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OBRANA MĚSTA PŘED VYSOKOU INFLACÍ = DALŠÍ INVESTIČNÍ AKCE
Z důvodu předpokládané vysoké
inflace v letošním roce, která by mohla
dosáhnout až k 15 %, se město rozhodlo na tuto situaci reagovat zařazením
dalších investičních akcí, které by stejně
provádělo v příštích letech.
Jedná se zejména o stavební práce,
které z důvodu zdražení materiálů určitě
v budoucnu levnější nebudou.
Zařadíme následující akce:
– rekonstrukce místní komunikace nad
Dolinou a dokončení vodovodu v Záboří
– oprava kanalizace na severním okraji
Chvaletic

– rekonstrukce a prodloužení jednotné
kanalizace v Partyzánské ulici
– výměna nábytku v Základní škole
Protivín.
Dále jsme se rozhodli použít naše volné
finanční prostředky formou jednodenních
termínovaných vkladů, které nám pokryjí
vlastní úrokové sazby z úvěrů pořízených
v minulosti.
Investování v kombinaci s úvěrovým
krytím se jeví jako velmi šťastný krok, protože v době, kdy jsme si úvěry brali, byla
průměrná úroková sazba cca 1,2 % po celou
dobu splácení a nyní naše volné prostředky

zhodnocujeme 4 %. Úvěrové zatížení města
momentálně kopíruje volné prostředky,
které má město k dispozici.
Věřím, že toto rozhodnutí bude efektivní
a pomůže nám zkvalitnit život ve městě
a jeho částech.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM
PROTIVÍN ZE DNE 10. 3. 2022
1.
2.1.

Pozvánka na seminář
„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy “
Termín 26. dubna. 2022 od 16 hodin
Místo konání: Městské kulturní středisko
(kinosál), Mírová 337, 398 11 Protivín
Cílem semináře je seznámit účastníky
s podmínkami získání dotace na výměnu
kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz je
od 1. 9. 2022 zakázán.

Informace budou prezentovány zástupci
Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří
budou kotlíkové dotace pro domácnosti
s nižšími příjmy přímo administrovat.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

Realizovaná rekonstrukce školní budovy
ZŠ Protivín, Výměna oken, zateplení
dvorního přístavku a řešení vnějšího
prostranství, byla podpořena z rozpočtu
Jihočeského kraje, poskytnutou dotací
z Krajského investičního fondu.

3.1.

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontrolu
usnesení ze zasedání zastupitelstva města Protivín
konaného dne 14. 12. 2021.
Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
pozemku p. č. 2594/1, TTP o vým. 1447 m2 v kú
Protivín.
Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
části pozemku p. č. 2084, vodní plocha, zamokřená
plocha o vým. cca 290 m2 v kú Maletice.
Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
části pozemku p. č. 296/6, ost. plocha, neplodná
půda, pozemků p. č. 280/4, orná půda o vým.
527 m2, p. č. 280/3, orná půda o vým. 210 m2 a p. č.
280/2, orná půda o vým. 38 m2, vše v kú Těšínov
u Protivína.
Zastupitelstvo města Protivín
1. schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost v roce 2022 pro Fotbalový klub Protivín z.s.
ve výši 500 000 Kč
2. schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost v roce 2022 pro TJ Blaník Milenovice ve výši
65 000 Kč
3. schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost v roce 2022 pro Tenisový klub Protivín ve výši
60 000 Kč
4. schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost v 2022 pro TJ Sokol Krč ve výši 65 000 Kč.
Zastupitelstvo města Protivín bere na vědomí
zprávu o porušení rozpočtové kázně spolku
Jihočeský TAEHAN – klub bojových umění za rok
2021 a ukládá za tento přestupek spolku Jihočeský
TAEHAN sankci ve výši 10 % z poskytnuté částky.
Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s uzavřením Smlouvy o používání KB eTradingu.
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje účetní
závěrku za rok 2021 bez výhrad.
Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s poskytnutím daru na humanitární pomoc Ukrajině
prostřednictvím organizace Člověk v tísni ve výši
50.000,- Kč.
Zastupitelstvo města Protivín bere na vědomí
přípis Okresního soudu v Písku ze dne 3. 1. 2022
ve věci nutnosti doplnění počtu přísedících tohoto
soudu a navržení nových kandidátů do funkce přísedících s tím, že věc bude ještě konzultována s OS
v Písku a příp. kandidáti budou zvoleni na příštím
zasedání ZM.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

ZE ŠKOLNÍCH PRACÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Ve středu 23. března se po dlouhé
době mohli zájemci podívat do výuky
v jednotlivých třídách na 1. i na 2. stupni.
Zákonní zástupci byli pozvání prostřednictvím žákovských knížek a webových
stránek školy.
Na práci svých dětí se přišlo podívat 64
dospělých. Viděli práci svých dětí v klasických i odborných učebnách. Interaktivní
tabule, počítačové vybavení, nové tablety,
jazyková učebna, zmodernizované třídy
i nové toalety u školní družiny byly pro
mnohé návštěvníky příjemným překvapením. O letošních prázdninách budeme
ve vnitřních úpravách pokračovat v západ-

ním křídle historické budovy. I tam se tedy
dočkáme nových oken, osvětlení v podhledech a moderních toalet.
Den otevřených dveří využila k návštěvě
prvního ročníku i 1. Mateřská škola. Předškoláci se tak mohli seznámit s prostředím
školních tříd před zápisem do 1. ročníku.
Ten se koná 8. a 9. dubna v přízemí pavilonu.
Jsme rádi, že po dlouhé pauze způsobené epidemickými opatřeními jsme mohli navázat na dobrou tradici a těšíme se na další
společnou spolupráci.
za ZŠ Protivín Tamara Vojtěchová

TANDEMOVÁ VÝUKA

PROČ A JESTLI JE
VZDĚLÁNÍ DŮLEŽITÉ?
(Úvaha)
Rodiče nás již od mala učí nové věci
každý den. Od základních věcí jako je naučit
se sám stravovat, lézt po čtyřech nebo chodit
bez opory ostatních.
Proč by nám s tím ale měl pomáhat někdo jiný? Nemá člověk sám tendence zkoumat nové věci? Upřímně, dle mého názoru,
jde o samu rychlost, kterou jsme schopni
se vzdělávat. Nikdo nemůže očekávat, že
se děti naučí žít samostatně s přihlížením
ostatních s nadějí, že z něj vyroste novodobý
Albert Einstein nebo Marilyn Savantová.
Vždy to s nějakou pomocí musí někde začít.
Proč bychom měli dávat své děti do školek? V tomto věku už to není jen o tom, jak
dobře umí chodit nebo skládat domečky
z dřevěných kostek. Jde o komunikaci, rozvíjení smyslů a kreativního myšlení. Máma
a táta nás nedokážou připravit na kamarádské vztahy mezi našimi vrstevníky bez naší
vlastní „praxe“.
Je vzdělání na základních školách vážně
tak důležité? To je otázka, na kterou můžeme nalézt pozitivní i negativní odpovědi.
Základní vzdělání člověka v dnešní době je
nutnost. Číst i psát se sami od sebe naučit
nemůžeme, nebo alespoň podle mého názoru s myšlenkovými pochody v sedmi letech
to není fyzicky možné. Po prvním stupni je
tady pak druhý, který nevyužijeme nikde
jinde než na střední škole nebo v určitém
ročníku školy základní. Rohlíky si zněním
Thaletovy věty nekoupíme a rukama se
naučíme pracovat až na určitých oborech
střední či učiliště. Školství základních škol
by mělo děti více připravovat na život, ne
na učivo matematiky, které po pololetním
testu se zbytečným stresem zapomeneme.

V měsíci březnu proběhla spolupráce
mezi třídami 8. B, C a 3. A, B v rámci
předmětů český jazyk (sloh) a přírodověda. Žáci osmého ročníku si pro mladší
připravili výklad na téma stavba rostlin.
Ve skupinách vytvořili prezentace, kterými
představili jednotlivé části rostlin. V dalším

týdnu navštívili třeťáky s pracovními listy
a ochutnávkou ovoce, kde si zábavnou
formou probranou látku zopakovali. Akce
se velmi vydařila a ročníky se těší na další
vzájemnou spolupráci.
M. Vejšická

OLYMPIÁDA Z DĚJEPISU
Dne 22. března proběhlo v Písku okresní
kolo olympiády z dějepisu. Tématem letošního ročníku byla „Šlechta od konce raného
středověku do roku 1648“. Ze školního kola,
které vyhrál Adam Šuta z 9. A, postoupili
do okresního kola celkem čtyři žáci z 8. a 9.
tříd (Dvě žákyně se dělily o 3.–4. místo,
takže nám bylo umožněno poslat „do okresu“ o jednoho žáka více, než bývá běžné).
Okresní kolo vyhrál s počtem 65 bodů
Adam Šuta. Jemu i dalším účastníkům
PROTIVÍNSKÉ LISTY 2. stránka

okresního kola děkujeme za reprezentaci
školy.
Adam postoupil do náročného krajského
kola, které proběhlo 5. dubna a jehož ústředním tématem byly jednotlivé rody v českých
zemích i na Moravě do roku 1648. Stal se
úspěšným řešitelem s umístěním v první
patnáctce z třiatřiceti účastníků. Za přípravu mu děkujeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů na „poli historickém“.
za ZŠ Protivín P. Čecháčková

Na středních školách nás na budoucí
život připraví? Tohle z vlastní zkušenosti
posoudit nemůžu, ale samozřejmě změna
kolektivu v našem okolí a nové prostředí
je zátěž na psychiku, se kterou se budeme
potýkat celý život, a musíme se naučit to
přijmout. Spolupráce s ostatními je základ
vzdělání na střední škole, obzvlášť když
máme studium zaměřené k práci s lidmi.
Vysoká škola je v podstatě něco jako druhý stupeň střední, akorát více zaměřený
na budoucí povolání. Zde je vzdělanost
nejdůležitější, jelikož jde v podstatě o naši
doživotní záležitost. Do konce našich životů
se naučíme ještě nespočet věcí, ale vzdělanost na školách je důležitá.
Jak bych celý názor shrnula? Vzdělanost
je pro člověka důležitá, nemůžeme se mentálně zaseknout v nízkém věku a očekávat,
že nám svět spadne k nohám.
Natálie Záleská IX. B, ZŠ Protivín

Zápisy staveb do základních registrů

Odbor výstavby, dopravy a ŽP, jako
oprávněný a pověřený editor dle zákona
o základních registrech, provádí v návaznosti na veřejný dálkový přístup dat Registru
územní identifikace, adres a nemovitostí, který je jedním ze základních registrů, kontroly
dat a odstranění pochybností o správnosti
referenčních údajů. Jedná se zejména o adresní
místa, čísla popisná nebo evidenční, definiční
body parcel, stavebního objektu. Vše je podkladem pro dálkový přístup a zápis do katastru
nemovitostí. Doplnění dat je prováděno z archivovaných spisů stavebníků u stavebního úřadu.
Jedná se o stavby, které mají zlegalizovanou
listinnou archivaci.
Stavby, které byly postaveny bez pravomocného povolení stavebního úřadu a povolení
k užívání stavby, nelze do registrů zapsat. Jedná
se i o zápisy čísel popisných nebo evidenčních,
které dokladově přiděluje odbor výstavby, dopravy a ŽP.
V souvislosti s těmito reklamacemi upozorňujeme stavebníky a vlastníky nemovitostí
na skutečnost, že do základních registrů lze vložit
pouze stavbu, která je podle platné právní úpravy povolena stavebním úřadem a je k určitému
způsobu užívání určena.
Zrovna tak upozorňujeme vlastníky pozemků, staveb a stavebníky, že stavbu, která podléhá

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 23. 3. 2022
– nesouhlasí
s pronájmem pozemku p. č. 2594/1, TTP o vým.
1447 m2 v kú Protivín
– nesouhlasí
s prodejem pozemku p. č. 190/3, zast. plocha
a nádvoří, společný dvůr o vým. 117 m2 v kú
Protivín
a nedoporučuje
prodej tohoto pozemku ZM ke schválení, a to
z důvodu následného komplexního řešení jak
pozemků, tak nemovitosti čp. 101
– souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene
za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN za účelem jejího provozování, jehož obsahem je právo zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat distribuční soustavu, též
provádět úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti,
včetně jejího odstranění, to vše v pozemcích p. č.
1430/10, 1430/11 a 1430/9 v kú Krč u Protivína,
a to za jednorázovou náhradu ve výši 19.900,- Kč
+ DPH, když smlouva, GP a návrh na vklad do KN
budou na náklady oprávněného
– souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy na pronájem
části nebytových prostor v čp. 101 Protivín dohodou k 31. 3. 2022 s tím, že jejich využití bude
následně řešeno komplexně v rámci využití celé
nemovitosti a přilehlých pozemků
– souhlasí
s vypsáním výběrového řízení – veřejná zakázka
malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, na stavbu„Oprava objektu
kaple Chvaletice u Protivína“
a stanovuje
obeslat následující firmy:

povolení stavebního úřadu, lze začít realizovat
až po nabytí právních účinků povolení stavebního úřadu.
Stavba, která není povolena stavebním úřadem, je považována dle platné právní úpravy
stavebního zákona za stavbu „černou“, kterou lze
dodatečně povolit pouze za předpokladu splnění
zákonných podmínek. Jedná se o přestupek,
který je sankciován pokutou nebo nařízením
odstranění stavby.
Pokud s prováděnou stavbou souvisí překopy
místních komunikací a chodníků, je potřeba
podat před výkopovými pracemi žádost u silničního správního úřadu odboru výstavby, dopravy
a ŽP o povolení zvláštního užívání místních
komunikací, kde je stanoven termín pro předání
upravené místní komunikace a v tomto termínu
upravenou komunikaci na základě předávacího
protokolu předat.
U stavby, která se umisťuje a v průběhu zpracovávání projektové dokumentace je uvažováno
s dopadem na životní prostředí a to v souvislosti
s kácením dřevin, je nutné již při tomto záměru
věc konzultovat s orgánem životního prostředí
MěÚ Protivín, který pro územní a stavební řízení
vydává závazná stanoviska.
odbor výstavby, dopravy
a životního prostředí MěÚ Protivín
Ing. Jaroslava Fialová, MPA

