí věnoval profesio-
nálně, jsem střídavě uvažoval od dětství.

Byly ve vašich začátcích někdy momenty, 
kdy byste housle vyměnil raději za jiný 
zájmový okruh?
Určitě, jako každý kluk jsem chtěl být vším 
možným, např. až do svých devatenácti let 
jsem hrál závodně volejbal za Jiskru Staré 
Město a to jsme hráli dokonce dorostenec-
kou ligu. Odbíjená samozřejmě nebyla tím 
nejlepším sportem pro houslistu, ale na dru-
hou stranu, sportovní základ je tou nejlepší 
výbavou pro překonání nejrůznějších 
životních zátěžových situací. A pak, když 
už jsem studoval housle na Konzervatoři 
Brno a muzikologii na Univerzitě Palackého 
Olomouc, uvažoval jsem o nejrůznějších 
hudebních experimentech, zkoušel jsem 
hrát na různé hudební nástroje a toužil si 
zahrát s muzikanty všech hudebních žánrů, 
od rocku přes folk, country a lidovou muziku 

Z lidových kořenů vyrostl košatý strom
až k vážné hudbě. A to se mi vlastně podařilo 
a zůstalo mi to dodnes.

V roce 1978  jste  se stal uměleckým ve-
doucím Hradišťanu, bylo vám pětadvacet 
let.  Neměl  jste  z  této  odpovědnosti  tak 
trochu strach? Jak vás přijalo osazenstvo 
souboru?

Ono to prolínání se starší generací bylo po-
zvolné a začalo daleko dříve. S Hradišťanem 
už jsem začal hrát na střední škole někdy 
od roku 1972, kdy byl primášem zakladatel 
souboru Jaroslav Staněk. Zhruba od roku 
1975, kdy mi bylo jednadvacet let, jsem 
přebíral primášské žezlo, ale později jsem 
z piety uváděl až rok 1978, kdy J. Staněk 
zemřel. Obecně nejsem příznivcem velkých 
revolucí a radikálních kroků, proto možná 
i toto generační prolnutí proběhlo přirozeně 
a hladce. Problém nebyl v hráčských mož-
nostech, všichni tehdejší členové Hradišťanu 
byli skvělí muzikanti, ale v okamžiku, kdy 
jsem se snažil přinášet nová dramaturgická 
témata, která vyžadovala jiné cítění a jiné 
hudební myšlení, začalo to být složitější. 
Moje první gramofonová deska s písněmi 
z doby napoleonských válek a tématem bitvy 
u Slavkova, kterou jsem připravoval několik 
let a vyšla v roce 1982, nás tak trochu před-
běhla. Pro mnohé to byl revoluční počin, 
za který mě chválili, pro mnohé tradičnější 
příznivce tohoto žánru to bylo něco, za co 
mě zatracovali. Nemá smysl složitě vysvět-

lovat, proč jsem to tehdy udělal tak a ne 
jinak, prostě to tak bylo a já jsem za to rád.

Hradišťan  byl  původně  vysloveně  folk-
lórní  soubor,  co  vás  přimělo  postupně 
jeho  zaměření  kombinovat,  směrovat 
a částečně i měnit?
Už jsem naznačil, že vývoj byl postupný 

a plynulý. Všechno se 
kolem nás i v nás vyvíjí 
a proměňuje, a ne jinak 
je to i s tradiční lidovou 
kulturou. Jiná byla před 
sto padesáti lety, jiná 
před padesáti lety a jiný 
je její odkaz dnes. Jeho 
dnešní nositelé jsou lidé, 
kteří žijí v jiných kultur-
ně historických podmín-
kách a kontextech. Není 
to proměna jen formál-
ních, ale i obsahových 
znaků. A v tomto duchu 
probíhal i vývoj uvnitř 
tehdejšího Hradišťanu, 
který se tím pádem začal 
proměňovat.

Jak byste definoval tu 
postupně  se  formující 
a rozšiřující žánrovou 
základnu souboru, ono 
nenásilné,  ale  přínos-
né  spojování  žánrů 
a proudů?

Pokusím se to doku-
mentovat na příkladu 
gramofonové desky Byla 
vojna u Slavkova. Chtěl 
jsem, aby byla svým 
obsahem protiválečná, 
aby byla proti mocným, 
kteří rozhodují o živo-
tech obyčejných lidí, 

aby byla oslavou lidského citu, který kdysi 
lidé do písní vložili. Současně jsem chtěl, 
aby spatřily světlo světa písně zapomenuté 
a neznámé, které by v době konformního 
normalizačního vkusu 70. a 80. let minu-
lého století působily nově – to byl prostor 
pro archaické písně modálního typu a sou-
časně prostor pro využití již zapomenutých 
hudebních nástrojů jako niněra, trumšajt 
a další. Zkrátka, byla to snaha o vymanění 
se z tehdejšího dobového klišé, ve kterém se 
velká část tehdejší „popfolklorní“ kultury 
zapouzdřila. A tady někde byl začátek cesty 
k dalším a pro mě logickým krokům v ná-
sledných letech – k vlastní tvorbě inspirova-
né naší lidovou kulturou, jejími historickými 
kořeny a hlavně jejím duchem. Byla to cesta 
nelehká, protože nešla po povrchu. Ale to už 
jsme v oblasti vlastního tvůrčího usilování, 
které se netýkalo jen tvorby pro Hradišťan, 
ale pro řadu dalších souborů, skupin a třeba 
i symfonických orchestrů.

Pokračování na následující straně   
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Z lidových kořenů vyrostl košatý strom
  Dokončení z předchozí strany

A zůstaly v nových proudech a alternativ-
ní tvorbě nějak zachovány původní lidové 
prvky, tradice, odkazy?
Zde bych rád připomenul Janáčkův citát: 
„Z vlastního nitra růst, přesvědčení se 
nezříkat, ale vždy svou hřivnou přispívat, 
aby vzkvétalo to pole, jež mi souzeno.“ 
Ano, v počátcích mého snažení jsem se 
více přimknul k tradiční lidové hudbě, ale 
nezapomeňme, že v tehdejší době se řešilo, 
co je stylově dolňácké, horňácké apod. 
Postupně jsem se osvobozoval, a především 
s akcentem na obsahová sdělení a různá 
historická témata jsem stále víc směřoval 
k vlastní autorské tvorbě, kde jsem byl 
naprosto svobodný. A to, jestli jsem někde 
použil znak toho či onoho regionu či his-
torického období, bylo jen a jen na mně. 
Dnes už to těžko analyzuji a vlastně to není 
ani podstatné.

Je vám připisován originální způsob, díky 
jemuž jste dokázali propojit historické, 
geografické souvislosti a lidovou hudbu 
i s hudbou soudobou. Máte v tomto směru 
v republice následovníky?
Myslím, že následovníků je dost, ale neumím 
posoudit, čím se nechali inspirovat. Někdy 
slyším jisté hudební postupy, o kterých 
vím, odkud jsou, jindy je to filozofie jejich 
sdělení, ke které mohli dospět sami anebo 
se inspirovali, těžko říct. Každopádně jim 
držím palce a přeji, aby byl jejich přístup 
poctivý. To je vlastně tajemství každé tvůrčí 
práce…

Říká se o vás, že jste dokázal díky Hra-
dišťanu i díky své tvorbě přitáhnout k li-
dové muzice a žánrům z ní vycházejícím 
i mladé publikum. Měl jste to v úmyslu, 
nebo to přišlo nějak samozřejmě?
Opravdu nevím, to nedokážu posoudit, 
ale když jde člověk za hlasem svého srdce 
a má trochu štěstí, pak se to může podařit 
každému.

S popularitou Hradišťanu rostly i inter-
pretační  nároky.  Museli  jste  se  z  toho 
důvodu  rozejít  s  některými  členy  sou-
boru, nebo jste to průběžně řešili jiným 
způsobem?
Už jsem naznačil, že proces výměny generací 
byl podle mého soudu plynulý a přirozený. 
Probíhal už v 80. letech, ale jedním ze zlo-
mových okamžiků byl rok 1994, kdy jsem 
odešel z Českého rozhlasu do svobodného 
povolání, kdy jsme natočili čtyři CD a ab-
solvovali zámořská turné a současně začali 
koncertovat s Vlastou Redlem a dalšími 
hudebníky jiných žánrů. To byla situace, kdy 
se někteří z dosavadních členů Hradišťanu 
museli rozhodnout, zda se věnovat své profe-
si či odejít na tzv. volnou nohu. A je logické, 
že primář v nemocnici se věnoval plně svým 
pacientům, stavební inženýr se stal ředitelem 
firmy apod. a na jejich místa přišli mladí 
absolventi konzervatoří a akademií. Tím 
se Hradišťan definitivně profesionalizoval.

Jak  často  vystupujete  i  s  taneční  částí 
souboru?
V současné době jenom při výjimečných 
příležitostech, protože je to termínově a pro-
vozně velmi složité. A k tomu samozřejmě 
plánování v době covidu je téměř nemožné.

