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ČTYŘI ROKY UTEKLY JAKO VODA…
NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ ČINNOST MĚSTA OD REVOLUCE

PŘÍLOHA: AKCE REALIZOVANÉ V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ

Vážení spoluobčané,
dovolte mi v krátkosti shrnout uplynulé 
čtyřleté volební období našeho malého 
krásného města.

Podařilo se nám splnit všechny před-
pokládané investice, které jsme si na-
plánovali, ale navíc přidat ještě mnoho 
dalších. Investiční činnost byla rozmanitá 
a rozložená do mnoha odvětví. Tradičně 
největší porcí byly investice do dopravy, 
infrastruktury města, školství, dále do oprav 
bytového fondu, životního prostředí, sportu, 
požární ochrany, tepelného hospodářství, 
technických služeb města i kultury. Z nich 
nejvýznamnějšími akcemi pro nás byly 
rekonstrukce základní školy, rekonstrukce 
hřbitovní kaple v Protivíně včetně vnitřního 
vybavení a dokončení průtahu městem.

Nyní mi dovolte v krátkosti se zastavit 
u nejdůležitějších akcí města:

DOPRAVA A INFRASTRUKTURA 
MĚSTA, ČOV
– dokončena III. etapa průtahu městem
– komunikace u dětského zdravotního 

střediska
– ul. Chalupecká v Myšenci
– chodníky a nově položené povrchy 

K hlavním hvězdám 15. Městských slavností 
protivínských patřila Olga Lounová.

Foto Jiří Kvasnovský

vozovek (ul. M. Krásové, ul. Oborská, 
parkoviště Husova ul., náves Maletice, 
Chvaletice, Krč, místní komunikace 
Milenovice, Selibov k Novákům, k Po-
lánským a k ZD, Těšínov, parkoviště 
u hřbitova v Protivíně, platanová a lipo-
vá alej u pivovaru, ul. K Rybníčku atd.)

– ČOV Protivín – opraveny budovy 
na míchání kalu a usazovacích nádrží, 
dmýchárny a dodána nová technologie 
kalolisu, odstraněny vyhnívací nádrže

– nově vybudované kanalizace a vodo-
vody (ul. Oborská, III. etapa průtahu 
městem, ul. Partyzánská, Chvaletice 
severní část, prodloužení vodovodního 
řadu Záboří pro nové RD a posílení 
vodovodu Myšenec vč. kanalizace)

– nově opravené schody v Družstevní ul. 
včetně navazujících chodníků

ŠKOLSTVÍ
Základní škola Protivín
– kompletní rekonstrukce hlavní budovy 

základní školy (kompletně nová střešní 
krytina včetně klempířských prvků a te-
sařských konstrukcí, nová okna a dveře, 
nová fasáda vč. barevného nátěru)

– učebny včetně počítačové, nábytek sbo-
rovna + kabinety, ředitelna a kompletně 

opravená sociální zařízení ve východní 
a západní části budovy, včetně všech 
rozvodů (vodoinstalace, elektroinstala-
ce, topení, vzduchotechnika)

– nový bezbariérový vstupní parter pro 
žáky, kde byly použity žulové kostky 
z průtahu města a bylo provedeno kom-
pletní ozelenění

– nově opravený koridor (odstraněn stá-
vající krov, nahrazen novým s pultovou 
střechou, provedeno zateplení a polože-
na nová dlažba, následovala výměna 
oken a dveří, které byly půdorysně 
opraveny tak, aby navazovaly plynule 
na starou budovu a budovu pavilonu 
včetně barevného rozlišení fasády)

1. MŠ Protivín
– nový výtah pro potraviny, zahrada s dět-

ským hřištěm

2. MŠ Protivín
– nové sociální zařízení, kuchyňka, vstupy 

do jednotlivých objektů, výměna podla-
hových krytin

MŠ Krč
– nová fasáda objektu, sociální zařízení 

a kotelna, dále dětské hřiště

POŽÁRNÍ OCHRANA
– modernizace požární zbrojnice Protivín 

– rekonstrukce budovy od nové střechy 
po garáže pro hasičské vozy včetně 
okolní plochy,

– požární zbrojnice Maletice – dostavba 
krovu spolu s novou fasádou

Pokračování na straně 3   

„CO SE POVEDLO A NEPOVEDLO  
aneb PRAVDA O NAŠEM MĚSTĚ“

Vážení spoluobčané,
dovolte mi pozvat Vás na besedu, kte-
rá se bude konat v pondělí 19. září 
2022 od 17 hodin v kinosále MěKS 
Protivín.
Společně zavzpomínáme na uplynulé 
čtyři roky formou promítání jednotli-
vých snímků z  našeho města a  obcí, 
aneb „jak to bylo a je nyní“.

Jaromír Hlaváč,
starosta města
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Budova školy byla plná lidí po ce-
lé letní prázdniny. Rekonstrukce 
probíhala v západním i východním 
křídle historické budovy. Bourání 
nevyhovujících toalet, výměna oken 
ve 4 učebnách, cvičné kuchyňce a při-
lehlých prostorách, modernizace vyba-
vení, výměna elektroinstalace, montáž 
stropních podhledů a osvětlení, reno-
vace podlah – to je výčet prací, které 
jsme měli v průběhu 2 měsíců stihnout. 
Hlavní dodavatelé termíny dodrželi 
přes všechny těžkosti, které v letošním 
roce stavebníkům komplikovaly jejich 
harmonogram.

Dne 1. září se tedy vystřídali řemesl-
níci s dětmi a jejich rodiči. Do 1. A k pa-
ní učitelce Marešové nastupuje 19 dětí, 
z toho 9 děvčátek. V 1. B má paní učitel-
ka Mouchová 20 žáčků, z toho 7 holči-
ček. Obě paní učitelky si připravily pro 
své malé svěřence spoustu překvapení. 
A také školní pomůcky a nové vyba-
vení. Pro rodiče zase mnoho informací 
a nových povinností. Děti a rodiče při-
vítal ve škole také pan starosta Jaromír 
Hlaváč. Popřál jim hodně štěstí, radosti 
z učení a dobré kamarády.

Na I. stupni ZŠ máme 10 tříd, 
na II. stupni 9 tříd. Škola má v eviden-
ci celkem 386 žáků, z toho 184 dívek. 
V letošním školním roce pokračujeme 
se zařazením ukrajinských dětí do vý-
uky. Zatím jich máme zapsáno 16. Děti 
již budou zařazeny do vrstevnických 
tříd. Bude jim poskytována výuka češ-
tiny jako cizího jazyka v rozsahu, který 
umožní personální stav pedagogického 
sboru a rozpočet školy.

Na I. i na II. stupni vyučujeme 
povinný předmět nová informatika. 
Je součástí rozvrhů ve 4.–8. ročníku. 
V 9. ročníku je posledním rokem in-
formatika povinně volitelným předmě-
tem. Od dalšího školního roku již bude 
i v 9. ročníku povinná. Pro výuku jsme 
vytvořili nové učební plány. Podařilo 
se nám připravit potřebné pomůcky: 
tablety, výukové roboty, nové výukové 
programy, 3D tiskárny. Máme podánu 

žádost o dotaci IROP na projekt „Učeb-
na robotiky a dílen“.

Nový školní rok začíná opět v at-
mosféře nejistoty. Věřím, že společně 
s ostatními vše ustojíme. Pro budouc-
nost našich dětí se o to musíme snažit.

Přeji všem ze srdce šťastné vykroče-
ní do nového školního roku.

Tamara Vojtěchová,
ředitelka ZŠ

V sobotu 23. září v 03:04 hodin 
nastává podzimní rovnodennost. 
V tento den se střed Slunce nachází nad 
zemským rovníkem. Jeho paprsky dopa-
dají na Zemi kolmo k její ose, takže rov-
noměrně osvětluje obě polokoule. Den 
bude stejně dlouhý jako noc. Skončí tak 
astronomické léto a začne astronomický 
podzim. Dny budou kratší a chladnější, 
ráno tma a večer se bude brzy stmívat.

Rostliny odkvetou, ze stromů opade 
listí, stěhovaví ptáci odletí do teplejších 
krajin…

V Království času se s létem roz-
loučíme a podzim přivítáme ve středu 
21. září od 14 do 17 hodin.

Pro děti budou připraveny oblíbené 
retro hry, jako například cvrnkání kuli-
ček. Nebude chybět oheň,opékání buřtů 
a čepované pivo.

Těšíme se na Vaši návštěvu, Králov-
ství času.

Loučení s létem 
v Království času
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ČTYŘI ROKY UTEKLY JAKO VODA…
NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ ČINNOST MĚSTA OD REVOLUCE

  Dokončení ze strany 1
– požární zbrojnice Záboří – vybudování 

druhého nadzemního patra jako zázemí 
pro hasiče, nový krov, krytina a barevná 
fasáda

– požární zbrojnice Krč – dostavba budo-
vy pro přívěs, nové střechy a fasády

HŘBITOVY A SAKRÁLNÍ  
PAMÁTKY
– kompletní rekonstrukce památkově 

chráněného objektu kaple na protivín-
ském hřbitově, nové střechy, vitráže, 
fasády, okna a prostranství před kaplí 
a ozelenění a vybudování nového par-
koviště vč. sociálního zařízení

– kompletní rekonstrukce kaple Chvaleti-
ce a kapličky v Těšínově

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ
–  rekonstrukce kotelen v základní škole, 

v ul. B. Němcové spolu s novým topným 

kanálem, ul. Mírové, ul. Komenského 
a náměstí

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
– kompletní opravy desítek obecních bytů 

a bytů v DPS, nový výtah v penzionu 
na náměstí

– vnitřní rekonstrukce bývalé základní 
školy v Myšenci na zázemí pro obyva-
tele spolu s přípravou na vybudování 
nových bytů

SPORT
– nově kompletně opravená sportovní hala 

Protivín
– na městském sportovišti zbudovány no-

vé šatny pro žáky, tělocvična a vybavení 
nábytkem

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
– nově vybudovaná dětská hřiště v Krči, 

Záboří, Chvaleticích, Selibově a v Pro-
tivíně, na sportovišti vyměněny herní 
prvky, novinkou je malované hřiště 
v Krči u školky

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– nové výsadby stromových alejí (ul. Hu-

sova, Čechova, průtah městem)
– ozelenění před hřbitovem a nová výsad-

ba + květinová výzdoba města
– ošetření platanové aleje
– revitalizace stromořadí u Rabiňského 

rybníka

TECHNICKÉ SLUŽBY
– nákup traktorových sekaček a traktoru 

s příkopovým nástavcem

KULTURA
– nové sedačky v kinosále
– oprava prostor knihovny včetně nového 

nábytku

Tato rozsáhlá investiční činnost města 
v uplynulém čtyřletém období přesáhla část-
ku 250 mil. a mohla být realizována, protože 
naše ekonomická situace byla a je dobrá. 
Úvěrové zatížení města je nízké a úroková 
sazba našich úvěrů je pouze 1,24 % ročně.

Je třeba mít na paměti, že naše město 
tuto činnost zajišťuje bez jakéhokoliv inves-
tičního oddělení, tuto práci ve skutečnosti 
zajišťují odbory městského úřadu (stavební, 
finanční a OS TS).

Závěrem rekapitulace této činnosti 
města mi dovolte poděkovat zastupitelstvu 
města, radě města, pracovníkům celého 
úřadu a všem, kteří nám pomohli.

Popsaná investiční činnost je pouze 
jednou částí celého našeho rubikonu, kde 
nesmím zapomenout na tradiční kulturně 
společenské akce (Novoroční ohňostroj, 
protivínská pouť, městské slavnosti a roz-
svěcení vánočního stromu) a mnoho dalších.

Věřím, že se nám všem zase o trochu 
posunula kvalita života v našem městě 
o kousek dál.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Oznámení občanům
Ve východní části hřbitova Protivín, za obřadní síní, se 
nachází rozptylová loučka. Je umístěna ve střední ose 
hřbitovního areálu. V současné době ji obklopuje plot 
ze zimostrázu (Buxus sempervirens), který je výrazně 
poškozený zavíječem zimostrázovým. Také stavební 
prvky jako obruba a  plůtky jsou již v  dezolátním 
stavu. Oznamujeme občanům, že v průběhu měsíce 
srpna a  září 2022 zde bude probíhat rekonstrukce 
okolí této loučky.

OSTS

Dovoluji si Vás informovat o skuteč-
nostech ohledně ceny vodného a stočného 
v našem městě. Cena vodného a stoč-
ného je regulovanou položkou a je pod 
cenovou kontrolou ministerstva financí. 
Do oprávněných nákladů kalkulace ceny 
lze zahrnout pouze takové náklady, které 
přímo souvisejí s poskytovaným výrob-
kem (pitná voda) nebo službou (čištění 
odpadní vody).

Kalkulace ceny pro vodné a stočné tedy 
zahrnuje náklady spojené s provozováním 
vodohospodářského majetku. Mezi ně 
patří nákup vody od Jihočeského vodáren-
ského svazu, opravy vodohospodářských 
zařízení (vodovody, kanalizace, vodojemy, 
čistírna odpadních vod), elektrická energie, 
laboratorní rozbory, služby nepřetržitého 
dispečinku, mzdové náklady na obsluhu 
vodárenských zařízení a další nakupované 
služby a materiál.

Významnou položkou kalkulace je 
nájemné, které provozovatel hradí městu 
Protivín jako vlastníkovi vodohospodářské 
infrastruktury a je hlavním zdrojem pro 
financování její obnovy. Město Protivín 

Co zahrnuje cena vodného a stočného?
vlastní vodohospodářský majetek v hodnotě 
947 mil. Kč, který je rozprostřen na území 
6100 ha. Právě rozsah území, spotřeba vody 
a stáří rozvodů (u nás v průměru 46 let) jsou 
klíčovými prvky pro obnovu. Při průměrné 
životnosti vodovodních a kanalizačních 
rozvodů cca 50–60 let je nutné investovat 
cca 2 % hodnoty majetku, protože v opač-
ném případě by došlo ke zhoršení jeho 
stavu. V našem případě musíme investovat 
ročně cca 19 mil. Kč a nájemné činí pouze 
11 mil. Kč. Město vybrané nájemné inves-
tuje výhradně do obnovy a z rozpočtu musí 
ještě doplatit za tuto službu obyvatelstvu 
cca 8 mil. Kč. Situace je momentálně 
velmi složitá z důvodu nárůstu cen energií 
a chemikálií, které jsou klíčovou položkou 
v nákladech. Dále pak je součástí ceny daň 
z přidané hodnoty (DPH) ve výši 10 %.

