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Další část rekonstrukce základní školy dokončena

Foto Ing. J. Fialová

Dovolte mi Vás informovat o dokon-
čení další části plánované rekonstrukce 
naší Základní školy Protivín.

V minulém roce jsme provedli komplet-
ní  výměnu  plynové  kotelny  a  v  letošním 
roce  jsme  pokračovali  rozsáhlou  a  velmi 
náročnou rekonstrukcí tesařských konstruk-
cí,  výměnou  krytin,  klempířských  prvků 
a opravou celé plochy fasády včetně oprav 
všech ozdobných prvků. Během čtyř měsíců 
se nám naše škola po odstranění lešení „uká-
zala v celé své kráse“. Barevné členění ještě 
více zvýraznilo krásu této budovy. Dovolte 

mi  poděkovat  za  trpělivost  při  omezení, 
které  rekonstrukcí vznikalo. Výsledek ale 
„stojí za to“.

Další etapa plánovaná na rok 2021 skýtá 
výměnu  oken,  která  budou  měněna  tak, 
aby se fasáda neponičila. Jejich tvar bude 
odpovídat historickým fotografiím. Na zá-
věr bychom chtěli v poslední etapě opravit 
koridor  a  hlavní  vstupní  parter  příchodu 
dětí do školy.

J. Hlaváč,
starosta města

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 16. 9. 2020
– souhlasí
 s povolením sjezdu – přístupu k novému rodinnému 

domu na pozemku parc. č. 1160/6 přes pozemek parc. 
č. 1159/5 v rozsahu dle přiložené situace v kú Chvaletice 
u Protivína, s tím, že po vybudování sjezdu bude uzavřena 
Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty v rozsahu 
sjezdu, jejíž přílohou bude geometrický plán na zamě-
ření a vyznačení věcného břemene; Smlouva o zřízení 
služebnosti stezky a cesty, geometrický plán na zaměření 
a poplatek za vklad do KN bude na náklady žadatele

 a dále souhlasí
 s udělením souhlasu k vyjmutí ze ZPF části pozemku 

parc. č. 1159/5 (cca 11 m2) pro realizaci nového sjezdu 
k zamýšlené novostavbě rodinného domu na pozemku 
parc. č. 1160/6 v kú Chvaletice u Protivína

– souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení 

věcného břemene za účelem umístění distribuční sou-
stavy – kabel NN na zatížené nemovitosti a za účelem 
jejího provozování, jejímž obsahem bude právo zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu, 
též provádět úpravy za  účelem její obnovy, výměny, 
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího 
odstranění v  pozemku parc. č. 2714 v  kú Protivína, 
za  jednorázovou náhradu ve  výši cca 200,- Kč/bm + 
DPH, když přesná náhrada, bude určena po dokončení 
stavby na základě GP; GP, smlouva a poplatek za návrh 
na vklad do KN budou nákladem oprávněného

– souhlasí
 se stavebním záměrem – s uložením nového kabelo-

vého vedení NN na pozemcích parc. č. 450/7 a 1430/11 
v kú Krč u Protivína v rámci stavby „Krč Ing. Kohout: NN 
připojení kabelem“

 a dále souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení 

věcného břemene za účelem umístění distribuční sou-
stavy – kabel NN na zatížené nemovitosti a za účelem 
jejího provozování, jejímž obsahem bude právo zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu, 
též provádět úpravy za  účelem její obnovy, výměny, 
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně 
jejího odstranění v pozemcích parc. č. 450/7 a 1430/11 
v kú Krč u Protivína, za jednorázovou náhradu ve výši 
cca 8.350,- Kč + DPH, když přesná náhrada, bude ur-
čena po dokončení stavby na základě GP; GP, smlouva 
a poplatek za návrh na vklad do KN budou nákladem 
oprávněného

– souhlasí
 s pronájmem pozemku p. č. 608/2, TTP o vým. 575 m2 

v  kú Maletice Mysliveckému spolku Tálín na  dobu 
neurčitou za cenu 144,- Kč ročně

 a souhlasí
 se stavbou na tomto pozemku – snadno demontova-

telného dřevěného přístřešku na ocelových patkách
– bere na vědomí
 zápis č. 7 z jednání komise bytové, místního hospodář-

ství a dopravy konané dne 8. 9. 2020
 • a souhlasí
 s pronájmem bytu č. 10, 1+0 o celkové vým. 30,41 m2, 

na adrese Protivín, Masarykovo nám. 15
 • a souhlasí
 s pronájmem bytu č. 19, 2+0 o celkové vým. 63,49 m2, 

na adrese Protivín, Družstevní 892
– schvaluje
 přijetí daru – knihy pro Městskou knihovnu Protivín 

z majetku Městské knihovny Písek
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉHO WC

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Alena Jakoubková: Přišla třetí blondýna 
– další román oblíbené autorky
Vlastimil Vodruška: Jáchymovští démoni 
– nový díl ze série Letopisy královské 
komory
Anne Jacobs: Venkovské sídlo Časy se 
mění – závěrečný díl rodinné ságy
Michaela Klevisová: Drak spí – některá 
tajemství je lepší zapomenout
Tabea Bachová: Návrat na Ostrov 
kamélií – jak přežije láska v bouřlivých 
časech?
Jan Bauer: Na straně českého krále – 
historická detektivka
Dominik Dán: Nevinným se neodpouští 
– detektivka
Katarína Gillerová: Dubnové slunce – 
dvě nerozlučné kamarádky, dva rozdílné 
světy
Eva Urbaníková: Všechno nebo nic – 
co dokáže jeden obyčejný muž udělat 
s racionálně uvažující ženou?
Hendrik Groen: Tajný deník Hendrika 
Groena – Malé překvapení – jak se 
Hendrik a Evert dostali do potíží

Jak  se  žilo  dříve  i  dnes  na  zámečcích 
v Bratronicích, Štěkni, Štěchovicích, Poli, 
tvrzi v Kadově, „zámečku“ ve Žďárských 
Chalupách u Protivína a na kdysi 
zemanském dvorci v Rohozově u Chyšek 
vypráví již třetí díl knihy Jaroslavy Pixové 
Zámečky a tvrze jižních Čech aneb Jak se 
na nich žije dnes 3.

NOVINKA V MĚSTSKÉ 
KNIHOVNĚ

Bezbariérové WC  je  součástí  realizo-
vaného  projektu  z  prostředků  IROP  pod 
názvem:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010625

Zkvalitnění  zázemí  pro  výuku  odbor-
ných předmětů na ZŠ Protivín.

Na začátku prázdnin začala i přestavba 
dlouho  nevyužívaného  WC  a  úklidové 
komory v západním křídle. Práce zkompli-
kovala nutnost úplného odstranění starého 
odpadového potrubí, uložení nové elektro-
instalace, instalatérské i topenářské práce. 
Bouralo se, přizdívalo. Nyní  jsou na  řadě 
obklady  a  dlažby.  Průběh  prací  nejlépe 
dokumentují následující fotografie.

za ZŠ T. Vojtěchová, ředitelka školy

Nová fasáda na ZŠ Protivín.
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Letošní školní rok jsme zahájili 
v úterý 1. září. Do naší mateřské školy 
nastoupilo 80 dětí ve věku od 2,5 do 7 let. 
Děti jsou rozděleny do čtyř tříd podle věku. 
Nejmladší chodí do tříd Žabičky a Koťátka, 
které  jsou  v  prvním  patře,  ty  starší  pak 
musejí se svým doprovodem každý školní 
den  vystoupat  až  do  patra  druhého,  kde 
sídlí  třídy Veverek  a  Soviček.  O  všechny 
naše svěřence se stará osm učitelek a dvě 
asistentky pedagoga. O  čistotu veškerých 
prostor pečují dvě paní uklízečky, o nasy-
cení  všech pak  dvě paní  kuchařky  s  paní 
vedoucí (hospodářkou). O údržbu a školní 
zahradu se vzorně stará pan školník. Sou-
částí našeho kolektivu je ještě paní pradlena, 
která pere nejen naše prádlo.