Jak  už  bylo  řečeno  v  úvodu,  hráli  jste 
na čtyřech kontinentech – kolik zemí to 
zahrnuje  celkem? A  kde  se  vám nejvíc 
líbilo?  Kde  bylo  podle  vás  nejlepší  pu-
blikum?
To neumím říct a ani jsem to nikdy nepo-
čítal. Všude dobře, doma nejlépe. Kdybych 
neměl tak pevnou kotvu a pouto k domovu, 
nikdy bych nedokázal putovat po celém svě-
tě. Přesto jsou místa, která byla mimořádná 
a která se pak promítla i do některých pro-
jektů – jako např. spolupráce s jihoafrickým 
multiinstrumentalistou Dizu Plaatjiesem,

Na kontě máte také slušnou řadu nahrá-
vek  a  life-přenosů  v  rozhlase,  televizi, 
dokonce  i  ve  filmu.  Rýsuje  se  v  tomto 
směru něco nového v nejbližší době?
V nejbližší době jsou to koncerty s Hanou 
a Petrem Ulrychovými a Javory beatem, pak 
samostatné adventní a vánoční koncerty 
Hradišťanu, kromě toho dál připravuji pro 
TV NOE pravidelný pořad Jak potkávat 
svět. A z těch dlouhodobějších bych rád 
připomenul, že v roce 2022 byl měl mít 
premiéru ke 100. výročí narození básníka 
Jana Skácela komponovaný pořad na Sme-
tanově Litomyšli – společně se Symf. orch. 
FOK Praha, sborem Žerotín a Hradišťanem. 
A v roce 2023 by měla mít premiéru skladba 
pro symfonický orchestr, Hradišťan, smíšený 
sbor a různé sólisty, která bude věnována 
problematice neblaze proslulé komunistické 
věznice v Uherském Hradišti. Je to téma ná-
ročné, ale musí se stále připomínat dalším 

generacím. Pro mě jako autora je nejtěžší 
katarze, aby láska zvítězila nad nenávistí.

Asi bychom se měli zmínit i o spoustě růz-
ných ocenění. Kterých si vážíte nejvíce?
Vážím si všech a neumím říct, kterého nejvíc. 
A děkuji všem za krásné dopisy a omlouvám 
se, že na ně nestíhám odpovídat.

Mnohokrát byla zmíněna i vaše autorská 
tvorba, která stále více vstupuje do reper-
toárového  rejstříku  souboru. Ale  složil 
jste i skladby, které se hrají v kostelech 
apod. Co vás inspirovalo nebo motivovalo 
k těmto krokům?
Jak už jsem naznačil v předchozích odpo-
vědích, inspiraci hledám v kulturně histo-
rickém a duchovním základu lidského bytí. 
Už dávno jsem si to pojmenoval třemi „P“, 
že chci lidem přinášet pohlazení – poznání 
– poselství. A v tom je obsaženo vše, včetně 
onoho poselství, kde láska v obecném smys-
lu je svorníkem našeho lidského snažení. 
A pak zcela logicky sem patří i jistá oblast 
tvorby, která je duchovní a v některých kon-
krétních případech přímo liturgická.

Jaké  poselství  pro  posluchače  vkládáte 
do  své  autorské  tvorby? A  máte  pocit, 
že  je  vždy  správně  rozšifrováno  a  po-
chopeno?
Jestli je poselství vkládané do tvorby vždy 
přesně rozšifrováno, nedokážu posoudit. 
Často se stává, že někdo čte mezi řádky i to, 
co jsem tam nezamýšlel, a jindy zase není 
pochopeno základní sdělení skladby. Ale 
s tím se nedá nic dělat, podstatné je, aby 
věci vznikaly, a třeba si dříve či později své 
adresáty najdou. Alespoň tomu věřím.

Hanka Hosnedlová
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2. Mateřská škola Protivín

Společnost Auto Ševčík
hledá pro svoji provozovnu  

ve Vodňanech 
nového kolegu či kolegyni  

na pozici  
„Prodejce nových vozů ŠKODA.“ 

Více informací o nabídce získáte  
na našich webových stránkách:  

www.autosevcik.cz,  
v záložce kariéra,  

nebo na telefonním čísle  
+420 602 156 385. 

Auto Ševčík – váš spolehlivý  
zaměstnavatel.

Zveme Vás na prodejní  výstavu  ob-
razů do podkroví kaplanky, která potrvá 
od listopadu do konce prosince. Svá díla zde 
vystavuje pan Daniel Becher pod názvem 
„Malování je můj život“. Spatříte olejové 
malby zátiší, krajin a přírodní scenérie.

V prostorách infocentra si můžete 
přijít prohlédnout výstavu  fototografií 
Mgr. Jiřího Hájka na  téma „Černobílá 
a barevná všehochuť“. Jsou to fotografie 
zvířat, přírody i zachycené postřehy z na-
vštívených exotických cest. Výstava potrvá 
do konce roku.

Stále nabízíme ke koupi knihy Staré do-
my protivínské autorky Heleny Mašindové, 
Století fotbalu v Protivíně, Proměny Marty 
Krásové od Marie Bartošové, Setkání se 
Zrzavým a mnoho dalších upomínkových 
materiálů.

Těšíme se na Vaši návštěvu od pondělí 
do pátku v čase od 8 do 16 hodin.

Městská knihovna Protivín se připo-
jila k projektu Odlož mobil v knihov-
ně. Jedná se o projekt neziskové 
organizace ASEKOL, Kraje Vysočina 
a Jihočeského kraje, jehož smyslem je 
rozšíření povědomí o třídění vyslou-
žilého  elektrozařízení. V knihovně 
bude umístěna nádoba na sběr starých 
vysloužilých mobilních telefonů. Moti-
vací pro každého, kdo přinese mobilní 
telefon, bude zapojení do soutěže o po-
ukázku do knihkupectví v hodnotě až 
2 000,- Kč.

Výsledkem bude oslovení občanů 
všech věkových kategorií s osvětou 
a informací, že třídění drobného vy-
sloužilého zařízení má opravdu smysl. 
V neposlední řadě dojde díky realizaci 
projektu ke smysluplnému využití cen-
ných surovin, které by jinak skončily 
zcela bez užitku na skládce.

Akce bude probíhat od 8. listopa-
du 2021 do 14. ledna 2022.

Projekt „ODLOŽ  
MOBIL V KNIHOVNĚ“

Pozvánka do kaplanky

Příroda si pohrává s barvami podzimu, 
sluníčko ještě příjemně hřeje, občas zafou-
ká vítr. To jsme využili k pouštění draka 
na louce u mateřské školy. Z plodů aronie, 
která nám roste na zahradě, děti s pomocí 
paní učitelky připravily domácí šťávu. S na-
sbíraných jablek pak upekly jablečný závin. 
Přiložily ruce k dílu a pomáhaly válet těsto 
a strouhat jablka. Vůně upečeného závinu se 
linula po celé škole. Nesmíme zapomenout 
na ty nejmenší, které se s paní učitelkami 
vydaly podívat na výlov rybníka Rabyň. 
Na všechny tyto aktivity bedlivě dohlíží 
Král podzimu, kterého společně děti vytvo-
řily z přírodních materiálů.

Předškoláci začali jezdit na předplavec-
ký výcvik do bazénu v Písku, kde je čeká 
pět dvouhodinových lekcí. Odvaha jim 

nechybí, všichni statečně plavou, potápějí 
se, vodu si užívají.

V rámci „Literární dílny“ k nám zavítala 
Věra Lukášová, která představila příběh Ko-
coura Modroočka. Děti se během programu 
příjemně zahřály a pobavily s kocourem 
Modroočkem při malé zvířecí rozcvičce 
s písničkou.

Dalším představením byl program 
„Klaun a jeho kamarádi“. Klaun žongloval, 
jezdil na jednokolce, ukázal práci s lasem 
a dětem jako překvapení představil dva 
cvičené psy, kteří ho poslouchali na slovo. 
Na závěr si děti společně zazpívali známé 
písničky, vesele se se psy rozloučily a těší 
se na další setkání.

Petra Štěpková

PI



Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
neděle 28. listopadu 2021

Dům kultury Protivín
 13.30 – 15.30 hod. – Adventní dílničky pro děti – DDM Písek – zdarma

Masarykovo náměstí Protivín
 16.00 hod. – Dětský pěvecký sbor ZŠ pod vedením L. Přástkové
 16.20 hod. – Vánoční koledy v podání Kamarádů Brno
 16.45 hod. – Žesťové trio
 17.00 hod. – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
  – Tichá noc v podání Kamarádů Brno

Děti se tradičně mohou těšit na „Andělské překvapení“.