– PEMAL stavební, s.r.o., Sedlec 22, 375 01
Temelín, IČ: 09895108
– M. Build, s.r.o., Na Pakšovce 2202, 397 01
Písek, IČ: 28155084
– Jaromír Hlaváč – LEKO, Husova 389, 398 11
Protivín, IČ: 46661824
– souhlasí
s vypsáním výběrového řízení – veřejná zakázka
malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, na stavbu„Objekt hasičské
zbrojnice Záboří u Protivína“ – nástavba a přístavba objektu
a stanovuje
obeslat následující firmy:
– REMONST stavební, spol. s r.o., Rudolfovská
93, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 48203351
– Temstav AB, s.r.o., Písecká 415, 375 01 Týn nad
Vltavou, IČ: 28146956
– MeMaStav s.r.o., Dívčice 101, 373 48 Dívčice,
IČ: 08499870
– souhlasí
s vypsáním výběrového řízení – veřejná zakázka
malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, na stavbu „Objekt hasičské zbrojnice Maletice u Protivína“ – stavební
úpravy a nástavba části objektu
a stanovuje
obeslat následující firmy:
- MelMar s.r.o., Dívčice 101, 373 48 Dívčice: IČ:
04633491
- M. Build, s.r.o., Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek,
IČ: 28155084
- Temstav AB, s.r.o., Písecká 415, 375 01 Týn nad
Vltavou, IČ: 28146956
– bere na vědomí
zápis z jednání komise zdravotní a sociální
konaného dne 21. 3. 2022
a souhlasí
s pronájmem uvolněného bytu v DZU (DPS)
na Masarykově nám. čp. 21 v Protivíně

z deníku

POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Objasněná krádež
Protivínští policisté ve spolupráci s píseckými kriminalisty objasnili lednovou
krádež materiálu, který byl připravený
k rekonstrukci chatek. Koncem ledna
2022 měl místní muž překonat kovová
vrata oplocení zazimovaného kempu
a odcizil zde uskladněný materiál, šlo
o prkna, trámy i stavební kozy, které
měl naložit na káru a odvézt. Majiteli
způsobil škodu za více než 40 tisíc korun.
Dne 29. března zahájila vyšetřovatelka
trestní stíhání muže s kriminální minulostí, který je ještě dokonce ve zkušební
době pro jinou majetkovou činnost.
Vyšetřování případu pokračuje.
Krádež plynové lahve
Hlídka protivínských policistů vyjížděla
dne 28. března v podvečer do místního
kempu, kde měl podezřelý muž odcizit
desetikilovou propan butanovou lahev.
Pachatel překonal oplocení, rozbil box
a lahev odcizil. Způsobil škodu za 3600
korun.
Podvody na internetu
Mladý muž z Protivína připravil tři
desítky lidí z různých míst republiky
o bezmála 30 000 korun. V době od poloviny října loňského roku do února roku
letošního měl na různých prodejních
portálech nabízet ke koupi zboží, které
však fakticky nikdy neměl. Od zájemců
měl požadovat platby předem, peníze si
nechal pro sebe a žádné zboží neodeslal.
Případ prošetřovali písečtí kriminalisté,
kteří se specializují na hospodářskou
trestnou činnost. V pondělí 28. března
zahájila vyšetřovatelka trestní stíhání
mladíka pro trestný čin podvod.
Krádež platební karty
Protivínští policisté prošetřují okolnosti
krádeže platební karty a hotovosti v místním zdravotnickém zařízení. Policisté
v pondělí 14. března přijali oznámení
od okradené ženy. Pachatel odcizil platební kartu i finanční hotovost ze šatní
skříně a poté měl třikrát platit v místní
prodejně. Škoda dosahuje ke dvěma
tisícům korun.
Řídil v zákazu
Třetí březnový den dopoledne usedl muž
do osobního automobilu značky Škoda
Fabia a jel z Prachatic na Písek, u obce
Myšenec řidiče kontrolovali protivínští
policisté a zjistili, že muž usedl za volant
v zákazu. Má uložen trest spočívající
v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do podzimu roku 2023.
Policisté muži sdělili podezření ze
spáchání trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání.
Neplatí na syna
Protivínští policisté prošetřovali případ
zanedbání povinné výživy. Místní žena
se již od srpna roku 2021 nedočkala
výživného na svého malého syna. Otec
dítěte na alimenty již měsíce zapomíná
a nyní čelí trestnímu stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu.
PROTIVÍNSKÉ LISTY 3. stránka

Novinky
městské
knihovny

MEZI ŠEDESÁTI MÍSTY
PROTIVÍNSKÁ KNIHOVNA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ

Do sběrové akce Odlož mobil
v knihovně se v regionu zapojilo deset
institucí s více než šedesátkou sběrných
míst. Městská knihovna Protivín byla se
163 přístroji nejúspěšnější a získala tak
od organizátorů finanční odměnu ve výši
15 000,- Kč. V úterý 22. března se v knihovně konalo slavnostní předání cen za účasti
zástupců krajského odboru životního pro-

středí a zemědělství, regionálního manažera společnosti ASEKOL a koordinátora
projektu. Zvláštní cenu obdržela i Základní
škola Protivín v zastoupení paní ředitelky
Tamary Vojtěchové a poukázku na odběr
knih získal pan J. Procházka z Protivína.
Velké poděkování patří všem, kteří nás
při akci podpořili.
Pavla Lišková, knihovnice

Pro dospělé:
Sophie Oliver: Grandhotel Schwarzenberg Cesty osudu – rodinná sága z prostředí alpské přírody
Sophie Oliver: Grandhotel Schwarzenberg Návrat – pokračování rodinné ságy
Daniel Petr: Straka na šibenici – porozumět vlastnímu životu
Daniel Petr: Díra – sci-fi z Prahy
Daniel Petr: Odečítání pohybu souřadnic
– spatřit dvojníka přináší neštěstí
Chris Carter: Zloba – dvě ženské hlavy
bez těla…
Chris Carter: Sochař smrti – místo činu
jako umělecké dílo
Chris Carter: Napsáno krví – když si zapíše vaše jméno, je to rozsudek smrti
Chris Carter: Já jsem smrt – pozná detektiv, že se dívá do očí netvorovi?
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 33 – další reportáže ze stejnojmenného televizního pořadu
Hana Kneblová: Šlechta v českých zemích
– aristokracie od středověku po současnost
Sally M. Winston: Brouci v hlavě – jak se
zbavit vtíravých myšlenek
Adam Plachetka: To je klasika – nevážné
rozmluvy o vážné hudbě
Maren Gottschalková: Frida nespoutaná
– román o životě umělkyně
Maria Nikolai: Čokoládovna Zlatá léta –
pokračování rodinné ságy
Brenda Novak: Knihkupectví u pláže Autum se před půldruhým rokem ztratil
manžel. Zoufale se ho snažila najít, ale
veškeré pokusy vyšly naprázdno
Kathryn Hughesová: Poslední slib – malý
medailon ukrývá velkou minulost
Táňa Keleová – Vasilková: Slzy a smích –
dvě ženy, dva osudy
Halina Pawlowská: Milý Bene – dopisy
unesou intimní tajemství, trapasy, kritiku,
touhy a naděje
Ken Follett: Nikdy – román o tom, co by se
nikdy nemělo stát
Sarah J. Maasová: Dvůr stříbrných plamenů – čtvrtý díl série Dvůr trnů a růží
Ladislav Beran: Panoptikum města Písku
– další kniha krimi povídek
Roman Cílek: Augiášův chlév – život dobrodruha ukončily dvě kulky
Mick Finlay: Vražedná jáma – londýnská smetánka se svými probémy chodí
za Sherlockem Holmesem, pro ostatní je
tu Arrowood

ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
Spolek KOCANĎÁCI ve spolupráci
s KKŽ pořádají den s deskovými hrami.
Na programu je hraní deskových her všech
možných typů a žánrů. Deskové hry budou
k dispozici. Jediné, co s sebou potřebujete,
je chuť zahrát si a dobrá nálada, na místě
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Vám doporučíme vhodnou hru a provedeme
pravidly. Pokud máte svou oblíbenou hru,
kterou si chcete zahrát s někým novým,
přineste ji a zahrajeme si. Zváni jsou jak
dospělí, tak děti. Celá akce je zdarma.
Datum konání: sobota 23. dubna 2022

Místo konání: tělocvična Kestřany u Písku
Začátek akce: 13 hodin
Konec akce: 17 hodin
Případné dotazy: Michal Roučka
Tel: 725 257 759
roucka.michal@gmail.com

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 6. 4. 2022
– vybrala
jako nejvýhodnější nabídku na realizaci stavebních prací
veřejné zakázky malého rozsahu stavby „Oprava objektu
kaple Chvaletice u Protivína“ nabídku firmy Jaromír
Hlaváč – LEKO, Husova 389, 398 11 Protivín, IČ: 46661824
s nabídkovou cenou 1.293.768,32 Kč bez DPH
a pověřuje
místostarostku města podpisem smlouvy o dílo
– vybrala
jako nejvýhodnější nabídku na realizaci stavebních prací
veřejné zakázky malého rozsahu stavby „Objekt hasičské
zbrojnice Záboří u Protivína – nástavba a přístavba objektu“ nabídku firmy Temstav AB, s.r.o., Písecká 415,
375 01 Týn nad Vltavou, IČ: 28146956 s nabídkovou cenou
5.683.432,- Kč bez DPH
a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo
– vybrala
jako nejvýhodnější nabídku na realizaci stavebních prací
veřejné zakázky malého rozsahu stavby „Objekt hasičské
zbrojnice Maletice u Protivína – stavební úpravy a nástavba části objektu“ nabídku firmy MelMar s.r.o., Dívčice
101, 373 48 Dívčice, IČ: 04633491 s nabídkovou cenou
1.721.398,- Kč bez DPH
a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo
– souhlasí
s obnovením informačního a orientačního systému v Protivíně (červené infototemy)
– schvaluje
Dodatek č. 1 na stavební práce pod názvem„Rekonstrukce
škola Myšenec – I. etapa“
– souhlasí
s vypsáním výběrového řízení – veřejná zakázka malého
rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu
„Rekonstrukce místní komunikace nad Dolinou – Záboří
u Protivína“
a stanovuje
obeslat následující firmy:
– Temstav AB, s.r.o., Písecká 415, 375 01 Týn nad Vltavou,
IČ: 28146956
– PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ: 43841252
– VKB stavby s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice, IČ: 02192012
– souhlasí
s vypsáním výběrového řízení – veřejná zakázka malého
rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu
„Chvaletice – oprava kanalizace na severním okraji osady“
a stanovuje
obeslat následující firmy:
– REMONST stavební, spol. s r.o., Rudolfovská 93, 370 01
Č. Budějovice, IČ: 48203351
– M. Build, s.r.o., Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek,
IČ: 28155084
– MoDoStav, s.r.o., Bohunice 10, 375 01 Všemyslice,
IČ: 09384791
– souhlasí
s vypsáním výběrového řízení – veřejná zakázka malého
rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu
„Rekonstrukce a prodloužení jednotné kanalizace v Partyzánské ulici v Protivíně“
a stanovuje
obeslat následující firmy:
– VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická
1567/4, 370 01 České Budějovice, IČ: 14499924
– MoDoStav, s.r.o., Bohunice 10, 375 01 Všemyslice,
IČ: 09384791
– Temstav AB, s.r.o., Písecká 415, 375 01 Týn nad Vltavou,
IČ: 28146956
– souhlasí
s vypsáním výběrového řízení – veřejná zakázka malého
rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu
„Základní škola Protivín – II. etapa“
a stanovuje
obeslat následující firmy:
– Reno Šumava a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí,
IČ: 60071346

–

–

–

–

–

–

–

–

– Kočí a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek, IČ: 46683046
– PEMAL stavební, s.r.o., Sedlec 22, 375 01 Temelín,
IČ: 09895108
souhlasí
s tím, že město Protivín bude pořadatelem protivínské
pouti konané v termínu od 30. 7. do 31. 7. 2022; na dobu
od příjezdu lunaparku bude zajištěno uzavření náměstí
(PO–NE) a s tím související objížďky, autobusová zastávka
bude od 25. 7. 00,00 hodin do 31. 7. 24,00 hodin přemístěna do Komenského ulice, provoz atrakcí a hudební produkce
v týdnu 25.7.–31.7. bude v těchto časech: PO–ČT 14–21,
PÁ 14–22, SO 8–23, NE 8–21 hod;
souhlasí
s tím, aby provoz atrakcí lidové zábavy při příležitosti
tradiční protivínské pouti zajistil pan Kučera Josef, bytem
České Budějovice, Roudenská 520/23 za cenu 62.000,- Kč
+ DPH 21%, tj. celkem 75.020,- Kč a s uzavřením Dohody
o krátkodobém pronájmu pozemků;
ukládá
OS Technické služby Protivín zajistit umístění dopravního
značení a označníku autobusu do Komenského ulice dle
povolení MěÚ Písek a odboru výstavby, dopravy a životního
prostředí v Protivíně a umístění kontejnerů;
ukládá
OS Městská policie Protivín zajistit výběr poplatků ze
stánkového prodeje a poplatek 200,- Kč jako záloha
za služby (úklid) pro případ, že stánkař nezajistí úklid svého
pronajatého místa;
ukládá
OS Městská policie Protivín zajistit umisťování stánků tak,
aby byly využity pouze vyznačené plochy pro stánkový
prodej určené (viz situace, která je přílohou), zabezpečen
průchod po chodnících, průjezd po komunikacích, zajistit
umístění atrakcí dle schválené situace a zajistit, aby stánkaři dodrželi čistotu a pořádek (úklid prostorů);
stanovuje
odpovědnou osobu za průběh zvláštního užívání komunikace při protivínské pouti pana Jaromíra Seberu, vedoucího
strážníka OS Městská policie Protivín;
stanovuje
odpovědnou osobu za umístění dopravního značení
a kontejnerů při protivínské pouti pana Josefa Veselého,
vedoucího OS Technické služby Protivín
souhlasí
s pachtem pozemků p. č. 2684, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 3156 m2, p. č. 2563, TTP o výměře
6120 m2, p. č. 2705, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 3349 m2, p. č. 2696, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 4910 m2, p. č. 2681, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 582 m2, p. č. 2682, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 2990 m2, p. č. 2692,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2257 m2,
p. č. 2706, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
15240 m2 a p. č. 2679, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 11595 m2, vše v kú Záboří u Protivína a p. č.