Pro děti je jako již každoročně zacho-
vána  logopedická péče, kde pod vedením 
naší  zkušené  logopedické  asistentky  tré-
nují  správnou  výslovnost.  Oblíbené  jsou 

Tragická dopravní nehoda
  Desátého září, krátce po jedné hodině od-

polední, došlo na hlavním silničním tahu 
I/20 mezi Protivínem a Pískem k tragické 
dopravní  nehodě. Na místě  zasahovaly 
všechny složky IZS. Dle prvotního šetření 
řidič  (70) osobního  automobilu  tovární 
značky  Ford  Fiesta,  jedoucí  ve  směru 
na Písek, zatím z neupřesněné příčiny při 
projíždění dlouhé levotočivé zatáčky přejel 
do protisměru, kde se čelně střetl s osobním 
vozidlem tovární značky Mercedes Benz E 
200. Řidič fordu při střetu utrpěl zranění 
neslučitelná se životem. Řidič (64) merce-
desu byl zraněn lehce a byl následně pře-
vezen zdravotnickou záchrannou službou 
do písecké nemocnice. Jeho spolujezdkyně 
(66) utrpěla závažnější poranění a po ošet-
ření na místě byla letecky transportována 
do českobudějovické nemocnice.

Pod vlivem
  V pondělí 21. září přistihli protivínští po-

licisté za volantem osobního vozu značky 
Citroen řidiče pod vlivem alkoholu. Auto-
mobil zastavili krátce před devatenáctou 
hodinou  na  ulici  Jiráskova  a  dechová 
zkouška byla pozitivní  s hodnotou přes 
jedno promile.

  V  sobotu  26.  září  v  deset  hodin  večer 
v ulici Zámecká v Protivíně zastavili řidiče 
s osobním automobilem značky Škoda. Při 
dopravní kontrole provedli také dechovou 
zkoušku, která byla pozitivní, řidič nadý-
chal přes jedno promile alkoholu.

  Policisté mužům zadrželi řidičské průkazy, 
zakázali jim další jízdu. Případy zpracovali 
ve zkráceném přípravném trestním řízení 
pro podezření ze spáchání trestného činu 
ohrožení pod vlivem návykové látky.

Objasněný pokus
  Vyšetřovatel vydal ve čtvrtek 24. září usne-

sení o zahájení trestního stíhání mladého 
muže z Protivína, který měl prvního srpna 
poškodit okno do  infocentra. Po  sedmé 
hodině  ráno  se  měl  přes  kostel  dostat 
na dvůr před centrem a snažil se vypáčit 
okno do objektu. Poškodil okno i omítku, 
dovnitř se nedostal a z místa utekl.

  Vyšetřování případu pokračuje.
Pozor na zvěř
  Policisté během září a začátku října řešili 

na Protivínsku několik dopravních nehod 
se zvěří.

  Dne 10. září po šesté ráno nestačil řidič za-
reagovat na srnu na silnici mezi Protivínem 
a Krčí. Nehoda byla naštěstí bez zranění, 
ale  škoda na automobilu  je padesát  tisíc 
korun.

  Dne 17. září kolem půl osmé večer vběhla 
srna do silnice řidiči mezi Protivínem a Zá-
bořím, také zde je naštěstí jen majetková 
škoda, a to 15 tisíc korun.

  Na silnici I/20 před Selibovem překvapila 
řidiče srna dne 25. září v podvečer a opět 
srna vběhla do silnice také řidiči mezi Proti-
vínem a Krčí dne 3. října okolo devatenácté 
hodiny.

  Policisté provedli u všech řidičů dechové 
zkoušky, které byly negativní. Usmrcenou 
zvěř si přebíral myslivecký hospodář.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Podzim v 1. Mateřské škole Protivín
i další doplňkové činnosti – „Barevný svět 
kolem  nás“  a  „Tvořivá  dílna  aneb  bystré 
oči a šikovné ruce“, zaměřené na výtvarný 
rozvoj zejména nejstarších dětí. Pro ně  je 
dále určeno „Pískání pro zdraví a radost“, 
kde si dle svého zájmu osvojují začátky hry 
na flétnu a „Veselé hrátky aneb jakpak vy si 
povídáte“, kde si mohou děti hravou formou 
vyzkoušet základy angličtiny.

Začátkem měsíce října se děti již podru-
hé zapojily do akce, kterou vyhlásil Domácí 
hospic Athelas Písek, s názvem „ Papučový 
den“ a kreslily domeček, ve kterém bydlí 
nebo by chtěly bydlet. Fotografie je toho 
dokladem.

Všichni si nyní přejeme, aby školní rok, 
který je před námi, proběhl šťastně a úspěš-
ně, ve zdraví a pohodě. Totéž přejeme i vám, 
čtenářům Protivínských listů.

Eva Cimburová

Čas výlovů rybníků. Foto ing. H. Mašindová
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V sobotu 19. září 2020 proběhla v Po-
hádkové kovárně v Selibově již tradiční 
akce Ukládání hastrmánků k zimnímu 
spánku. Vzhledem  k  současné  nelehké 
době  jsme byli nuceni velkou část naplá-
novaného programu zrušit, jako například 
účast pohádkového režiséra Zdeňka Trošky, 
zpěváka a skladatele Richarda Pachmana či 
country kapely Žízniví Dubáci. 

Také jsme se rozhodli neuspořádat kaž-
doroční  soutěž  ve  Štrúdlování  o  nejlepší 
jablíčkovou mňamku. Každý rok se sjedou 
hospodyňky z celého kraje, bývá jich pra-
videlně  kolem  třiceti,  a  přivezou  výtvory 
tak  výborné,  že  porota  mívá  velké  trable 
s výběrem toho nejlepšího štrúdlu. 

V Pohádkové kovárně uložili hastrmánky k zimnímu spánku

Program  letošního  ročníku  Ukládání 
hastrmánků k zimnímu spánku byl rozložen 
do celého dne a většina aktivit byla přesu-
nuta do venkovních prostor. Na návsi před 
kovárnou hráli po celý den pohádky vodníci 
z hudebně – divadelní skupiny Rybníkáři, 
návštěvníci si u nás také mohli vyzkoušet, 
jak zdatní jsou v některých vodnických do-
vednostech. Čekalo je plnění tří vodnických 
úkolů, kdy za každý úspěšně zvládnutý úkol 
získali rybí šupinu do mošničky. Pokud se 
jim  podařilo  posbírat  všechny  tři  šupiny, 
mohli si u vstupu vyzvednout pohádkovou 
odměnu.