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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

pátek 17. prosince 2021 od 19 hodin
Dům kultury Protivín

Jakub Jan Ryba: 
Česká mše vánoční

Vstupné 100 Kč

Předprodej  
od 15. listopadu 2021

Účinkují:
Písecký komorní orchestr
Pěvecký sbor SONITUS
Česká píseň Prachatice



středa 1. prosince v 19 hodin film ČR

BUDIŽ VODA
Celovečerní dokument mapuje vznik českého vynálezu S.A.W.E.R., který má 
při téměř nulových nákladech získat i na nejsušších místech planety pitnou 
vodu a zakládat oázy na poušti. Film popisuje události, které ovlivňují, mění 
a determinují českou účast na výstavě EXPO v Dubaji. Dokument režiséra Karla 
Žaluda, který dostal předloni hlavní cenu na MFDF v Jihlavě za Uzamčený svět.
Mládeži přístupný, 120 minut, vstupné 100 Kč

pátek 3. prosince v 19 hodin film USA

ETERNALS
Akční/dobrodružný snímek představí zcela nový tým superhrdinů filmo-
vého vesmíru Studií Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje 
skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se 
opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Film má 
vynikající herecké obsazení: A. Jolie, S. Hayek, R. Madden,G. Chanová, K. 
Nanjiani a další
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 158 minut, vstupné 140 Kč

neděle 5. prosince v 16 hodin 

MIKULÁŠSKÁ SHOW S MICHALEM
To nejlepší od Michala Nesvadby. Sladká nadílka od Mikuláše.

neděle 5. prosince v 19 hodin 

NEPROMÍTÁME
středa 8. prosince v 19 hodin film ČR

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Komedie. Ukázkově rozkmotřená rodina snažící se znovu a znovu usmířit. 
Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní je obšťastňování žen, zjišťuje, že 
existuje i otcovská a partnerská odpovědnost. Spokojenému manželskému 
páru postaví osud do  cesty malou uprchlici z  dětského domova. Úspěšný 

a sebevědomý manažer svou spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům 
je pro něj noční můra. Hrají: R. Krajčo, E. Holubová, J. Dušek, J. Langmajer, 
A. Polívková, M. Hádek
Mládeži přístupný, 109 minut, vstupné 120 Kč

pátek 10. prosince v 19 hodin film V. Británie

POSLEDNÍ NOC V SOHO
Thriller. Studentka módního návrhářství Eloise se právě přestěhovala z ospalé 
anglické vesničky do životem pulzujícího Londýna. Už to může s psychikou 
mladé holky solidně zacloumat. Mnohem víc ji ale ovlivňují „noční dobro-
družství“, která zažívá po usnutí v pronajatém pokojíku vlídné paní domácí. 
Ve snu se vrací časem do šedesátých let, do proslulé londýnské čtvrti Soho 
a nočního klubu Café De Paris.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 117 minut, vstupné 130 Kč

neděle 12. prosince v 16 hodin film USA

ENCANTO
Animovaný/ rodinný. Film z dílny Walt Disney Animation Studios vypráví 
příběh neobyčejné rodiny Madrigalových. Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném 
domě v  pulzujícím městečku v  kolumbijských horách, na  podivuhodném 
a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě 
v rodině má jedinečný dar, od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdařeno 
je každé dítě kromě jediné dívky jménem Mirabel.
Mládeži přístupný, dabováno, 110 minut, vstupné děti 100 Kč/ 
dospělí 120 Kč

neděle 12. prosince v 19 hodin film ČR

KAREL
Dokumentární film přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše K. Gotta. 
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s  Karlem Gottem 
po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle 
osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké 
veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí 
Gottův nadhled a humor.
Mládeži přístupný, 127 minut, vstupné 130 Kč

středa 15. prosince v 19 hodin film Itálie

DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL
Komedie/drama. Tohle prostě jen tak nevymyslíš. „Dokud nás Bůh nerozdě-
lí…“ A kdyby vás místo Boha rozdělil soudce, který prohlásí vaše manželství 
za  neplatné, protože vás oddal kněz, který nebyl skutečným knězem? Co 
uděláte, pokud po letech ve vztahu zjistíte, že jste nikdy nebyli oddání a že 
budete moci znovu říct své „Ano“ (nebo taky „Ne“) tomu samému člověku?
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 101 minut, vstupné 120 Kč

pátek 17. prosince v 19 hodin 

KONCERT – J. J. RYBA  
„ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ“

prosinec 2021

Rezervace vstupenek na www. mujbijak. cz nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996.
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina.

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 



prosinec 2021

Rezervace vstupenek na www. mujbijak. cz nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996.
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina.

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

neděle 19. prosince v 16 hodin film ČR

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka. V království vládne král Jakub (T. Klus), královna Anička (K. Jano-
vičová) a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku (V. Bečková). Ta 
nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby (O. Vetchý), který se rozhodl 
věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc (J. Lábus) a Fe-
renc (M. Vladyka) byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a vymýšlejí, 
jak se pomstít. Rozhodnou se pro své pikle využít mladou, nezkušenou královnu 
Julii (V. K. Kubařová) ze sousedního království.
Mládeži přístupný, 100 minut, vstupné 130 Kč

neděle 19. prosince v 19 hodin film ČR/SR

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie. Známí neznámí je hořkosladká komedie o partě českých a sloven-
ských přátel, kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili příchod Nového roku. 
Znají se už dlouho a i toto setkání by se neslo v duchu klasické silvestrovské 
oslavy, kdyby… Kdyby se nezrodil zdánlivě nevinný nápad: dát všechny mo-
bilní telefony na stůl a nahlas sdílet každou doručenou zprávu a dát na hlasitý 
odposlech každý příchozí hovor.
Mládeži do 12 let nevhodný, 95 minut, vstupné 140 Kč

středa 22. prosince v 19 hodin film USA

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Akční/dobrodružný/sci-fi. Vůbec poprvé ve  filmové historii je odhalena 
totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný 
život od riskantního života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora 
Strange. Jenže tím rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co to 
opravdu znamená být Spider-Man.
Mládeži přístupný, dabováno, 149 minut, vstupné děti 110 Kč/ 
dospělí 130 Kč

pátek 24. prosince v 19 hodin 

NEPROMÍTÁME – ŠTĚDRÝ DEN

neděle 26. prosince v 16 hodin film Jihoafrická republika

SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
Animovaný film. Statečný mladý tuleň Quinn už má plné zuby žraločích nájezdů 
na svou vesnici. Rozhodne se proto sestavit speciální tulení jednotku, která tyto 
žraločí teroristy vyžene z jejich území nadobro! Má to však jeden háček: tahle 
„speciální jednotka“ se skládá z veselých tuleňů, kteří nikdy nebojovali a do formy 
je nedokáže dostat ani zkušený velitel Claggart. Jenže síla není vždy vše a možná 
se jim mír podaří nastolit důvtipem, inteligencí a dobrým srdcem.
Mládeži přístupný, dabováno, 98 minut, vstupné 100 Kč

neděle 26. prosince v 19 hodin film USA

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Akční/dobrodružný. Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna 
z nejlepších a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel. Hrají: 
T. Hardy, M. Williams, W. Harrelson
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 98 minut, vstupné 100 Kč

středa 29. prosince v 19 hodin film USA

KINGSMAN: PRVNÍ MISE
Akční/dobrodružný/komedie. Zatímco se sebranka nejhorších tyranů 
a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, 
jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. V tomto snímku se stanete 
svědky zrodu první nezávislé tajné služby.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 131 minut, vstupné 130 Kč

pátek 31. prosince v 19 hod. 

NEPROMÍTÁME – SILVESTR

UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 
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Novinky
městské
knihovny

V sobotu 30. října proběhla „Zábořská 
drakiáda“, která byla plná slunce, větru a ro-
din s dětmi. I v dnešní nelehké situaci bylo 
po dlouhé době vidět spousty úsměvů, radosti 
a soutěživosti. Přihlásilo se 42 dětí různého 
věku. Zvítězila jako obvykle radost z pohybu 
na čerstvém vzduchu, a tak byl zábořský vrch 
plný štastných dětí a spokojených rodičů.

Zábořská drakiáda

Poděkování za sponzorské dary i za po-
moc při organizaci: starosta p. Hlaváč, p. Pe-
routka, p. Neškodný, p. Bečvář, p. Čadek, 
p. Šupitarová, p. Bízek, p. Řehoř Jan, p. Štěp-
ková a členům SDH Záboří – Kovařík Josef, 
Čadková Iveta a Neškodná Marie.

Jitka Chalupská

Halloween je původně keltský lidový svátek, slavící 
se 31. října. Jeho historie sahá do doby před naším leto-
počtem. Zvyky dnešního Halloweena se rozvinuly v Irsku. 
Odsud je vystěhovalci převzali v 19. století do USA. Mezi 
zvyky a  tradice patří vydlabávání dýní, kolejová, ohně, 
kostýmové veselice, věštění, lovení jablek pusou či na-
vštěvování strašidelných atrakcí.

Halloween v Království času se konal v sobotu 
30. října od 15 hodin. Nechybělo již zmíněné dlabání 
dýní nebo strašidelná stezka odvahy. Obsluha se pomocí 
kostýmů proměnila v kostlivce, čarodejnice.

A  halloweenskou podobu získalo i  menu kavárny, 
ochutnat jste mohli linecké dýně, netopýry, muffiny 
s pavoukem. Pro děti byl připraven i strašidelný nápoj.

Tímto děkujeme všem návštěvníkům za jejich učast 
a všechny děti a rodiče zveme do Království času na sobotu 
20. listopadu, kdy pro vás připravujeme podzimní tvoření. 
Veškeré informace budou upřesněny přímo v Království 
času nebo na sociálních sítích.