Město nemůže podlehnout žádnému 
populismu ohledně ceny vody a každý si 
může udělat úsudek sám.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

RADA MĚSTA ZASEDALA
 VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 24. 8. 2022
– souhlasí
 se zapojením města do  dotačního programu kraje 

„My v tom Jihočechy nenecháme II“
 a pověřuje
 vedoucí správního odboru Bc.  Olgu Jandovou 

k  přijímání žádostí o  podporu, jejich vyhodnocení 
dle stanovených podmínek a  předání k  vyplacení 
finančnímu odboru

 a dále ukládá
 vedoucí finančního odboru pí Jaroslavě Říhové 

zajištění vyplacení podpory

Informace občanům
HARMONOGRAM „MODERNIZACE  

SILNICE III/14110 ZÁBOŘÍ“
– zahájení 26. 9. 2022
– ukončení 15. 10. 2022.
Před touto stavbou bude realizována stavba 
III/14111 „Záboří – Těšínov“, která bude dokončena 
do 25. 9. 2022 a uzavírka bude odstraněna v termínu 
do neděle 25. 9. 2022.
Následně dojde k uzavření silnice III/14110 v pondělí 
26. 9. 2022 do 15. 10. 2022.
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 prezentovat město Protivín v rámci ČR
 podporovat obnovu osad a vesnic, které patří do územního celku obce 

Protivín
 pečovat o starší občany
 postupně dokončovat opravy místních komunikací, patřících do k.ú. 

Protivín
 při přidělování zakázek města zohledňovat místní společnosti a firmy
 hledat společně s místními firmami a podnikateli pracovní příležitosti 

pro občany města
 podporovat zájmové organizace, kulturu, školství a sport
 pokračovat v rekonstrukci a modernizaci areálu školy (vnitřní prostory, 

hala, školní hřiště)
 podílet se na přípravě projektu na nové využití sokolovny (společen-

ské, kulturní a sportovní aktivity) a usilovat o získání dotace na její 
rekonstrukci

Číslo Titul Příjmení Jméno Věk Povolání
1.  Křišťálová Věra 66 důchodce
2. Bc. Sajtlová Pavla 51 učitelka MŠ
3.  Bláha Miroslav 73 podnikatel
4.  Šíp Jaromír 43 obchodní zástupce
5. Ing. Soukup Ondřej 35 stavbyvedoucí
6. MVDr. Smolíková Bohumila 51 zvěrolékařka
7. Ing. Křehlíková Jaroslava 33 účetní
8.  Jíra Radomil 48 ředitel dopravy
9. Bc. Sajtl Ondřej 30 učitel ZŠ

10.  Bečvář František 70 podnikatel
11.  Křehlík Ladislav 35 soukromý zemědělec
12. Mgr. Hanzlíková Vladimíra 64 učitelka ZŠ
13.  Novák Petr 39 hasič, řidič
14.  Křišťál Václav 66 důchodce
15. Mgr. Nováčková Dana 62 učitelka ZŠ
16.  Chalupská Jitka 50 zdravotní sestra
17.  Rejda Jan 76 důchodce
18.  Rothbauerová Lucie 38 pedagogická asistentka ZŠ
19.  Charvátová Markéta 44 prodavačka
20.  Piklová Miloslava 45 prodavačka
21. Mgr. Křišťálová Zuzana 43 zástupce ředitele ZŠ

VOLEBNÍ PROGRAM  
KANDIDÁTKY KDU-ČSL V PROTIVÍNĚ 
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022–2026

KANDIDÁTKA KDU-ČSL V PROTIVÍNĚ
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022–2026

Volba čísla 2 je volbou spolehlivé investice

Jako priority budeme prosazovat:
 dokončení rekonstrukce a rozvoje základní školy, školní jídelny a školní 

družiny
 pokračování v obnově, opravách a údržbě hlavních a vedlejších komu-

nikací
 postupnou rekonstrukci a obnovování bytů v domě zvláštního určení 

s bezbariérovými přístupy, to je Penzion na Masarykově náměstí čp. 32 
a 33

 podporu všech organizací pracujících s dětmi a mládeží
 ochranu, údržbu a obnovu zeleně ve městě a našich obcích
 poskytování sociální pomoci všem občanům, kteří pomoc potřebují
 podporu zabezpečení a činnosti všech jednotek SDH

Zveme Vás k účasti na letošních komunálních volbách do zastupitelstva 
našeho města. Vám všem, kteří jste nás podporovali při naší práci v minu-
lém volebním období, děkujeme za přízeň a těšíme se na další spolupráci.

Dana Zoubková

Číslo Příjmení Jméno Věk Povolání
1. Zoubková Dana 60 zdravotní sestra, BPP

2. Čadek Jaroslav 56 návěstní technik, BPP

3. Zoubek Richard 61 strojvedoucí, BPP

4. Zoubek Martin 34 návěstní technik, BPP

5. Hečko Marcel 46 řidič, BPP

6. Janoušková Jitka 49 vedoucí prodejny, BPP

7. Staněk Pavel 44 OSVČ, BPP

8. Marešová Irena 53 vozový disponent, BPP

9. Pösinger Jiří 60 výpravčí, BPP

10. Pisingerová Martina 48 dělnice, BPP

11. Janoušek Jiří 50 elektromechanik, BPP

12. Kochrda Josef 60  vedoucí čety, BPP

13. Veselá Jitka 53 prodavačka, BPP

14. Křížová Bohuslava 61 učitelka, BPP

15. Růžička Čestmír 65 důchodce, BPP

16. Honsová Jana 57 zahradnice, BPP

17. Kříž Zbyněk 40 řidič, BPP

18. Křížová Lenka 38 ošetřovatelka dojnic, BPP

19. Háček Jaromír 68 důchodce, BPP

20. Mistoler Ladislav 69 důchodce, BPP

21. Kočerová Dagmar 75 důchodkyně, BPP

KANDIDÁTKA KSČM PROTIVÍN
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022–2026

VOLEBNÍ PROGRAM  
KANDIDÁTKY KSČM PROTIVÍN  

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022–2026
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Starosta města Protivína v souladu s ustanovením § 29 zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e,

že volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Volby se uskuteční ve  městě Protivín 
v 11 volebních okrscích:

Volební okrsek číslo 1 – volební míst-
nost v  Městském kulturním středisku 
v Protivíně, Mírová 337, pro voliče s tr-
valým pobytem v ulicích:
Bor, Čechova, Dvořákova, Havlíčkova, 
Husova, Jiráskova, Krátká, K  Rybníčku, 
Lesní, Luční, M. Krásové, Mírová, Oborská, 
Partyzánská, Pivovar, Smetanova, Stud-
niční, Svatoanenské náměstí, Švermova, 
U Nadjezdu, Ve Školce a Zborovská.

Volební okrsek číslo 2 – volební míst-
nost v družině ZŠ v Protivíně, Komen-
ského 238, (přístup od školního hřiště) 
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
B. Němcové, Družstevní, Fučíkova, Füg-
nerova, Komenského, Na  Chmelničkách, 
Palackého, Purkyňova, Sportovní, Tyršova 
a Zelenohorská.

Volební okrsek číslo 3 – volební míst-
nost v  Domě pečovatelské služby 
v  Protivíně, Masarykovo náměstí 21, 
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Bečelov, Blanická, Hřbitovní, Chelčického, 
Jabloňová, Jeronýmova, K Lomu, Krčská, 
Masarykovo náměstí, Na  Skále, Na Vy-
hlídce, Nad Rybníkem, Ostrov, Pod Lesem, 
Rabiňská, Šípková, Třešňová, Zábořská, 
Zámek, Zámecká, Zahradní a Žižkova.

Volební okrsek číslo 4 – volební míst-
nost ve  Chvaleticích čp. 28, pro voliče 
s trvalým pobytem ve Chvaleticích.

Volební okrsek číslo 5 – volební míst-
nost v  Milenovicích čp. 75 – požární 
zbrojnice, pro voliče s trvalým pobytem 
v Milenovicích.

Volební okrsek číslo 6 – volební míst-
nost v Záboří čp. 83 – požární zbrojni-
ce, pro voliče s  trvalým pobytem v  obci 
Záboří.

Volební okrsek číslo 7 – volební míst-
nost v Těšínově čp. 8, pro voliče s trvalým 
pobytem v obci Těšínov.

Volební okrsek číslo 8 – volební míst-
nost v Krči čp. 111 – požární zbrojnice, 
pro voliče s trvalým pobytem v obci Krč.

Volební okrsek číslo 9 – volební míst-
nost v Myšenci čp. 26 – budova bývalé 
ZŠ, pro voliče s  trvalým pobytem v obci 
Myšenec.

Volební okrsek číslo 10 – volební míst-
nost v Maleticích čp. 19, pro voliče s tr-
valým pobytem v obci Maletice.

Volební okrsek číslo 11 – volební míst-
nost v Selibově čp. 43, pro voliče s trva-
lým pobytem v obci Selibov.

Právo volit do  zastupitelstva obce má 
občan za předpokladu, že jde o státního 
občana České republiky, který alespoň 
druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl 
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této 
obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní 
občan jiného státu (EU), který alespoň dru-
hý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku 
18 let, je v den voleb v této obci přihlášen 
k  pobytu a  jemuž právo volit přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je Česká 
republika vázána a  která byla vyhlášena 
ve Sbírce mezinárodních úmluv.

Tuto skutečnost prokáže každý volič ve vo-
lební místnosti předložením platného 
dokladu totožnosti (občanský průkaz 
nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz 
o povolení pobytu).

Při volbách do  zastupitelstev obcí nelze 
hlasovat na voličský průkaz.

Hlasovací lístky budou voličům dodány 
nejpozději 3 dny přede dnem konání 
voleb.

V den voleb může volič obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.

V Protivíně dne 24. 8. 2022

  Jaromír Hlaváč v. r.
starosta města

1. Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem 
na území Jihočeského kraje, které jsou: poživateli 
starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidní-
ho důchodu s trvalým pobytem v Jihočeském kraji 
ke  dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají 
pobytové sociální služby.
Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/
vdoveckého nebo invalidního důchodu žijící na  území 
Jihočeského kraje, kteří:

– pobírají příspěvek na bydlení nebo
– žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký 

nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč 
nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí 
v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně,

– žijí ve  společné domácnosti se svým partnerem, 
manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími 
osobami, a jejich příjem připadající na člena společné 
domácnosti činí včetně důchodu a  dalších jiných 
příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve spo-
lečné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno 
exekuční řízení.

„MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II“
2. Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem 
na území Jihočeského kraje: do dovršení věku 3 let 
(děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) 
nebo pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 
8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 
včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální 
služby.
Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, 
v níž je:

– pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v někte-
rém měsíci roku 2022) nebo

– pobírána dávka "Příspěvek na  bydlení" (v  prvním 
nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo

– čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti 
ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou 
započítány příjmy z  výdělečné činnosti (příjmy ze 
závislé činnosti, OSVČ, odměny), příjmy z  dávek 
nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc 
v  mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský 
příspěvek, starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či 
invalidní důchod, podpora v  nezaměstnanosti či 
v rámci rekvalifikace, ostatní příjmy – např. skutečně 

obdržené výživné, příjem z  pronájmu, výsluha, 
příjem z kapitálového majetku, aj.

Podmínkou pro přiznání a  vyplacení podpory je, že 
rodič/zákonný zástupce podporované osoby a  jeho 
manžel/druh/partner není ke  dni podání žádosti déle 
než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. 
Proti podporované osobě nebo posuzované osobě 
ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být 
vedeno exekuční řízení. Podporovaná osoba nesmí čerpat 
současně podporu v  dotačním programu Jihočeského 
kraje na  podporu školních a  mimoškolních aktivit dětí 
a mládeže od 3 let věku do 19 let věku.

Město Protivín se zapojilo do výše jmenovaného 
dotačního programu Jihočeského kraje. Žádosti 
včetně všech příloh dokládajících oprávněnost 
nároku pro vyplacení podpory mohou zájemci 
podávat prostřednictvím podatelny MěÚ Proti-
vín, Masarykovo nám. 128, Protivín od 1. 9. 2022 
do 31. 12. 2022.
Bližší informace k dotačnímu programu jsou zve-
řejněny na webových stránkách Jihočeského kraje: 
www.kraj-jihocesky.cz.
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Červenec–srpen 2022

Podvody, podvody a zase podvody!
 Obracíme se na širokou veřejnost a sdě-

lovací prostředky o pomoc při šíření 
informací k podvodům, které šetříme. 
S trochou nadsázky bychom mohli říci, 
že policisté a kriminalisté v posled-
ních týdnech a dnech nestačí přijímat 
oznámení od podvedených, kteří svou 
důvěřivostí přišli o statisíce korun.

 Řešíme především podvody, kdy se 
na vás telefonicky obrátí údajní zástupci 
různých renomovaných bankovních 
společností, kde máte své účty a úspory. 
Na displejích telefonů se vám mohou 
zobrazit i názvy těchto společností, což 
může mylně vyvolat dojem, že opravdu 
mluvíte se zástupcem banky. Vzbudí 
ve vás strach, že jsou vaše peníze 
v ohrožení, a že musíte jednat podle 
jejich instrukcí. Dokonce se v několika 
případech hovor z údajným bankéřem 
vystřídal za telefonát od smyšleného 
policisty. Zprávy od podvodníků jsou 
také často opatřené logy a barevným 
prostředím, na které jste u své banky 
zvyklí.

 Ale POZOR, podvodníkům jde jen 
o jedno, postupně z vás vylákají osobní 
informace, přístupy k internetovému 
bankovnictví. V Písku se již několikrát 
stalo, že poškození dali na pokyny 
zlodějů, své úspory vybrali a fyzicky 
vložili do bitkoinmatu ve Vladislavově 
ulici. Peníze poslali přímo na virtuální 
peněženky pachatelů. Okamžitě byli 
okradeni o statisíce.

 Řešíme také podvody při prodeji a koupi 
zboží na internetu přes různé portály. 
Jeden z podvodů je následující. Žena 
chtěla prodat hrnec. Kupující navrhl, 
aby zboží poslala přes přepravní spo-
lečnost (v tomto případě Zásilkovnu) 
a poslal velmi realisticky vypadající 
odkaz na formulář, kde měla vyplnit 
údaje k přepravě i platbě. Podvedená 
se domnívala, že tak bude mít službu 
komplexní, že zajistí přepravu i poslání 
peněz na účet. Takto mu však sdělila 
informace o sobě, platební kartě i in-
ternetovému bankovnictví, nakonec do-
konce potvrdila u své banky smart klíč 
a otevřela podvodníkovi dveře ke svému 
účtu. Zloděj ji připravil okamžitými 
výběry o desítky tisíc.

 Důležitá upozornění, NIKOMU NE-
SDĚLUJTE INFORMACE O PLA-
TEBNÍ KARTĚ A INTERNETOVÉM 
BANKOVNICTVÍ. Pokud vás kdokoli 
osloví s podobnou legendou, ukončete 
hovor a vše i ověřte na kontaktu v ban-
ce, který znáte, případně na pobočku 
osobně zajděte. Pokud jste se stali obětí 
podvodu a peníze vám z účtu mizí, 
okamžitě kontaktujte banku, pak Policii 
ČR. Důležité je toto pořadí.