–

–

–

–

–
–

1175, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1248
m2 v kú Milenovice
a ukládá
finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění záměru
pachtu těchto pozemků
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti za účelem
umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení,
to vše v pozemcích parc. č. 435/1, 435/3, 782, 801/1,
802/3, 2712/1, 2770/2, 2771/2, 2771/3, 2771/4 a 2771/5
v kú Protivín, za jednorázovou náhradu ve výši 19.700,- Kč
+ DPH, když smlouva, GP a návrh na vklad do KN budou
na náklady oprávněného
bere na vědomí
zápis z komise pro posuzování majetkových převodů ze
dne 30. 3. 2022 a
1) nesouhlasí
s prodejem částí pozemku p. č. 1527/16, ostatní plocha,
jiná plocha v kú Protivín
a nedoporučuje
ZM prodej částí pozemku ke schválení
2) nesouhlasí
s prodejem části pozemku p. č. 917, zahrada o výměře cca
66 m2 nebo cca 149 m2 v kú Protivín
a nedoporučuje
ZM prodej částí tohoto pozemku ke schválení
3) souhlasí
s prodejem pozemku p. č. 2406/3, TTP o výměře 77 m2 v kú
Protivín
a ukládá
finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění záměru
prodeje tohoto pozemku
4) odkládá
rozhodnutí ve věci směny části pozemku p. č. 2667/1,
ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví města
Protivín za část pozemku p. č. 921/1, zastavěná plocha
a nádvoří ve vlastnictví Hydroforce s.r.o., Čajkovského
1753/31, Praha-Žižkov, vše v kú Protivín do jednání starosty
se zástupcem firmy Hydroforce s.r.o.
souhlasí
s umístěním tepelného čerpadla na pozemku p. č. 1199/1,
ost. plocha, manipulační plocha v kú Maletice pro rodinný
dům Maletice čp. 25, Protivín
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 10.000,- Kč od pana
Quido Šatry – AG Blatná, Švermova 978, Protivín a s jeho
následným použitím na úhradu obědů pro ukrajinské žáky
v ZŠ Protivín
bere na vědomí
oznámení ředitelek mateřských škol o konání zápisu dětí
na školní rok 2022/2023
schvaluje
upravené a aktualizované dokumenty OS Pečovatelská
služba Protivín vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách

AUTODOPRAVA

Nabízím přistavení kontejnerů na suť, dovoz
veškerých sypkých a stavebních materiálů,
betonu, dřeva apod.
Tel. 775 228 398

PI
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Předjaří v 1. Mateřské škole Protivín
Děti z naší mateřské školy se už nemohly dočkat příchodu jara. Žabičky, Koťátka,
Veverky i Sovičky vyháněly zimu a přivolávaly jaro ze všech sil. Pomáhaly jim v tom
jarní písničky, básně, říkadla, hry i tanečky.
Malovaly, kreslily, tvořily, vyráběly přáníč-

ka i dárky k Velikonocům, zdobily vajíčka
i celou školku.
Všechny třídy si udělaly vycházku
k Borskému rybníku, kde děti mohly ve výběhu pozorovat ovečky s jehňaty a také je
krmily suchým pečivem jako praví farmáři.
Díky chovatelce paní Monice Kohoutové se
děti dověděly mnoho zajímavostí a některé
si nejmladší jehňátko pochovaly i nakrmily
z láhve. Při hudebním pořadu se děti učily
počítat spolu s pohádkovým Rákosníčkem.
A šlo jim to moc dobře.
Veverky navštívily včelín u lesa. Včelky
ještě spaly, ale děti velmi pozorně poslouchaly a sledovaly vše, co jim pan Rothbauer
vyprávěl a ukazoval. Uvědomily si, kolik
dá včelám práce, než vyrobí lžičku medu.
Nejstarší Sovičky navštívily základní
školu, prohlédly si třídy, šatny i družinu.
Dokonce si vyzkoušely i sezení v lavicích,
zapojily se do vyučování a mohly tak obdivovat, co všechno se jejich starší kamarádi
naučili. Teď se už těší k zápisu, na který se
pilně připravují.
Krásné jarní počasí nám umožnilo trávit
více času venku, pozorovat zahrádky i přírodu, která se rychle probouzela. Děti si už
také začaly užívat naši pěknou školní zahradu. Těšíme se na krásné jaro, na další akce
a zážitky, které děti v nejbližší době čekají.

Radost z jehňátek

Výtvarné práce našich dětí si nyní můžete prohlédnout ve vestibulu protivínského
kina. Výstava potrvá do konce května.
Jana Hanzlíková

Ve včelíně

Spolek Svaz zdravotně postižených Protivín informuje
V úterý 22. března se konala v salonku Restaurace U Rychtářů 15. členská
schůze Spolku Svaz zdravotně postižených Protivín, které se zúčastnilo 67
členů. Byla to první – jarní – schůze roku
2022 s programem bohatým na informace,
které se týkaly i loňského roku. Prosincovou – předvánoční – členskou schůzi jsme
nemohli svolat vzhledem k hygienickým
opatřením, protože Covid opět zahrozil.
První část schůze byla věnována tomu, co se
navzdory Covidu povedlo a mohlo se v minulém roce ještě uskutečnit. O všech akcích
velmi podrobně informovala předsedkyně
organizace Danuše Hlouchová. Uskutečnili
jsme všechno, co nám „covidová“ doba
dovolovala.
Paní účetní Marie Honzíková podala
zprávu o hospodaření spolku v minulém
roce 2021 a poté následovala zpráva o kontrole hospodaření, kterou provedla revizní
komise spolku. Po těchto zprávách jsme přerušili finanční informace krátkým vstupem
na přivítání jara, od kterého si slibujeme
nejen hezké dny, ale i novou životní sílu.
Poté paní Danuše Hlouchová seznámila
přítomné s aktuálními spolkovými zprávami
– k 31. 12. 2021 měla naše organizace 117
členů, za uplynulý rok se přihlásilo 12 nových členů, kterým jsme rozdali potvrzení
o členství. V čele stojí desetičlenný výbor,
který se schází na schůzkách 1x měsíčně,
připravuje jednotlivé akce a členské schůze.
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Paní Anna Skalová vybírala členské příspěvky na letošní rok ve výši 100 Kč.
Přijímaly se přihlášky se zaplacením
příspěvku na autobusový zájezd v úterý 3. května do kláštera v Borovanech
a do nedaleké Ledenice, kde je soukromé
loutkářské muzeum pana Finka. Překvapil
nás nečekaný zájem o tento zájezd. Zájezd
na zámek Červená Lhota musel být ještě
pro letošní rok odložen z důvodu problémů
vzniklých při opravách hráze rybníka. Chceme spatřit Červenou Lhotu v její plné kráse.
V nejbližší době čeká přihlášené členy zájezd na operu Bedřicha Smetany
„Tajemství“ do Domu kultury Metropol
v Českých Budějovicích – ve středu
20. dubna, o týden později – ve středu
27. dubna – jsme našim členům doporučili
návštěvu divadelního představení „Saturnin“ v Domě kultury Protivín v podání
Divadla Na Jezerce Praha.
Všichni členové jsou rovněž zváni
na cyklus přednášek Zábavná akademie
3. věku, které budou probíhat jedenkrát
měsíčně v kinosále Domu kultury Protivín.
Přednášejícím je Ing. Petr Šika.
Paní Libuše Zborníková rozdala členům
spolku poukázky do Lékárny U Palmy Protivín na nákup doplňkových léčiv v hodnotě
200 Kč. Poukázky platí do 31. května 2022
a byly vydány zpětně za loňský rok.

Po dohodě s Fotbalovým klubem Protivín jsou od 25. března obnoveny jízdy
autobusem na místní hřbitov – jezdí se
vždy poslední pátek v měsíci v 17.30 hodin.
Služba je pro všechny občany města.
V krátkosti jsme seznámili přítomné
s termíny dalších členských schůzí. Budou
se konat v úterý 21. června a v úterý 13. prosince a hudební doprovod zajistí oblíbený
pan Josef Novák.
Začátkem srpna uspořádáme další zájezd do zámku a muzea v Horažďovicích
a čeká nás ještě jedno divadelní představení.
O tom všem vás budeme včas informovat.
Doufáme, že další náš plánovaný program
nám už nic nepokazí.
Závěrem schůze bylo podáno malé
občerstvení a třešničkou na dortu bylo
vystoupení populárních harmonikářů Jany Horažďovské, Jana Nováčka a Pavla
Trkovského, kteří hráli a zpívali, až rozezpívali téměř celý salonek.
Děkujeme především Městskému úřadu
Protivín za poskytnutí dotace, všem našim
dalším sponzorům a všem členům za jejich
přízeň a přejeme hezké jarní dny a pevné
zdraví.
Zdeňka Vojtová,
Spolek SZP Protivín

Zprávy o činnosti Klubu žen Protivín, z.s.

Pálení čarodějnic
v Království času

Na začátku března uspořádal
Klub žen Protivín, z. s., přednášku pro všechny zájemce o svět
bylinek. Všichni zúčastnění strávili
podvečer v příjemném prostředí
Království času s panem Karlem
Steinbauerem, který je prezentován
jako lázeňský bylinkář a lektor.
Postupně nás seznámil s účinky
jednotlivých bylinek, které nacházíme v přírodě nebo je pěstujeme na
našich zahradách. Doporučil nám
také několik receptů na čaje, tinktury
a mastičky na časté zdravotní problémy, aktuálně zmínil i bylinky na
jarní očistu střev a jater. Přednáška
byla velmi zajímavá a poučná, každý
měl možnost se zeptat na to, co ho
zajímalo. Děkujeme za možnost ji
uspořádat.
Další akcí byl dětský karneval,
který se konal v salonku restaurace U Rychtářů a přilákal na
osm desítek krásných masek.
Taneční parket zaplnili spidermani,
batmani, čerti, piráti, kovbojové,
kostlivci, šaškové, čarodějové,
princezny, víly, berušky, mouchy a
další zajímavé postavičky nejen z
pohádkového světa. Všichni tančili
pod taktovkou Sněhurky a trpaslíků
na hudbu, kterou pouštěl indián,
a užívali si nedělní odpoledne. S
radostí soutěžili, házeli míčkem na
cíl, ve dvojicích tančili s balonkem,
zúčastnili se oblíbené a trochu obměněné židličkované, a vyhrávali malé
odměny. Hlasování o nejlepší masku

se mohli zúčastnit všichni dospěláci,
bylo však velmi těžké zvolit tu nej,
protože všechny masky byly krásné
a zajímavé. Již nyní máme nové
nápady, co udělat jinak, co vylepšit.
Těšíme se na příští karnevalový rej
masek a za ten letošní děkujeme
všem zúčastněným.
A co ještě chystáme v tomto roce?
Plánujeme výroční členskou schůzi,
výlet do rozkvetlého parku v Průhonicích, tvořivé dílničky, pohádkový
les pro děti…
Text a foto: Jana Kubecová

Noc z 30. dubna na 1. května je již
od pradávna považována za magickou.
Čarodějnice se na tuto „Filipojakubskou
noc“ měly slétat na sabat (noční shromáždění čarodějnic vedených ďáblem). Lidé
se snažili čarodějnicím v jejich počinech
zabránit. Na prahy domů se sypaly hřebíky,
na zárubně se svěcenou vodou dělaly tři
křížky a stavení se zdobila pichlavými větvemi. Věřilo se, že když se o ně čarodějnice
píchne, popálí se.
Večer se pak zapálily hranice. Hraní
hlučných her jako práskání bičem, tlučení
železem či dřevem mělo ježibaby zaplašit.
K tomu se popíjelo a někde se do vzduchu
vyhazovala ometená košťata či zapalovaly
hadrové koule omotané špagátem.
Dnes se ohňům zapalujícím o „Filipojakubské noci“ říká pálení čarodějnic.
Pálení čarodějnic se koná v Království
času v sobotu 30. dubna od 14 do 18
hodin. Zveme vás na výrobu čarodějnic
v dílničkách, točené pivo a opékání buřtů.
Nezapomněli jsme ani na zvyk stavění máje,
těšit se tak můžete i na stavbu májky.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Království času
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POMYSLNÝM KLÍČEM NÁM JARO OTEVŘELO VRÁTKA,
I KDYŽ TYTO POSLEDNÍ DNY TO TAK NEVYPADALO
•

•

Začátkem měsíce k nám do 2. Mateřské školy Protivín zavítal kouzelník
s Bublinkovou show. Děti obdivovaly
jím vytvořené malé, ale i docela velké
bubliny. Do jedné z nich byla dokonce
„oblečena“ i paní učitelka. Po skončení
si všichni společně zatančili Ptačí tanec.
Každoročně nás navštíví Sokolníci se
svým programem. Letos nám přivezli
ukázat nováčka, sýčka Sama. Prozradili
nám, že je chráněný a u nás v České republice jich je pouze 200 ks. Pak už nám
nad hlavami létali orli, později také sovy.