Halloween 
v Království času

na  čtvrtek 25. listopadu od  16 do  18.30 hodin 
v  restauraci U  Rychtářů „Podvečer s  písničkou 
a harmonikou“
Účinkují: paní Jana Horažďovská, pan Jan Nováček a pan 
Pavel Trkovský

na úterý 14. prosince od 13.30 hodin v salónku re-
staurace U Rychtářů 15. členskou schůzi Spolku SZP
Program:
– placení členských příspěvků na rok 2022 ve výši 100 Kč

Svaz zdravotně postižených Protivín připravuje
– předávání poukázek do  Lékárny U  Palmy Protivín 
ve výši 200 Kč
– plán činnosti spolku na rok 2022
– hudební vystoupení pana Josefa Nováka
– občerstvení
Všichni členové jsou srdečně zváni.

Upozornění:
sledujte prosím vyvěšené letáčky, vzhledem k případným 
hygienickým opatřením může nastat změna.

Výbor Spolku SZP Protivín

Pro dospělé:
Kiera Cass: Zrazená – ztratila své srdce, 
nyní ho musí získat zpět
Jo Nesbo: Žárlivost  a  jiné  povídky – 
od lásky k nenávisti vede temná zkratka
Pavel Moc: Výstřely na šumavské hranici 
1949 – 1951 – další doplněné vydání
Vladimír Novotný, Bohumil Ždichynec: 
Pozapomenutí  Jihočeši – oživování kul-
turní historie
Ohlédnutí s múzami – stopy v jihočeské 
kultuře
Pavel Moc: Šumavští převaděči – kromě 
Josefa Hasila další známí i neznámí pře-
vaděči
Peter May: Muž bez tváře – thriller zná-
mého autora
Ivana Peroutková: Ágnes  ve  skleněném 
městě – něco je špatně a vypadá to, že Ág-
nes je jediná, kdo si toho všiml
Michal Sýkora: Nejhorší obavy – Detekti-
vové od Nejsvětější Trojice se vrací
Ivan Martin Jirous: Magorova krabička – 
básně známého disidenta
Zdeněk Ležák: Milada Horáková – život 
Milady Horákové v komiksovém zpracování
Renáta Fučíková, Lenka Křížová, Kateřina 
Tučková: Hrdinky – příběhy významných 
českých žen
Martin Hilský: Shakespearova Anglie – 
portrét doby
Jiří Jánský: Páni  z  Rýzmberka,  Skály 
a  Švihova – dvojdílná publikace vydaná 
k výročí 300 let, které uplynuly od smrti 
posledního člena starobylého rodu Švihov-
ských z Rýzmberka
Jiří Škabrada: Lidová architektura v již-
ních Čechách – vývoj lidové architektury 
v jižních Čechách
Dana Hlavatá: Milenec na úvěr – detek-
tivní román
Naďa Horáková: Falešná  kočička – tři 
detektivní příběhy známé autorky
Ivana Ondriová: Vůně nebe – láska, vášeň 
i nebezpečí
Jiří Hanibal: Nebezpečné  křižovatky – 
hlavní hrdina se po propuštění z výkonu 
trestu dostává do spirály událostí, jež ho 
unáší dál a dál od normálního života, který 
chtěl vést
Anthony Doerr: Čtvero  ročních  období 
v Římě – autorův pobyt v jednom z nej-
krásnějších měst světa
Lynne Violová: Stalinistické čistky – na zá-
kladě nově objevených dokumentů z archívů 
ukrajinské tajné policie
Norbert Frýd: Krabice  živých – o ži-
votě v německém koncentračním táboře 
na sklonku 2. světové války

Pro děti:
Ondřej Neff: Barbora a zlatý robot – sci-
-fi příběh
David Košťák: Mariana a rozteklý kope-
ček – o hledání chladného stínu uprostřed 
rozpáleného města
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Milí čtenáři Protivínských listů, opět 
přicházím  s  trochou  skautské  historie 
našeho  města.  Tentokrát  se  zaměřím 
na  roky  1947  až  1953.  Jako  pomocníci 
mi  slouží  znovu  kroniky  a  almanachy 
našeho střediska.

V roce 1947 probíhala skautská čin-
nost naprosto bezproblémově. Skauti 
o sobotách a nedělích jezdili 
často na víkendové výlety, 
nejčastěji na Židovu strouhu. 
S vařením si mnoho starostí 
nedělali a spalo se většinou 
pod širákem. Byla to výborná 
příprava na tábor, na který se 
již všichni těšili. A druhý od-
díl Omaha dokonce vydával 
vlastní nepravidelný časo-
pis, který byl rozmnožován 
na cyklostylu.

Letní tábor se tentokrát 
uskutečnil v červenci u Ne-
tolic a poprvé se ho také 
zúčastnily skautky. Na břehu 
Velkého Hrbovského rybníka 
vyrostly dva tábory, jeden 
skautů, druhý skautek, a mezi 
nimi hráz, jako demarkační 
čára. (Tehdy bylo zcela ne-
možné, aby měly dívky jeden 
společný tábor s chlapci a tak 
byl tento problém vyřešen 
hrází.) Vůdcem obou táborů 
byl br. Kořínek. Stany měly 
pěkné krajinkové podsady, 
slamníky byly předpisově 
nacpané slámou ze statku 
Grejnarov. Oblíbenou zába-
vou skautů bylo samozřejmě 
strašení dívčích nočních hlí-
dek. Ve způsobech byli prý 
chlapci velice vynalézaví, 
a čím více se skautky poleka-
ly, tím větší měli radost.

Lidí na zemědělské práce 
byl stále nedostatek a mecha-
nizace venkova nebyla dosta-
tečná. Vždyť ještě nedávno se 
místo traktorů vyráběly tanky. 
Jakmile si skauti a skautky 
postavili tábor, chodili tedy 
každé dopoledne pomáhat 
na statek Grejnarov. Okopávali řepu, po-
máhali při žních na poli i u mlátičky a bratr 
Drůbek dokonce jezdil s traktorem.

Odpoledne se pak skautská omladina 
věnovala koupání, vycházkám do přírody, 
plnění skautských odborek a také přípra-
vě programu k táboráku. Několikrát se 
také skauti a skautky vypravili do Netolic 
za kulturou. Jejich cílem bylo jednou kino 
a podruhé divadelní ochotnické představení. 
A protože i mezi osazenstvem tábora byli 
ochotníci, byla s netolickými rychle navá-
zána družba.

Poklidný průběh tábora byl narušen jen 
na začátku, při svážení krajinek na podsa-
dy, kdy se hochům splašilo na netolickém 

Skautování v letech 1947–1953
náměstí volské spřežení. Naštěstí to do-
padlo dobře a voli se zastavili těsně před 
výkladní skříní místní lékárny. A potom 
ještě jednou v neděli, když se část tábora 
vypravila na pouť do Lhenic, přihnala se 
obrovská bouřka. Blesky křižovaly oblohu 
a jedna rána stíhala druhou. Na oba tábory 
padl strach. Ten ještě vzrostl, když uhodilo 

Protivínské skautky na výpravě. Pokud někdo pozná sebe, 
svou maminku nebo babičku, dejte nám vědět.  
Kontakt najdete na junak-protivin.cz. Zatím víme jenom,  
že se nejedná o družinu Vlčích máků.

do stožáru, který se roztříštil. Naštěstí se 
nikomu nic nestalo.

Tábor skončil a skauti a skutky si domů 
odváželi nejen mnoho krásných zážitků, 
ale také šedesát tisíc korun, které si vydě-
lali na statku Grejnarov. Z nich pak vedení 
střediska zaplatilo dřevo na podsady a ještě 
dost zbylo na nádobí do kuchyně, sportovní 
nářadí a mnoho jiných užitečných věcí. Ov-
šem brigády na Grejnarově se neomezily 
pouze na období letního tábora. Kontakt 
byl navázán k oboustranné spokojenosti, 
takže protivínští skauti pomáhali vždy, 
když to bylo třeba. Na jaře to bylo s jed-
nocením řepy, na podzim zase při sklizni 
brambor.

Bratři Schuh, Ceplecha a Hanzlík v létě 
úspěšně absolvovali lesní školu, díky to-
mu byli oprávněni k vedení dětí v oddílu. 
A po návratu ze základní vojenské služby 
se ujal vedení 2. oddílu skautů Jiří Vaněček 
– Atom. Přibližně ve stejnou dobu bohužel 
zanikla smečka vlčat. Starší členové, kteří 
měli o činnost v junáku dále zájem, přešli 

ke skautům a s nimi i Miloš 
Ceplecha – Akela. Karel Kou-
ba přešel do funkce zástupce 
vůdce střediska.

V roce 1947 také přibylo 
několik kluboven. Skauti 
2. oddílu získali klubov-
nu v domě kováře Zelenky, 
který stál na místě dnešní 
prodejny zeleniny v Mírové 
ulici. Místnosti, která byla 
pěkně vyzdobena, vévodili 
indiáni na koních, jejichž 
autorem byl Jaroslav Macar. 
Také Medvědi se dočkali své 
vlastní družinové klubovny, 
která se nacházela na dvoře 
budovy dnešního Krajského 
školního hospodářství, čili 
ve „Školním rybářství“, a ko-
nečně Rackové si postavili 
klubovnu v lomu u zastávky, 
v současné době již zaveze-
ném městským odpadem.