Dále  byla  možnost  vyzkoušet  zrak 
a přesnou mušku na střelnici a ti, kdo měli 

pro strach uděláno, mohli zkusit, jak funguje 
kotrmelčák. V pohádkové dílně si návštěvní-
ci mohli vyrobit podzimní dekorace z dýní 
a jiných přírodních materiálů a jak již název 
akce napovídá, všechny přítomné děti nám 
pomohly  uložit  hastrmánka Volšovečka 
k zimnímu spánku. Společně jsme ho při-
kryli rybářskou sítí, do kolébky jsme mu dali 
zlatou rybičku pro štěstí, knížku vodnických 
pohádek a nesměla chybět ani lahev s živou 
vodou. A aby se mu dobře usínalo, zazpívali 
jsme mu na závěr krásnou ukolébavku.

Za celý den  se přijelo podívat na 400 
návštěvníků a mezi nimi i spousta malých 
vodníčků a víl, kteří si domů odvezli ještě 
speciální  odměnu.  Moc  děkujeme  všem, 
kteří  se na nás  tento  rok dorazili podívat, 
moc si vaší podpory vážíme!

A ptáte se, co bude dál? Doufáme, že 
budeme moci otevřít Vánoční kovárnu 
na konci listopadu, ale momentálně je 
zatím vše ve hvězdách... Proto sledujte 
naše webové stránky a sociální sítě, aby 
vám neunikly žádné novinky.

Děkujeme a těšíme se na setkání u nás, 
v pohádce!

Vaši čerti, hastrmani a víly  
z Pohádkové kovárny

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do listopadových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 2. 11. 2020
do 12 hodin.

NOVINY VYJDOU
v pondělí 16. 11. 2020  
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Novinky
městské
knihovny

Skončilo léto i prázdniny a děti se vrátily 
do naší školky. Je za námi první měsíc škol-
ního roku, který byl zatěžkávací zkouškou 
pro dvouleté děti. Vždyť musely vydržet bez 
maminky s novou paní učitelkou a nezná-
mými dětmi. Všechno zvládly na jedničku, 
maminky mohou v klidu do práce. Ostatní 
děti se znovu sešly se svými kamarády, aby 
společně prožily nová dobrodružství, hry, 
ale také sdílely své zkušenosti a zážitky.

Hned v prvním týdnu předškoláci sklá-
dali z nařezaných polínek „velké ohniště“, 
na kterém pak s rodiči opékali buřty. Akce 
„Loučení s létem“ proběhla 10. září odpo-

Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

ledne a všichni rodiče mohli na naší zahradě 
posedět  dle  libosti  a  povídat  si,  protože 
počasí se nakonec umoudřilo.

V  září  se  naši  předškoláci  zúčastnili 
plaveckého  výcviku  na  bazéně  v  Písku. 
Celkem  deset  vyučovacích  hodin  se  při 
hrách ve vodě učili splývat, foukat do vody, 
hledat na dně překvapení, a kdo se nebál, 
i skákat do vody.

Zajímavou  návštěvou  na  naší  zahradě 
byli draví ptáci se svým chovatelem, který 
velmi  zajímavě  vyprávěl  o  jejich  životě. 
Děti nadšeně tleskaly sově i mladé sovičce, 
orlovi skalnímu, výrovi a krkavci.

Začátek podzimu jsme si ve školce obo-
hatili výstavkou ovoce a zeleniny. Děti  si 
z nich připravily různé saláty, učily se krájet, 
míchat, ochucovat. Salát jim moc chutnal.

Krásné podzimní dny děti trávily hlavně 
na školní zahradě na prolézačkách a písko-
višti, protože pohyb na čerstvém vzduchu je 
nejlepší. Tak ať počasí ještě vydrží!

Ivana Byrtusová

Pro dospělé:
Jan Štifter: Světlo z Pauliny – povídkový 
cyklus o pohnutých osudech z jižních 
Čech
Michal Vaněček: Mlýn – dva bratři, jeden 
mlýn a jeden slib
Veronika Vieweghová: Být sama sebou 
– jak poznat svoji hodnotu a najít vlastní 
cestu
Eva Herrmannová: Poslední 
Herrmannovic holka – cesta do Terezína
Daniela Turecká: Do ruky – český 
streetfood nejen pro chlapy
Karel Petráš: Šumava – Březník – co 
bylo jižně za Modravou
Vladimír Šindelář: Toulky Píseckem 
– historie, stejně jako lidský život, je 
mnohobarevná

Jennifer Probst: Hledání podmanivé 
krásy – příběh s milostnou zápletkou
Jennifer Probst: Hledání dokonalé lásky 
– příběh ze seznamovací agentury
Jung Changová: Divoké labutě – 
pohnuté osudy tří generací žen na pozadí 
novodobé čínské historie
Petr David, Vladimír Soukup: Brdy 
známé i neznámé – po Brdech se chodí 
pěšky, s pokorou a srdcem na dlani
Pavel Hrdlička: Úkol pro šaška – 
historický příběh s detektivní zápletkou
Daniel Prokop: Slepé skvrny – 
o chudobě, vzdělávání, populismu 
a dalších výzvách české společnosti
Jaroslav Fábera, Aleš Král: Rozhledny 
České republiky – 421 rozhleden s GPS 
souřadnicemi
Pavel Hrdlička: Pouť oběšenců – 
historická detektivka
Sam Pivnik: Osvětim, příběh mého 
přežití – příběh plný lidského utrpení 
i odhodlání žít …
Stanislav Češka: Oprávněná vražda – 
původní česká detektivka
Pavel Hrdlička: Opatova protivenství – 
v Čechách zuří boj o trůny
Hayley Doyleová: Neviděla jsem tě 
přicházet – někteří lidé hledají lásku, 

někteří do ní rovnou nabourají
Louise Penny: Pohřběte své mrtvé – 
případ vrchního inspektora Gamache
Ladislav Špaček: Moderní etiketa – 
provází nás nástrahami moderní doby, 
kdy přemýšlíme, jaký kompromis zvolit 
mezi pohodlím a ohledem na ostatní, 
i na prostředí, ve kterém jsme se ocitli
Václav Křišťál, Pavel Moc: Století 
fotbalu v Protivíně 1920 – 2020 – skvělá 
publikace, která je zdrojem informací 
a inspirace
Claire Madl, Michael Wögerbauer, Petr 
Píša: Na cestě k „výborně zřízenému 
knihkupectví“ – kniha zkoumá vývoj 
knižního trhu a knižní kultury v Čechách 
mezi lety 1749 až 1848
Bianca Bellová: Mona – jak se má 
rozhodnout muž, jak se má rozhodnout 
žena, rozhodnout se musí
Stanislav Komárek: Města a městečka 
– život autora v jihočeských městečkách, 
studium, emigrace, návrat do Prahy
Milan Holeček: Hrdinové zámořských 
objevů – strhující dějiny objevů 
mimoevropských končin
Jiří Padevět: Komunistické lágry – jak 
vypadají lokality, kde byly původně 
komunistické lágry
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Na úterý 8. září letošního roku budeme 
dlouho vzpomínat. Den byl jako vymalovaný, 
počasí nám přálo, odpoledne bylo horké letní 
počasí. Takové byly zážitky členů Spolku Svaz 
zdravotně postižených Protivín, kteří si vyjeli 
na zájezd do Husince a do Chelčic. Dá se říci 
– „Po stopách české reformace“.