Motýlci v knihovně
Děti se dozvěděly, čím se tito dravci živí,
jak probíhá, i jak dlouho trvá celý jejich
výcvik.
•

Berušky zalévají macešky

Březen je nazýván měsícem knihy. Děti
si do mateřské školy nosily své oblíbené
knihy, o kterých si následně s paní učitelkami povídaly. Měly možnost stát se
autory a ilustrátory své vlastní knihy,
kterou si sami vytvořily. Abychom jim
knihu ještě více přiblížily, postupně jsme
se všichni šli podívat do městské knihovny, kde nás přivítala milá paní Lišková,
která trpělivě dětem vše o knihách řekla
a ukázala, vysvětlila, jakým způsobem

Pozvánka do kaplanky
V podkrovní galerii proběhla
na Apríla velmi příjemná vernisáž
výstavy „Krajiny a jiná potěšení“
autorů nepomuckého Nemějcova
ateliéru „K“. Přijďte se podívat
do konce dubna.
Od května vám svá díla představí
pan Josef Záruba ze Soběslavi.
V prostorách Turistického informačního centra pokračuje do konce
května výstava představující bohatou
(již stoletou) činnost místní organizace Českého rybářského svazu.
Její součástí je akvárium se štikou,
kaprem, úhořem a raky.
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V červnu a červenci zjistíte více
o další záslužné práci členů Českého
včelařského svazu prostřednictvím
výstavy, která zmapuje 90 let činnosti v Protivíně a okolí. Součástí nové
výstavy bude výukový prosklený
včelín, díky kterému nahlédnete
do skutečného života včel.
Infocentrum nově nabízí sběratelům letecký pohled Protivína
a magnetku pivovaru Platan z vydavatelství Rillich.
Těšíme se na vaši návštěvu od pondělí do pátku v čase
od 8 do 16 hodin.

si mohou knihu přijít vypůjčit. Tímto
bychom jí chtěli poděkovat za milé
přijetí.
•

S povídkou „Jak psali dopis“ z knihy
Karla Čapka „O pejskovi a kočičce“,
k nám zavítala bývalá kolegyně Ivana.
Děti si po skončení pohádky mohly
maňásky pejska a kočičku dát na ruku
a vyzkoušet si divadlo zahrát. Že by
byl mezi dětmi budoucí herecký talent?
Uvidíme.
Petra Štěpková

Sté výročí šupinatého koníčka
Říká se, že jeden den strávený při rybaření
prodlouží člověku život o jeden rok. Kdyby
to byla pravda, asi bychom měli plné obce
a města víc než dvousetletých příznivců
rybaření. Nicméně tohle rčení se snaží
zdůraznit relaxační účinky amatérského
rybaření na zdravém vzduchu v přírodě,
u řek, potoků a rybníků...
Statistiku členů rybářských svazů a dílčích
sdružení sice podchycenou nemám, ale
mám takový dojem, že počet jejich členů
rok od roku roste. A nejde jen o seniory,
hledající klid a pohodu u vody, ale i o mladé
lidi, kteří v rybaření nacházejí nejen uspokojení, ale i svou porci příslušného vzrušení
a adrenalinu.
Rybářské spolky mají v České republice
svou dlouholetou tradici, obdobně jako
myslivost. Dokumentuje to například
i místní organizace Českého rybářského
svazu, z.s., Protivín, která v tomto roce
oslaví sté výročí své existence. Za tu dobu
jí prošlo několik generací, které si předávají
žezlo zkušenosti, ale mimo jiné se částečně
mění i náplň činnosti těchto sdružení.
Předsedou jubilujícího protivínského
rybářského spolku je Tomáš Monzer, se
kterým si dnes budeme povídat nejen
o rybách...
Jak dlouho jste členem protivínského
rybářského sdružení?
Členem rybářské organizace jsem již od roku 1995, tedy sedmadvacet roků.
A předsedou?
Předsedou teprve krátce – od roku 2020.
Měl jste vztah k rybaření už jako kluk?
Už odmalička jsem k rybám a rybaření
vztah měl, a to díky naší rybářské rodině.
Děda, otec, ale i starší bratr byli velcí
rybáři... A hlavně tatínek, který byl a stále
ještě je dlouholetým členem naší rybářské
organizace a jeden čas byl dokonce i jejím
uznávaným předsedou.
Takže jste s tímto koníčkem vlastně vyrůstal. Asi vás neminulo ani ono klukovské neschválené rybaření na vlastnoručně vyrobený proutek s kouskem sartuny
nebo provázku?

Poslouchal jsem rybářské historky, prolistovával rybářské časopisy a chodil
na všechny výlovy. A s oním zmiňovaným
dětským „pytlačením“ samozřejmě také
nějaké zkušenosti a vzpomínky mám, jako
každý kluk od vody...
Je vstup do rybářského svazu podmíněn
nějakými zkouškami?
Ano, pochopitelně – zkoušky je nutné podstoupit a skládají se z odborné teorie a poznávání ryb – samozřejmě sladkovodních
a u nás se vyskytujících.
Odkdy se může žádat o rybářský lístek?
Zhruba od školou povinného věku, takže asi
tak od sedmi let.
Kolik máte aktuálně členů?
V naší organizaci máme cirka 330 členů
a stále se rozrůstáme, zájem o tento koníček
neustále stoupá.
A jaká je skladba vaší členské základny?
Máme 286 dospělých, 12 členů z kategorie
mládeže, 26 dětí a 6 žen.

Dětská povolenka k rybolovu platí do 16 roků, jako mládež je vedena věková kategorie
od 16 do 18 let a od 18 roků je už kategorie
dospělých.
Je náročné obsáhnout všechny potřebné
znalosti v oboru?
Náročné to poněkud je, protože každým
rokem se pořád něco mění a upravuje. Nejdůležitější ovšem je, aby začínající rybář
dokázal rozeznat především naše ryby a něco o nich věděl. Veškerou potřebnou teorii
pak najde v soupisu revírů, který dostává
k povolence.
Nicméně zůstává ještě spousta informací
o rybách a jejich výskytu, způsobu života apod., které si lze doplňovat po celý
život...
To nepochybně. Záleží na každém, jak
dalece a jak intenzivně tyto znalosti sebevzděláváním rozšiřuje. A to jak v teorii, tak
v praxi. Přednášky ani semináře neděláme,
není dostatek času, vše, co děláme, se děje
samotřejmě v našem volném čase, ale praxi
získává každý na vlastní kůži přímo u vody...
Máte svoji klubovnu nebo kancelář?
Máme svou kancelář. Letos bychom chtěli
na fasádu namalovat naše logo a nějakou
další grafiku s rybářskou tematikou. Ve vývěsce uveřejňujeme především informace
pro rybáře, také nějaké fotografie, abychom
věděli, kde se co dělo. Další fotografie
a preparace máme pak vystavené přímo
v kanceláři.
A jakým nejúžasnějším úlovkem se může
spolek pochlubit?
To je trochu těžší otázka. Myslím, že
za zmínku stojí hlavatky podunajské (je to
druh velkého pstruha), chycené našimi členy, které držely republikový rekord. V roce
2001 byla chycená hlavatka o délce 105
centimetrů a o váze 11,6 kilogramu. Byla
chycená mým bratrem Zdeňkem. O tři roky
později je datován další úlovek tohoto druPokračování na straně 10
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Sté výročí šupinatého koníčka
Dokončení ze strany 9
hu, o délce 114 centimetrů a myslím, že váha byla 14 kilogramů.
Ulovil jej Gustav Čibera mladší. K těm obrům patří i sumec dlouhý
170 centimetrů, který byl chycen nerybářským způsobem při opravě
velkého jezu, takzvaného Veláku, tamními pracovníky. Byla to hodně
velká ryba na naši řeku.
A vy osobně?
Já zrovna moc velké úlovky nemám. Jako rybář, který na kapry
příliš nechodí, mám chyceného kapra s délkou 80 centimetrů, což
není tak špatné, a pak sumce se 105 centimetry, kterého jsem vytáhl
po hodinovém boji, a to na náčiní určeném pro malé ryby.
Ke stému výročí spolku jste připravili i výstavu s ohlédnutím
do minulosti, která už byla otevřená – dokdy potrvá?
Podle původního termínu měla být do konce dubna, ale je možné,
že bude prodloužená do konce června díky dosavadním ohlasům.
A za to všem děkujeme a zveme k návštěvě – stojí to zato.
Co konkrétně tvoří její obsah?
Jsou to především fotografie – jak staré, tak i novodobé, dokumentace v podobě starých legitimací, úlovkových lístků, je tam instalováno
i akvárium s rybami, také samosebou preparace ryb, ptáků a savců
s vazbou na vodu. A rád bych využil příležitosti a požádal čtenáře,
pokud by měli doma nějaké fotografie nebo jiné dokumenty tohoto
typu, byli bychom rádi, kdyby se nám ozvali.
Legalizaci rybaření podmiňují povolenky – jak se tyto průkazy
dělí?
Nejzákladnější dělení povolenek je na pstruhové a mimopstruhové, pak se dělí ještě na hodně dalších různých typů, ale to by bylo
na dlouhé a nudné vyjmenovávání. Od šestnáctého dubna se můžou
chytat pstruzi na pstruhových revírech, od šestnáctého června pak
se mohou chytat dravci na mimopstruhových revírech.
Ovšem k činnosti rybářských sdružení nepatří jen rybaření...
Ano, patří k tomu i brigády, které musí každý člen od 18 do 65 let
odpracovat buď v podobě deseti brigádnických hodin na výlovech,
pracích kolem rybníků apod., anebo zaplatit místo účasti příslušnou
sumu.
Účastníte se také nějakých závodů?
Spíš jako jednotlivci, jako organizace nikoliv. Na závodech na mušku nás reprezentoval J. Čibera, závodil v druhé lize a postoupil poté
do první ligy. Pak bych se zmínil o Janu Vojtovi, který svou účast
na různých závodech a spoustu dalších zajímavých věcí z oboru
zveřejňuje na svých webových stránkách – doporučuji se na ně
podívat (honzovorybareni.cz).
Účastníte se jako spolek výlovů ve vašem katastru?
Ano, máme několik rybníků, o které se staráme a lovíme je. Pokud
je myšlena moje úloha v této souvislosti, tak jsem klasickým členem
lovící čety – takže do bahna a lovit!
Vysazujete také plůdek?
Plůdek jsme si dělali hlavně u kapra obecného, je to poměrně náročná práce. Do řeky vysazujeme pak až kapra, který má lovnou míru.

Co se týče ostatních druhů ryb, tak je vysazujeme také do řeky – ať
už v lovné míře nebo ne.
Zapojujete se do záchranných prací, když se třeba protrhne
hráz nebo při jiných katasrofách na vodě?
U poškození hráze nebo jakémkoliv jiném poškození se zapojujeme, to
je jasné. A stejně tak i při větším úhynu ryb a podobných katastrofách.
A jak je to s těmi vašimi rybníky?
My jako organizace vlastníme rybníky, na kterých se chytat nesmí.
Na nich totiž takzvaně „děláme rybu“, kterou pak vysazujeme
do řeky – jak bylo již řečeno.
Podnikáte rybářské zájezdy do severských zemí?
Zájezdy na zahraniční rybaření nepodnikáme, to si jezdí každý sám
na své vlastní triko.
Znám řadu nadšených rybářů, kteří ryby sice loví, umí je
zpracovat, eventuálně kuchařsky upravit, ale sami je nejedí.
Jak jste na tom vy?
Já toho moc od vody neodnesu. Chytám spíš tak pro zábavu. Ale
ryby jím...
Máte nějaké speciální recepty na rybí pochoutky?
Pokud mám mluvit o rybí specialitě, tak určitě tatarák z kapra. Ale
osobně mi nejvíc chutná pstruh na másle.
Jsou vaši potomci také tak zaujatí rybařením jako vy?
Děti zatím do rybařiny zapálené nejsou, ale na ryby je občas beru
– takže uvidíme v budoucnu...
Máte společně nějaké další plány?
Zatím nic velkého. Uvažujeme o výzdobě exteriéru kanceláře – to
by se lidem mohlo líbit.
Co byste si jako spolek přáli?
Kdyby nám vyšlo rozšířit kaskádu rybníků v Maleticích a některé
z rybníků vybagrovat – to jsou celkem reálné plány. Snad nám bude
čas nakloněn.
Rozmlouvala Hanka Hosnedlová

Jaro je tady!