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Mirka Skočílková: Kdo věří na zázraky – 
o lásce a dalších obyčejných úskalích života
Alena Jakoubková: Maminka vaří líp, miláč-
ku – podaří se Běle přesvědčit manžela, že tato 
slova rozhodně nejsou motivační?
Mirka Skočílková: Violka – román o hledání 
domova
Harasimová Markéta: Volným pádem – ro-
mán pro ženy od populární autorky
Maianne Levy: Jak být šik v Paříži – tři od-
vážné ženy a jedna malá francouzská revoluce
Marcela Mlynářová: Zodpovědně lehkomy-
slná – další vtipné komentáře životního dění 
od oblíbené autorky
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 34 – další 
poznávání krás naší vlasti
Emil Kintzl: Zmizelá Šumava – s Emilem 
pěšky
Vlastimil Vondruška: Ďáblova čísla – Letopi-
sy královské komory
Halina Pawlowská: Zájezd snů – povídky
Barbara Taylor Bradford: Pánem svého osu-
du – první část série Dům Falconerů
Barbara Taylor Bradford: Nástrahy minulos-
ti – druhá část série Dům Falconerů
Maria Nikolai: Čokoládovna: Osudová léta 
– závěr úspěšné trilogie
Katarína Gillerová: Mlha mezi námi – od-
pouštět je těžší než milovat
Louise Pennyová: Království slepých – vrch-
ní inspektor Gamache znovu na scéně
Kristýna Trpková: Vesnice – tři zmizelí chlap-
ci a tajemství
Peter May: Noční brána – Akta Enzo VII
Martin Goffa: Bez těla – jedinou stopou je 
zmatené svědectví umírajícího muže
Iva Pekárková: S orlem na zádech – na mo-
tivy skutečného případu novodobého otro-
kářství
David Glockner: Tajemství rodu Rottových 
– krvavý hon za milionovým dědictvím
Anne Girardová: Madame Picasso – příběh 
ženy, jež získala srdce jednoho z největších 
malířů naší doby
Miroslav Macek: Návrat psa baskervillského 
– ve stylu A. C. Doyla
František Niedl: Železná rukavice – histo-
rický román
Hannah Rothschildová: Jazzová baronka 
- jazzová kultura 50. let a historie rodiny 
Rothschildů
Wilbur Smith: Řeka bohů Nové království – 
krásné rozšíření série
Pavel Juřík: Chotkové – historie významného 
českého rodu
David Lagercrantz: Temnota – mistrovská 
detektivka
Julie Caplin: Domek v Irsku – malebný ven-
kov, zelené pastviny a vůně čerstvého chleba
Lucie Hlavinková: Pravda nebyla k dostání 
– román z období normalizace
Lee Child: Lepší být mrtvý – skryté zlo se 
musí zastavit co nejdříve
Robert Bryndza: Coco Pinchardová Moje 
tlustá opilá svatba – nikdy není tak špatně, 
aby nemohlo být ještě hůř
Jussi Adler Olsen: Chlorid sodný – další 
případ z oddělení Q

 Poslechnutím pokynů a vložením úspor 
do bitkoinmatu své peníze nezachráníte, 
naopak o ně přijdete!!!

 Sdílejte a předávejte prosím tyto 
informace.

Vloupání do domu
 V noci dne 16. srpna kradl zloděj 

v bytovém domě v ulici U Nadjezdu. 
Pachatel se dostal do společných prostor 
a bral vše, co našel. Na chodbě odcizil 
tenisky, z půdy vzal mikinu, bundu, 
kraťasy i televizor, z garáže odnesl pivní 
přepravku. Způsobená škoda přesahuje 
17 000 korun.

 Protivínští policisté okolnosti případu 
dále prošetřují a pátrají po pachateli.

PIN přímo na kartě
 Majitelka přišla dne 23. července někde 

v Protivíně o platební kartu, té se poho-
tově zmocnil pachatel a využil toho, že 
žena měla na kartě poznamenaný PIN. 
Z bankomatu opakovaně vybral několik 
tisíc korun. Policisté případ řeší pro 
trestný čin neoprávněné opatření, padě-
lání a pozměnění platebního prostředku.

Výtržnictví na slavnostech
 Pracovníky bezpečností agentury, 

kteří dohlíželi na průchod návštěvníků 
do areálu pivovaru, kde probíhaly slav-
nosti, napadal slovně a poté i fyzicky 
podezřelý muž. K incidentu došlo dne 
30. července kolem půl deváté večer.

 Protivínským policistům pomáhala 
také hlídka z Vodňan, agresivního 
muže zajistili za použití donucovacích 
prostředků a eskortovali na služebnu.

 Policisté případ řeší pro trestný čin 
výtržnictví.

Nehoda na přejezdu
 Dne 27. července jel před osmou hodi-

nou ráno ulicí Blanická od Krče řidič 
s automobilem Renault Master, když 
se blížil k železničnímu přejezdu, již 
se spouštěly závory. Řidič však ne-
respektoval ani signalizační zařízení 
a vjel na přejezd, s vozem zůstal stát 
v kolejišti a narazil do něj projíždějící 
rychlík. Ve vlaku cestovalo na osmdesát 
lidí, naštěstí se nikomu nic nestalo i řidič 
vozidla vyvázl bez zranění. Způsobená 
majetková škoda je však v řádech stovek 
tisíc korun.

Na devadesátce jel bezmála 190
 Dopravní policisté přistihli dne 12. čer-

vence na silnici I/20 u Protivína řidiče, 
který si frekventovanou silnici spletl 
se závodním okruhem. Krátce před 
jedenáctou dopoledne se s vozidlem 
značky Mercedes od Písku doslova 
přiřítil. Policisté muži naměřili bezmála  
190 km/hodině.

 Jde o závažné porušení dopravních 
předpisů, policisté vše zadokumento-
vali a případ předali správnímu orgánu 
k dalšímu projednání.



PROTIVÍNSKÉ LISTY 7. stránka

V  sobotu 27. srpna 2022 se usku-
tečnily za  velkého zájmu návštěvníků 
již 15.  Městské slavnosti protivínské, 
kterými jsme si připomněli 420. výročí 
první písemné zmínky o Protivínu.

Za  velice příznivého počasí, veselé 
nálady a  velmi rozmanitého zábavného 
programu si na své určitě přišli všichni ná-
vštěvníci, velcí i malí, kteří se přišli pobavit 
a užít si sobotní odpoledne a večer.

15. Městské slavnosti Protivínské jsou minulostí
Chtěla bych touto formou poděkovat 

všem, kteří se na přípravách slavností po-
díleli, zejména pracovníkům městského 
kulturního střediska, odboru technických 
služeb města, hasičům, zdravotnicím 
a ostatním pracovníkům městského úřadu.

Velký dík patří zejména všem účin-
kujícím a  členům zájmových organizací 
ve městě, kteří zde prezentovali svou čin-
nost (For Body, Taehan, Kocanďáci, Junák, 
Horizont, včelaři)

Na místě je i velké poděkování spon-
zorům akce – Skupina ČEZ, pivovar Platan, 
kteří svými financemi přispěli ke zdárné-
mu průběhu slavností.

Věřím, že se v  příštím roce máme 
opět na co těšit.

Věra Křišťálová,
místostarostka
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do říjnových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 3. 10. 2022
do 12 hodin.

NOVINY VYJDOU
v pondělí 17. 10. 2022  

RADA MĚSTA ZASEDALA

 VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 31. 8. 2022

– schvaluje 
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě na stavební práce se spol. 

Temstav AB s.r.o., sídlem Písecká 415, Malá Strana, 
375 01 Týn nad Vltavou, IČO: 281 46 956, pod názvem: 
„Základní škola Protivín – II. etapa, stavební úpravy 
a modernizace sociálního zařízení ZŠ Protivín – vý-
chodní část“

– schvaluje 
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě na stavební práce se spol. 

PEMAL stavební s.r.o., sídlem Sedlec 22, 375 01 Týn 
nad Vltavou, IČO: 098 95 108, pod názvem: „Základní 
škola Protivín – II. etapa, stavební úpravy a moderni-
zace sociálního zařízení ZŠ Protivín – západní část“

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

dne 22. 8. 2022 
 a souhlasí
 s pronájmem bytu v DZU (penzion), Masarykovo 

nám. 33, Protivín

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM 
PROTIVÍN ZE DNE 25. 8. 2022

1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontrolu 
usnesení ze zasedání zastupitelstva města Protivín 
konaného dne 9. 6. 2022.

2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku p.  č. 2406/3, TTP o  vým. 77 m2 v  kú 
Protivín a pověřuje starostu města podpisem kupní 
smlouvy.

2.2. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej 
částí pozemku p. č. 2406, trvalý travní porost v kú 
Protivín.

2.3. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej 
části pozemku p.  č. 1000, ost. plocha, neplodná 
půda o vým. cca 75 m2 v kú Protivín.

2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje před-
ložený Plán společných zařízení pro komplexní 
pozemkovou úpravu v kú Selibov.

2.5.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Smlouvu 
o poskytnutí dotace č. 202202 pro TJ Slavoj Protivín 
z.s. ve výši 150 000,- Kč.

2.6.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje v tomto 
znění Rozpočtové opatření ZM č. 1/2022

 Příjmy celkem  + 14 700 000 Kč
 v tom:
 daňové příjmy  + 4 531 480 Kč
 poplatky  + 6 175 000 Kč
 dotace  + 584 132 Kč
 vlastní příjmy  + 3 909 388 Kč
 Výdaje celkem  + 26 410 000 Kč
 v tom:
 investice a opravy majetku  + 21 200 000 Kč 
 příspěvky PO  + 210 000 Kč 
 ostatní běžné výdaje  + 4 000 000 Kč
 dotační program Jihočeského kraje  + 1 000 000 Kč
 Saldo příjmů a výdajů   - 11 710 000 Kč
 splátky dlouhodobých úvěrů  + 15 613 365,44 Kč
 úvěr rekonstrukce ul. Oborská   – 131 887,64 Kč

2.7. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s poskytnu-
tím prostředků ZŠ Protivín na financování projektu 
„Vybudování učebny robotiky a  dílny“ (stavební 
úpravy, elektroinstalace, pořízení nábytku a  vy-
bavení) ve výši 6 000 000,- Kč.

3.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Obecně 
závaznou vyhlášku města č. 1/2022 – POŽÁRNÍ 
ŘÁD MĚSTA PROTIVÍN.

RADA MĚSTA ZASEDALA
 VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 17. 8. 2022
– souhlasí
 se směnou části pozemku p. č. 2667/1, ost. plocha, 

ost. komunikace ve vlastnictví města Protivín za část 
pozemku p. č. 921/1, zast. plocha a nádvoří ve vlast-
nictví Hydroforce s.r.o., Čajkovského 1753/31, Praha-
-Žižkov, vše v kú Protivín, a to v rozsahu navrženém 
komisí pro posuzování majetkových převodů

 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru směny těchto částí pozemků

– bere na vědomí
 zápis z komise pro posuzování majetkových převodů 

ze dne 3. 8. 2022 
 a
 1) nesouhlasí
 s prodejem částí pozemku p. č. 2406, trvalý travní 

porost v kú Protivín
 a nedoporučuje
 zastupitelstvu města prodej částí předmětného 

pozemku ke schválení
 2) souhlasí
 s  prodejem pozemků p.  č. 1008/1, TTP o  vým. 

13250 m2 a p. č. 1008/3, ost. plocha, manipulační 
plocha o vým. 1587 m2, vše v kú Protivín

 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru prodeje uvedených pozemků
 3) nesouhlasí
 s  prodejem části pozemku p.  č. 1000, ost. plocha, 

neplodná půda o vým. cca 75 m2 v kú Protivín
 a nedoporučuje
 zastupitelstvu města prodej části tohoto pozemku 

ke schválení

– souhlasí
 s tím, že Základní škola Protivín bude provádět v rám-

ci projektu „Dílny a učebna robotiky v ZŠ Protivín“ 
stavební úpravy a  technické zhodnocení v  budově 
základní školy

 a souhlasí

 s  uzavřením Dodatku smlouvy o  výpůjčce mezi 
Základní školou Protivín a městem Protivín

– schvaluje
 Smlouvu o dílo se společností G-PROJECT, s.r.o., Rad-

niční 133/1, 370 01 České Budějovice na zpracování 
žádosti o dotaci a zkompletování souvisejících příloh 
projektového záměru „Hasičská stříkačka“

– schvaluje
 Smlouvu o dílo se společností G-PROJECT, s.r.o., Rad-

niční 133/1, 370 01 České Budějovice na zpracování 
žádosti o dotaci a zkompletování souvisejících příloh 
projektového záměru „Dopravní automobil“

– souhlasí
 s podáním žádosti o poskytnutí dotace na pořízení 

CAS pro JSDH Protivín v  rámci programu „Účelová 
investiční dotace pro jednotky SDH obcí“

– schvaluje
 Smlouvu o vymezení práv a povinností mezi centrál-

ním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem v sou-
vislosti s  realizací centralizovaného zadání veřejné 
zakázky s názvem „Rámcová dohoda na pořízení CAS 
pro JSDHO a HZS ČR“

– souhlasí
 s podáním žádosti o poskytnutí dotace na nový do-

pravní automobil pro JSDH Protivín v rámci programu 
„Účelová investiční dotace pro jednotky SDH obcí“

– schvaluje
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce se 

spol. MoDoStav, s.r.o. Bohunice 10, 375 01 Týn nad 
Vltavou na akci „Rekonstrukce a prodloužení jednot-
né kanalizace v Partyzánské ulici v Protivíně“, jehož 
předmětem je snížení komunikace a  rekonstrukce 
vodovodu v Partyzánské ulici

– projednala a doporučuje
 zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou 

vyhlášku města č. 1/2022 – POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA 
PROTIVÍN

– bere na vědomí
 informaci o účasti družstva Jednotky sboru dobro-

volných hasičů obce Protivín za HZS JČK na ODŘADU 
HŘENSKO

– schvaluje
 cenové nabídky na revitalizaci části Rabiňské aleje 

v  Protivíně – II. etapy předložené firmou STROMY 
od A-Z, Bohuslav Řepka, Smrkovice 82, Písek

– bere na vědomí
 zápis z jednání komise bytové, místního hospodářství 

a dopravy konaného dne 15. 8. 2022
 a souhlasí
 s pronájmem bytu č. 9, 3+1 o celkové vým. 76,3 m2, 

na adrese Palackého 532, Protivín

– souhlasí
 se spoluprácí města Protivín a  Cyklistického klubu 

Jindřichův Hradec z.s. při pořádání 9. ročníku me-
zinárodního cyklistického etapového závodu „Okolo 
jižních Čech“ v termínu 8.–11. 9. 2022, a to uspořá-
dáním cíle III. etapy závodu v sobotu 10. 9. 2022 ze 
Studené do Protivína, s finančním příspěvkem města 
Protivín ve výši 100 tis. Kč

– souhlasí
 s  povolením výjimek z  počtu dětí pro školní rok 

2022–2023 ve  třídách 1. MŠ a  2. MŠ Protivín dle 
návrhů ředitelek škol
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Družstvo JSDH Protivín se účastnilo 
od 9. srpna odřadu na požár do Hřenska. 
Na žádost HZS ÚO Písek vyjelo do Hřenska 
s CAS 30 T 815-7 a s dopravním automo-
bilem zapůjčeným od SDH Milenovice 
v počtu šesti hasičů k likvidaci požáru 
lesního porostu. Družstvo provádělo prů-
zkum a hasební práce v určeném úseku 
(úsek o rozloze několika hektarů) a s CAS 
30 provádělo dálkovou dopravu vody hadi-
cemi na vzdálenost 360 metrů. Z CAS 30 
bylo rozvinuto ještě útočné vedení k uha-
šení vzniklých ohnisek na vzdálenost až 
200 metrů. Zásah probíhal první den od 8 
do 19 hodin a druhý den od 8 do 17 hodin 
v náročném kopcovitém terénu a v poměrně 
vysokých teplotách. Po předání “JIHOČES-

Hasiči pomáhali v Hřensku

KÉHO SEKTORU“ ochráncům NP ČESKÉ 
ŠVÝCARSKO družstvo po dohodě s VZ 
svou činnost ve Hřensku ukončilo a mohlo 
se vrátit zpět na základnu do Protivína. 
Návrat do Protivína proběhl 11. srpna 
ve večerních hodinách.