Skauti také často orga-
nizovali brigády ku prospě-
chu svému městu. Starali se 
o úklid parku na náměstí, 
Švehlova parku za mostem 
a také Skřídlova sadu pod 
hřbitovem, kde vysázeli 
značné množství mladých 
stromků. Několikrát pomáhali 
také v bažantnici u zámku, 
kde se konaly mimo jiné 
i různé skautské slavnosti. 
Nezapomínali ani na ty nej-
potřebnější. Hračky, které 
sami vyrobili nebo opravili, 
se pak prodávaly v železář-
ství u p. Ježka a výtěžek šel 
na dobročinné účely. Stejný 
smysl měly i sbírky organizo-
vané Junákem při příležitosti 

oslav 28. října a pod vánočním stromem.
Miloš Ceplecha, Karel Kouba, František 

Hanzlík, Jaroslav Schuh, Milan Peterka, Jan 
Likler, Jaroslav Macar, Miluše Humbur-
ská, Ludmila Švarcová, Ludmila Ježková, 
J. Schánělcová a B. Frýdlová byli také členy 
ochotnického divadelního souboru Tyl. Spo-
lupodíleli se na řadě úspěšných divadelních 
představení, např. Ze života hmyzu, Noc 
na Karlštejně a Paličova dcera. S Lucernou 
se dokonce dostali až na Jiráskův Hronov.

Přišel rok 1948 a s ním i „Vítězný 
únor“. Z počátku se to na činnosti střediska 
příliš neprojevilo. Několik jednotlivců sice 

Pokračování na následující straně   
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odešlo, ale ti kteří zůstali, se pouštěli s o to 
větší chutí do práce. Tehdy ve středisku ještě 
nikdo netušil, co únorové události skautské-
mu hnutí přinesou. Pokračovaly pravidelné 
schůzky a také oblíbené výpravy na kolech. 
Nejprve se asi 10 skautů vydalo na cestu 
kolem Vltavy, později asi 15 chlapců přes 
Českomoravskou vysočinu až do Krkonoš. 
Se svými koly se dostali až na Sněžku, kde 
budili samozřejmě pozornost. Při zpáteční 
cestě se zastavili na několik dní u Máchova 
jezera a nocovali na zachovalejší části hradu 
Jestřebí.

Letní tábor se konal od 18. července 
do 1. srpna opět na tábořišti pod hrází 
Hrbovského rybníka u Netolic. Tentokrát 
se ho zúčastnili pouze skauti. Deset stanů 
uspořádaných do kruhu obývalo celkem 
12 chlapců a 5 vedoucích. Vůdcem tábora 
byl br. Ceplecha, kterému s vedením tábora 
pomáhal J. Peterka, K. Kouba, M. Peterka 
– Grizzly a Fr. Hanzlík – Gándhí (Ferry). 
Tábor byl postaven na pěkné loučce, lemo-
vané břízami od západu, ze severu chráněné 
hrází a od východní strany hustým smrko-
vým porostem.

O kuchyni se opět starali osvědčení 
kuchaři bratři Kolojdové, určitý čas jim 
pomáhala paní Peterková – Majda. Tábor 
měl pěknou bránu, stožár s upraveným 
okolím, věž, ze které při výstavbě málem 
spadl Akela, kuchyni s táborovými kamny, 
jednoduchou jídelnu, táborový kruh a ko-
lem tábořiště plůtek. Na programu měli 
skauti plnění jednotlivých bodů 1. stupně, 
skautské odborky a nechybělo ani procvi-
čování skautské praxe – signalizace, noční 
orientační pochod, šifrování apod. Velmi 
častou činností byla volejbalová utkání mezi 
družinami Grizzlyho a Gándhího, která se 
vyznačovala velkou urputností. Několika 
skautům se podařilo splnit i náročnou 
zkoušku „Tři orlí pera“, i když žádný z nich 
to podle kroniky nezvládl na první pokus.

Nezapomenutelným zážitkem, který 
charakterizoval tehdejší dobu, byla návště-
va „lesáka“ na táboře. Dlouho se nezdržel, 
dostal najíst a pak zase odešel. Brzy poté 
se na táboře objevila druhá návštěva – pří-
slušníci SNB (Sbor národní bezpečnosti – 
socialistická podoba policie). A teprve pak 
se osazenstvo tábora dovědělo, že jejich 
hostem byl „kopečkář“, člověk, který se 
pokoušel odejít za hranice a který si našel 
dočasné útočiště na nedaleké pile. Zda se 
mu jeho záměr podařilo úspěšně realizovat, 
se chlapci nikdy nedověděli.

Důsledky února 1948 se projevovaly 
ve stále větší míře. Členství v Junáku bylo 
omezeno věkovou hranicí 15 let, starší 
členové, pokud chtěli v organizaci dále 
pracovat, museli vstoupit do SČM, která 
se stala vrcholovou organizací celého 
mládežnického hnutí v republice. (Svaz 
české mládeže, sjednocoval mládež orga-
nizovanou socialistickými a komunistickými 
politickými stranami od roku 1945. Převzal 
do péče velkou část nemovitého majetku 
po Kuratoriu pro výchovu mládeže v Če-

chách a na Moravě, jak se později ukázalo, 
činovníci a vedoucí převzali také mnohé 
výchovné metody a způsoby „agitace“ této 
české obdoby Hitlerjungend. V roce 1949 
se Svaz transformoval do Československého 
svazu mládeže.)

Na poslední stálý tábor u Netolic v roce 
1949, který vedl bratr Akela, se dostavili dva 
členové OV SČM z Prachatic a vyslovili zde 
své námitky vůči tábořícím, mimo jiné také 
proti nápisu „JUNÁK“ na bráně. Celou věc 
s nimi projednal přítomný bratr Baden, který 
je odkázal do patřičných mezí.

V roce 1950 již neproběhla ani regis-
trace. 1. oddíl „Zvíkov“ se v počtu kolem 
15 členů scházel dál u svého vůdce Akely 
a o prázdninách uskutečnil čtrnáctidenní 
putovní tábor na kolech na trase Klatovy 
– Mariánské Lázně – Karlovy Vary – Most 
– Děčín – Terezín a kolem Prahy zpět 
domů. Vyhnul se tak stále nepříjemnějším 
kontrolám, které objížděly stálé skautské 
tábory. 2. oddíl „Omaha“ měl asi 12 členů, 
užíval stále ještě svou oddílovou klubovnu 
a podnikal výpravy do blízkého i vzdále-
nějšího okolí. Ta poslední byla do Ločenice 
u Kaplice, zčásti vlakem a zčásti pěšky, 
s přenocováním na půdě na seně.

K 1. lednu 1951 byl Junák oficiálně 
zrušen, ale nejvytrvalejší členové 1. oddílu 
dále nacházeli útočiště v bytě svého vůdce. 
Zde se mimo jiné učili esperanto a v létě 
uskutečňovali další putovní tábory na ko-
lech. V roce 1952 na jižní Moravu a v roce 
následujícím po Šumavě. To však byl také 
jejich tábor poslední.

Pamatuju si, jak nám Robin u tábo-
rového ohně, když už byla tma a oheň 
tiše praskal, vyprávěl o definitivním konci 
poválečné činnosti protivínských skautů. 
Pokaždé, když si na to vzpomenu, mrazí 
mě v zádech.

Jednoho podzimního dne si v ČZM 
v Protivíně (České závody motocyklové n.p. 
– závod Protivín, dnes OM Protivín a.s.), 
kde vůdce 1. oddílu pracoval, zavolal Akelu 
jeho mistr a oznámil mu, že má návštěvu. 

Když vyšel na verandu před dílnu, uviděl 
neznámého člověka v civilu.

„Mám tu na vás udání, že stále ještě 
vedete skauty“, řekl a vyndal z kapsy jaký-
si papír. V Akelovi by se v tom okamžiku 
nikdo krve nedořezal, slova, která uslyšel, 
zapůsobila jako blesk z čistého nebe. Vždyť 
se psal rok 1953 a bylo bezprostředně 
po skautských procesech, v nichž byli 
i řadoví vedoucí oddílů obviňováni z nezá-
konného organizování mládeže, z protistátní 
činnosti a odsuzováni k mnohaletým tres-
tům odnětí svobody.

Pak se stalo něco, co Akela očekával 
nejméně. Návštěvník položil papír na stůl, 
omluvil se a odešel na WC. A tak si Akela 
udání nejen přečetl, ale dověděl se i jméno 
jeho autora. Když se pán v civilu vrátil, ležel 
papír opět na svém místě a Akelu čekalo dal-
ší překvapení. „Víte, já vás docela chápu, i já 
jsem byl skautem“, řekl a papír opět zastrčil 
do kapsy. Do připraveného protokolu pak 
připsal závěr: „ Po rozhovoru s výše jme-
novaným a prošetření celé záležitosti jsem 
zjistil, že se obvinění nezakládá na pravdě.“

Po této události už se nemohli scházet ani 
ti nejodvážnější členové 1. oddílu. S radost-
nými výlety a výpravami se museli rozloučit. 
Na jak dlouho, to tehdy nikdo nevěděl.