Všude nás vítali milí a příjemní průvodci, 
kteří s velkým zaujetím a zasvěceně líčili klíčové 
okamžiky  našich  dějin  nebo  vyprávěli  o  své 
velké  zálibě.  Po  krátké  prohlídce  Husinecké 

Zdařilý zájezd

Foto M. Trubková

přehrady jsme jeli do Centra mistra Jana Husa 
(rodného domku mistra Jana Husa) v Husinci. 
Zde  nás  kromě  výkladu  průvodce  čekaly  dva 
krátké historické filmové dokumenty, přibližu-
jící  osobu  a  tragický konec  slavného  českého 
reformátora.  Navštívit  jsme  mohli  „Husovu 
světničku“, kapli „Smíření“ a obdivovali jsme 
romantickou zahradu. Odtud naše kroky mířily 
do  sousední  budovy  -  sboru  Církve  bratrské, 
kde nás pan kazatel seznámil s historií této re-
formační církve a ochotně odpovídal na zvídavé 

dotazy  našich  členů.  Myslím,  že  šlo  o  velmi 
poučné setkání.

Poté  jsme  se  přesunuli  k  řece  Blanici 
do  domu  pana  Friebergera  a  obdivovali  jeho 
soukromou „zahradní železnici“. Pan Frieberger 
je skutečný nadšenec a obětavec. Na své zahradě 
si vybudoval železniční dráhu, koleje, modely 
nádraží a ostatních nádražních budov, viaduktů, 
železničního mostu přes řeku, železničních „ko-
mínů“ – zkrátka máte pocit, že jste na skutečném 
nádraží, jenomže pro trpaslíky. Viděli jsme jezdit 
vlakové soupravy jak starého typu, tak moderní, 
osobní, nákladní a dokonce i vojenský vlak.

Po dobrém obědě se sympatickou obsluhou 
jsme odjeli do Chelčic, kde nás již čekaly dvě 
milé a zkušené paní průvodkyně. Před námi byla 
prohlídka Památníku Petra Chelčického, velké 
české  osobnosti,  která  bohužel  zůstává  trochu 
ve stínu ostatních představitelů husitské refor-
mace. Byl  nám promítnut  krátký  film o Petru 
Chelčickém, připomenut jeho odkaz a současně 
jsme  se  dověděli,  jaký  byl  život  v  Chelčicích 
včera a dnes. Tento památník totiž zastává sou-
časně funkci muzea celé oblasti a konají se zde 
během roku četné akce.

Součástí návštěvy Chelčic byla i prohlídka 
hřbitovního kostela sv. Martina, který je vkusně 
opraven. Zvláště zajímavý  je  jeho hlavní oltář 
malovaný  na  zdi,  který  zdánlivě  vypadá  jako 
skutečný. Takoví  umělci  se  na  jeho  výzdobě 
podíleli! Na závěr nás paní průvodkyně pozvala 
do bylinkové zahrádky a nabídla malé občerstve-
ní – nápoje připravené z vypěstovaných bylinek.

Celý den nám vše plynule vycházelo, takže 
všichni byli spokojeni. Radostnou pohodu dovr-
šila milá zvířátka, která nás v navštívených ob-
jektech vítala – tři pejskové, kočička „hlídající“ 
zahradní železnici a milý oslík, milující lidskou 
společnost.

Danuše Hlouchová,
Spolek SZP Protivín

Pokud bylo dnešní léto čímkoliv netra-
diční nebo jakkoliv omezené, naštěstí pro 
nás všechny to neplatilo o LT Na Kocandě. 
Přestože jsme od jara byli v nejistotě, jestli se 
tábor bude moci uskutečnit, k úlevě dětí, rodičů 
ale  i  vedoucích,  jsme  mohli  první  srpnovou 
neděli zase  jednou přivítat děti a  jejich  rodiče 
na naší základně v lese nedaleko Skočic. Letos 
se  číslo  účastníků  zastavilo  na  počtu  47  dětí, 
což  vzhledem  k  situaci  považujeme  za  malý 
zázrak. Náš vděk vůči dětem a rodičům jsme se 
letos rozhodli oplatit pozváním do fantastické-
ho světa Narnie. Tak jsme se společně s dětmi 
dostali do společnosti sourozenců Pevensiových 
a mezi 2. až 15. srpnem jsme doprovázeli Petra, 
Zuzanku, Edmunda a Lucinku při jejich dobro-
družstvích ve světě za skříní.

Jak  už  to  při  putování  bývá,  začali  jsme 
hezky deštivě. Brali jsme to jako jasnou zkoušku 
našeho odhodlání na cestě vytrvat. Takže i přes 
nepřízeň počasí jsme všichni zůstali odhodláni 
zbavit Narnii jednou provždy Ledové královny 
a nakonec jsme se dočkali i tolik vytouženého 
oteplení. Následovaly dny, kdy jsme se pomalu 
více a více zaplétali do magického příběhu plné-
ho majestátních lvů, trpaslíků, dryád, kentaurů, 
minotaurů, faunů a satyrů nebo mluvících bobrů. 
V průběhu putování jsme ovšem nezapomínali 
ani na svět mimo Narnii, a tak jsme se poprvé 
za  dobu  existence  Kocandy  vypravili  s  dětmi 
na vodu a na raftech jsme splouvali řeku Otavu. 
Z reakce dětí bylo patrné, že pro mnoho z nich se 
jednalo o první zkušenost plavby na řece, a o to 
více si den užily a my s nimi.

Tak už to ostatně na Kocandě bývá. Na 14 
dnů  se  trochu  vzdálit  civilizaci,  nechat  doma 

Letní tábor v duchu „Letopisů Narnie“
vymoženosti  moderní  doby,  ale  také  starosti 
všedního dne, ponořit se do pomalého a klidné-
ho života přírody, užívat si čas, který trvá tehdy 
a tam, a zkoušet přitom věci, ke kterým se běžně 
člověk  nedostane.  Stejně  jako  v  předchozích 
letech,  také  letos  děti  odjížděly  plny  zážitků, 
a  stejně  jako  v  předchozích  letech,  také  letos 
se i my vedoucí těšíme, až za rok děti na táboře 

budeme moci opět přivítat. Koneckonců, Kocan-
da je kouzelné místo i bez Narnie, které dosud 
(a snad ani v budoucnu) nic nezastavilo.

Za personál tábora všem zúčastněným dětem 
a  jejich rodičům děkuji a přeji poklidný vstup 
do nového školního roku.