Během nasazení prvního družstva 
ve Hřensku byla zbývající část jednotky 
v Protivíně povolána k dalším dvěma udá-
lostem. V prvním případě se 9. srpna 2022 
jednalo o požár lesní hrabanky v Protivíně. 
V druhém jednotka vyjížděla 11. srp-
na 2022 na požár garáže v Albrechticích 
nad Vltavou.

Petr Novák
Foto: Lukáš Dolejší

INFORMAČNÍ  
CENTRUM PROTIVÍN

V podkroví kaplanky bude během mě-
síce září a října pokračovat úspěšná výstava 
pana Bohuslava Sýby a v prostorách info-
centra si můžete přijít prohlédnout ještě do 
konce října výstavu včelařů.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu v kaž-
dý pracovní den od 8–16 hodin.

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Petra Klabouchová: Prameny Vltavy – detek-
tivní příběh ze současnosti, který se odehrává 
na pozadí historických událostí spojených 
s přísně tajným koncentračním táborem Pra-
meny Vltavy
Robert Galbraith: Neklidná krev – pravé zlo 
nezničí ani čas
Camilla Läckberg, Henrik Fexeus: Iluze – je-
diný způsob, jak ho dopadnout, je být o krok 
před ním
Anders De La Motte: Smrt přichází na pro-
hlídku – detektivka ve stylu Agathy Christie
Angela Marsons: Vražedná mysl – případy 
Kim Stoneové
Andrew Mayne: Černý korál – když začne 
floridská policejní potápěčka rozplétat dávno 
odložený případ, netuší, že tím vypudí z úkry-
tu mnohonásobného vraha
Gill Paulová: Jackie a Maria – Jackie Ken-
nedy a Maria Callas
Danielle Steel: Štěstí v neštěstí – krásy 
a úskalí života matky tří velmi odlišných dcer
Tim Sullivan: Zubař – případy detektiva 
Crosse
Shari Lapena: Nepříliš šťastná rodina – kaž-
dý v téhle rodině skrývá tajemství
Tim Weaver: Stín ve dveřích – thriller
Jeanne Mackinová: Poslední rivalka Coco 
Chanel – rivalita Coco Chanel a Elsy Schi-
aparelli
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neděle 2. října v 16 hodin  film Francie

PRINCEZNA REBELKA
Animované dobrodružství z  jednoho království, kde se malá uličnice a  rebelka 
začne vydávat za princeznu. Přepych na hradě si ale dlouho neužívá, protože vyráží 
na dobrodružnou cestu za záchranou korunního prince. Pro filmové dobrodružství 
a lumpárny princezny rebelky jsou prázdniny tou nejlepší dobou.
Mládeži přístupný, dabováno, 89 minut, vstupné 120 Kč

neděle 2. října v 19 hodin film ČR/Slovensko

BUKO
Komedie/drama. Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako špatný 
vtip, protože jeho nová majitelka se koní bojí. Film Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí 
přeje připraveným a taky těm, kteří se svému strachu dokážou postavit.
Mládeži přístupný, 112 minut, vstupné 140 Kč

středa 5. října v 19 hodin  film Švédsko

JÁ JSEM ZLATAN
Drama. Zlatan Ibrahimović se narodil ve Švédsku a pochází z  rodiny balkánských 
přistěhovalců. Přestože jeho dětství bylo velmi těžké, stal se jedním z nejúspěšnějších 
švédských fotbalistů. Aby dosáhl vysněných úspěchů, musel ale Zlatan čelit mnohým 
výzvám jak na fotbalovém hřišti, tak v osobním životě. Film ukazuje důležité životní 
milníky v kariéře světoznámého fotbalisty od jeho začátků ve Švédsku přes Ajax až 
po italské úspěchy. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 100 minut, vstupné 120 Kč

pátek 7. října v 19 hodin film USA

AVATAR
Akční/dobrodružný/fantasy. Obnovená premiéra. Oscarový režisér James Cameron 
začal pracovat na tomto unikátním 3D projektu před mnoha lety, kdy většinu jeho 
vizí ještě nebylo možno díky nedostatečně vyvinuté digitální animaci vytvořit. Cesta 
do  fantastického světa planety Pandora čekala na  svou filmovou premiéru téměř 
10 let! Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět 
střetu dvou naprosto odlišných civilizací.
Mládeži přístupný, dabováno, 166 minut, vstupné 150 Kč

neděle 9. října v 16 hodin 

PETRANA – PRAŠTĚNÁ ČARODEJNICE
DIVADLO PRO DĚTI

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

neděle 9. října v 19 hodin film V. Británie

PANÍ HARRISOVÁ JEDE DO PAŘÍŽE
Komedie. Ada Harrisová žije velmi poklidným životem v  poválečném Londýně. 
Na živobytí si vydělává úklidem domácností bohatých sousedů, občas zaskočí s přáteli 
do hospůdky, večer zavzpomíná na padlého manžela a víc už toho od života vlastně 
nechce. Kromě šatů od proslulého francouzského návrháře Christiana Diora. Nedosa-
žitelný sen má denně před očima v šatní skříni jednoho z domů, ve kterém uklízí…
Mládeži přístupný, titulky, 116 minut, vstupné 140 Kč

středa 12. října v 19 hodin film ČR

JAN ŽIŽKA
Životopisný/historický/drama. Film vypráví o  zrodu nejslavnějšího vojevůdce 
českých zemí. Na konci 14. století jsou Země Koruny české zmítány tyranií a násilím. 
Jan Žižka a skupina jeho žoldnéřů jsou najati na ochranu králova zástupce. Jan prokáže 
skvělé strategické a bojové schopnosti. Následně je pověřen službou pro samotného 
krále Václava IV.
Mládeži do 12 let nevhodný, 125 minut, vstupné 130 Kč

pátek 14. října v 19 hodin film ČR

BANGER
Drama/komedie. Život nejde nalajnovat. Příběh jedné páteční noci a zběsilá jízda 
plná drog a rapu ve filmu režiséra Adama Sedláka. Adam Mišík v něm prodává kokain, 
chce ale prorazit jako muzikant a udělat BANGER. Díky své atmosféře, nekompromis-
nímu a originálnímu stylu i nečekanému humoru se tento film stal jednou z událostí 
festivalu v Karlových Varech, kde sklidil nadšené ohlasy kritiků i diváků. Hrají A. Mišík, 
M. Bendig, J. Révai
Mládeži od 15 let přístupný, 105 minut, vstupné 120 Kč
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UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 

neděle 16. října v 16 hodin film ČR

CIRKUS MAXIMUM
Rodinná komedie. Cirkusový život není jen tvrdá práce, ale i  svérázný svět lidí, 
kteří mají rádi legraci a obětují se pro úspěch v manéži. Film Cirkus Maximum chce 
divákům zprostředkovat výlet do tohoto světa s pořádnou porcí zábavy. Vhodnou jak 
pro děti s rodiči, tak pro rodiče s dětmi… Film je založen na příběhu rozporu dvou 
bratrů a jejich otce. Hrají: O. Kaiser, J. Přeučil, R. Fiala, B. Mottlová
Mládeži přístupný, 97 minut, vstupné 130 Kč

neděle 16. října v 19 hodin film USA/Austrálie

TŘI TISÍCE LET TOUHY
Fantasy/drama. Idris Elba jako kouzelný džin vypráví příběhy touhy napříč historií 
a samozřejmě nabízí splnění tří přání. Film kombinuje fantasy s prostředím Orientu 
a režisér George Miller nabídne divákům svou vlastní obdobu Pohádek tisíce a jedné 
noci plnou nespoutané fantazie a odvahy.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 108 minut, vstupné 120 Kč

středa 19. října v 19 hodin film V. Británie/USA/Japonsko

MINAMATA
Drama. William Eugene Smith (J. Depp) se proslavil jako jeden z nejuznávanějších 
fotoreportérů 2. sv. války. Na začátku 70. let ale žije samotářsky, odloučený od spo-
lečnosti a  rezignující na  svou kariéru. Změna nastane, když jej redaktor slavného 
časopisu Life Robert Hayes (Bill Nighy) tajně vyšle do japonského rybářského města 
Minamata. Zdraví a život jeho obyvatel a především dětí je zde totiž po desetiletí 
ohrožováno jedovatou rtutí…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 115 minut, vstupné 130 Kč

pátek 21. října v 19 hodin film USA

HALLOWEEN KONČÍ
Horor. Přes čtyřicet let se Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou maskou, marně 
snaží připravit o život Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). Navzdory tomu, že výčet jeho 
obětí připomíná telefonní seznam, Laurie se vždycky podařilo vyklouznout. Z  role 
bezbranné čekatelky na  smrt se navíc během let transformovala v  neohroženou 
bojovnici, která ví, že nejlepší obranou je útok.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 111 minut, vstupné 140 Kč

neděle 23. října v 16 hodin film ČR/Belgie/SR

CESTA DO TVOJZEMÍ
Animovaný. Daleko za  hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – 
Tvojzemí. Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých pouštích se procházejí 
neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu s přírodou. Desetiletý Riki uteče 
do Tvojzemí ze svého domova ve skutečném světě, protože zachytí signál vysílaný 

tajemným zářivým kamínkem. Tento kamenný zdroj velké síly, který chce každý získat, 
se ukryje v Rikiho srdci. S kým může Riki sdílet toto tajemství?
Mládeži přístupný, česká verze, 85 minut, vstupné 100 Kč

neděle 23. října v 19 hodin film ČR

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Vztahová komedie režiséra M. Šmídmajera. Středobodem příběhu jsou tři kamarád-
ky, tři osudy. Krásná Alex (Hana Vagnerová), sympatická Marta (Tereza Krippnerová) 
a svéhlavá Irena (Betka Staňková). Tři naprosto jiné příběhy a jiný pohled na život.
Mládeži do 12 let nevhodný, 105 minut, vstupné 130 Kč

středa 26. října v 19 hodin film ČR

SPOLU
Drama. Láska neznamená oběť. Příběh matky a jejích dvou dospělých dětí, z nichž 
jedno trpí autismem a  potřebuje péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem 
pozornosti. V hlavních rolích Veronika Žilková, Štěpán Kozub a Kamila Janovičová. Film 
vznikl podle úspěšné divadelní hry Fabio Marry, jenž se objeví i v jedné z menších rolí. 
Mládeži přístupný, 118 minut, vstupné 120 Kč

pátek 28. října v 19 hodin film USA

ÚSMĚV
Horor. Když se někdo směje od ucha k uchu, nenapadne vás, že by se už za pár vteřin 
mohl přímo před vašima očima zabít. Horor Úsměv dokazuje, že i jedna z nejkrásnějších 
lidských emocí může někdy být děsivě znepokojivá.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 117 minut, vstupné 140 Kč

neděle 30. října v 16 hodin film ČR

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka. Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, 
trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá 
pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. 
A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou 
princeznu Johanku. Natočeno podle nejúspěšnější pohádky desetiletí s chytlavými 
písničkami V. N. Bárty.
Mládeži přístupný, 100 minut, vstupné 100 Kč

neděle 30. října v 19 hodin film Francie

ZAMĚSTNANEC MĚSÍCE
Komedie. Vincent chtěl být celý život státním úředníkem, aby mohl naplno využívat 
výhody pohodlného úřednického života. Ke všemu ještě nemůže podle zákoníku práce 
dostat výpověď, takže má teplé místečko až do důchodu. Jednoho dne se ale jeho 
život obrátí vzhůru nohama: vláda odhlasovala obrovský plán úspor a Vincentovi se 
nad hlavou objeví mrak strachu z nezaměstnanosti.
Mládeži od 12 let přístupný, dabováno, 83 minut, vstupné 120 Kč
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neděle 9. října od 16. hod.
Dům kultury Protivín

Pohádka o trochu líné, ale hodné čarodějnici Petraně,  
která musí složit čarodějné zkoušky, jinak se stane smrtelnicí.
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…a to zejména díky příznivému 
počasí, které je tak důležité pro letní 
cestování. Žádné horko ani zima, 
příjemný větřík. Takové počasí nás 
provázelo v úterý 9. srpna na zájezdu 
do Horažďovic a do Štěkně, kde jsme 
navštívili místní zámky. Na prohlídky 
zmíněných pamětihodností jsme se 
velmi těšili, protože proběhlými rekon-
strukcemi se objekty stále vylepšují, 
rozšiřují se výstavní prostory a stále je 
co obdivovat.

Zájezdu se zúčastnilo 40 našich členů. 
Ocenit musíme zvláště ty „dříve naroze-
né“, kteří si navzdory pohybovým problé-
mům počínají velmi srdnatě a vzmužile, 
vše zvládají a projevují velký zájem.

Na obou památných místech nás 
očekávali příjemní a milí průvodci, 
na kterých se pozná, že dělají svou práci 
rádi a opravdu jí rozumí. A mají též vztah 
k návštěvníkům, vycházejí jim vstříc.

Opravený zámek v Horažďovicích 
nás mile překvapil. Na jeho místě stál 
od 13. století hrad, později přestavěný 
na zámek, který v sobě skrývá renesanční 
i barokní znaky. Od roku 1964 je kulturní 
památkou. V řadě jmen jeho majitelů figu-
rují Bavorové ze Strakonic, páni z Hradce, 
Kinští a v současné době je majitelem 
město Horažďovice, které se o svůj vzácný 
majetek opravdu vzorně stará. Při prohlíd-
ce zámeckých sálů s obdivuhodnými fres-

Letní zájezd zdravotně  
 postižených se vydařil…

kami a zámeckou kaplí je možné vystoupit 
i na vyhlídkovou věž. Historický objekt je 
propojen s muzeem, kde jsou kromě stá-
lých expozic instalovány i sezónní výstavy, 
najdeme zde galerii a ihned při vchodu 
do objektu turistické informační cent-
rum, ve vnějších prostorách lapidárium. 
Všechny prostory jsou přizpůsobeny tak, 
aby vystavované předměty návštěvníky co 
nejvíce zaujaly – tak působí interaktivní 
dílna pošumavských řemesel, národopisná 
expozice, stálá expozice prácheňských 
marionet (hned vedle historického sálu 
pro sto diváků, kde se dodnes konají pra-
videlná a hojně navštěvovaná loutková 
představení).