Taky se teď ptáte, jak se mohl stát ze 
skauta estébák? A nebyl tohle jeho poslední 
dobrý skutek? Kdo byl tajemný udavač? 
Věděl tehdy Akela, co se dělo s perzekuo-
vanými skauty? Myslím, že na tyto otázky 
nezná odpověď nikdo z nás, ale kdybyste se 
o skautských procesech rádi dozvěděli něco 
víc, doporučuji k přečtení knihu bratra Hia-
wathy (Ivan Makásek) Kluci z Neskenonu, 
nebo prozkoumání stránek „Paměti národa“. 
Navštivte některou pobočku Post Bellum. 
Za návštěvu stojí i Památník Vojna u Pří-
brami nebo Muzeum III. odboje Příbram.

Ze srdce nám všem přeji, aby se nás 
taková totalita již nikdy nedotkla. Svobo-
dě a skautingu zdar. A někdy příště zase 
na shledanou.

Alena Kulhová – Kaboš

Akela – Miloš Ceplecha na táboře

  Dokončení z předchozí strany
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EVANGELICKÁ CÍRKEV  
METODISTICKÁ
farnost Protivín,  

Mírová 171
Srdečně zveme na shromáždění  

listopad – prosinec

NEDĚLE KRISTA KRÁLE 21. 11. v 9.00 hod.
„Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozum-
ně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlit-
bám. “
Bohoslužba s poselstvím (Ivana Procházko-
vá – superintendentka ECM )

ČERVENÁ STŘEDA 24. 11. od 18.00 hod.
(viz samostatná zpráva)

NEDĚLE 28. 11. v 9.00 hod. (První adventní)
„Panovník Hospodin přichází s mocí,  
jeho paže se ujme vlády.“
Bohoslužba s adventním poselstvím
(Mária Kunstová, kazatelka z Třeboně)

NEDĚLE 5. 12. v 9.00 hod. (Druhá adventní)
„Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého 
člověka; to přicházelo do světa. “
Bohoslužba s památkou Večeře Páně
(kazatel Novák R.)

NEDĚLE 12. 12. v 9.00 hod. (Třetí adventní)
„Na světě byl, svět skrze něj povstal,  
ale svět ho nepoznal.
Přišel do svého vlastního,  
ale jeho vlastní ho nepřijali.“
Bohoslužba s poselstvím (laická kazatelka)

Kursivou uvedené verše jsou vybrány z Bible (ČEP)

Sbor Týn nad Vlt.
Bohoslužby od 14 hod.
Sbor Vimperk
Bohoslužby od 9.30 hod.

Diakonie ECM poskytuje pomoc všem po-
třebným, obětem šikany, maminkám v nouzi, 
drogově závislým.
Korespondenční „Biblický kurz“, je možno 
objednat na farním úřadě.
Naše knihkupectví nabízí BIBLI a  jinou du-
chovní literaturu.
Svatby, křty, církevní pohřby.
Děkujeme všem, kteří naši službu podporu-
jete finančně.

Novinky
městské
knihovny

Pro děti:
Daniela Krolupperová: Bubáček  a  klo-
bouková víla – příhody Bubáčka a Lukáše
Petr Chudožilov: Na velrybě – krátké po-
hádkové příběhy
Zbyněk Černík: Velká dobrodružství med-
věda Nedvěda a medvídka Mišky – veselé 
medvědí příběhy se hodí jako první čtení
Jan Švrček: Ostrov kormoránů – příběh 
z vypjaté chvíle, kdy se rozvodní Berounka
Lucia Magašvári: Strašidelnická – jízda 

metrem za tajemstvím podzemních strašidel
František Tichý: Labyrint nedokončených 
setkání – příběh ze současného i protekto-
rátního Terezína
Martin Petiška: Pohádková maminka – pro 
děti, kterým se nechce večer spát
Bohdana Pávková: Povídačky naší Kačky 
– logopedické povídky
Irena Hejdová: Nedráždi  bráchu  bosou 
nohou – pro všechny bráchy a ségry bez 
ohledu na věk
Anna Vovsová: Zvířata  a  detektivové – 
případ ztraceného kluka
Martina Drijverová: Pověsti o zámcích – 
třicet zámků, třicet tajuplných příběhů
Ivana Janišová: Popletený svět – seznáme-
ní s celou řadou známých pořekadel
Klára Smolíková: Knihožrouti – kdo se 
zakousl do knih?
Daniela Krolupperová: Tady straší naši – 
pro úplné čtenářské začátečníky

Alice Rossi: Děti z naší vily – příběh jed-
noho domu a jeho obyvatel
Vlasta Beránková: Pírko  pírko – příběh 
peříčka, které dokázalo změnit svět
Martina Drijverová: To kvůli mně – příběh 
dvanáctiletého Hynka, který je týrán svou 
duševně nemocnou matkou
Milena Durková: Tyrano Dobrodružství 
českého upíra – na jednom zámečku v Če-
chách žije podivná rodinka
Dita Křišťanová: Kouzelná  školní  taška 
aneb Ztracený pes – první čtení s většími 
písmeny
Zuzana Neubauerová: Kouzelníček a nej-
krásnější dárek – v zemi Fantazie a měs-
tečku Legráckov
Katarzyna Ziemnicka: Velké dobrodruž-
ství piráta Nata – podaří se Natovi a jeho 
přátelům najít poklad?
Taťjana Lehenová: Je  Miška  myška? – 
příhody vcelku skvělé rodiny

Na  město Protivín se obrátila, letos již podruhé, 
Diakonie Broumov, s prosbou o uspořádání sbírky 
textilu a ostatních věcí do domácnosti. Město Pro-
tivín opět přeposlalo tuto prosbu na  místní skautskou 
organizaci JUNÁK PROTIVÍN, která tuto sbírku zajišťovala 
v únoru letošního roku.
Skauti se této akce znovu chopili a sbírku zorganizovali.
Sbírka probíhala 10. října ve skautském areálu Na Ostrově 
od 13 do 16 hodin, kdy k nám přijelo s dary mnoho lidí, 

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV

kterým děkujeme. Opět byla zaplněna jedna klubovna 
a  vybraná obrovská hromada oblečení, hraček, nádobí 
a hygienických potřeb poté naplnila jedno velké nákladní 
auto. Vybrané množství věcí svědčí o solidaritě a ochotě 
pomáhat potřebným. Doufáme, že i díky nám budou lidé 
v nouzi šťastní.

Za  hojnou účast a  hodně darů děkujeme jménem 
Junáka Protivín.

Kontakt: farní úřad tel.: 775 941 105
Číslo účtu: 601609874/0600
e-mail: protivin@umc.cz
web: www. umc.cz ; www. protivin.umc.cz

RED WEDNESDAY
Červená středa je kampaň s heslem Ma-
ke a  stand for faith and freedom (Spo-
lečně za  víru a  svobodu), která vznikla 
na  britských ostrovech. Iniciativa chce 
propagovat víru i toleranci ve společnosti 
a podpořit solidaritu s obětmi pronásle-
dování či být hlasem proti násilí a útlaku 
vykonávaného ve  jménu náboženství. 
Červená je barva krve, mučednictví; 
světlo je symbolem naděje v temnotách.
Přátelé, víte o tom, že:
• 62 zemí nerespektuje svobodu vyznání? 
26 zemí, kde lidé trpí pronásledováním?
• 67 % populace žije v zemích, kde dochází k zá-
važnému porušování náboženské svobody?

Smyslem akce je veřejně si připomenout 
všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni 
pro své náboženské přesvědčení. Znakem 
této iniciativy je rozsvícené červené světlo 
symbolizující krev trpících pro víru. Více 
na stránkách: cervenastreda.cz
Metodistická církev v  Protivíně zve k  ná-
vštěvě modlitebny od  18 hodin, kdy se 
společně zamyslíme nad utrpením křesťanů 
ve světě. Kázání doplní videoprojekce, filmy 
o  pronásledování věřících v  současnosti. 
Modlitební chvíle naše setkání ukončí.
Kazatel vděčně přijme spolupráci jiných círk-
ví, či občanů, kterým toto téma leží na srdci.
Pozdvihněme tento středeční večer svůj hlas 
a dejme najevo, že nám osud trpících není 
lhostejný.

Sborový dům ECM, Mírová 171, Protivín 
od  18.00 hod. Kontakt pro spolupráci 
775 941 105.
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 29.	10.	dcera	Marie	Bryndová
	 Markétě	Uhlířové	z	Protivína

ZEMŘELI
	 11.	10.	Věra	Lojdová

	 86	let,	Žďár

	 14.	10.	Marie	Jarešová
	 74	let,	Protivín

Třetí poznávací zájezd Protivínského vlastivědného klubu
V  sobotu  11.  září  2021  uspořádal 

výbor Protivínského vlastivědného klu-
bu pro  své  členy  jednodenní poznávací 
zájezd. Opět autobusem jsme se tentokrát 
vydali cestou z Protivína přes Strakonice, 
Horažďovice, Chanovice, Blatnou, Písek 
a domů. První zastavení naší cesty byla 
obec Chanovice. Malá obec v malebném 
kraji kamenných útvarů a lomů mezi městy 
Horažďovice – Kasejovice – Blatná. Zdá se 
vám tento kraj chudý a nezajímavý? Omyl! 
Chanovice a jeho blízké okolí vám vystačí 
na celý den. Chanovický zámek s parkem, 
zpočátku tvrz a nyní základní škola. Pro-
hlídka skromného, ale úžasného objektu 
v nás zanechala nezapomenutelný dojem. 
Hospodářská budova zámku přestavěná 
na informační centrum skrývá jedinečnou 
expozici „Nositelů řemeslných tradic“. 
Výstava ukázek asi třiceti mistrů různých 
řemesel nás zcela pohltila. Opodál jsme si 
prohlédli skanzen lidové architektury, kde 
jsou umístěna vesnická stavení z 19. sto-

letí přenesená sem z různých koutů Čech. 
Skanzen provozuje muzeum v Klatovech. 
A to nebylo vše. K vidění z venku je nově 
opravená barokní sýpka. Pohyblivější účast-
níci výletu se vypravili k nedalekému vrchu 
Chlum 609 mnm na rozhlednu s nádherným 
výhledem na kopce centrální Šumavy. Po-
časí jim přálo.