Ačkoliv ještě nosíme zimní bundy a kabáty – je jaro! Příroda
si do svých krátkých zelených vlasů vplétá bílé věnečky sněženek,
bledulí, sedmikrásek, přidá i čemeřici a postupně i další barevné
variace – modré modřence, žluté narcisy, talovíny, blatouchy,
a za chvíli celou záplavu žlutých pampelišek, ale i barevnou škálu
petúnií, a jak rostou její vlasy, přidá i voňavé pivoňky. Ještě předtím
vystrkují nesměle lístky tulipány, které zazáří svou barevnou krásou.
Ozvou se i první trylky ptačího zpěvu, čápi přiletí opravit svá hnízda,
aby jejich družky měly pohodlí při hnízdění a starostech o mláďata.
Rodí se i první zajíčci – březňáčci a v ruce si můžete podržet to žluté
– drobné nic – kuřátko, ze kterého vyroste sebevědomá slepička.
Prostě – jaro je tady, a tak je přivítáme!
Zdeňka Vojtová,
Spolek SZP Protivín
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květen 2022
UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
neděle 1. května v 16 hodin

film USA

ZLOUNI

Animovaná komedie pro všechny. Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť
když vás má celý svět za padouchy. Fim z legendárního studia DreamWorks Animation
dokazuje, že i v na první pohled nebezpečném tvorovi se může skrývat dobré srdce.
Málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok.
Tihle psanci se tak dlouho hledali, až se našli a dali dohromady tým, pro který je
spáchání dokonalého zločinu stejná brnkačka jako vyrazit si na zmrzlinu.
Mládeži přístupný, dabováno, 100 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 1. května v 19 hodin

film ČR

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

Komedie. Ve volném pokračování mimořádně úspěšného filmu Po čem muži touží
poznáváme na počátku Irenu Kopáčovou , psycholožku, specialistku na partnerské
vztahy. A nutno říct, že neprožívá zrovna dobré období. Její doporučení klientům se
trochu míjejí účinkem, Irena dostává výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má
ordinaci a vzápětí přistihne svého přítele při nevěře. Hrají J. Langmajer, A. Polívková,
M. Taclík, T. Kostková, L. Noha
Mládeži přístupný, 95 minut, vstupné 140 Kč

se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových
spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby
se utkal se záhadným soupeřem.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 127 minut, vstupné 150 Kč
neděle 8. května v 16 hodin

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
„KOLOTOČ POHÁDEK“
neděle 8. května v 19 hod.

film ČR/SK

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ

Komedie. Nevěstě Alex se před očima hroutí její vysněný den, protože po pánské
jízdě předešlé noci je nezvěstný ženich. V patách má neurotickou matku, přespříliš
aktivního otčíma a bohémského otce. Svůj vlastní příběh pak prožívá místní neodolatelný svůdník, jenž připravuje opravdové rande. Celý bláznivý den vypráví komedie
„Láska hory přenáší“ třikrát a vždy jinýma očima. Hrají: Anna Fialová, Marek Lambora,
Natália Germáni...
Mládeži od 12 let přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 11. května v 19 hodin

film Francie

NOTRE-DAME V PLAMENECH

Drama. Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při nebezpečné záchraně
symbolu Paříže. Nervy drásající snímek režíroval držitel Oscara a matador světové
kinematografie Jean-Jacques Annaud. Film v neúnavném tempu rekonstruuje události
15. dubna 2019, kdy katedrálu Notre-Dame zachvátily plameny a celý svět toho byl v
přímém přenosu svědkem. Spolu s hasiči se vydáváme do míst, která zůstala divákům
obrazovek skrytá – přímo do nitra hořící budovy.
Mládeži přístupný, titulky, 110 minut, vstupné 120 Kč

pátek 13. května v 19 hodin

film ČR

VYŠEHRAD FYLM
středa 4. května v 19 hodin

film V. Británie

PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA

Drama. Panství Downton se vrací na plátna kin. Se šlechtickým rodem Crawleyů
a jejich služebnictvem se vydáme za dalším výpravným dobrodružstvím, pro které
by televizní obrazovka byla příliš malá. Za dobu své filmové a seriálové existence už
Panství Downton zažilo ledacos, ovšem asi nikoho by nenapadlo, že se v minulosti
babičky Violet (M. Smith) ukrývá tajemství, které může otřást základy celého šlechtického rodu Crawleyů. Vše odstartuje šokující zpráva…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 125 minut, vstupné 130 Kč

pátek 6. května v 19 hodin

DOCTOR STRANGE
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ

film USA

Akční/dobrodružný/mystery. V tomto snímku filmový svět studia Marvel otvírá
brány do paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte

Komedie. Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano,
bylo to tehdy, když „prodal“ zápas, ale zapomněl na to, a dal krásný gól), uběhl více
než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale
začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S Vyšehradem
postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku střelců, opět po něm pokukují zámožnější
kluby, dokonce požádal o ruku svou přítelkyni Lucii (Šárka Vaculíková), sestru Jardy…
Mládeži do 15 let nepřístupný, 103 minut, vstupné 130 Kč

neděle 15. května v 16 hodin

film USA

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

Dobrodružný/fantasy. Profesor Albus Brumbál ví, že mocný temný kouzelník G.
Grindelwald je na cestě převzít moc nad kouzelnickým světem. Protože není schopen
ho zastavit sám, pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený tým
kouzelníků, čarodějek a jednoho chrabrého mudlovského pekaře na nebezpečné
misi, kde potkají stará i nová fantastická zvířata a střetnou se s rostoucí armádou
Grindelwaldových následovníků.
Mládeži přístupný, dabováno, 143 minut, vstupné130 Kč

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

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.

květen 2022
UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
neděle 15. května v 19 hodin

film ČR

ŽENY A ŽIVOT

Romantická komedie. Eliška Králová je hodná holka. Možná až moc. V práci jí chybí
ostré lokty, ve vztahu jí přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská, všeho schopná sestra Ilona. Obě mladé dámy se společně vrhnou do budování
rodinného podniku, fungujícího tak trochu „ode zdi ke zdi“, stejně jako Eliščin vztah
se samolibým populárním tenistou Petrem. „Má s tebou ten chlapec vůbec vážné
úmysly?“ V hl. rolích E. Burešová, P. Buchta, J. Lábus, V. Freimanová
Mládeži přístupný, 87 minut, vstupné 130 Kč

neděle 22. května v 19 hodin

film Francie/Belgie

CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?

Komedie. Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pochopitelně je s jejich rozvětvenou
rodinou čekají zcela nové problémy. Opravdu velké a početné problémy. Claude a
Marie Verneuilovi v prvním filmu provdali i čtvrtou dceru a ve druhém úspěšně udrželi
všechny své dcery i jejich rodiny ve Francii. A právě když se jim je podařilo přesvědčit,
aby nikam neodjížděli, nečekali, že všichni skončí v jejich malebném Chinonu a budou
je mít víceméně pořád za krkem.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 98 minut, vstupné 140 Kč

středa 25. května v 19 hodin

film Norsko

NIC K SMÍCHU

Komedie/drama. Kasper Berntsen (40) je úspěšný stand-up komik. Má všechno, co
si člověk může přát: pravidelně vystupuje v nejlepším komediálním klubu ve městě,
má krásnou přítelkyni a vede báječný život jako veřejně známá osoba. Jednoho dne se
však všechno změní. Kasper je propuštěn a přijde o své pravidelné vystoupení. Ještě
téhož večera, kdy se vrátí domů, ho opustí jeho přítelkyně. Aby toho nebylo málo,
Kasper se ocitne tváří v tvář nejhorší noční můře, jakou si lze představit…
Mládeži přístupný, titulky, 100 minut, vstupné 110 Kč

středa 18. května v 19 hodin

film ČR

PRAŽSKÝ VÝBĚR – SYMPHONY BIZARRE

Dokument. Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně s názvem
Symphony Bizarre ukáže vystoupení kapely v O2 aréně v prosinci v roce 2016. Pražský
výběr tehdy převedl divákům více, než jen rockový koncert. Ke svému výročí připravil
bombastickou show s Českým národním symfonickým orchestrem, americkým dirigentem a řadou výjimečných hostů a scénických nápadů. Show, kde se koncert potkal
s kabaretem či operou. Neopakovatelné vystoupení snímalo 35 kamer.
Mládeži přístupný, 95 minut, vstupné 120 Kč

pátek 20. května v 19 hodin

film USA/VB

SEVEŘAN

Historický/akční. Jakou budoucnost má válečník, kterého k životu motivuje jen
touha po pomstě? Robert Eggers, jeden z nejosobitějších režisérů současnosti, natočil
temný, krvavý a syrový epos o vikingském princi, jenž se mstí za vraždu svého otce.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 136 minut, vstupné 120 Kč

neděle 22. května v 16 hodin

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK

film Belgie/Francie

Rodinný/animovaný/dobrodružný. Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu
neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého
adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. Chicky i přes své odlišnosti chce to, co
každý: zapadnout mezi ostatní a mít kamarády. To, že je pořádný nešika, pro něj není
žádná překážka. Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. Celý svůj život touží zažít pořádné
dobrodružství! A jedno opravdu velké na něj právě čeká!
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné 120 Kč

pátek 27. května v 19 hodin

film USA

TOP GUN: MAVERICK

Akční/drama. Pete „Maverick“ Mitchell (T. Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky.
Dokonce tak, že se už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického
letectva, protože to by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc
vždycky magnetem na průšvihy, což se s armádní kariérou taky docela vylučuje.
Pilot je ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se
instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má připravit na úkol, jenž
spadá do kategorie Mission Imposssible.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 131 minut, vstupné 140 Kč

neděle 29. května v 16 hodin

NEPROMÍTÁME
neděle 29. května v 19 hodin

FILM ROKU

film Španělsko/Argentina

Komedie. Penélope Cruz jako slavná a excentrická režisérka dostala za úkol natočit
ten zaručeně nejlepší film všech dob. Má neomezený rozpočet a velké umělecké ambice, ovšem jejím největším úkolem bude zkrotit své herce v hlavních rolích. Antonio
Banderas hraje roli slavné sebestředné filmové hvězdy, zatímco Oscar Martínez ztvární
přehnaně uměleckého charakterního herce. Oba jsou už legendami, ale každý je úplně
jiný a rozhodně to nejsou kamarádi.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 114 minut, vstupné 120 Kč

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

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.
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55 LET
Dům kultury Protivín
úterý 24. května 2022 od
19.30 hod.
Vstupné 250 Kč

Předprodej vstupenek od 19. 4. 2022

Akademie třetího věku 2022 v Domě kultury Protivín
je volný cyklus zábavných a vzdělávacích pořadů pro všechny zájemce bez rozdílu věku.
Přednášejícím je Ing. Petr Šika, zkušený lektor a vysokoškolský pedagog.
Cyklus přednášek akademie:
historii a není proto divu, že bylo zaznamenáno velké množství pozoruhodných
módních událostí. Seznámíte se s unikátními módními kreacemi, které byli naši
předci ochotni oblékat. Dozvíte se, jak móda
vzniká a proč se neustále mění.

úterý 28. června od 18.30 hod.
Zábavná historie módy
Móda nás provází po celou naši kulturní

úterý 27. září od 18.30 hod.
Zábavná historie českých šlechtických
rodů

úterý 25. října od 18.30 hod.
Zábavná historie líčení a kosmetiky
úterý 22. listopadu od 18.30 hod.
Zábavná historie peněz
čtvrtek 8. prosince od 18.30 hod.
Zábavná historie vánočních svátků
Vstupné:
Jednotlivá přednáška 100 Kč

Staré pohlednice Protivína
a jejich odesílatelé za Rakouska-Uherska
K radikálnějšímu zásahu v organizování
poštovnictví došlo až počátkem vlády Marie Terezie. V roce 1748 vydala poštovní
řád, který stanovoval privilegia poštmistrů
a upravoval podmínky dopravy cestujících.
Měl také ukončit spory pošty s formany,
PROTIVÍNSKÉ LISTY 14. stránka

kteří často přepravovali zásilky levněji než
pošta, a objem jimi obstaraných přeprav
výrazně převyšoval poštovní obrat.
Po přijetí nového poštovního řádu v roce
1748 se poměry přece jen poněkud změnily.
Na poštovních úřadech a stanicích půso-

3. DÍL

úterý 31. května od 18.30 hod.
Zábavná historie cestování
Pořad Zábavná historie cestování vás zavede
do exotických krajin a představí vám řadu
kuriózních dopravních prostředků. Uvidíte,
kdo stál u počátků moderního cestování
a čím vším se v minulosti jezdilo, létalo
a plulo.

bilo již více i nedědičných nájemců, kteří
pracovali za pevný plat vylepšený o jednu
desetinu příjmu plynoucího z poštovního
provozu. Problém byl ovšem v tom, že
Pokračování na straně 15