Nejvíce jsme obdivovali expozici 
minerálů – přes 500 ukázek z jedenácti 
nalezišť v okolí Horažďovic. O zámku 
a muzeu v Horažďovicích by se toho dalo 
napsat ještě mnohem a mnohem více, ale 
to není účelem tohoto článku. Není přes 
osobní návštěvu, udělejte si výlet a pře-
svědčte se, že ačkoliv tento historický 
objekt nebývá zařazován k našim předním 
zámkům, díky schopným a zapáleným 
lidem oplývá hodnotami a každopádně 
stojí za návštěvu.

Po obědě jsme se rozjeli do Štěkně, 
abychom si prohlédli raně barokní zámek 
s přilehlým anglickým parkem. I tento 
zámek byl vystavěn v 60. letech 17. století 
na místě tvrze ze 14. století. Od roku 1958 

je kulturní památkou. V roce 1922 byl 
prodán Ústavu anglických panen a byla 
zde zřízena dívčí škola s internátem. 
Dívky se učily především jazykům, zpěvu, 
hře na klavír a na housle, ručním pracím. 
Studovala mezi nimi i Dagmar Šimková 
z Písku, pozdější politická vězeňkyně, 
které je v prostorách zámku věnována 
výstavka. Rok 1948 znamenal pro řádové 
sestry odchod, vrátily se až po roce 1990. 
Od té doby nechávají zámek opravovat, 
ale i přes probíhající rekonstrukci slouží 
veřejnosti. Do roku 2001 zde byl domov 
důchodců, nyní kromě průvodcovské 
služby po veřejných prostorách objektu 
nabízejí i ubytovací služby se stravová-
ním.

Návštěvníci mohou obdivovat kon-
certní sál, kapli i památný pokoj, kde 
zemřel spisovatel Karel Klostermann. 
V něm je rovněž výstavka různých vydání 
jeho spisů. K zámku neoddělitelně patří 
anglický zámecký park, kde můžeme ob-
divovat 300 let staré duby plazivé.

Snad bychom mohli při svých puto-
váních navštívit ještě více památek, ale 
musíme mít stále na zřeteli spoluobčany, 
pro které jsou i zájezdy tohoto typu ná-
ročné a výbor spolku jim takto umožňuje 
vybočení z hranic všedního dne.

Danuše Hlouchová,
Spolek SZP Protivín

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Veronika Kyčera Kučerová: Sláma v botách 
– když blondýna začne biofarmařit
Veronika Kyčera Kučerová: Nejdůležitejší 
v životě je láska. A hlína za nehty! – sku-
tečný příběh
Jaroslava Pixová: Když Vltava zpívala – 
Od Lipovska po Zvíkov
Jaroslava Pixová: Když Vltava zpívala – 
Od Týna po Rejsíkov

Pro děti:
Tanya Stewnerová: Alea, dívka moře V zajetí 
přísahy – dobrodružství, výjimečné prátelství 
a tajemství
Zuzana Pospíšilová: Popelářské pohádky – 
dvacet pohádkových příběhů
Lukáš Pavlásek: Bláznivá škola – v téhle 
škole se nudit nebudete
Alena Mornštajnová: Kapka Ája – jak to 
chodí ve škole pro vodní kapky?
Vojtěch Matoha: Prašina Křídový panáček 
2 – druhý díl komiksové série
Vojtěch Matoha: Prašina Křídový panáček 
3 – třetí díl komiksové série

Každý rok oslaví 1. září v naší republice 
155 mužů svůj svátek – jsou nositeli jmé-
na Jiljí, zvláště ve středověku oblíbeného 
světce, jemuž je po celém světě zasvěceno 
mnoho chrámů.

Svatý Jiljí je historická osoba, žil prav-
děpodobně v letech 640 – 710. Podle někte-
rých pramenů se narodil v Provenci, podle 
jiných to byl bohatý Atéňan, který se vzdal 
svého majetku a zamířil do jižní Francie, 
kde se stal poustevníkem a později založil 
na březích řeky Rhony významný klášter. 
Podle jazykovědců je mužské křestní jméno 
Jiljí řeckého původu, což by dávalo za prav-
du druhé verzi. Jeho typické atributy jsou 
laň a šíp – tak bývá zobrazován. Ale proč?

Když prý byl poustevníkem, živil se mlé-
kem mladé laňky. Jednoho dne si vyjel na lov 
vizigótský král a vystřelil šíp na prchající 
laňku, která před ním hledala záchranu 
u Jiljího. Ten se ve snaze laňku zachránit 
pokusil ve vzduchu letící šíp zachytit rukou. 
Ovšem šíp jej samotného zranil a zmrzačil. 
Tolik legenda. A proto se stal svatý Jiljí 
patronem zdravotně postižených.

Je ale současně patronem kojících matek 
(protože se živil mlékem zmíněné laňky), 

Proč se stal svatý Jiljí patronem  
zdravotně postižených

kovářů, lesů a města Edinburghu. Je vzý-
ván na ochranu proti epilepsii, rakovině, 
duševním chorobám a ženské neplodnosti.

Připomeňme si dva kostely zasvěcené 
tomuto světci. Jeden je v nedaleké Heřmani 
a druhý v Milevsku na městském hřbitově. 
V Heřmani probíhají postupné úpravy 
a opravy díky šikovným rukám a obrovské-
mu elánu pana Hanuse. Těšit se můžeme 
i na zcela nové varhany.

V hřbitovním kostele sv. Jiljí v Milevsku 
stále probíhají archeologické výzkumy, díky 
kterým byl objeven naprostý unikát – relikvi-
ář s částí hřebu z kříže Ježíše Krista. Nyní 
je předmětem bádání.

Pro členy Spolku Svaz zdravotně 
postižených Protivín plánujeme uspořá-
dat zájezd do Milevska a prohlédnout si 
nejstarší jihočeský klášter bratří premon-
strátů. Jedním z jeho opatů byl i Jarloch, 
pokračovatel Kosmovy kroniky. Součástí 
klášterního komplexu je také hřbitovní 
kostel sv. Jiljí.

Danuše Hlouchová,
Spolek SZP Protivín
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Tentokrát účastníci autobusového zájezdu navštívili 
poutní areál Klokoty u města Tábora. Poutní místo se 
připomíná od počátku 13. století, kdy zde byla založena 
obec. V té době zde Vítek z Klokot založil malou tvrz, 
která však poměrně brzy zanikla. Místní fara je zmiňo-
vána od poloviny 14. století a jako duchovní zde působil 
Mikuláš Žižka, snad bratr Jana Žižky. Mariánská poutní 
tradice je známa od středověku. Samotný poutní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie byl založen v letech 1702, 
postupně byly vystavěny kaple sv. Josefa, sv. Václava, 
sv. Jana Nepomuckého. Dále byla zhotovena křížová 
cesta, založen hřbitov a vysázena lipová alej. Z historie 
je místo známé působením odnože husitského hnutí, 
kontroverzní sekty adamitů. Tato nevelká skupina lidí 
svým způsobem života kolem roku 1420 vyprovokovala 
husitského vůdce Jana Žižku natolik, že jejich ležení 
přepadl a ve stodole v Klokotech je nechal upálit.

A dnes? Poutní areál je od roku 2018 zapsán jako 
Národní kulturní památka. Kostel střední velikosti má 
hlavní oltář, dvě postranní kaple a kůr vybavený varhana-
mi. Kostel je obklopen ambity, správními a ubytovacími 
budovami. Vedle areálu se nachází poměrně rozsáhlý, 
pěkně upravený hřbitov. Pro objednané výpravy je zajiš-
těna průvodkyně, která nás seznámila s historií poutního 
místa, jeho významnými osobnostmi a místy, která stojí 
za zhlédnutí. Procházkou lipovou alejí a kolem části 
křížové cesty jsme zakončili návštěvu poutního místa 
a tím i dopolední část našeho programu. Po krátkém 
přejezdu do města Chýnova jsme společně poobědvali 
v restauraci „Na radnici“. Od 13 hodin následovala ko-
mentovaná prohlídka vily s atelierem sochaře Františka 
Bílka – místního rodáka (1872–1941). Architektonicky 
zajímavým domem nás slovem provedla paní průvod-
kyně. Odpočinek v zahradě vily byl pro účastníky zá-
jezdu příjemným zážitkem. A protože většina účastníků 

Cestou zážitků s Protivínským vlastivědným klubem

zájezdu má již pár desítek prožitých let, rádi si prohlédli 
místní dům seniorů. V Chýnově bydlí samotní senioři 
v místním zámku. I prostor kolem budovy zámku je 
vskutku zámecký. Čistota, klid, parková úprava, ochotný 
personál právě chystal venku narozeninovou oslavu pro 
klienty domova. I takto může vypadat seniorský dům. 
Co je v Chýnově ještě zajímavého? Pohyblivější účast-
níci zájezdu navštívili místní hřbitov. Jsou zde k vidění 
originální náhrobky navržené sochařem Františkem 
Bílkem. Některé náhrobky jsou vpravdě monumentální 
včetně náhrobku nad hrobem samotného sochaře Fran-
tiška Bílka. Dále jsme si prohlédli kostel Nejsvětější 
Trojice a památník zaniklého pivovaru. Krátký odpoči-
nek s kávou a zákuskem v místní cukrárně byl vítaným 
zpestřením, protože od 16 hodin nás čekal nejnáročnější 
program zájezdu – návštěva Chýnovské jeskyně. Zde 
každý musel sám posoudit svoji fyzickou kondici, zda 
bude schopen sestoupit po 330 schodech do 42 metrů 
hlubokého a 250 metrů dlouhého vápencového jeskynní-
ho labyrintu. Sestup po kluzkých kamenných schodech, 
postup přes úzké chodbičky si nic nezadal s náročným 
výstupem zpět na povrch. Chýnovská jeskyně nemá 
krápníkovou výzdobu ani ohromující podzemní prosto-
ry. Její krása spočívá v barevnosti a pestrosti místních 
minerálů a hornin. Kdo si do jeskyně netroufl, nemusel 
litovat. V nedávno otevřeném informačním centru jsou 
ukázky hornin, minerálů, řemeslných činností, těžby 
vápence i model části jeskyně s videofilmem o průzkum-
ných akcích jeskyňářů. Návrat domů byl ve znamení 
prožitých zážitků. Počasí našim zájezdům přeje, i proto 
se účastníkům zvolený program líbil.

Tak opět někdy příště na shledanou na cestách s Pro-
tivínským vlastivědným klubem.

za PVK Jan Lažanský
Foto: Jan Lažanský
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Co dělají myslivci v létě?

uskladnění a kontrole pšenice a ječmene pro 
zimní přikrmování do zásypů a krmelců. 
V červenci také myslivci suší letninu. Za let-
ninu se považují sušené letorosty listnáčů, 
keřů, ostružiní a maliní, které v zimě slouží 
pro přikrmování spárkaté zvěře jako doplněk 
potravy s vysokým obsahem tříslovin, což na-
pomáhá snižování škod na lesních porostech. 
Velmi pozitivní roli v zajištění potravy pro 
zvěř sehrávají tzv. biopásy. To jsou části pole, 
které jsou osety speciální směsí plodin (proso, 
pohanka, jarní pšenice, krmná kapusta, sluneč-
nice, oves, …), která tvoří potravní doplněk 
k sousední velkoplošně pěstované zemědělské 
plodině (pšenice, řepka, ječmen). Po dozrání 
okolní velkoplošné zemědělské plodiny má 
možnost zvěř najít potravu a kryt v biopásu.

Na tichých procházkách přírodou může-
me ještě začátkem srpna pozorovat končící 
srnčí říji, teritoriální chování srnců a jejich 
vzájemné potyčky. Černá zvěř se zdržuje v ku-
kuřičných lánech. Okresní myslivecké spolky 
pořádají zkoušky lovecké upotřebitelnosti pro 
lovecké psy. Myslivci do přírody vypouštějí 
odchované bažanty, stejně jako na jaře kachny.

Podzim se pak nese ve znamení dalšího 
přikrmování a také společných lovů a svátku 
sv. Huberta. O tom ale zase až příště.

Pavel Koc,  
Myslivecký spolek Platan Protivín

Členové výboru Spolku Svaz zdravot-
ně postižených Protivín se letos již potřetí 
zapojili do charitativní akce „Daruj 
kabelku“. Za dva sběrné dny se podařilo 
shromáždit od dárců 80 kabelek.

S tímto výsledkem jsme velice spoko-
jeni.

Kabelky se budou prodávat za sym-
bolickou cenu na „Kabelkovém veletrhu“ 
IGY České Budějovice ve středu 14. září 
od 10 hodin (více informací na www.igy-
centrum.cz/kabelkovy-veletrh). Jako vždy, 
i letos půjde výtěžek z prodeje na podporu 
talentovaných dětí z našeho kraje.

Děkujeme všem našim občanům, kteří 
kabelky darovali a samozřejmě i dalším, 
bez jejichž vstřícnosti a ochotě by se akce 
nemohla uspořádat: ženám ze spolku, které 
kabelky vybíraly, zaměstnancům technic-
kých služeb Protivín, paní Olze Cvrčkové 
z Domu zvláštního určení Protivín a paní 
Jitce Janouškové z prodejny TREFA Proti-
vín. Všichni mají velkou zásluhu, přijměte 
naše srdečné poděkování.

Danuše Hlouchová,
Spolek SZP Protivín

Děkujeme za kabelky

Odpověď je jednoduchá, dělají vše, co 
i ostatní. Koupou se bazénech, odpočívají, 
čtou si, jezdí na výlety... Mimo to je ale mys-
livecké léto především ve znamení přípravy 
na podzim a zimu.

Pole s obilím a řepkou rychle dozrávají 
a jejich původně zelená barva se mění na od-
stíny hnědé. Léto je časem žní. Pole poskytu-
jící pro zvěř dostatek klidových a potravních 
možností se rázem po přejezdu kombajnu 
a podmítače mění na potravní poušť, bez 
zdroje potravy, bez krytu i vody pro zvěř. Žně 
mají i predátoři a zvláště drobná zvěř zažívá 
v tomto období citelné ztráty. Přehlednost 
terénu nahrává liškám, kunám i dalším drav-
cům. Velké škody na zvěři způsobují i rychle 
jedoucí sklízecí mlátičky/kombajny.