Jan Kubíček,
hlavní vedoucí tábora
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Slavnostní žehnání křížů se uskuteč-
nilo v sobotu 19. září 2020 za krásného 
slunečného dne v obci Skály. Od kaple 
sv. Panny Marie ustavičné pomoci vyšlo 
k novým křížům procesí s lidovým zpěvem, 
korouhvemi a knězem Jakubem Václavem 
Zentnerem  FSSP  Kněžského  bratrstva 
sv.  Petra  z  Římova.  Slavnost  žehnání 
s  pobožností  a  chorálním  zpěvem  byla 
sloužena  podle  tradičního  římského  ritu 
latinsky,  jak  podobné  události  duchovně 
prožívali  předci  před  staletím.  Pro  tuto 
mimořádnou  slavnost  byl  proto  povolán 
P. Zentner, který byl v roce 2018 ustano-
ven českobudějovickým biskupem Mons. 
Vlastimilem Kročilem kaplanem určeným 
pro věřící, kteří žádají slavení Eucharistie 
a dalších svátostí a svátostin v tradičním 
latinském  ritu.  Stavitel  a  zachránce  zde-
vastovaných křížů, které byly v minulých 
dobách  násilně  poničeny,  Petr  Hanus  ze 
Skal, který je zvoníkem, ponocným ve Ska-
lách  a  kostelníkem  u  sv.  Jiljí  v  Heřmani 
u  Písku,  za  osm  let  zachránil  a  opravil 
čtrnáct křížů ve Skalách a blízkém okolí. 
Čtyři  nové kříže  letos postavil. Tři  kříže 
v obci Skály „za Hanusů“, „za Cahynů“, 
„Na Hrubkách“ a jeden kříž v osadě Bu-
dičovice „Na střelnici“ u p. B. Handšucha. 
Při přednášce „O Božích mukách na Pro-

Slavnostní svěcení křížů
tivínsku“  před  lety  v  Protivíně  slíbil,  že 
daruje Protivínu opravu jednoho zničeného 
kříže. Pro tento úkol si vybral kříž v Pro-
tivíně v části Bor u dětského hřiště, který 
byl zničen před více než 30 lety. Poničený 
kříž měl uražené ráhno kříže, korpus Ježíše 

Novinky
městské
knihovny

Pro děti:
Ladislav Špaček: Rokovy výlety 
do historie – etiketa pro školáky
Ivona Březinová: Táta to motá – pohádky 
před spaním teď bude místo tety Běty 
povídat tatínek
Monika Golasová: Bylinkář – přírodní 
kouzla naší babičky
Marek Epstein: Srabáček – originální 
příběh pro děti a jejich velké dospělé
Hana Knopfová: Hilda a Sofie – když se 
potká Hilda se Sofií, začnou se dít věci

Alena Čálková: Do průvanu za uši 
tatínci se nevěší – zlobivé dospělé 
napravují ve Vílovicích. Bruno ale tatínka 
zachrání.
Věra Hudáčková Barochová: Hanko, 
zachraň štěně – příběh pro holky 
o překonání sebe samé a tom, že strach ze 
zvířat se může proměnit v lásku k nim.
Lucie Hlavinková: Sesterstvo a kouzelná 
kočka Fabiola – spolužačky dá 
dohromady kočka osamělé sousedky

Krista  měl  přeražené  nohy,  nápisová  ta-
bulka byla přeražena v půli, kříž byl navíc 
zlomen a horní žulová deska byla utržena 
od  spodní žulové základny. Vyrobil  tedy 
nový železný kříž s příslušenstvím, který 
je složen ze tří velikostí křížů, které jsou 
k  sobě přeplátovány a překovány. Ráhna 
kříže  jsou  opatřeny  ozdobami.  Utržená 
žulová deska byla  nově očištěna  a  přile-
pena. S opravou kříže mu pomohl Rudolf 
Nachmüller st. z Protivína.
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Po besedě a občerstvení následovala 
výroční členská schůze PVK. Z důvodu 
koronaviru  byla  přeložena  z  letošního 
března, takže akce roku 2019 byly už dávno 
minulostí.  Připomněli  jsme  tedy  tehdejší 
besedy,  zájezdy  a  výstavy,  odsouhlasili 
zprávu o hospodaření, podle stanov zvolili 
výbor PVK na další tři roky a navrhli plán 

50. setkání Protivínského vlastivědného klubu
Ve čtvrtek 24. září 2020 se sešli 

zájemci o besedu Protivínského vlas-
tivědného klubu, tentokráte na téma 
„Zvony na Protivínsku“. V sále restau-
race U Rychtářů je čekalo již druhé 
povídání s Petrem Hanusem – mimo 
jiné kostelníkem u sv. Jiljí v Heřmani. 
Zároveň dělá zvoníka ve Skalách, kde bydlí, 
a za českobudějovickou diecézi je delego-
ván každoročně na setkání zvoníků v Praze. 
Určitě je tedy tím pravým člověkem, který 
nás  může  seznámit  s  historií  používání 
a výroby zvonů.

Zvonky vyráběl člověk už odpradávna. 
Vyráběly  se  spojováním  tepaných  plátů 
a od dnešních zvonů se lišily tvarem i ve-
likostí. Nejstarší známé zvony se vyráběly 
ve  3.  tisíciletí  př.  n.  l.  v  Mezopotámii. 
Byly využívány při obřadech, slavnostech 
nebo ke  svolávání. První  skutečné  zvony, 
podobné  těm  dnešním,  jsou  spojené  se 
vznikem  západořímské  větve  křesťanské 
církve.  Od  5.  století  byly  zvony  užívány 
především  v  klášterech,  kde  je  odlévali 
mniši. Podle legendy byl prvním zvonařem 
biskup Paulinus z Noly v Kampánii, který 
je dnes patronem zvonů. O rozšíření zvonů 
se zasloužil papež Řehoř svými nařízeními 
o pravidelném používání zvonů – od roku 
604 se zvonilo k modlitbám čtyřikrát během 
dne a třikrát v noci. V 8. století se zavádí 
obřad svěcení a zvony dostávají svá jména. 
Od 10. století se začínají rozšiřovat do kos-
telů a měst a zároveň tím také stoupají náro-
ky na jejich kvalitu. Od 12. století získávají 
svůj charakteristický tvar a už se odlévají 
přímo na místě. Stále však nabízejí  svoje 
služby  putující  zvonaři  –  potulní  mniši. 
V souvislosti s rozvojem měst se v 13. sto-
letí zakládají zvonařské cechy a zvonaři se 
stávají  příslušníky  měst.  U  nás  se  zvony 
začínají odlévat ve 14. století, největší roz-
mach nastává v 15. a 16. století. Řemeslu se 
věnuje celá řada mistrů. Za nejvýznamnější 
jsou považováni Tomáš Jaroš z Brna, tvůrce 
svatovítského  největšího  českého  zvonu 
Zikmund a Brikcí z Cimperka,  jehož děd 
Bartoloměj byl již prvním velkovýrobcem 
zvonů. V  Kutné  Hoře  dosahuje  vysoké 
úrovně  řemesla  rod  Ptáčků. V  17.  století 
dochází k úpadku zvonařství v souvislosti 
s třicetiletou válkou.

Světové války nejvíce poznamenaly stav 
zvonů  v  Česku,  zvony  byly  nemilosrdně 
rekvírovány kvůli získání barevných kovů 
pro  válečné  účely  a  pro  psychologické 
ochromení obyvatelstva obsazených území. 
První zvony byly odebírány už od počátku 
první světové války v roce 1916. Měly být 
zabrány všechny zvony vyrobené po roce 
1 600, přičemž z každého okresu alespoň 
2/3 celkové hmotnosti zvonů. Druhá rekvi-
zice v roce 1917 se vztahovala na všechny 
zvony,  kromě  historických  a  signálních. 
Rekvizice  vyvolaly  vlnu  odporu,  lidé  se 
pokoušeli i zvony ukrýt. V roce 1918 měla 
následovat ještě třetí rekvizice, ale naštěstí 
už k tomu nedošlo, válka skončila. Celkem 
během  první  světové  války  podlehly  re-
kvizicím  přibližně  tři  pětiny  všech  zvonů 
v  českých  zemích,  tedy  asi  5  400  kusů. 