A odpoledne? Restaurace „Sokolovna“ 
v Blatné nám poskytla zázemí k odpočinku 
a k zahnání hladu i žízně. Uzené s knedlí-
kem, kuřecí řízek, smažený hermelín nám 
dodaly sil k následující prohlídce blatenské-
ho zámku s parkem. Nejprve na čerstvém 
vzduchu jsme se prošli parkem společně 
s daňky zvyklými na přítomnost návštěv-
níků. Neostýchavých daňků bylo asi kolem 
třiceti. Následovala prohlídka zámeckých 
komnat. Původní vodní tvrz ze 13. století 
byla v průběhu staletí přestavována v duchu 
anglické gotiky do konečné dnešní podoby. 
Současní majitelé zámku Hildprantovi se 
o svůj majetek vzorně starají a provozují 
též původní zámecký pivovar a lihovar. Pro-
dukty nabízejí v pivovarské prodejně. Přes 
hodinu trvající náročnou prohlídku do 3. 
poschodí zámku absolvovala i naše členka 
jednadevadesátiletá paní Věra Keřlíková. 
Úctyhodný to výkon. V sedmnáct hodin 
jsme nastoupili do autobusu a za hodinku 
jsme byli doma.

Líbil se vám výlet?
za PVK Jan Lažanský

Ve dnech  
od 22. prosince 2021 

do 2. ledna 2022
bude městská  

knihovna  
(vč. předprodeje  

vstupenek) uzavřena  
z důvodu dovolené.

Foto R. Lenemajer

Foto J. Lažanský
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Fotbalové informace
„A“ tým se stále potýká s marodkou a slabší 
formou klíčových hráčů, proto ani říjnové vý-
sledky nepřinesly příliš radosti a hlavně bodů.
FK Olympie Týn n/Vlt. – FK Protivín 3:1 
(1:1) 
Branky: 5. (pen.) J. Vorel
Protivín: Hanus – Kvasnička, Nedvěd, Z. Vorel, 
Zach – Hrachovec (46. Hrynevich), Bečvář, 
Štěpka, Dan (83. Sháněl), J. Vorel – Říha. 
Trenér: M. Říha.
Nejlepší hráči: Dobal, Boček – J. Vorel, 
Bečvář.
Miroslav Říha (trenér Protivína): „Již v páté 
minutě jsme šli do vedení díky proměněnému 
pokutovému kopu Míry Vorla. Ve 22. minutě 
domácí po rohu vyrovnali a pak se hrálo 
převážně mezi vápny bez šancí. K vidění byla 
pouze spousta nepřesností na obou stranách. 
Rozhodující moment zápasu přišel ve 47. mi-
nutě, když byl našemu brankáři odpískán faul 
na domácího hráče, který postupoval sám 
na bránu, a byl vyloučen. V oslabení jsme se 
již soustředili na udržení nerozhodného stavu. 
Dvacet minut jsme domácí do žádné šance 
nepustili, ale v 73. minutě se technickou stře-
lou z vápna prosadil domácí Hudeček, čímž 
definitivně rozhodl o vítězi.“
Proti vyloučení brankáře Hanuse podal Proti-
vín oficiální protest. Ten byl uznán, brankáři 
nebyl uložen trest, ale výsledek samozřejmě 
zůstal stejný, takže Protivínští přišli o možné 
body.
FK Protivín – Sokol Sezimovo Ústí 7:1 (3:1) 
Branky: 38., 62., 65. a 83. J. Vorel, 4. Kvas-
nička, 42. Dan, 68. Hrynevich – 22. J. Škarda.
Protivín: Hanus – Dan, Uhlík (76. Hála), 
Štěpka, Zach (84. Sháněl) – Kvasnička (24. 
Hrachovec, 64. Hrynevich), Bečvář, Zb. Vo-
rel, Nedvěd (73. Barbotkin), Říha – J. Vorel. 
Trenér: M. Říha.
Nejlepší hráč: J. Vorel – Irsa.
Miroslav Říha (trenér Protivína): „Již 
ve 4. minutě jsme šli do vedení, ale paradox-
ně nám vedení spíše uškodilo, než aby nás 
povzbudilo. Přestali jsme běhat, nefungovala 
nám organizace hry a soupeř si během dvaceti 
minut vytvořil tři gólové šance a ve 22. minutě 
po zásluze vyrovnal. Až poté jsme si zřejmě uvě-
domili, že se nikdo neporazí sám, přidali jsme 
na aktivitě a podařilo se nám vstřelit dva góly 
těsně před přestávkou. Do druhého poločasu 
jsme šli s cílem přidat čtvrtý gól a definitivně 
zlomit soupeře. A to se nám v rozmezí mezi 62. 
a 68. minutou třemi góly povedlo. A protože 
Míra Vorel měl svůj den a apetit, v 83. minutě 
přidal svůj čtvrtý gól a stanovil tak výsledek 
na konečných 7:1.“
FC MAS Táborsko B - FK Protivín 6:3 (1:2) 
Branky: 5. a 65. J. Vorel, 13. Zb. Vorel.
Protivín: Hanus – Dan (81. Buko), Hála, Štěp-
ka, Zach – Hrachovec, Říha (66. Hrynevich), 
Bečvář, Zb. Vorel, Nedvěd (87. Barbotkin) 
– J. Vorel. 
Trenér: M. Říha.  
Protivínští fotbalisté by před utkáním v Táboře 
brali i zisk bodu, alespoň podle jednoho z je-
jich nejzkušenějších fotbalistů Jaromíra Vorla. 
Ještě v poločase to vypadalo, že by se hosté 
skutečně nemuseli domů vracet s prázdnou. 
Ve druhém poločase ovšem Táborsko nastřílelo 
pět gólů a všechny body zůstaly u Jordánu. 
Trenér Protivína Miroslav Říha byl i přes 

prohru spokojený: „Proti posílenému domá-
címu týmu jsme měli o motivaci postaráno 
a podařilo se nám do zápasu výborně vstoupit. 
Po úvodní čtvrthodince jsme vedli o dva góly 
po gólech bratrů Vorlů. Domácím se ve 22. 
minutě podařilo po rohovém kopu snížit, přesto 
se v našem podání jednalo o nejlepší poločas 
v této sezóně. Ve druhém poločase se již proje-
vila kvalita, kondice a hlavně efektivita domá-
cích a zápas otočili a po zásluze vyhráli. I přes 
šest obdržených branek a vysokou porážku si 
obě mužstva zaslouží pochvalu za předvedený 
fotbal, který se musel divákům líbit.“
FK  Protivín  –  FK Tatran  Prachatice  1:1 
(1:1) 
Branka: Z. Vorel
Protivín: Hanus – Hála, Štěpka, Barbotkin, 
Zach – Dan, Hrachovec, Bečvář, Z.Vorel, 
Říha – J.Vorel. 
Trenér: M. Říha
V prvním poločase se v Protivíně hrál fotbal, 
který se líbil. 30 minut to byl boj o střed hřiště, 
v poslední půlhodině to hřmělo před oběma 
brankami. Obě mužstva v pohybu, obě několik 
šancí, bylo se na co dívat. Protivínské šance 
byly vyložené a jejich neproměnění je možná 
stálo vítězství. Ve druhé části domácí ze své 
aktivní hry trochu slevili, hosté převzali inicia-
tivu, byli nebezpeční, a domácím bod zachránil 
dvěma skvělými zákroky brankář Hanus.

„B“ tým se po debaklu v Podolí nemohl dostat 
do správného tempa, ale závěr měsíce vydařil.
FK Protivín – AFK Smetanova Lhota 1:2 
Branka: Rothbauer
Ve vyrovnaném utkání hosté dobře bránili 
a svými brejky hrozili. Nakonec se jim v zá-
věru zápasu jeden vydařil a odvezli si všechny 
body. Protivínští byli v útoku téměř bezzubí.

Albrechtice – FK Protivín 2:0
O výsledku rozhodla první branka domácích 
z metrového ofsajdu. Hostům se stále nedaří 
najít střelce. I když si pár šancí vypracují, góly 
prostě nedávají.

FK Protivín – Mirotice 3:0 
Branky: Hrynevich 2, vlastní
Domácí měli po celý zápas hru jasně ve své 
moci, soupeř se snažil hrát fotbal, ale Protivín-
ští byli tentokrát v poli téměř bezchybní. Jejich 
již výše zmiňovaná střelecká nemohoucnost 
zabránila tomu, aby si vylepšili desítkou po-
šramocené skóre.
Mirovice B+Králova Lhota – FK Protivín 
0:1 
Branka: Jiří Křišťál
Zápas rozhodčí ukončil ve 12. minutě druhé-
ho poločasu po svém napadení a inzultaci ze 
strany 2 hráčů domácích a skončí kontumací. 
Věříme, že za tento odsouzeníhodný čin vynese 
disciplinární komise maximální tresty.