V přírodě pozorujeme rychlý růst mláďat 
spárkaté zvěře, které postupně přivykají krom 
sání mateřského mléka na příjem rostlinné 
potravy. V druhé polovině července probíhá 
srnčí říje. Na tichých procházkách přírodou 
můžeme pozorovat teritoriální chování srnců 
a jejich vzájemné potyčky. Silní teritoriální 
srnci srdnatě hájí svoje území, často obchází 
jeho hranice, obnovují značení a vytrvale 
vyhání slabší srnce. V průběhu říje se zvy-
šuje migrační aktivita srnčí zvěře. Proto je 
nutno upozorňovat řidiče, kteří by měli být 
na silnicích obezřetní zvláště v lesních úse-
cích a předpokládat častější přechody srnčí, 
ale i černé zvěře. Z toho důvodu instalujeme 
hlavně v úseku silnice I/20 od supermarketu 
Norma k Radčickému rybníku v tomto období 
pachové ohradníky. Jsou to vlastně dřevěné 
kůly ozdobené pěnou se speciálním odpu-
zujícím postřikem. Pachové ohradníky jsou 
sice účinné, ale zvěř si na ně zvyká a intenzita 
dopravy roste. Jediným trvalým a spolehlivým 
řešením je oplocení této silnice a vybudování 
migračních koridorů (nad či pod vozovkou).

Po žních je nutno začít s přikrmováním 
spárkaté přežvýkavé zvěře, protože ta má 
v tomto období přizpůsobený trávicí systém 
pro trávení zrnin. Již v srpnu začínají myslivci 
přikrmovat zvěř, protože jak tvrdí stará mysli-
vecká zásada „poslední snop z pole, první zrno 
do zásypů“. My se věnujeme v tomto nákupu, 
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Tento rok proběhly v Protivíně již 15. městské slav-
nosti. My jsme si je jako spolek Kocanďáci z.s. nenechali 
ujít a  náš stánek jste mohli zahlédnout na  jižní straně 
Masarykova náměstí, u zdí protivínského zámku. Bylo zde 
připraveno několik zábavných aktivit, jako jsou například 
jenga nebo corn hole, které zaujaly nejen děti. I rodiče se 
s radostí zapojovali do her, které zde byly připraveny. Pro 
kreativní jedince jsme zde měli výrobu antistresových 
míčků z  mouky a  balonků, nebo modelování z  domácí 
modelíny pro ty nejmenší. Děti si zde mohly vyzkoušet 
některé výukové hry, které se provádí i na našich tábo-
rech (topografie, uzly...). Do atmosféry letošních táborů 
nás vtáhly dvě hry – jedna hra na téma Ostrov pokladů 
a druhá na téma Sherlock Holmes.

Slavnosti jsme si ve společnosti malých spokojených 
návštěvníků velice užili a už teď se těšíme na příští rok!

Za Kocanďáky Barča

Kocanďáci na slavnostech

Foto příloha k městským slavnostem: Jiří Kvasnovský, Radek Lenemajer, Marie Černá

15. Městské slavnosti Protivínské jsou minulostí
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EVANGELICKÁ CÍRKEV  
METODISTICKÁ

farnost Protivín, Mírová 171
Srdečně zveme na bohoslužby  

září–říjen
NEDĚLE 18. 9. 9.00 hod.
„Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, upro-
střed shromáždění tě budu chválit!“
Bohoslužba s kázáním (kazatel Novák R.)
NEDĚLE 25. 9. 9.00 hod.
„Dejte si pozor, aby někdo z vás neměl srdce zlé 
a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha.“
Bohoslužba s kázáním (laický kazatel – Šál-
ková M.)
NEDĚLE 2. 10. 9.00 hod.
Vzkříšený Kristus nás zve:
„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; 
kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky.“
Bohoslužba s  památkou Večeře Páně (br. 
Novák R.)
NEDĚLE 9. 10. 9.00 hod.
„Přistupme tedy směle k trůnu milosti,
abychom došli milosrdenství a nalezli milost 
a pomoc v pravý čas.“
Bohoslužba s poselstvím (kazatel Novák R.)
NEDĚLE 16. 10. 9.00 hod.
„Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, 
protože uvěřil.“
Bohoslužba s kázáním (kazatel Novák R.)
Kursivou uvedené verše vybrány z Bible (ČEP)

Sbor Týn nad Vlt.
Bohoslužby od 14.00 hod.
Sbor Vimperk
Bohoslužby od 9.30 hod.

Diakonie ECM je připravena pomoci obě-
tem šikany, maminkám v  nouzi, drogově 
závislým.
Naše knihkupectví nabízí BIBLI a  jinou du-
chovní literaturu.
Domluvit návštěvu pastora, rozhovor či jinou 
pomoc je možné.
Farní úřad tel.: 775 941 105
email: protivin@umc.cz; www. umc.cz
č.ú.: 601609874/0600
Děkujeme za Vaše příspěvky, bez nich by 
naše služba nebyla možná.

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

 9. 8. syn Jakub Bernklau
 Martině Jarošové z Protivína

 20. 8. dcera Diana Procházková
 Zuzaně Hoškové z Protivína

 21. 8. syn Lukáš
 Lucii Rybákové ze Skal

 2. 9. syn Jaroslav Jícha
 Zuzaně Suré ze Záboří

 3. 9. syn Jaromír
 Ing. Petře Vorlové ze Skal

ZEMŘELI
 19. 7. Jiřina Votavová

 85 let, Skály

 19. 7. Jitka Hlinková
 72 let, Protivín

 20. 7. Blažena Bouchalová
 81 let, Protivín

 22. 7. Vladimír Kanda
 73 let, Protivín

 25. 7. Marie Musilová
 68 let, Protivín

 10. 8. Ing. Václav Makrlík
 79 let, Nová Ves u Protivína

 2. 9. Anna Kropáčková
 78 let, Selibov

V úterý 9. srpna 2022 proběhlo druhé hro-
madné darování krve členů SDH Záboří. 
Akce se zúčastnilo 7 členů a příznivců 
zábořského sboru. Věříme, že se z této akce 

ZÁBOŘŠTÍ HASIČI DAROVALI KREV

stane hezká tradice a okruh dárců se bude 
zvyšovat.

za SDH Záboří velitel Ondřej Soukup

Od 3. října do 9. říj-
na 2022 proběhne již 
26. ročník celorepub-
likové akce Týden 
knihoven. Městská 
knihovna Protivín 
opět nezůstává stra-
nou a do akce se jako 
každý rok zapojuje.

V roce 2022 zůstává hlavním komu-
nikačním tématem v českých knihov-
nách udržitelnost.

Toto téma mohou knihovny podpořit 
hlavně v sociálním pilíři. Jeho cílem je 
poskytnout rovný přístup k informacím 
a být místem celoživotního vzdělávání, 
které je dostupné všem. V současném 
světě mezi lidmi neroste pocit štěstí 
a pohody. Vzrůstá nevraživost mezi růz-
nými skupinami lidí, které chtě nechtě 
musí žít vedle sebe. Cílem knihoven 
je přispět k vytvoření základny pro se-
tkávání lidí, kteří mají úctu k druhým, 
vzájemně se respektují a jsou otevření 
dialogu. Kde není nikdo vylučován 
na základě odlišností v názorech, po-
hlaví, národnosti nebo kompetencích.

Pro Týden knihoven se snažíme, 
nejen pro čtenáře, ale i ostatní veřejnost, 
ve spolupráci s Městským kulturním 
střediskem Protivín připravit vždy něco 
zajímavého.

Pro letošní rok jsme se můžeme těšit 
v úterý 4. října od 18 hodin na besedu 
s názvem Po stopách zlého činu o re-
álné policejní práci a jejím zpracování 
v literatuře. Besedy se zúčastní známý 
a oblíbený spisovatel a kriminalista 
ve výslužbě Ladislav Beran, vedoucí 
OO PČR Protivín Vanda Kořáno-
vá a tisková mluvčí ÚO PČR Písek 
por. Mgr. Kamila Čuřínová – Ingri-
šová.

Tradiční akce v Týdnu knihoven:
• registrace nových čtenářů zdarma 

na dobu jednoho roku

TÝDEN KNIHOVEN OD 3. ŘÍJNA DO 9. ŘÍJNA 2022
• amnestie pro méně vzorné čtenáře
• exkurze skupin po dohodě na tel. 

čísle 382 251 806 nebo e-mailu 
knihovna@kultura-protivin.cz

Po celý rok nabízíme:
• aktuální přehled o knihovním fondu 

je k dispozici na internetu http://
www.mujbijak.cz/klient-474/ki-
no-146/stranka-7048

• výběr z 18 000 knižních titulů
• absenční i prezenční výpůjčky knih 

a časopisů
• možnost rezervace knih
• meziknihovní výpůjční službu
• donáškovou službu seniorům a ne-

mocným občanům

Pavla Lišková,
knihovnice
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Gouda, Edam a Jan Ámos…
Osmá společná cyklovýprava zavála Cyklo fór 

Protivín do  Nizozemí, do  země sýrů, vodních ka-
nálů, větrných mlýnů a  hlavně do  země cyklistice 
zaslíbené.

Dle Evropské cyklistické federace je pro cyklisty Nizo-
zemí jednou z nejbezpečnějších zemí na světě. Nizozemský 
cyklista průměrně ujede ročně 1 000 km. Překvapivě je to 
u  mladistvých ještě jednou tolik, kvůli cestám do  školy. 
Za  rok průměrně ujedou 2  000 km. V  Nizozemí je přes 
32 000 kilometrů cyklostezek, takže ať už se vydáte téměř 
kamkoliv, nemusíte se bát aut. Cyklostezky vás dovedou 
všude. Mají zvláštní přejezdy na  křižovatkách a  zvláštní 
semafory. I na kruhovém objezdu jsou zvláštní pruhy pro 
cyklisty. Pokud stezka křižuje silnici a  semafor či značka 
chybí, má cyklista absolutní přednost před auty. Nizozemští 
řidiči jsou maximálně ohleduplní a  trpěliví. Cyklisté jsou 
bráni za nevinné, když dojde k nehodě s jiným dopravním 
prostředkem. Existuje povinná cyklistická výuka ve školách 
a  děti musí projít testem prověřujícím jejich schopnost 
dodržovat pravidla a pohybovat se v provozu. V zemi s po-
pulací 17 milionů lidí je 23 milionů kol. Prostě nasednete 
a jedete…

Vyrazili jsme v  osmi lidech tradičně dodávkou se 
zapřaženou károu na kola v neděli 14. srpna ráno. Protože 
je to kus cesty, rozdělili jsme cestu tam a zpět na dva dny. 
První plánovanou zastávkou byl Rüdesheim am Rhein, kde 
jsme se na břehu Rýna ubytovali v hotelu Traube, kam nás 
pozvala protivínská kamarádka Olina Urbanová Rodrigues. 
Bylo to milé setkání a Olina se o nás skvěle postarala. Zvláště 
rýnský ryzlink byl moc dobrý. Protože se cesta díky zácpám 
a dopravním omezením protáhla, vyrazili jsme večer již jen 
na krátký cyklovýlet do Eltville, kde Olina bydlí. Po prohlídce 
městečka jsme zakotvili na 511. říčním kilometru řeky Rýn 
v útulné výletní restauraci, kde jsme probrali, co je nového 
v Protivíně a okolí, v Německu a jak jde život. Nutno dodat, 
že cestou na hotel jsem při obdivování zničeného Hinden-
burgova mostu a ohlížení se po posledním členovi pelotonu 
„hodil tlamu“. Bylo to za dlouhou dobu vlastně první naše 
trochu vážnější zranění (nutno zaklepat), nevypadalo to 
v první chvíli moc dobře, tak hned první večer byl takový 
pochmurnější.

Ráno je moudřejší večera, a tak jsem se po celonočním 
ledování rozhodl pokračovat bez návštěvy nemocnice, ještě 
nás totiž čekala autem pěkná porce kilometrů do prvního 
kempu v Nizozemí. Bohužel se i v pondělí opakovaly do-
pravní komplikace, tak jsme opět dorazili až odpoledne. 
Prvním cílem bylo městečko Gouda, kde jsme zůstali 
dvě noci. Pondělní plán jsme omezili jen na  cyklovýlet 
do centra města, Rotterdam jsme přesunuli na další den. 
Sýr gouda patří mezi nejznámější holandské výrobky 
a  pochází samozřejmě odtud. Typické kupecké město se 
ale může pochlubit i hezkým centrem klasicky obtočeným 
vodním kanálem. Poprvé jsme zde ve městě obdivovali síť 
grachtů (kanálů). Vážní budova z roku 1668 s reliéfy vážení 
sýra na náměstí Markt je atrakcí pro všechny návštěvníky. 
Dominantní budovou však zůstává gotická radnice z polo-
viny 15. století uprostřed náměstí, jejíž věžičky připomínají 
zámek. Takže program byl jasný. Plácnout se na náměstí 
s báječným výhledem a objednat si pivo a sýrové prkénko. 
Byl to labužnický zážitek. A důležité bylo, že se to celé dalo 
zvládnout na kole doslova jednou rukou.