Mezi válkami zvonařským dílnám nastala 
nová práce. Po Bílé hoře zde působili pře-
devším cizí mistři – vedle německých dílen 
zvonárny Pernerů v Českých Budějovicích, 
Diepoldů v Praze a Heroldů v Chomutově, 
začíná tehdy významně působit po staletích 
opět i česká dílna Rudolfa Matouška u Brna.

Rekvizice z období 2. světové války by-
ly velmi důkladné a rozdělily zvony do čtyř 
kategorií A  až  D  podle  stáří  a  umělecké 
hodnoty.  Zvony  byly  barevně  označeny 
a dopraveny do sběren v Ostravě a v Pra-
ze. Odtud byla  jejich přeprava po Vltavě 
a  Labi  do  Hamburku  řízena  Říšským 
úřadem  pro  železo  a  kovy.  Nejvíce  byly 
postiženy zvony v kostelích Sudet s český-
mi nápisy, které byly kostelům odebrány 
takřka  bezvýhradně. Všechny  odebrané 
zvony nebyly zničeny a část se jich poda-
řilo po válce získat zpět. Odhaduje se, že 
rekvizice  dohromady  pohltily  až 14 000 
českých zvonů, z nichž bylo po 2. světové 
válce  asi  15 %  vráceno.  Úplná  evidence 
zvonů neexistovala, úplné soupisy zvonů 
zrekvírovaných  za  druhé  světové  války 
se  nedochovaly.  Byla  dokonce  ustavena 
komise  pro  pátrání  po  zabavených,  ale 
dosud  nerozlitých  zvonech,  uložených 
v  německých  sběrnách. Tato  komise  do-
sáhla  některých  dílčích  výsledků,  avšak 
její činnost končí rokem 1948. Bylo navrá-
ceno asi 435 zvonů, ale záležitost zůstala 
do dnešní doby nedořešena. Po válce opět 
dochází k odlévání nových zvonů, některé 
byly nahrazeny hned po válce, dodnes je 
to  asi  polovina  původního  počtu. Velmi 
zhruba lze odhadnout, že v současnosti se 
u nás nachází asi 8 000 zvonů.

O náhradu ve válce zrekvírovaného 
zvonu v kostele sv. Jiljí v Heřmani novým 
zvonem z dílny zvonaře Michala Votruby 
z Myslkovic u Soběslavi se zasloužil Petr 
Hanus. Zvon byl vysvěcen a slavnostně za-
věšen roku 2017. V roce 2019 oba dva opět 
spolupracovali při výrobě nového zvonu pro 
zrekonstruovanou  kapli  na  protivínském 
hřbitově.  Odlití  tohoto  zvonu  jsme  mohli 
sledovat na videu. Promítli jsme si i další 
ukázky zvonů z okolí Protivína a dokonce 
díky Českému rozhlasu v Českých Budějo-
vicích poslechli i jejich zvonění.

Na závěr připomněl Petr Hanus svůj 
slib z minulé besedy – opravu nějakého 
poškozeného křížku v okolí Protivína. 
Péče  o  památky  se  stala  jeho  koníčkem, 
takže nakonec je jich několik, všimnout si 
můžete jednoho u dětského hřiště na Boru. 
Díky Petrovi Hanusovi za besedu i jeho čin-
nost jsme vyjádřili potleskem i nabízenou 
adopcí píšťal pro opravu varhan v Heřmani.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE PVK
akcí  2020. V  létě  jsme  využili  uvolnění 
epidemiologické  situace  a  uspořádali  tři 
autobusové zájezdy, z fotografií byl pořízen 
krátký filmový záznam.

Děkujeme všem, kteří  v Protivínském 
vlastivědném klubu pracují nebo ho  jinak 
podporují.

za PVK Ing. H. Mašindová

Foto Ing. H. Mašindová
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AKTUÁLNÍ program kina a přehled o kulturních 
pořadech na internetových stránkách MěKS Protivín
http://www.mujbijak.cz/klient-474/kino-146

PŘEDPRODEJ  
VSTUPENEK

Upozornění pro návštěvníky!
ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ

18. října – pohádka O křišťálovém srdci
19. října – divadelní představení A do pyžam

Na  obě  uvedená  představení  vracíme  vstupenky  –  
pokladna v knihovně Protivín:
pondělí a středa  9 – 11 hod. a 13 – 18 hod.
úterý, čtvrtek, pátek  9 – 11 hod. a 13 – 15 hod.

Sledujte internetové stránky!

Děkujeme za pochopení.
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Na sklonku léta se nám podařilo 
najít společný volný termín a také 
epidemiologická situace byla pří-
znivá, tak jsme mohli vyrazit. Padl 
sice původní plán jet přes Holandsko 
od moře do vnitrozemí až k Rýnu, ale 
alespoň máme plán už na příští rok.

Nakonec  jsme  vyrazili  v  pondělí 
17. srpna směr Krušné hory. První noc 
byla naplánována nad Karlovými Vary 
v  kempu Veitsberg  – Vítkova  hora. 
Cestou  byla  obrovská  bouřka,  stany 
jsme  rádi  vyměnili 
za chatky. Z kopce je 
krásný výhled na ce-
lé Vary i mezinárod-
ní letiště, tou dobou 
žel  téměř  bez  letů 
(zvláště  pak  směr 
Moskva utichl). Ve-
čer jsme lehce pose-
děli, bylo co vyprá-
vět,  mnozí  jsme  se 
dlouho neviděli. Jen 
ten  všudypřítomný 
Budvar jsme museli 
rozehnat z vlastních 
zásob.

V úterý ráno jsme 
sjeli dolů do města, 
projeli klasický pro-
gram kolonáda, vříd-
lo,  hotel  Thermal, 
oplatky…  Do  bi-
donu  jsem  si  troufl 
horké prameny nalít 
pouze  já.  Pokračo-
vali jsme dál kolem 
řeky  Ohře  do  Ky-
selky  a  celou  cestu 
jsme  poslouchali 
opakovanou  hlášku 
„Mattoni  už  není“. 
Rozbořenými  stav-
bami jsme vyšplhali 
až k volně přístupnému prameni a mat-
tonky  se  nalokali  dosyta  a  ještě  jsme 
si vzali na cestu… To už se stahovaly 
těžké mraky, které nás zahnaly napřed 
na oběd a nakonec nám dovolily šlapat 
v sedle pouze k historickému krytému 
mostu v Radošově (něco  jako Lenora, 
ale  mnohem  větší  a  pro  automobily). 
Zbaběle jsme sedli do doprovodné do-
dávky a začali šplhat do kopce. Stavěli 
jsme se v Jáchymově, kde jsme si ale-
spoň zdálky prohlédli Rudou věž smrti 
v  jáchymovských  uranových  lágrech 
a  zanadávali  na  zločiny  minulosti, 
po  cestě  jsme  zakoupili  v  řemeslném 
pivovaru Rudohor snad všechny vzorky 
piva, které měli (Čenda by řekl, že pivo 
byla jen ta desina a ostatní speciály že 
jsou voňavky), a zastavili až na Božím 

CYKLOFÓR opět na cestách
Daru. Pokud tohle někdo vyjede na kole, 
má náš obrovský obdiv. Ubytovali jsme 
se v jedné turistické chatě, kde měl pro 
sebe každý osmilůžák s palandami, a sa-
mozřejmě ještě vyrazili na hřebenovou 
vyjížďku po stopách Ježíška. Večer byla 
ve stylové restauraci ochutnávka krušno-
horských specialit.