Zápasy mládežnických týmů
„D“ svou sezónu již ukončili.
FK Protivín – Dačice+ Kunžak 3:2 
Branky: Hodinka, Jirášek, Křišťál O.
Planá /Luž. – FK Protivín 0:3 
Branky: Sochora, Hodinka, vlastní
FK Protivín – Čimelice+Mirotice 1:2 
Branka: Sháněl
FK Protivín – TJ Hradiště B 3:1 
Branky: Florián, Viktora, Sháněl
Dorostenci odehráli velmi dobrý podzim. Před 
sezónou odešli do Hradiště Matoušek a brankář 
Žalud. Oba se podařilo nahradit. Protože nebyl 
jiný brankář, přeškolil se na něj z obrany Pikl 
a vedl si velmi dobře. Kluci hráli často bez 
svých klíčových hráčů a vypomáhali jim starší 
žáci. Přesto jen jednou prohráli a jednou zvítě-
zili na penalty. Pochválit je třeba celý tým, který 
v každém zápase bojoval jako jeden muž, ale 
je nutné vyzdvihnout výkony již zmiňovaného 
Richarda Pikla, Tomáše Sháněla v obraně, Vojty 
Sochory v záloze, a Ondry Viktory v útoku, 
kteří byli jazýčky na vahách vítězných zápasů.

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -

1 Čimelice+Mirovice 9 9 0 0 49:12 26 1 0

2 Větrovy 9 7 0 2 55:11 23 0 2

3 Protivín 9 8 0 1 26:10 23 1 0

4 Soběslav+Veselí 9 6 0 3 35:14 18 0 0

5 Dačice+Kunžak 8 3 0 5 35:24 9 0 0

6 Týn/Vlt. 9 3 0 6 23:39 9 0 0

7 Hradiště „B“ 9 3 0 6 20:41 9 0 0

8 Planá /Luž. 9 3 0 6 17:48 8 1 0

9 Jistebnice 8 2 0 6 24:34 6 0 0

10 Trh. Sviny 9 0 0 9 5:56 1 0 1

Tabulka po podzimní části (D – dorostenci)

Starší žáci 
Blatná – Protivín 7:0
Protivín – Hradiště B + Putim 1:8 
Branka: Handschuh

Mladší žáci
Blatná – Protivín 2:5 
Branky: Hronek 2, Viktora, Dub, Malý

Protivín – Hradiště B + Putim 12:0 
Branky: Čecháček 3, Hronek 3, Viktora 2. 
Podlešák 2, Klinkáček 2

Poslední 2 kola byla oběma mužstvům od-
ložena z důvodu uložení karantény žákům 
základní školy.

Václav Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Rozhodni se, že tajenka (1–4. díl)! – Bill Cosby
Vyluštěnou tajenku zašlete do 29. listopadu 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 říjnových novin získává paní Eva Vojtová. Gratulujeme!

V  neděli  17.  října  se  uskutečnil  12. 
ročník naší tradiční skautské drakiády. 
Pouštět draky jsme začali ve 14 hodiny 
odpoledne a již od začátku byla hojná 
účast. Potkali jsme se se známými i novými 
tvářemi. V hangáru jsme přichystali teplý 
čaj, kávu a něco dobrého na zub. Jak už to 
s naší drakiádou bývá, opět jsme byli bez 
větru, což ale lidi neodradilo a vybudilo je 
to i k běžeckým výkonům až na Mrchovák. 
Při troše pomoci někteří draci vylétli velmi 
vysoko. Letos byl opravdu rozmanitý výběr 
draků, přičemž jsme založili i novou sou-
těžní kategorii drak s nejdelším ocasem. 
Krom létání si děti mohly namalovat i ob-
rázky draků a ostatní návštěvníci si mohli 
opéct buřty. Na závěr po 16. hodině byli 
vyhlášeni vítězové soutěžních kategorií 
od nejvytrvalejších běžců až po nejmladší 
účastníky.

Všem, kteří přišli děkujeme za účast 
a těšíme se na příští drakiádu.

Štěpán Šedivý

TRADIČNÍ SKAUTSKÁ DRAKIÁDA POD MRCHOVÁKEM
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Krásný taekwondo den pro Taehan

V sobotu jsme se v Praze na Chodově 
opět sešli při další sportovní příležitosti! 
I přesto, že byly prázdniny a i přestože 
jsme  museli  mít  mnoho  hodin  na  sobě 
respirátory,  zúčastnili  jsme  se  závodů 
– turnaj NEXTGEN 2021. Taehan se již 
tradičně účastní soutěže v poomsae, ale pro-
tože ve stejný den v rámci turnaje probíhaly 
i zápasy – kyorugi – rozhodli se někteří 
z našich soutěžících i ke startu v zápasech! 
A protivínští taekwondisté dali o sobě vědět, 
zápasy si vyzkoušeli i někteří nováčci – jak 
děti, tak i dospělí, též naši kamarádi z Tae-
hanu Praha a Kolín.

Za náš oddíl ve sportovním boji bodovali:
Stanislav Vlasák (senior) 2. místo
Vašek Strnad 2. místo
Nela Štěrbová (boje v kategorii staří  
a kategorii těžší) – velká bojovnice 2. místo

Technické sestavy – umístění:
Dospělí:
Stanislav Vlasák 1. místo
Vít Měkuta 2. místo

Děti:
Nikola Zobalová 3. místo
Adéla Zobalová 3. místo
Nella Kalíšková 3. místo
Nela Štěrbová 4. místo
Vašek Strnad 5. místo
Štěpán Měkuta 5. místo

V neděli turnaj pokračoval v Japonské 
Chanbaře boj s mečem, kde za náš oddíl 
závodili Jiří a Anežka Vaněčkovi, Nella 
Kalíšková a dali o sobě vědět.

Umístění:
Jiří Vaněček (krátký meč) 2. místo
Jiří Vaněček (krátký meč + štít) 3. místo
Jiří Vaněček (dlouhý meč) 3. místo
Nella Kalíšková (sestava s meči) 1. místo

Nella Kalíšková (krátký meč) 2. místo
Nella Kalíšková (krátký meč + štít) 2. místo
Nella Kalíšková (dlouhý meč) 3. místo
Nella Kalíšková (meč + štít) 3. místo

Nella Kalíšková obdržela cenu Fair-
-play za přiznání bodu a tudíž prohrála. 
Více takových sportovců, kterým nejde 
jenom o vítězství, náš oddíl je na ně hrdý.

Umístění: 
Anežka Vaněčková 6. místo

Je vidět, že taekwondo se dá cvičit v kaž-
dém věku a i dospělí se začínají prosazovat 
a kvalita našich cvičenců roste, též i chan-
bara má své místo v našem oddíle a děti se 
prosazují. Nadále se naši cvičenci budou 
připravovat na další závody v listopadu.

MZ

Platan Protivín – Dasný    9 : 2
Bican J. 4, Kříž P. 2, Brůžek M., Hrdina V., Koloušek M., Bár-
ta V., Šídlo J.
Perla – Platan Protivín    1 : 2
Kouřil T. – Hrdina V., Stropnický P.
Platan Protivín – Jaguars Č. B.    5 : 6 s.n.
Kříž P.  2, Bíba P., Holý B., Stropnický P.  – Turinský L. 2, 
Hlaváč D., Milisdörfer L., Vacek D., Vařák D.
Motorfans – Platan Protivín    9 : 4
Němec P. 5, Rajdl D. 2, Eismann R., Neubauer R. – Bican J., 
Holý B., Koloušek M., Kříž P.
Platan Protivín – Apache Hůry „B“    11 : 5
Bican J. 5, Kříž P. 3, Kurz L. 2, Stropnický P. – Vítovec L. 2, 
Jirovský T., Pavlík J., Svatoň

VÝSLEDKY 2. LIGY ASOCIACE HOKEJBALOVÝCH KLUBŮ ČR - SKUPINY "A" 2021/2022

Tabulka 2. ligy – skupiny "A" 2021/2022 k 25. 10. 2021

1. Motorfans 4 4 0 0 0 26 : 8 12
2. Platan Protivín 5 3 0 1 1 31 : 23 10
3. Jaguars Č. B. 4 2 2 0 0 23 : 15 10
4. Zliv 5 3 0 1 1 16 : 18 10
5. Apache Hůry "B" 5 3 0 0 2 39 : 25 9
6. Vltava Warriors 5 3 0 0 2 18 : 16 9
7. Dasný 5 1 0 0 4 15 : 28 3
8. Perla 4 0 0 0 4 7 : 21 0
9. Napalm Podeřiště 5 0 0 0 5 17 : 38 0

Zleva mistr Lee You Jae, Nikola Zobalová, 
Stanislav Vlasák, Adéla Zobalová,  
Nela Šterbová, Milan Zobal, Václav Strnad, 
Nella Kalíšková, Štěpán a Vít Měkuta.

Nikola Zobalová při cvičení  
technické sestavy