V  úterý jsme hned ráno vyrazili směr Rotterdam. 
Rotterdam je druhé největší město Nizozemska. Žije zde 
přibližně 650 tisíc obyvatel. Jedná se také o největší přístav 
Evropy (do roku 2004, kdy ho předstihla Šanghaj, i světa), 
město moderní architektury a  zároveň město velkého 
historického významu. Známý je zdejší přístavní komplex 
rotterdamského přístavu, který je druhý největší na světě 
a  první v  Evropě. Městem protéká Nová Máza – jedno 
z  ramen delty Rýna do  Severního moře. V  roce 1940 při 
obsazení Nizozemska luftwaffe město bombardovala 90 
minut a  téměř všechny budovy v  historickém jádru byly 
srovnány se zemí. Po válce bylo město obnoveno a centrum 
přestavěno. Proto je střed města od roku 1945 zastavován 
moderními výškovými budovami, odlišnými od  holand-
ských nízkých cihlových domů. Trochu připomíná malý New 

York. Cesta na kole do Rotterdamu krajinou byla neskutečně 
zajímavá. V krajině, která leží opravdu několik metů pod 
hladinou okolních velkých kanálů, řek a moře, je spousta 
vody v  příkopech a  celém systému dalších kanálů, které 
jsou přečerpávány (dříve větrnými mlýny, které poháněly 
čerpadla) do těch výše položených. Krajina je neskutečně 
zelená, plná života, vodního ptactva, ryb a stád hovězího 
dobytka. Leckde visely vzhůru nohama nizozemské vlajky 
jako protest proti snaze EU omezit zdejší farmáře a jejich 
chovy jako producenty skleníkových plynů… Rozum z toho 
zůstává stát. Moc se nám také líbila jejich architektura 
a  domy byly jeden krásnější než druhý. Shodli jsme se, 
že takhle bychom chtěli bydlet všichni. Průjezd centrem 
Rotterdamu byl cyklistickou maturitou. Vše je báječně 
značené, ale kol jsou kolem vás tisíce, všichni to valí velmi 
rychle, musíte sledovat dopravní značení na  zemi i  před 
sebou, do toho se chcete kochat… Co mě osobně zaujalo, 
nejvíc byli krásně oblečení cyklisté, elegantní dámy v šatech 
a na vysokých podpatcích i pánové v oblecích, kteří uháněli 
na kole možná z práce, možná na oběd… A také jejich kola 
s velkými vozíky před řídítky, kam se vejdou i tři děti a nákup 
a maminky či tatínkové se jimi bezpečně prohánějí mezi 
domovem, prací, školou a obchody. Po centru jsme alespoň 
zvenku obdivovali Museumpark – muzejní budovy volně 
navazující v pásu městské zeleně. Z nich nejvýznamnější 
a po amsterdamském Rijksmuseu druhé největší muzeum 
umění v Holandsku je Museum Boijmans van Beuningen, 
kde jsme se alespoň vyfotografovali v  odlesku moderní 
fasády. Plán projet celý přístav se ukázal jako hodně troufalý. 
Jsou to desítky kilometrů doků, mol a hal, takže jsme udělali 
jen malou ochutnávku. Tam už na nás čekali Pavel s Čendou 
a dodávkou jsme popojeli na báječnou pláž u města Haag, 
které je sídlem nizozemského krále, parlamentu a vlády. 
Scheveningen je nejoblíbenější přímořské letovisko Nizo-
zemska. Jeho pobřežní promenáda a pláž se staly známé 
díky obrazům Vincenta van Gogha. Tato turistická lokalita 
leží na  břehu Severního moře, s  písečnou pláží dlouhou 
zhruba 4 km. Protože jsme suchozemci, je pro nás moře 
vždy vítaným cílem a tady jsme se zase vyblbli jak malé 
děti. Večer byl opět zajímavý. Na posezení nás pozvala sestra 
naší kamarádky z Nové Bystřice. Martina bydlí v Nizozemí 
s holandským manželem a rodinou více jak dvacet let. Měli 
jsme možnost prohlédnout si moderní, luxusní a stylově 
jednoduchý holandský způsob bydlení i zevnitř, dali jsme 
pár piv, ochutnali sýry a hlavně se dozvěděli hodně o místě 
i lidech. Tady musím říci, že protivínské pivo a knížka Petra 
Sládka o rybnících, kopcích a studánkách jsou vždy skvělým 
dárkem, ať už jedeme kamkoliv.

Ve  středu jsme se probudili do  hodně deštivého 
a chladného dne. Pobalili jsme a na kolech vyrazili směrem 
k Amsterodamu. Kluci mezi tím dojeli dodávkou do kempu 
na  ostrůvek v  blízkosti centra, kde na  nás čekali. Cesta 
byla podobná té rotterdamské, jen počasí bylo takové více 
typické. Celou dobu proti větru a dešti. Vhod proto přišel 
oběd v  nečekaně luxusní restauraci, která se vyloupla 
v opuštěné krajině jak perníková chaloupka. Bylo fajn, že 
nás pustili k baru na teplou cibulačku, která nás zachránila 
(lepší jsem ještě nikdy nejedl). I pro velké půllitry do skladu 
došli… V kempu jsme postavili mokré stany, převlékli se 
do suchého a tentokrát bez kol v podvečer vyrazili do centra 
Amsterodamu. Program byl klasický. Lodí udělat okružní 
cestu po kanálech, chvíli někde posedět a sledovat cvrkot, 
Míra chtěl hranolky (takové, jako dělají v Belgii), nakoukli 
jsme i do coffee shopu a na závěr jsme to vzali čtvrtí čer-
vených luceren. Prostě v rychlosti vše, co se musí v tomto 
městě vidět. Večer jsme pak strávili posezením v kempu. 
Nutno podotknout, že další dokonalostí jsou zdejší kempy. 
Skvěle vybavené, čisté, uklizené, pamatující na  potřeby 
všech kempařů.

Ve čtvrtek ráno už zase vykouklo sluníčko a my se pře-
sunuli do posledního holandského kempu nedaleko města 
Alkmaar. Programem byl cyklovýlet do Edamu a Volendamu 
a pak cesta lodí na ostrov Marken. Jméno Edam vzniklo ze 
slova dam (hráz) na malé říčce se jménem E. Vlastně stejně 
jako Amsterdam (hráz na řece Amstel). Město dalo název 
zdejšímu sýru edam, česky eidam. Nemohli jsme tedy 

minout alespoň jedno sýrařství, kde jsme nakoupili dárky 
a také zažili úžasnou ochutnávku. A konečně jsme zde také 
narazili na prodejnu, kde měli cibule tulipánů (běžně se dají 
koupit až od září). Pak už to byl jen kousek do přístavu Volen-
dam, odkud jsme jeli lodí na ostrov Marken. V Markenu se 
vrátíte o několik desítek let zpět. Bývalá rybářská vesnička 
si zachovala svůj půvab. Při hezkém počasí si tu můžete 
nafotit až „kýčovité“ obrázky s kostelíkem, bílým mostkem 
a labutí na vodním kanále nebo majákem. Ten byl ostatně 
posledním cílem našeho cykloputování.

V pátek jsme ještě chvíli neúspěšně rybařili na kanálu 
u  kempu, pak jsme se sbalili a  dodávkou vyrazili směr 
Německo. Nemohli jsme jinak, než to vzít přes holandský 
Naarden. Město, kde na závěr svého života působil a je po-
hřben Jan Ámos Komenský. Zvláště pro mě to byla srdcová 
záležitost, ale mám pocit, že jisté dojetí potkalo nás všechny. 
Myšlenky Komenského opravdu předběhly dobu a dodnes je 
někteří (bohužel i pedagogové) ne zcela chápou. Ale to by 
bylo dlouhé povídání. Muzeum je opravdu hravé a zaujme. 
A průvodkyně mluvila slovensky. Zastávku v tomto maleb-
ném opevněném městě lze jen doporučit. V podvečer jsme 
dorazili do Koblenze, města na soutoku dvou významných 
německých řek – Rýna a  Mosely. Moselské víno netřeba 
milovníkům vína představovat… Kemp byl přeplněný, 
ale máčkli jsme se a v podvečer na kolech dorazili na tzv. 
Německý roh, tedy soutok samotný. Cestou zpět jsme zajeli 
do  místní biergarten na  rychlou odměnu a  vše zakončili 
tradičním večerním posezením kolem našich stolečků. Bylo 
třeba to vše zhodnotit, dojíst a dopít zásoby a vymyslet, co 
za rok. Věříme, že už nám sousedé v kempu to ponocování 
odpustili, protivínské pivo jako odpustek si vzali.

Na závěr musím říci, že to zase bylo moc fajn. Jsme cyk-
loturisté, ne závodníci, takže něco málo přes 200 kilometrů 
v sedle je pro nás na takový výlet tak akorát. Hodně jsme 
viděli, mnohé ochutnali, leccos pochopili. A také je třeba 
zmínit, že Honza to celé absolvoval na svém historickém 
kole favorit, Ondra na ukrajině, kterou jsme museli po cestě 
opravovat z  nalezených dílů z  cyklovrakoviště, a  že Míra 
umí skvěle tejpovat zraněné zápěstí. Také výpečky od Lídy, 
perník od Kristýny, zelňáky od Míly a Marcely už jsou klasi-
kou. A také, že Fráňa je Bob, Čendu jsme hlídali a uhlídali, 
Milánek to pořád vede a Pepa k nám zapadl.

Pavel Koc,
Cyklo fór Protivín
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Ve čtvrtek 11. srpna 2022 se sešli 
členové a přátelé Protivínského vlastivěd-
ného klubu na letním podvečerním pose-
zení. Setkali se v sídle klubu po třech letech. 
Od té doby se dost změnilo. Přibyli noví 
členové, někteří nás bohužel nedobrovolně 
opustili. Zavzpomínali jsme a promítnuli si 

Protivínský vlastivědný klub nezahálel ani o prázdninách
i video z posledního zdařilého klubového 
výletu do Nových Hradů. O pohoštění bylo 
postaráno, příjemně se odpočívalo a debato-
valo o dalších akcích klubu. Zahráli jsme si 
i petanque, tentokráte na travnatém povrchu.

Naše sekce „První Protivínský Peta-
nque Klub“ se schází pravidelně každé 

pondělí od 16 hodin v areálu stadionu FK 
Protivín. Petanque si s námi přijel zahrát 
i pan Zdeněk Plachta (Fugas) z Vodňan, 
známý divadelník. Ve Vodňanech zřídili 
nové hřiště o čtyřech polích pro petanque 
za koupalištěm Škorna. Navázali jsme 
kontakty a získali další informace o dění 
v našem okolí. Jeli jsme se také podívat 
na 11. ročník turnaje v petanque do Tálí-
na. Pořádala ho obec Tálín, zúčastnilo se 
13 týmů – dospělých i dětí všech věkových 
kategorií. Hrálo se na volejbalovém hřišti 
rozděleném na osm polí. Atmosféra byla 
výborná, hru účastníci prokládali ochutnáv-
kou francouzských sýrů a vína.

Dne 25. srpna 2022 se konal zájezd Pro-
tivínského vlastivědného klubu, tentokráte 
jsme navštívili Klokoty a Chýnov.

Podzimní pokračování přednášek 
a besed Protivínského vlastivědného 
klubu bude zahájeno ve čtvrtek 22. září 
v 17 hodin v motlitebně ECM. Od pana 
Davida Ševčíka z Písku se dozvíme něco 
více o minerálech. Srdečně všechny zveme.

za PVK Ing. Helena Mašindová

Již pošesté se na fotbalovém hřišti 
uskutečnil fotbalový kemp hráčů mladší 
a starší přípravky a mladších žáků. Jed-
ná se vlastně o příměstský tábor pro děti 
zaměstnaných rodičů, který FK Protivín or-
ganizuje ve spolupráci s českobudějovickou 
obecně prospěšnou společností Attavena. 
V rámci jejich projektu „Tak trochu méně 
horké léto“ se na hřišti objevovalo pravidel-
ně 27 dětí, které splňovaly podmínky – dítě 
školou povinné, od 1. do 5. ukončeného roč-
níku. Dalších na 20 ostatních dětí docházelo 
na kemp mimo Attavenu.

Od pondělí 15. srpna do pátku 19. srp-
na od 8 do 17 hodin děti sportovaly 
v městském sportovním areálu. Byly roz-
děleny do 3 skupin, které řídili trenéři jed-
notlivých mužstev FK Protivín. Nejmladší 
špunty vedli Ondra Sajtl a Jirka Křišťál, 
větší Marek Hanus a Martin Bartuška a ty 
nejstarší Vojta Štěpka a Tomáš Hronek. Ti 
se svými svěřenci trénovali dvakrát den-
ně fotbalové dovednosti, Václav Křišťál, 
Ondra Štěpka a Anička Kubecová pro ně 
připravovali soutěže mimo tréninkové 
jednotky. Kluci a děvčata – Markétka 
Trnková, Majda Jelínková, Kateřina 
a Eliška Polanských – běhali překážkovou 
dráhu, soutěžili v silovém, obratnostním 
a fotbalovém trojboji a soutěžili v různých 
zábavných hrách. Ve čtvrtek si zahráli fot-
balový zápas nejmladší a prostřední s Tý-
nem, nejstarší s Netolicemi. Každodenně 
bylo pilování technických schopností – 
žonglování s míčem a přeskok švihadla. 
Všechny soutěže byly bodované a vždy 
na konci každého dne dostali vítězové 
drobné sladké odměny. Na konci kempu 
byli medailemi ohodnoceni ti nejlepší 
v jednotlivých kategoriích. To vše včetně 
tradičního malování triček a nezbytné 

Šestý fotbalový kemp pro mladé fotbalisty
dokumentace zajišťovala Petra Štěpková, 
jako hlavní pečující osoba tábora.

Všem, kteří se na organizaci tábora 
podíleli, patří velký dík, protože velmi 
dobře vím, jak je činnost s dětmi náročná. 
Kdo někdy něco takového absolvoval, ví, 
o čem mluvím. A v počasí, které ten týden 
panovalo, byla jednou tolik.
A jak dopadlo celkové hodnocení v jed-
notlivých kategorií:
Nejmladší:
1. Dan Fouček
2. Nikolas Čech
3. Šimon Staněk
4. Denis Záhorka
5. Tobiáš Křišťál

Prostřední:
1. Adam Sajtl
2. Lukáš Přibil
3. Tomáš Varga
Nejstarší:
1. Tobiáš Hronek
2. David Podlešák
3. Karel Vlach

Na závěr chci na tomto místě poděko-
vat manželům Jiřímu a Janě Dubských, 
panu ing. Janu Jelínkovi a firmě FH okna 
za finanční pomoc na zabezpečení pitného 
režimu, doplnění vitamínů a při nákupu 
sladkých odměn.

V. Křišťál

Fotbalový kemp 2022
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Fotbalové informace
Příprava „A“ mužstva FK Protivín
Přípravu zahájilo mužstvo ve středu 13. 7. 
a pokračovalo v trénincích 3x týdně s víken-
dovými zápasy.
Kádr mužstva se obměnil, konečně u nás 
převládají příchody před odchody a zvýšila 
se konkurence na jednotlivé posty v sestavě.
Odešli: do Skal Ihar Barbotkin a Saša Hry-
nevich. Tomáš Zeman se vrátil do Podolí II.
Přišli: Pavel Váverka a Daniel Bečvář (bratr 
Davida) z Vodňan, Adam Petr a Václav Kulík 
(bratr Karla) z Písku a Tomáš Kupka z Pra-
chatic.
Soupiska FK Protivín
Brankáři: Pícha Václav, Váverka Pavel, 
Branštýl Vojtěch
Obránci: Zach Miroslav, Vojta Radek, Dan 
Ion, Kvasnička Ondřej, Kupka Tomáš, Štěpka 
Vojtěch, Sháněl Tomáš
Záložníci: Vorel Zbyněk, Leroy Buko Aba-
tawa, Nedvěd Michal, Bečvář David, Bečvář 
Daniel, Vojík Tadeáš, Janeš Matěj, Urban 
Michal, Hrachovec Patrik, Hodinka Karel
Útočníci: Vorel Jaromír, Říha Martin, Petr 
Adam
Realizační tým: trenér Miroslav Říha, asis-
tent Jan Hornát, kustod Bohuslav Jarolímek, 
vedoucí Petra Štěpková