Staré pohlednice Protivína
a jejich odesílatelé za Rakouska-Uherska
Dokončení ze strany 14
královská komora často neměla dost finančních prostředků na výplaty. Proto vedle
doručování zásilek poštmistři také často
provozovali živnosti nabízející služby cestujícím na poštovních linkách – hostince a kupecké krámy. Poštmistři také na veřejnosti
rozšiřovali poštovní noviny, mezi nimiž
nejvíce prosluly Císařsko-královské pražské
poštovské noviny, vydávané od roku 1789
Václavem Matějem Krameriem. Poštmistři,
kteří spravovali jednotlivé poštovní úřady,
byli přímými podřízenými nejvyššího dvorského poštmistra ve Vídni. Úřad poštmistra
přinášel řadu výhod – automaticky znamenal osvobození od vojenských povinností,
ale především byl velmi výnosný. Poštmistr
býval člověkem zámožným, s významným
postavením.
V roce 1813 byla zřízena Všeobecná
dvorská komora, správu organizace převzali úředníci, určení dvorem. K další
úpravě správy došlo o 16 let později, kdy
byla založena Císařská a královská nejvyšší
dvorská poštovní správa.
V roce 1849 bylo v Rakousku zřízeno
ministerstvo obchodu, živností a veřejných
staveb se správní pravomocí nad poštami.
Nesmíme také zapomenout tradiční
symbol pošty, a to na poštovský roh, který se stal symbolem pošty celé Evropy
až do dnešní doby. Jeho původ pochází
z jižního Německa. Dopravu zásilek totiž
nezabezpečovali jen poslové. Mezi těmi,
kteří se příležitostně věnovali přepravě
listů, se kupodivu výrazně uplatnili řezníci,
jejichž poštovních služeb využívali zejména živnostníci a nižší šlechta. Vandrovali
od města k městu a nabízeli svoje služby
při porážení dobytka a zároveň si přibírali
předávání zpráv. Pravidelně odcházeli
na dlouhé cesty za obchodem a zřizovali
na svých trasách ve větších obcích stanice.
Při příchodu do stanice se ohlašovali řezníci
troubením na roh. Stanice byly základem
jejich samostatné doručovatelské organizace, která pro skutečnou poštu znamenala
nepříjemnou konkurenci. Časem dokonce
hrozilo reálné nebezpečí, že řada řezníků
se bude více věnovat provozování cechovní
pošty než svému vlastnímu povolání.
Kruhovitě zavinutý roh se prosadil
především ve slavné poštovní organizaci
Thurn-Taxisů za vlády Habsburků. Pošta jej
používala v 16. a 17. století k signalizaci při
kurýrních jízdách poštovních poslů.
S postupem doby prošla poštovní trubka
svým vývojem, byla doplněna klapkami
ventilového ústrojí a hlasovou polohou
odpovídala mezzosopránu. Používala se
ještě na počátku 20. století. Podmanivost
hlasu poštovského rohu můžeme slyšet dnes
i v mnoha hudebních dílech významných
skladatelů.
Poštovní trasy se neustále rozrůstaly,
rostl i počet poštovních stanic a listovních
sběren. Na konci 19. století už byla poštovní síť hustá natolik, že poštovní stanice
se nacházela téměř v každé vesnici. Tím se

poštovní služby staly dostupné téměř všem.
To už ovšem byla doba, kdy poštovským
panáčkům definitivně odzvonilo.
Dopisnice, vydaná nákladem A. J. Andrle v Protivíně, byla odeslána 4. září 1902
velectěné slečně Emilce Chottové, dcerušce
továrníka v Českých Budějovicích. Na graficky zpracované kolorované straně jsou fotografie protivínského zámku spolu s česky
psaným sdělením: „Velectěná slečno! Ihned
po příchodu do Protivína plním svůj slib
a posílám slíbený lístek. Zda vzpomenete
si také někdy na nedělního společníka?
Mně zůstane nedělní zábava sokolská nezapomenutelnou. Z Písku dovolím si Vám
zase lístek poslati. S uctivým a srdečným
pozdravem Miroslav Tuček.“
V Českých Budějovicích měl otec velectěné slečny Emilie zámečnickou firmu.
Továrník Jan Chott získal zakázku na zámečnické práce při výstavbě justičního
paláce. Roku 1899 se konala schůze obecního zastupitelstva, na které purkmistr Josef
Kneissl oznámil, že ministerstvo schválilo

podmínky ke stavbě nového justičního paláce, neboť užívané prostory soudu a věznice
již nevyhovovaly. V místě dnešní budovy
se dříve nacházel Krumlovský rybník, který
byl vysušen na počátku 19. století a potom
zde stály kolotoče a zvěřince. Výstavba
justičního paláce však započala až v roce
1902 z důvodu mnoha stížností a výhrad,
od technických, ekonomických, až po sporné otázky národnostní. Česká strana však
mohla být se zámečnickými pracemi při
stavbě paláce spokojena, neboť továrník Jan
Chott byl Čech – ve spolkové radě české Besedy česko-budějovické je dokonce uveden
v roce 1884 jako náhradní člen výboru. A je
možné, že i pro jeho dceru Emilii byla nedělní zábava sokolská nezapomenutelnou...
Justiční palác na Zátkově nábřeží levého
břehu Malše je sídlem okresního a krajského soudu s vazební věznicí. Mohutná
novorenesanční budova pevnostního stylu
s nárožními věžemi bývá označována jako
„budějovický Kreml“. Interiéry jsou secesní. Objekt byl poškozen náletem na sklonku
2. světové války dne 24. 3. 1945. V roce
1981 vyplnila jižní část bloku panelová
dostavba. Na jihozápadní zdi je pamětní
deska „obětem zvůle a násilí 1948–1989“.
Ing. Helena Mašindová
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Konec zimy
v Mateřské škole Krč
Na přelomu února a března jsme si
ve školce povídali o muzikantech. Děti měly
možnost si prohlédnout a vyzkoušet různé
hudební nástroje. Měli jsme ve škole kytaru, housle, klarinet a saxofon. Největším
překvapením pro děti bylo, když na školkový karneval přišla paní učitelka Rezková
v kostýmu dudačky a děti si mohly zblízka
prohlédnout dudy. Nakonec nám na ně paní
učitelka zahrála písničku „Měla babka čtyři
jabka" a zatancovali jsme si mazurku.
Na začátku března k nám zavítal sokolník s ukázkou dravců. Setkali jsme se s ním
venku, kde jsme si mohli prohlédnout několik dravců. Například přivezl výrečka, sovu
pálenou, výra velkého, káni a orla skalního.
Děti si většinu dravců mohly pohladit a dozvěděly se spoustu zajímavých informací.
Julie Pavlíková

Před Velikonocemi na tematický výlet do Římova

Nejen členové Protivínského vlastivědného klubu se v pondělí 28. března
vypravili na výlet do městyse Římova, aby v počtu 9 poutníků osobně prošli
známou křížovou cestu s dvaceti pěti zastaveními. Jenom krátce z historie:
přispěním jezuity Jana Gurra byla v Římově ve druhé polovině 17. století realizována
stavba poutního místa s loretánskou kaplí a křížovou cestou. Dvacet pět kaplí v různém
provedení i velikostech je roztroušeno po trase v délce 5 km na severovýchodní straně
městyse. Jejich rozmístění v terénu částečně odpovídá poloze tradiční křížové cesty
v Jerusalemě. A naše zážitky z výletu? Jako správní turisté jsme využili k přepravě
kombinaci vlak – autobus za skutečně výhodnou cenu a ve 12 hodin jsme byli připraveni
vykonat pouť k Božímu hrobu. U prvého zastavení křížové cesty s názvem „Loučení 1“
jsme byli svědky probíhající rekonstrukce střechy modřínovým šindelem. Tato kaple
ve tvaru rotundy je jedna z největších na křížové cestě. Další kaple „Poslední večeře 2“.
Před padesáti lety pamatuji, jak zde bylo umístěn 13 dřevěných soch Krista a jeho
apoštolů v životní velikosti, sedících za dlouhým stolem. Většina kaplí měla dříve kromě
obrazů i sochy znázorňující biblickou scénu. Některé jsou v depozitu, jiné byly ukradeny.
Prošli jsme kolem„Stádní brány 3“.„Zastavení U pusté vsi 4“, kde řemeslníci vyměňovali
zchátralý krov. „Zastavení U smutné duše 5“ dnes již bez výzdoby, „Zastavení na hoře
Olivetské 6“. Na skalnatém výběžku nad potokem je kaplička s kamennou sochou
anděla a pod ní klečící socha Krista a sochy spících apoštolů. Míjíme kapličky „U Jidáše
7“, „Osmé zastavení 8“ a „Zastavení u chromého žida 9“, kde odpočíváme a svačíme.
Následují zastavení „U Cedronu 10“, „Zastavení 11“, „Vodní brána 12“, „U Anáše 13“,
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procházíme romantickým údolím podél řeky Malše, „U Kaifáše 14“, „Malý Pilát 15“,
„U Herodese 16“, následuje největší kaple křížové cesty a opět bez původních plastik
„Velký Pilát 17“. Již v obci vstupujeme na silnici a míjíme „Zastavení 18 a 19“, „Kaplička
se sv. Veronikou 20“. Ze silnice odbočíme doleva a procházíme „Popravní bránou 21“,
zde se zachovaly po stranách nástěnné malby s biblickými výjevy. „Zastavení u Šimona
22“, větší kaple postavená ve svahu s popraskaným zdivem. Nad prudkým svahem k řece
Malši je „Kalvárie 23“, tři dřevěné kříže s ukřižovanými, kolem tři kamenné sochy. Poblíž
se nachází kaple „Pieta 24“ a scházíme z prudkého kopce k řece ke kapli „Boží hrob
25“. Kousek před námi se nachází těleso římovské přehrady, ale my se vracíme zpět
kolem poutního „Kostela sv. Ducha“ na náměstí, kde si v římovské hospodě dáváme
občerstvení. K večeru se autobusem a vlakem vracíme domů. Krásné počasí přispělo
k dobré náladě a bylo příjemným bonusem účastníkům výletu.
Další zajímavosti v Římově. Železniční muzeum Roubenka. Místní skromný zámek je
vidět jen z venku, je v soukromém vlastnictví a není přístupný. Poutní„Kostel sv. Ducha“
lze obejít, je nepřístupný, probíhá zde kompletní oprava celého poutního areálu a ještě
dlouho to bude trvat.
Kdo by chtěl vědět více, prohlédněte si oficiální webové stránky obce Římov.
Nebo ještě lépe, navštivte tato zajímavá místa osobně. Krásná krajina, památky, řeka,
přehrada, muzeum, hospoda. Římov vás určitě přivítá a potěší.
za PVK Jan Lažanský

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE
11. 3. syn Marek Zeman
Martině Honsové z Protivína
21. 3. syn Oliver Tvrdek
Miladě Lutovské z Protivína
3. 4. dcera Elena Manová
Monice Kmetkové z Protivína
ZEMŘELI
8. 3. Marie Profantová
81 let, Těšínov
11. 3. Petr Schwemm
63 let, Protivín

20. 3. Josef Motyčák
82 let, Protivín
22. 3. Josef Kropáček
62 let, Myšenec
24. 3. Eliška Prokopová
79 let, Protivín
1. 4. Jaroslav Jezl
nedožitých 96 let, Protivín
2. 4. Karel Pileček
67 let, Protivín
10. 4. Václav Dunovský
77 let, Skály

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV
Na město Protivín se opět obrátila
DIAKONIE BROUMOV s prosbou
o uspořádání sbírky textilu a ostatních
věcí do domácnosti. Město Protivín tuto
prosbu přeposlalo na místní skautskou
organizaci JUNÁK PROTIVÍN, která
sbírku pro DIAKONII v únoru a říjnu
v roce 2021 zajišťovala.
Skauti se této akce znovu chopili
a sbírku zorganizovali. Probíhala v neděli
20. března ve skautském areálu Na Ostrově
od 13 do 16 hodin, kdy k nám přijelo s dary
mnoho lidí.
Jak je vidět z fotografií, tak opět byla
zaplněna jedna klubovna pytli a krabicemi
a vybraná obrovská hromada oblečení, potřeb pro malé děti, dek, lůžkovin, ručníků,
ramínek, hraček, knih, nádobí a hygienických a pracích potřeb poté naplnila jedno
velké nákladní auto. Byla darována i postýlka a zachovalý kočárek pro děti.
Vybrané množství věcí svědčí o solidaritě a ochotě pomáhat. Věříme, že díky nám
i vám Diakonie rozdělí vybrané věci všem,
kterým pomohou překonat těžké chvíle.

EVANGELICKÁ CÍRKEV
METODISTICKÁ
farnost Protivín, Mírová 171
Srdečně zveme na bohoslužby
duben–květen

NEDĚLE VELIKONOČNÍ 17. 4. – 9.00 hod.
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří
ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“
Bohoslužba s poselstvím (kazatel Novák R.)
NEDĚLE 24. 4. – 9.00 hod.
„Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.“
Bohoslužba s poselstvím (laický kazatel)
NEDĚLE 1. 5. – 9.00 hod.
„Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme
sami sebe a pravda v nás není.“
Bohoslužba s památkou Večeře Páně
(kazatel Novák R.)
NEDĚLE 8. 5. – 9.00 hod.
„Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko
cennější než perly.“
Bohoslužba s poselstvím (kazatel Novák R.)
NEDĚLE 15. 5. od 18. 00 hodin
„Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena,
jež se bojí Hospodina, dojde chvály.“
Bohoslužba s kázáním a chválami (kazatel
Novák R.)
Kursivou uvedené verše jsou vybrány z Bible
(ČEP)
Sbor Týn nad Vltavou.
Bohoslužby od 14.00 hod.