Ve středu jsme se z Božáku vydali 
pod můstky v Oberwisenthalu kolem 
hranic směrem k vodní nádrži Příseč-
nice, odtud poté dodávkou na Horu sv. 

Kateřiny. Tam jsme poobědvali, sezná-
mili se v obědovém lokálu s místními 
a po návštěvě rozhledny opět na kolo. 
Cílem byl zámek Jezeří, symbol spo-
rů  o  rozšiřování  těžby  uhlí,  částečná 
ruina,  kterou  můžete  znát  z  temných 
seriálů Pustina nebo Cirkus Bukowski. 
Propletli jsme se přes Litvínov, navští-
vili další z architektonických památek 
Kolektivní dům (Koldům), významnou 
to  stavbu  československé  poválečné 
architektonické avantgardy, a přes pro 
nás zvláštní krajinu opuštěné těžby se 
přes Duchcov snažili dostat do Bíliny. 
Tam na nás čekal plně obsazený kemp, 
takže  nezbylo  než  nocovat  na  statku 
v Braňanech, což se nakonec ukázalo 
býti  dobrou  logickou  i  logistickou 
volbou.

Ve čtvrtek jsme totiž přímo z Braňan 
nastoupili do terénního náklaďáku, který 
nás  dovezl  na  exkurzi  do  dolu Bílina 
Severočeských uhelných dolů. To už se 
k nám přidal i kamarád Luboš. Exkurze 
to byla exkluzivní, jak už jsme zvyklí, 
když ji zařizuje Jirka. Dopoledne jsme 
strávili  jak v jámě cca 250 metrů pod 
úrovní terénu přímo u stěny s uhlím a vi-
děli z několika metrů rypadla i zaklada-
če při práci. Bylo to něco nepoznaného, 
navíc  se  nám  dostalo  vhledu  do  celé 

problematiky  těžby 
uhlí,  výroby  elek-
třiny  z  něj  a  ener-
getických  opatření 
do  budoucna. Vše 
nám znělo rozumně 
a ukázka rekultivací 
nás  přesvědčila,  že 
jen pozvolný (niko-
liv  skokový  ze  dne 
na  den)  útlum  má 
pro oblast cenu. Od-
poledne  nás  čekala 
cyklotúra z hraniční 
Moldavy  přes  Cí-
novec až na Komá-
ří  vížku. Tam  jsme 
přenocovali  a  celý 
večer se kochali po-
hledy  do  osvětlené 
pánve  táhnoucí  se 
ve směru naší cesty.

V  pátek  byla 
na  programu  tra-
sa  z  Komáří  vížky 
do  Děčína  s  výjez-
dem  na  Děčínský 
Sněžník.  Profil  byl 
fajn,  jen  jsme  Lu-
bošovi záviděli elek-
trokolo… V Děčíně 
jsme  zvolili  kemp 
pod  mostem  a  od-

poledne  se  jali  vyplnit  splutím  úseku 
Děčín – Dolní žleb na raftu. Mnozí byli 
na vodě poprvé  a  dokonce  i  ostřílený 
vodák Jirka si Labe odškrtl jako další ze 
svých řek. Večer jsme zážitky z přibliž-
ně dvoustovky kilometrů v sedle zhod-
notili a oslavili a nad ránem se uložili 
k  poslední  noci  na  cestách. V  sobotu 
už nás čekal jen deštivý tranzit domů.

Na  závěr  klasicky  poděkování  ři-
dičům/kustodům  Pavlovi  a  Čendovi, 
Milanovi za vozidlo, Lubošovi a Jirkovi 
za trasu, exkurzi a průvodcovství a všem 
dalším za pohodu.

A také tradičně děkujeme všem or-
ganizátorům letošní Cesty k Protivínu, 
zase to bylo fajn.

za Cyklofór P. Koc
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Pozvánka do kaplanky
Do 30. 10. 2020 se přijďte podívat 
na „MAGICKÉ SVĚTY“ VÝTVARNICE 
BRONISLAVY VOLKOVÉ.

Bronislava Volková je exulantkou, která 
od revoluce žila mezi Spojenými státy a ČR 
a v minulém  roce  se  rozhodla navrátit  se 
do Čech. V současné době žije a tvoří v Pra-
ze 6. Po svém odchodu z Čech v r. 1974 vyu-
čovala na univerzitách v Kolíně nad Rýnem, 
Marburku, Harvardu, University of Virginia 
a Indiana University. Publikovala rozsáhle 
v oboru lingvistické a literární sémiotiky, je 
autorkou mnoha dvojjazyčných sbírek po-
ezie a spoluautorkou velké antologie české 
poezie 20. století Po hřbetě ďábla.

V  Čechách  je  známá  hlavně  jako 
básnířka. Od  r.  2000 publikuje  své básně 
také  s  kolážemi,  vyjadřujícími  magické 
vidiny:  Předešlé  samostatné  výstavy  se 
konaly v Národní knihovně, na zámku v Po-
děbradech, v knihkupectví Řehoře Samsy 
(2001),  v  Neoluxoru  (2006),  v  knihovně 
Libri  prohibiti  (2012),  v  Knihkupectví 
Academia (2014, 2016), na Univerzitě Par-
dubice (2014), v Otevřené galerii Prokopka 
v Děčíně (2017) a nejnověji v galerii Cesty 
ke světlu (2019) a v Galerii Skleňák (2020).

Od r. 2003 Volková často promítá své 
koláže rovněž při čteních poezie, a  to  jak 
v Čechách nebo v zahraničí – v Rusku nebo 
v Bloomingtonu ve státě Indiana, USA, kde 
působila  třicet  let  na  Indiana  University 

V měsících listopad a prosinec v podkroví 
kaplanky zprostředkuje MaG Vodňany 
výstavu obrazů MALOVANÝ DOMOV 
PAVLA HORÁKA.

Výtvarník Pavel Horák (*20. 6. 1934 
Praha) okouzlil vodňanské milovníky umě-
ní již na přelomu let 1998 – 1999 v městské 
galerii. V roce 2016 také vystavoval v mi-
nigalerii manželů Pelíškových „U zubaře“. 
Přátelé i vzpomínky z dětství (do našeho 
města  jezdíval  na  návštěvu  ke  své  tetě) 
ho  přivedli  do  vodňanských  galerií  po-
třetí. Zobrazuje oblíbená městská zákoutí 
i  zdánlivě  obyčejné  věci.  Obrazy  odráží 
nejen jeho kreslířskou dovednou, ale pře-
devším fascinující fantazii. Rodák z Prahy 
v letech 1952 – 1967 působil ve Filmovém 
studiu  Barrandov.  Jako  pomocný  režisér 
spolupracoval  se  známými  filmovými 
tvůrci – M. Fričem, J. Polákem, V. Sísem, 
J. Němcem, J. Roháčem a M. Formanem. 
Výtvarné činnosti se plně věnuje od roku 
1968,  kdy  opustil  tehdejší  Českosloven-
sko. Nejdříve žil v Nizozemí (známý pod 
jménem Van Den Berg). Na počátku 80. let 
20.  století  našel  uplatnění  v  německé 
televizi  i  filmu  a  usadil  se  v  Mnichově. 
Od  roku  1999  žije  v  blízkosti  Pasova. 
Výstava  poetických  obrazů  je  prodejní. 
Otevřena od 4. listopadu do 22. prosince 
v protivínském infocentru.

jako  profesorka  slavistiky  a  ředitelka bo-
hemistiky.