Přípravné zápasy podzim 2022
FK Protivín – FK Nepomuk 0:2
Sestava: Pícha – Sháněl, Vojta, Říha, Zach – 
Bečvář ml., Vorel Z., Vorel J., Buko Abawata, 
Hodinka, Petr
Střídali: Štěpka, Urban, M. Janeš
Turnaj ve Čkyni 1. místo
FK Protivín – TJ Hradiště 3:0
Branky: Petr 3 (2 z pen.)
Sestava: Váverka – Sháněl, Štěpka, Vojta, 
Zach – Z. Vorel, Buko Abawata, M. Janeš, 
Dan – J. Vorel, Petr
Střídali: Pícha, Říha, Hodinka, Dan Bečvář
Finále
FK Protivín – Čkyně 1:1
Branky: Říha (pen. 5:4, rozhodující Pícha)
Sestava: Pícha – Sháněl, Štěpka, Vojta, Zach 
– M. Janeš, Dan Bečvář, Buko Abawata, Dan, 
Říha – Petr
Střídali: Váverka
FK Protivín – FK Roudné 1:6 (0:4)
Branky: Hodinka
Sestava: Branštýl – Sháněl, Štěpka, Vojta, 
Zach – Dan, D. Bečvář, Buko Abawata, Z. 
Vorel, M. Janeš – J. Vorel
Střídali: Pícha, Dan Bečvář, Hodinka, Urban
FC Chýnov – FK Protivín 1:8
Branky: Kulík 2, J. Vorel, Štěpka, Z. Vorel, 
Kupka, Vojík pen., Petr
Sestava: Pícha – Štěpka, Kupka, Vojta, Vojík 
– Bečvář, Zb. Vorel, Buko Abawata, Kulík – 
J. Vorel, Říha
Střídali: Petr, Kvasnička a Hodinka

Mistrovské zápasy
FK Jindřichův Hradec 1910 – FK Protivín 
5:3 (4:1) 
Branky: 29. a 62. Vojta, 65. Petr
Sestava: Pícha - Štěpka (45. Hrachovec), Kup-
ka, Vojta, Zach (60. Vojík) – Kulík (86. Ho-
dinka), Buko Leroy (60. D. Bečvář), Z. Vorel, 
Petr – Martin Říha (78. Kvasnička), J. Vorel.
Trenér Miroslav Říha.
Nejlepší hráči: Toman, Votava – Vojta

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Na domá-
cích bylo znát, že hráli vyšší soutěž a nám 
trvalo celý poločas si na vyšší tempo hry 
zvyknout. Hlavně díky dvojici Toman, Votava 
šli domácí do kabin s třígólovým náskokem 
za stavu 4:1. Po hodině hry se nám dvěma 
slepenými góly podařilo snížit na rozdíl jedné 
branky a rázem se obraz hry změnil. Za stavu 
4:3 jsme si vypracovali dvě dobré příležitos-
ti, které jsme bohužel nevyužili, a když v 80. 
minutě přidali domácí pátou branku, bylo 
o vítězi rozhodnuto.“
FK Protivín – SK Jankov 7:2 (4:1)
Branky: 1., 29. a 32. Petr, 37. Hrachovec, 
79. Říha, 86. Z. Vorel (pen.), 90. J. Vorel
Sestava: Pícha - Kulík (80. Kvasnička), Z. Vo-
rel, Vojta, Zach – Vojík (60. Kupka), D. Beč-
vář (64. Štěpka), Buko Leroy, Hrachovec 
(60. Martin Říha), J. Vorel, Petr (74. Nedvěd).
Trenér Miroslav Říha
Nejlepší hráči: celý tým – nehlášeni.
Miroslav Říha, trenér Protivína: „Již v deváté 
sekundě se nám podařilo jít do vedení, ale hos-
té po čtvrthodince vyrovnali. Do třicáté minuty 
se hra přelévala a vedoucí gól mohly vstřelit 
oba týmy. Naštěstí jsme měli ve svých řadách 
Adama Petra, který po půlhodině hry dvěma 
slepenými góly zaznamenal čistý hattrick. 
Do poločasu jsme ještě zvýšili na 4:1. Druhý 
poločas jsme se nemohli dostat do tempa 
a Jankovští byli třicet minut lepší a zaslouže-
ně snížili na 4:2. V poslední desetiminutovce 
se nám podařilo přidat tři branky. Konečný 
výsledek byl pro hosty příliš krutý.“
FK Olešník – FK Protivín 5:0
Sestava: Váverka – Kulík, Vojta, Kupka, 
Zach – Říha, J. Vorel, Z. Vorel, Bečvář, Hra-
chovec – Petr
Výsledek naprosto neodpovídá dění na hřišti. 
Zatímco domácí využili dokonale chybiček 
v obranné činnosti Protivínských, hosté si 
po pěkných útočných akcích vypracovali 
minimálně 5 vyložených šancí, které bohužel 
neproměňovali. V závěru poločasu dokonce 
neproměnili ani penaltu, proto je výsledek 
tak krutý.

„Když z penalty a pěti vyložených šancí 
nejsme schopni dát gól, nemůžeme pomýšlet 
na úspěch proti jakémukoliv soupeři, natož 
proti Olešníku,“ posteskl si protivínský kouč 
Miroslav Říha.

Příprava B týmu
První srpnovou sobotu se na fotbalovém hřišti 
ve Skalách konal 24. ročník fotbalového Me-
moriálu Jana Budína.
FK Protivín – DG 303 Vodňany 1:1
Branka: Moravec
Duel mezi Protivínem a Vodňany byl napínavý 
a o finalistovi musely rozhodnout až penalty. 
V nich byli přesnější Protivínští a zahráli si 
s domácím týmem o první místo.
FK Protivín – SK Skály 1:0
Branka: Ruczkowski
Zápas byl hodně vyrovnaný a diváci v něm 
viděli jedinou branku, kterou se své sítě musel 
lovit gólman Skal. Jan Moravec šikovně roze-
hrál přímý kop, našel Lukáše Ruczkowskiho, 
který vystřelil Protivínu první místo.

Mistrovské zápasy
Blaník Milenovice – FK Protivín 3:2
Branky: Moravec, Sládek
Protivínští si neuvědomili včas, že pro domácí 
je derby vrchol sezóny, a vydají se ze všech 
sil. Nastoupili nekoncentrovaně, nechali si 
dát v první půlhodině tři branky a už na ně 
nedokázali odpovědět. Domácí si zasloužené 
vítězství nenechali vzít.
FK Protivín – S. Záhoří 5:0 (4:0)
Branky: Křišťál, Nedvěd, Kvasnička, Burda, 
Kolpa
V prvním poločase byla hra vyrovnaná, Pro-
tivínští však byli tentokrát velmi produktivní 
a nastříleli hezké branky. Ve druhé části už 
měli domácí jednoznačnou převahu, kterou 
po neproměnění několika šancí zúročili až 
v závěru.

„D“
Dorostenci trénovali společně s B týmem, 
do mistrovské soutěže vstoupili vítězně.
Bechyně – Protivín 1:3 (1:0)
Branky: Koštel, Hodinka, Kozma
Po prohraném poločasu promluvili trenéři 
hráčům do duše a výsledek se dostavil. Kluci 
zápas otočili.

Václav Křišťál

B tým doplněný dorostenci po turnaji ve Skalách.
Zleva stojí trenér Bláha, Sládek, Jirášek, Burda, Rothbauer, Buko, V. Mikulenka, T. Soumar, 
Ruczkowski, předseda V. Křišťál
Klečící zleva: Moravec, Branštýl, Hodinka, Kozma, Kříž, J. Mikulenka
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Nebuďme na sebe tak přísní. Všechno je v pořádku… i to, tajenka (1. – 4. díl). KAŽDÝ DEN S CITÁTEM
Vyluštěnou tajenku zašlete do 3. října 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 červencového vydání Protivínských listů získává O. Koc z Protivína. Gratulujeme!

ŠACHOVÝ KLUB PROTIVÍN

Sbor dobrovolných hasičů Milenovice
Vás srdečně zve

na soutěžní víkend, který se uskuteční 24. a 25. září,
v areálu bývalé vodárny v Milenovicích.

Na programu je 
pohárová soutěž dospělých v sobotu 24. září

a soutěž dětí a mládeže o pohár OSH v neděli 25. září
Občerstvení zajištěno, všichni jste vřele vítáni.

Od září opět přijímáme nové členy, chlapce i děvčata.
Naučíme Vás hru, kterou umí pouze malé procento populace, 
možná proto, že šachy jsou často vnímané jen jako hra pro 
intelektuálně nadané, ale je tomu opravdu tak?
Tato hra je nejoblíbenější desková hra pro dva hráče a suverénně 
zlepšuje kvalitu myšlení, zvyšuje IQ, učí tvořit plány a pro-
gnózy, pomáhá zabránit Alzheimerově chorobě a nejen 
to… Je také dokázáno, že šachy rozvíjejí dobré charakterové 
vlastnosti. A být bystré a dobré mysli po celý život není určitě 
k zahození.
Zájemci pište na sachklubprotivin@seznam.cz
Info: tel: 775941105
Těšíme se na Vás!

Šachmat Vítek a spol.

Protivínský oddíl po pravidelné prázd-
ninové odstávce vyslal své svěřence na let-
ní soustředění. Proběhlo jako již tradičně 
v Malých Svatoňovicích v severním cípu 
Čech. Soustředění si klade za cíl zmnožit 
a utužit dovednosti a odhodlání sportovců 
a bojovníků v taekwondo. Scházejí se zde 
oddíly z různých částí české kotliny, např. 
pražský oddíl Kangsim, Taehan Praha, 
Kolín, Kelti Beroun a další. Akce probíhala 
od soboty 13. srpna do pátku 19. srpna. 
Na soustředění odjeli V. Měkuta, Ester Mě-
kutová, Štěpán Měkuta a S. Vlasák. Účastí 

Zdar sportu!
na této akci se testují v prvé řadě odhodlání 
vytrvat v této, z dlouhodobého hlediska ne 
úplně snadné aktivitě, potom zdatnost a tech-
nická vyspělost jednotlivých účastníků. 
Akce sama o sobě svým rázem – 3 tréninky 
denně – je zátěžovou zkouškou pro každého 
zúčastněného. Ambice typu „být nejlepší“ 
především ve sportu jistě platí, zde však, 
stejně jako i v životě, jde o to podrobit vše 
týmové spolupráci, aby se úspěch celé akce 
zdařil. Takže ještě jednou: Zdar sportu, 
a v něm správnému zasazení sportovců.

J. Kubička
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Fotbalový Rajty cup počtvrté

HASIČI ZE ZÁBOŘÍ  
V ČESKÉM ŠVÝCARSKU
Ve dnech od 29. srpna do 31. srpna se 

čtyřčlenné družstvo JSDH Záboří, ve slo-
žení Ondřej Soukup, Josef Kovářík ml., 
Václav Kovářík a Lukáš Čadek, účastnilo 
zajištění požářiště v Národním parku 
České Švýcarsko. Spolu s padesátkou 
profesionálních a stovkou dobrovolných 
hasičů z celé republiky se zábořští hasiči 
v okolí Pravčické brány podíleli na dál-
kové dopravě vody, demontáži čerpa-
cích stanovišť, velkokapacitních nádrží, 
hadicového vedení a celkovém úklidu 
po zásahu. Jednalo se o práci v náročném 
terénu, kterou by nebylo možné vykoná-
vat bez kvalitní zásahové obuvi, přilby 
a radiostanice.

za JSDH Záboří 
velitel Ondřej Soukup

Stalo se již hezkou tradicí, že se sobot-
ní pouťové dopoledne sejdou spoluhráči 
a kamarádi Michala Rajtorala, aby na něj 
zavzpomínali při sportu, který tak milo-
val. I letos se sešlo na padesát fotbalistů, 
se kterými Michal na své fotbalové pouti 
šlapal české a zahraniční trávníky. Rozdělili 
se do třech týmů. Některá jména jsou pro 
fanoušky fotbalu známější – s ligovými 
starty Michal Polodna či Zdeněk Hrdina, 
ostatní hráli krajské nebo divizní soutěže. 
Někteří z nich pořád ještě aktivně hrají, 
namátkou bratři Vorlové, Honza Hornát, 
Vašek Hegenbart, Miloslav Káš nebo Tomáš 
Rambous nejvyšší krajskou soutěž – krajský 

Vítěz turnaje SK Jamaica Protivín. Horní řada zleva: Radek Hlaváč, Roman Chlumecký, 
Zdeněk Hrdina, Vladimír Bečvář, Petr Vornay, Zbyněk Vorel, Jan Hornát, Tomáš Schánělec, 
Lukáš Rajtoral
Spodní řada zleva: Miloslav Káš, Jaromír Vorel, Tomáš Monzer, Michal Jaroš, Martin Fiala, 
Jan Jaroš, Tomáš Hronek

přebor. Jiní zase trénují – Míra Říha Protivín, 
Roman Chlumecký Olešník, Josef Raušer 
Prachatice. A dalších asi třicet kamarádů stá-
lo jen za zábradlím, protože zdraví nebo věk 
jim nedovolily jít hrát. Má slova o fotbalové 
kvalitě aktérů potvrzují soupisky mužstev:

SK Jamaica Protivín – Vladimír Beč-
vář, Martin Fiala, Radek Hlaváč, Jan Hornát, 
Zdeněk Hrdina, Tomáš Hronek, Roman 
Chlumecký, Jan Jaroš, Michal Jaroš, Milo-
slav Káš, Tomáš Monzer, Lukáš Rajtoral, 
Tomáš Schánělec, Jaromír Vorel, Zbyněk 
Vorel, Petr Vornay.

FC Písek – Jiří Bican, Pavel Burda, 
Lukáš Čedík, Václav Hegenbart, Vlastimil 

Holan, Tomáš Kostka, Martin Kozma, 
Martin Pekárek, Jan Pendl, Michal Polodna, 
Tomáš Rambous, Jan Růžička, Miroslav 
Říha, Michal Sleza, Roman Vierer.

ALL STARS Protivín – David Petrus, 
Michal Čech, Jiří Dubský, Martin Eliášek, 
Jan Kořán, Jiří Křišťál, Karel Kukla, Lukáš 
Kupec, Václav Landa, Roman Malkovský, 
Jaroslav Mikulenka, Josef Raušer, Josef 
Reidinger, Václav Rothbauer, Petr Sládek, 
Karel Srkal, Jaroslav Vojík. A jak to všechno 
dopadlo? Každé mužstvo sehrálo dva zápa-
sy 2×30 minut systémem každý s každým.

Rozhodující bylo, že všichni hráči odešli 
po svých, nikdo se nezranil tak, že by ne-
mohl v pondělí do práce. Všechny zápasy 
byly vedeny ve výborném tempu a zejména 
zápas SK Jamaica × FC Písek měl vše, 
co má fotbal mít. Nasazení, tempo, šance 
a branky. Na prvním místě prostě skončil 
fotbal, o to přece šlo. Ale i na poháry došlo 
a byly rozdány podle tohoto konečného 
pořadí.

Nejlepším hráčem byl vyhlášen Roman 
Chlumecký z mužstva SK Jamaica.

Nejlepší střelci vyhlašováni nebyli, ale 
přesto je uvádíme. Byli to Miroslav Říha 
z FC Písek, Jan Jaroš a Tomáš Schánělec 
z mužstva SK Jamaica. Všichni překonali 
brankaře soupeřů třemi trefami.

Václav Křišťál

Rajty cup 2022

Poř. Mužstvo Skóre Body

1. SK Jamaica Protivín 12:4 6

2. FC Písek 10:6 3

3. ALL STARS Protivín 3:15 0