Za hojnou účast a hodně darů děkujeme jménem Junáka Protivín.

Sbor Vimperk
Bohoslužby od 9.30 hod.
Naše Diakonie poskytuje pomoc všem
potřebným, obětem šikany, maminkám
v nouzi, drogově závislým.

PODĚKOVÁNÍ  ECM
Děkujeme tímto Evangelické
církvi metodistické, panu Novákovi,
za poskytnutí volných prostor pro
pobyt 16 ukrajinských dětí ve věku
4–15 let. Tato skupina se zde scházela během března třikrát týdně.
V dopoledních hodinách se děti
pod vedením paní Bízkové a paní
Peškové učily novým slovíčkům, počítaly, zacvičily si, kreslily, ale zbyl
čas i na hry. Škola dodala výtvarné
potřeby. Děti dostaly zdarma svačinu
a pan Šatra sponzoroval obědy. Díky.
Hlavně, že děti byly spokojené
a na čas zapomněly na hrůzy války.
Z. Bízková

Svatby, křty, církevní pohřby po dohodě.
Moc vám děkujeme za přízeň, modlitby
a finanční podporu.

NABÍDKA

Pro ubytované občany z Ukrajiny nabízíme
zdarma Evangelium sv. Jana a modlitby
v ukrajinštině. Naše modlitebna je také
otevřena všem hledajícím duchovní
útěchu.
Evangelium se také hodí jako učební
pomůcka do škol učitelům mládeže
z Ukrajiny.
Kontakt: farní úřad tel.: 775 941 105
Číslo účtu: 601609874/0600
email: protivin@umc.cz
web: www. protivin.umc.cz
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Zlata Měchurová vypráví
o píseckých domech a lidech
Ve čtvrtek 24. března se sešli v prostorách Evangelické církve metodistické  
Protivín členové Protivínského vlastivědného klubu a další zájemci o přednášku Zlaty Měchurové. Na programu
bylo vyprávění o některých zajímavých
píseckých domech a lidech. Autorka sesbírala materiál a poskládala ho do knihy
„Příběhy starých píseckých domů a osudy
jejich obyvatel“. Myšlenkou odhalit jejich
skrytá tajemství se zaobírala již v době, kdy
pracovala v redakci regionálního deníku.
První vydání knihy v roce 2016 se setkalo
s velkým zájmem čtenářů, takže postupně
vznikl druhý a třetí díl. Protivínští čtenáři
poznali Zlatu Měchurovou na přednášce
v Městském kulturním středisku v Protivíně, kde popisovala domy z prvního dílu (tam
zařadila i protivínský zámek).
Většina popsaných budov stojí a byla
třeba přestavěna, některé se již nezachovaly
a musely ustoupit nové výstavbě. Každý
dům má svůj příběh. Domy jsou obdivuhodné nejen svojí architekturou a historií,
ale i životy svých obyvatel.
Zlata Měchurová nás seznámila s domy stavitele Jana Kodla, který je postavil
na konci 19. století pro svou rodinu, se Starými lázněmi, vzniklými z bývalého mlýna,
s Háchovou vilou v ulici Na Trubách. Tu
nechal postavit podnikatel Jan Patrný,
majitel továrny na výrobu dýmek. Psal ale
i verše a cestopisy, napsal předlohu k filmu
Muži nestárnou. Na uvedení další komedie
Ženy nestárnou v Městském divadle v Písku
již nepřijel. Zemřel náhle po návratu z Korsiky v roce 1929. V roce 1940 koupil dům
Emil Hácha, který již dříve jezdil do Písku
na letní byt. Vilu si ale, jak víme z historie,
také moc neužil...
Nedaleko, na místě, kde se říkalo
Na Vyhlídkách, postavil po návratu z Ameriky vilu určenou k rekreaci Jan Sekáč. Lidé
tuto lokalitu nazvali Amerika. Bylo to z toho
důvodu, že zde byly nevyužívané pozemky,
které obec rozdělila na malé díly a pronajímala je zdarma nemajetným občanům,
aby omezila vystěhovalectví do Ameriky.
Byla to tedy jakási náhradní „Amerika“.
Do penzionu rodiny Sekáčovy jezdil na letní
byt i JUDr. Alois Rašín se svojí rodinou.
V lese nad Amerikou ho připomíná žulový
památník. V roce 1921 se vrátili zpět domů
z Ameriky Bíbrovi, kteří zde vybudovali
hotel s 25 pokoji. Dnes je na adrese Písek,
Šobrova 111 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola.
Vilu Melina pod Šobrovnou postavil důstojník rakousko-uherské armády Bohuslav
Spudil, velký chovatel holubů, který padl
v první světové válce na srbském bojišti.
Rychle se tu pak vystřídalo několik majitelů, až konečně přešla do rodiny Vladimíra
Mana, majitele krejčovského salonu z Vídně
a zůstala již v majetku rodiny od roku 1917
po několik generací. Za tu dobu navštívilo
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vilu mnoho známých osobností, mezi nimi
Otakar Ševčík. Byla zde i oficiální chovná
stanice bílých ovčáckých psů.
Návštěvník Písku nemůže minout
na cestě z Velkého náměstí ke Kamennému
mostu starý a půvabný dům na nároží. Je to
dům U Zlaté lodi, Velké náměstí čp. 180.
Má svůj původ již ve středověku. Koncem
17. století byl přestavěn do současné podoby,
v roce 1729 byl již dvoupatrový s nárožním
arkýřem. V roce 1813 shořela Pražská brána u Kamenného mostu a spolu s ní i dům
U Zlaté lodi – U Šífu. Zlata Měchurová
zachytila příběh židovské rodiny Julia Spitze, který dům vlastnil. Jeho otec Marek
Spitz založil v Písku obchod s lihovinami,
minerální vodou, pivem a likéry. Julius se
v roce 1905 oženil a s manželkou Marií
měli dceru Terezu. V Prácheňském muzeu je
uložen spis, který popisuje smutnou událost,
která se stala v lednu 1915. Vliv válečných
událostí a to, že továrna na papír zámožného
Julia Spitze spěla k bankrotu, způsobily, že si
továrník vzal život. Stalo se tak v přízemním
krámu domu U Zlaté lodi. Ovdovělá Marie
Spitzová se podruhé vdala za příručího
Emila Franka, žijícího v Písku od roku 1897.
V roce 1919 se jim narodila dcera Hana.
Rodina žila spokojeně, patřila k písecké
židovské pospolitosti, ale nebyla ortodoxní.
Emilu Frankovi se dařilo a dál provozoval
zavedený obchod s lihovinami. Specialitou
podniku byl žaludeční likér Bedrník. Frankovi bydleli ve druhém patře, dva další byty
pronajímali. Marie Franková zemřela v roce
1929 na leukémii. Před smrtí odkázala dům
svým dcerám, Emil Frank byl jejich poručníkem. Když se starší Tereza vdala za lékaře
MUDr. Josefa Radu z křesťanské rodiny,
stala se majitelkou domu dcera Hana. Osudy
rodiny krutě ovlivnila druhá světová válka.
Po mnichovské dohodě se nejprve do domu
přistěhovali příbuzní ze Sudet. Po nástupu
fašismu byl Frankovům zabrán majetek,
živnost zrušena. Museli hledat náhradní
ubytování, nejprve v Písku, potom na statku
v Miroticích. Tam Hana poznala Františka
Pressera, za kterého se provdala týden před
transportem do Terezína. Nakonec byli
s mnoha jinými posláni do Osvětimi, kde
zemřel v plynové komoře otec Emil Frank,
Hana Presserová s manželem přežili. Před
postupující frontou se Hana dostala s transportem smrti až na západní baltské pobřeží
do malého koncentračního tábora Malchov,
kde byla osvobozena Američany. Postupně
se zotavovala ze zuboženého stavu, ale
na návrat domů musela čekat ještě dlouho.
Nebyla auta, benzín, ani železniční spojení.
Do Písku se vrátila v červenci 1945, její dům
U Zlaté lodi však již byl obsazen nájemníky,
nemohla tam bydlet, neměla na placení daní,
tak ho prodala.
Jejímu muži Františku Presserovi se
podařil útěk z pochodu smrti, dostal se
spolu s kamarádem k polským hranicím
a pak na Moravu. Tam je však někdo udal,
byli deportováni do Terezína, kde František

těsně před osvobozením 7. května 1945 zemřel. Hana se později seznámila s vojákem
Československého armádního sboru generála Ludvíka Svobody a v únoru 1948 se
za Juraje Egona Slánského provdala. Po tom
všem, čím musela projít, prožila ještě hezký
zbytek života. Dvě pokračovatelky rodu navštívily se Zlatou Měchurovou dům U Zlaté
lodi. Vnitřní prostory změnily dispozici, ale
zvenku si budova s domovním znamením
zachovala stejnou tvář. Vztah k budově má
i autorka knihy Příběhy starých píseckých
domů – dvanáct let chodila po schodišti
do druhého patra, kde od roku 1994 sídlí
redakce Píseckého deníku, dříve s názvem
Listy Písecka.
V roce 2019 vydala Zlata Měchurová
knihu „Spojuje nás město: Písek, lidé
a jejich příběhy“. Autorka si povídala o životě, o práci i zájmech s lidmi, kteří ve svém
oboru dosáhli skvělých výsledků a kteří
ji nechali nahlédnout do svého soukromí.
Členové Protivínského vlastivědného klubu už poznali na svých besedách některé
písecké osobnosti – spisovatele Ladislava
Berana, scénáristu Karla Čabrádka, zoologa
RNDr. Karla Pecla.
Do knihy je zařazeno povídání s Otakarem Dvořákem, prezidentem České Asociace Line dance a šéfem taneční skupiny
Louisiana. Získal mimo jiné cenu starostky
města Písku za dlouholetý přínos pro město v oblasti kultury. Při zmínce o Stodole
a vzpomínce na Michala Tučného Tom Dvořák vysvětluje: „Byla to celostátní soutěž
s názvem Stodola, kde podmínkou účasti
bylo desetiminutové pásmo. Prezentovat se
deset minut je pro skupinu dost náročné. My
jsme se do toho zapojili v roce 2000 a v roce
2002 jsme dostali nápad tanečně zpracovat
nejslavnější český western Limonádový Joe.
S ním jsme pak získali několik cen. Nastudovali jsme ještě druhé pásmo, vzpomínku
na Michala Tučného, poskládané z jeho
písniček. Na trénink totiž jednou přišel
Radek Lenčík Lenemajer a měl na sobě
lacláče. Řekl jsem mu: Ty mi někoho připomínáš. A právě na to konto se zrodil nápad
nastudovat vzpomínku na Michala Tučného.
K tomu brýle lenonky, klobouk a skvěle Michala zahrál. Vystoupení mělo velký ohlas,
povedlo se.“ – Je to už před neuvěřitelnými
20 lety, nyní je Radek Lenemajer aktivním
členem našeho Protivínského vlastivědného
klubu, za což mu patří dík.
Zlata Měchurová, autorka tří úspěšných
titulů s vyprávěním o starých píseckých
domech a dvou dalších, kde čtenářům přiblížila příběhy některých rodáků a osobností
Písku, vydala vloni knihu s názvem „Zůstaly
jen vzpomínky“, věnovanou památce jejího
manžela. Vratislav Měchura byl oblíbený
pedagog a moderátor.
za PVK Ing. Helena Mašindová

FK Protivín vylepšil sportovní areál
Během prosince až února došlo k několika vylepšením v kabinách na hřišti.
FKP byl v roce 2021 úspěšným žadatelem o dotaci na rekonstrukci kabin. Během podzimu bylo dokončeno podkroví, kde
vznikly 2 nové kabiny, určené pro mládežnická mužstva. Ty byly
v zimních měsících obě vybaveny novým nábytkem. Byl zakoupen
z finanční podpory Nadace ČEZ. Získání podpory bylo podmíněno
splněním sportovních aktivit v rámci aplikace Pomáhej pohybem.
Za pomoc při jejím plnění jsem děkoval již v minulém čísle.
Místo pro psaní zápisů o utkání bylo přesunuto do kulturnějších
prostor. Rozhodčí a vedoucí mužstev budou moci používat novou
modernější techniku – počítač, tiskárnu, skener a kopírku. Rovněž
byla posílena wifi síť.
Pro větší komfort všech návštěvníků sportovního areálu byla
provedena rekonstrukce rozhlasového zařízení.

Václav Křišťál

Novinky
městské
knihovny
Pro dospělé:
Matt Witten: Poprava – thriller
Dagmar Digma Čechová: Jedna z pěti – může být něco horšího, než
se na oslavě svých čtyřicátin dozvědět, že váš manžel má milenku?
David Gilman: Angličan – špionážní thriller
Carole Matthewsová: Čokoládový klub – nejlepším přítelem ženy
je čokoláda

Nový nábytek byl zakoupen i do zasedací místnosti.

Pro děti:
Alena Mornštajnová: Teribear – tajemství modré krabice
Susie Bowerová: Tři nesplnitelné úkoly – dokáže Mim vrátit
na zámek radost?

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
RECITAČNÍ SOUTĚŽ

VESELÉ VELIKONOCE

Ve středu 9. března se uskutečnila na I. st.
ZŠ recitační soutěž, které se zúčastnilo 36
žáků. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích. Všichni zúčastnění se na soutěž pečlivě
připravovali pod vedením svých třídních
učitelů a naučili se opravdu krásné básničky.
Rozhodování bylo náročné, o čemž svědčí
také dvě sdílená třetí místa ve dvou kategoriích. A jak to nakonec všechno dopadlo?

Ve školní družině 6. dubna proběhla výtvarná soutěž „VESELÉ VELIKONOCE“. Děti
kreslily zajíčky, malovaná vajíčka a pomlázku. Soutěže se zúčastnilo 61 žáků 1. stupně.
Výsledky soutěže:
1. třídy
1. Eduard Bartoš 1. B
2. Albert Zoch 1. A
3. Julie Svobodová 1. A
2. třídy
1. Lucie Záveská 2. A
2. Vendula Kopecká 2. B
3. Ondřej Vondruš 2. A
3. třídy
1. Anežka Hejsková 3. B
2. Sylva Slepičková 3. A
3. Karolína Kopecká 3. B
4. a 5. třídy
1. Jakub Ira 5. B
2. Josef Němec 5. B
3. Liliana Hečková 4. B
R. Rynešová

Umístění v kategorii 1. tříd:
1. místo
A. Minárčiková
2. místo
E. Bartoš
3. místo
A. Nováková
Kategorie 2.–3. třídy:
1. místo
K. Kopecká
2. místo
K. Polanská
3. místo
A. Staňková
E. Havlátková
Kategorie 4.–5. ročník:
1. místo
E. Skalová
2. místo
K. Půžová
3. místo
V. Mahdalová
P. Hanus

Kresba: Julinka Svobodová, 1. A.
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Fotbalové informace

V březnu se naplno rozjely soutěže dospělých, žáci taktéž mistrovsky zahájili
dohrávkou podzimu ve Volyni, druhý dohrávaný zápas musel být znovu odložen kvůli
nezpůsobilému hřišti. Ostatní mládežníci
dohráli své dlouhodobé turnaje v Týně nad
Vltavou.

„A“
FK Junior Strakonice – FK Protivín 2:1
(2:1)
Góly: 42. Nosek, 44. Funda – 8. Urban.
Sestava Protivína: Barbotkin – Štěpka,
Vojta, Nedvěd, Zach – Dan (70. Hrynevich),
Urban (78. Sháněl), Buko Leroy, J. Vorel,
Zeman (25. Hrachovec) – Říha.
Nejlepší hráči: nikdo – Štěpka, Nedvěd.
Miroslav Říha, trenér Protivína: „Do zápasu vstoupili aktivněji domácí, kteří si
i vytvořili jednu příležitost, kterou však
nevyužili. Naopak nám se hned z prvního
rohu podařilo Urbanem jít do vedení a tím
zaskočit domácí. Poté se oba týmy snažily
hrát jednoduše dlouhými míči za obranu
soupeře, ale bez efektu. Rozhodující úsek zápasu přišel těsně před odchodem do šaten,
kdy se domácím podařilo dvěma slepenými
góly otočit zápas. Ve druhém poločase, jsme
se opticky snažili o vyrovnání, ale domácí
nás pozornou defenzívou do šancí nepouštěli, a proto vyhráli.“
FK Protivín – SK SIKO Čimelice 6:0 (4:0)
Branky: 38. a 90. Zb. Vorel, 17. Nedvěd,
21. Zeman, 40. J. Vorel (pen.), 62. M. Říha.
Sestava Protivína: Barbotkin – Dan, Z.
Vorel, Nedvěd, Zach – Hrachovec (67.
Urban), Bečvář, Štěpka (77. T. Janeš), Zeman (46. Hrynevich) – Říha (84. Sháněl),
J. Vorel.
Nejlepší hráči: Z. Vorel, Nedvěd – nikdo.
Miroslav Říha, trenér Protivín: „V okresním derby se nám podařilo získat zasloužené
tři body, když o výsledku jsme rozhodli již
v první půli. Rozhodujícím faktorem zápasu
byla naše větší chuť po vítězství, efektivita
a reakce v pokutovém území. První tři branky byly totožné po odražených a propadlých
míčích před brankou. Do přestávky se nám
podařilo skóre navýšit z pokutového kopu
na rozdíl čtyř branek. Ve druhém poločase
jsme přidali ještě dvě branky a po zásluze
vyhráli.“
FK Slavoj Č. Krumlov – FK Protivín
2:0 (2:0)
Branky: 9. a 40. (obě z pen.) Kuna
Sestava Protivína: Barbotkin – Štěpka,
Z. Vorel, Nedvěd (71. Cvachovec), Zach
– Hrachovec (67. Urban), Bečvář, Leroy
Abatawa, Urban (82. Hodinka) – Martin
Říha, J. Vorel.
Nejlepší hráči: Kabele – Zach, Štěpka.
Miroslav Říha, trenér Protivína: „Ve vyrovnaném utkání bez šancí o vítězi rozhodly
penalty. V prvním poločase se hrálo opatrné taktické utkání, ve kterém se po našich
chybách domácí dostali do dvoubrankového
vedení z pokutových kopů. Ve druhém dějství
jsme se snažili utkaní zdramatizovat, byli
aktivní, vysoko napadali, ale přineslo nám
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to pouze územní převahu bez šancí. Nyní
nám vázne předfinální fáze, takže se velmi
obtížně dostáváme do šancí. I přes porážku
jsem kluky pochválil za nasazení a přístup.“
Za zmínku stojí, že v 82. minutě si odbyl
svou premiéru mezi muži ještě ne šestnáctiletý Kája Hodinka.
FK Protivín – SK Jankov
Odloženo na středu 13. dubna.
Sehrání zápasu zabránilo počasí. Velmi
měkká hrací plocha, na které ležela ještě
několikacentimetrová vrstva sněhu. To byl
důvod, proč rozhodčí utkání označil hřiště
za nezpůsobilé hře.

„B“
FK Protivín – FC Adman Semice „B“ 0:2
Domácí premiéra mužstvu trenérů Burdy
a Slavíčka nevyšla podle představ. Hře
domácích vázla souhra, převládaly nepřesnosti, a když se některé akce podařily,
jejich zakončení zachytávaly ochranné sítě

za brankami. Soupeř byl trochu přesnější
a dokázal využít dvou nedorozumění v domácí obraně.
SK Oslov – FK Protivín 0:2
Branky: Rothbauer, Burda
Na terénu na hranici regulérnosti se hosté
ujali vedení v první půli, ve druhé části jej
ještě navýšili a svůj náskok si pohlídali až
do konce.
Žáci starší
FK Volyně – Protivín 5:1
Branky: Štěpka
Žáci mladší
FK Volyně – FK Protivín 2:9
Branky: Hronek 4, Matouš Brož 2, Čecháček, Podlešák, Klinkáček
Turnaje v Týně nad Vltavou
Celkové umístění:
Mladší přípravka
Starší přípravka
Mladší žáci
Starší žáci

5. místo
6. místo
6. místo
11. místo

Václav Křišťál

HOKEJBAL
Tabulka 2. ligy – skupiny „A“ 2021/2022 po základní části
1.

Motorfans

16

15

0

1

0

110:41

46

2.

Apache Hůry "B"

16

13

2

0

1

127:56

43

3.

Protivín

16

10

1

1

4

93:68

33

4.

Zliv

16

10

0

2

4

82:66

32

5.

Vltava Warriors

16

9

0

1

6

84:65

28

6.

Jaguars Č. B.

16

6

4

0

6

77:61

26

7.

Dasný

16

7

1

2

6

58:59

25

8.

Perla

16

2

0

1

13

54:88

7

9.

Napalm Podeřiště

16

1

0

0

15

54:117

3

STOLNÍ TENIS Slavoj Protivín
Sezona 2021–2022 stolních tenistů Slavoje Protivín
dospěla ke konci s těmito výsledky
Divize
Bechyně A : Slavoj A
10:2
(Vařečka O. 2)
Kardašova Řečice A : Slavoj A
10:7
(Vařečka O. 4, Votava 2, debl)
Vodňany B : Slavoj A
10:3
Vařečka O. 2, Klárner 1)
Áčko po devíti vítězstvích a třinácti porážkách obsadilo se
čtyřiceti body osmé místo.
Krajský přebor
Soběslav B : Slavoj B
10:0
So Strakonice A : Slavoj B
10:0
Studená B : Slavoj B
10:1
(Topinka 1)
Béčko bohužel na vítězství v sezoně nedosáhlo a obsadilo
poslední místo.

Okresní přebor
Mirotice B : Slavoj C
(Patzelt 4, Polanský 3, Marková 3, Levita 1)
Slavoj C : Heřmaň A
(Polanský 3, Patzelt 2, Soumar 2, Levita 1, debl)
V neúplné tabulce je céčko na čtvrtém místě.

7:11
9:9

Okresní soutěž
Mirotice C : Slavoj D
9:9
(Polanský 3, Soumar 2, Levita 2, debly)
Slavoj D : Svatkovice B
11:7
(Polanský 3, Soumar 3, Vařečka K. 2, Šťastný M. ml. 1,
debly)
Mirotice E : Slavoj D
9:9
(Polanský 4, Levita 3, Soumar 2)
Kovářov C : Slavoj D
8:10
(Levita 4, Klenovec 3, Čurda 2, debl)
Slavoj D : Mirotice D
13:5
(Polanský 4, Levita 4, Čurda 2, Klenovec 1, debly)
Jediné déčko se probojovalo na stupně vítězů a obsadilo
třetí místo.
Karel Vařečka

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností.
Autor křížovek P. Šoba
Největší lekce, tajenka (1.–3. díl), že se musím ještě hodně naučit. KAŽDÝ DEN S CITÁTEM
Vyluštěnou tajenku zašlete do 2. května 2022 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo na e-mail karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění křížovky z březnového vydání Protivínských listů získává pan Kovářík ze Záboří. Gratulujeme!

V Záboří to zase „burácelo“
„Moped, pincek nebo hárlej, na tom vůbec nezáleží, jaro
léto podzim zima, jestli prší nebo sněží“.
www.kapelakrypton.cz
V březnu burácí motorky, a tak další ročník motorkářského setkání Motolom VIII proběhl 12. března
2022 Na Vrchu v Záboří. Přijelo 150 motorek, z toho dva
motorkáři ze Slovenska, celkem na 300 návštěvníků.
Podávala se zdarma káva, čaj a bylo možno ochutnat
uzenou kýtu na rožni. Po občerstvení jsme vyrazili na vyjížďku po okolí, na závěr proběhla tombola a v místní
společenské místnosti hasičů přednáška s promítáním,
tentokrát motovýlet Balkán.
Na tomto setkání byla uspořádána finanční sbírka
na pomoc ukrajinským rodinám, které uprchly před
válkou na Ukrajině.
Dne 1. dubna 2022 v budějovickém centru ARPIDA
byl předán věcný a peněžní dar ukrajinské rodině, která
musela uprchnout před válkou na Ukrajině (Záporoží).
Je to příspěvek na péči o syna Ivana s těžkým tělesným
postižením. Děkujeme vám, kteří jste přispěli.
Více na www.sdhzabori.cz (fotogalerie).
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UZÁVĚRKA

pro dodání příspěvků
do květnových
„Protivínských listů“
je v pondělí 2. 5. 2022
do 12 hodin.
NOVINY VYJDOU
v pondělí 16. 5. 2022
Taehan Protivín dělal
zkoušky s korejským mistrem

Na snímku z roku 2020 přebírá Karel Hodinka od Davida Lafaty cenu za nejlepšího hráče
turnaje starších žáků „O stoletý pohár“.

Nejmladší hráč v historii
A týmu FK Protivín
V 82. minutě zápasu v Českém
Krumlově si odbyl svou premiéru
v „A“ ještě ne šestnáctiletý Karel
Hodinka. Je nejmladším hráčem,
který nastoupil do mistrovského
zápasu A týmu za FK Protivín
a druhým nejmladším v celé stoleté
historii. Nejmladším byl v roce 1940
Václav Cabrnoch.
Pro zajímavost:
1. 1940 Cabrnoch Václav
15 let 283 dní
SK Protivín

U hráčů SK a Sokola Protivín by
mohlo dojít k drobným změnám,
sestava se v některých zápasech
nedochovala. První start je zaevidován podle první zmínky o hráči
v sestavě.

Václav Křišťál

Konečně se, po dvou letech, taekwondisté z Protivína dočkali možnosti složit
zkoušky na vyšší technické stupně. Ve čtvrtek 17. března se konal ve sportovní hale
seminář s naším patronem korejským mistrem Lee Youn Jae. Seminář byl zaměřen
na základní techniky a názvosloví. I začátečníci si přišli na své. Mistr vše podrobně
vysvětlil a ukázal tak i našim nováčkům
krásu taekwonda. Semináře se zúčastnilo
celkem 21 dětí a i někteří tatínci si přišli
složit zkoušku na vyšší technický stupeň.
Seminář trval dvě hodiny. Poté následovaly
zkoušky, kterých se zúčasnili i naši nováčci.
Emilie Bartošová, Terezka Klišová, Karolína Kopecká, Teodor a Darek Drůbkovi,
Tomáš Plíva a Ondřej Bartoš.
Všichni tito nováčci zkoušky zvládli
a mistr byl spokojený.
MZ

2. 2022 Hodinka Karel
15 let 346 dní
FK Protivín
3. 1948 Křišťál Václav
16 let 55 dní
Sokol Protivín
4. 2014 Cina Vojtěch
16 let 153 dní
FK Protivín
5. 1936 Šípek Miloslav
16 let 201 dní
Foto archiv Slavoje. Zleva Jakub Klárner, Ondřej Vařečka, Bohdan Levita
SK Protivín
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