Médium  koláží  je  pro Volkovou  zcela 
přirozeným doplňkem její poezie, která má 
existenciální,  metafyzický  a  surrealistický 
charakter. Koláž se snadno propůjčuje sur-
realistickým a snovým vizím i abstraktnímu 
pojetí prostoru. Volková pracuje experimen-
tálním způsobem. Její koláže jsou v jistém 
smyslu  konkrétnější  než  její  básně,  a  to 
zejména koláže raného období. I zde se však 
nezapře  sklon k  absurditě,  který navazuje 
na artificialismus období poetismu (Štýrský, 
Toyen). Pracuje zároveň postmodernistickým 
způsobem – komentuje jiné umělce, spole-
čenská a filozofická témata, staví proti sobě 
společnost a přírodu, temné a jasné vize světa 
a zasazuje známé detaily do nových a nezná-
mých kontextů. Některé z novějších koláží 
mají úryvkovitý a minimalistický charakter, 
jiné naopak proplétají komplexní zjevy a míří 
ke  kosmickému  vidění  světa.  Imaginární 
a dalo by se říci magické krajiny a prostředí 
různého typu jsou v jejím díle prominentní. 
Experimentuje  také  s  různými velikostmi, 
materiály, dimenzemi, barvami a tématy.

V infocentru v zimních měsících vystaví 
své nové snímky Jiří Kvasnovský.

Začátkem října jsme již zahájili „zimní 
provoz“,  kdy  máme  otevřeno  pondělí  až 
pátek od 8 do 16 hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu.



PROTIVÍNSKÉ LISTY 12. stránka

Kraj božích muk, zapomenutých křížků 
a….stromů. Všechny  mají  svoji  historii, 
která spí pod nadvládou času a hovoří téměř 
neznatelně. Na rozhraní dne či v pozdních 
nočních hodinách krajina paradoxně pro-
mlouvá. Vztahy – to jsou tichá společenství. 
Tak  jako  „Bůh“  nepřichází  v  bouři,  ale 
v tichém, téměř neznatelném vánku.

Je čas padání žaludů a bukvic.
Pro semena smrků, olší, jasanů, jilmů, 

osik či topolů neexistují žádné vlastní názvy. 
I pro lískové či vlašské ořechy používáme 
složené názvy. Žaludy a bukvice musí před-
stavovat tedy něco zvláštního. Moji prarodi-
če sbírali žaludy, což je vlastně lidový název 
pro semena dubů, jako krmivo na zimu pro 
vepře. Jako chlapec jsem sbíral žaludy pro 
zvěř srnčí. Sbírali  jsme především žaludy 
z  dubu  letního,  jehož  semena  nejsou  tak 
trpká,  jako  u  dubu  zimního. Také  divoká 
prasata jim dávají přednost. Za války se ze 
žaludů dělalo tzv. žaludové kakao po vylu-
hování svíravých tříslovin. Olejnaté bukvice 
jsou též výbornou potravinou. Chutnají jako 
lískové oříšky.

Kdo se domnívá, že si může vytáhnout 
semenáček dubu a zasadit si ho na zahradě, 
namáhá se často zbytečně. Jeho kořenový 
systém sahá hluboko do ze-
mě. Semenáčky buků vytváří 
zase po vyklíčení pár ploš-
ných listů, které laika mohou 
postavit před otázku „Co je 
to za zvláštní rostlinu?“.

Nejvýznamnější v příro-
dě je soutěž o živiny a vodu. 
Konkurenčně  silný  druh, 
například  dub,  svými  hlu-
boko  sahajícími  kořeny  si 
zpřístupňuje hluboké vrstvy 
půdy se živnými solemi a též 
spodní  vodu.  Za  bouře  se 
nedoporučuje  skrývat  pod 
stromy, zvláště pak pod duby 
pro jejich kontakt se spodní 
vodou.

Soutěž o přežití se ode-
hrává  v  oblasti  korun  (boj 
o světlo) a kořenovém sys-
tému.  Duby  a  buky  jsou 
tzv.  k-stratégy.  Zaměřují 
svůj  růst  na  kapacitu  (k) 
životního  prostředí  a  uklá-
dají  do  semen  tolik  živin, 
že  i  za  méně  výhodných 
počátečních podmínek mají 
vyhlídky  na  úspěch.  Okolí 
stromu je výzva. Oba zmiňo-
vané druhy zvládají tuto vý-
zvu nejlépe, když nacházejí 
stabilní  životní  podmínky. 
Rostou a množí se pomalu. 
Naproti  tomu  vrby,  topoly, 
osiky jsou tzv. v-stratégové. 
Jejich  strategie  přežití  je 
přizpůsobit  se  rychlému 

Krajina protivínská
Běžné stromy

využívaní možností svého okolí a rychle se 
měnícím životním podmínkám.

Listy  se  na  buku  rozvíjí  současně 
s květy, jsou řasnatě složeny a po okrajích 
hedvábitě brvité… Listy dubu letního jsou 
na  spodu  zlaté  nebo  srdčitě  vykrojené 
ve  dva  lalůčky.  Žaludy  jsou  na  dlouhých 
stopkách. Listy na spodu klínovitě zúžené 
a žaludy na stopkách krátkých či skoro při-
sedlých má dub zimní. Kvete v květnu asi 
o 14 dní později než dub letní. Dub a buk 
patří do čeledi bukovitých. Duby se u nás 
vyskytují v různých kultivarech a taxonech.

Nejen ekonomická účelnost, ale bonus 
kyslíku pro naše plíce a život vůbec, inspi-
race, inženýrská estetika, vztahy… Exkurz 
do života „běžných“ druhů je příliš stručný. 
Pro povrchní vnímání přírody a tím i sama 
sebe, platí tedy ono biblické, které není jen 
básnická licence: „Mají oči a nevidí, mají 
uši a neslyší…“ . Okolo nás jsou mlčenliví 
kamarádi. Vztahy mezi  nimi  a  námi  jsou 
neviditelné, ale existují. Podobně jako vztah 
k našim bližním.

Memento: Před středověkým mýcením 
měl  největší  podíl  na  stromovém  porostu 
buk 36 %, nyní 20 % a dub 32%, nyní 10 %.

F.Z.
Kresba: Ing. H. Mašindová

Cv: Vaším úkolem je najít a spočítat v tex-
tu  všechna  písmena  „N, n“,  (zároveň  se 
i dozvíte, co znamená koncentrace a jakým 
způsobem ji podporovat)

Koncentrace  je  schopnost  nenechávat 
se ničím rozptýlit a zabývat se jednou věcí 
nebo jedním úkolem. Koncentrace je nejdů-
ležitějším předpokladem pro co nejúplnější 
ukládání informací do paměti a jejich opě-
tovné vyvolávání.

Poruchy koncentrace jsou časté a mají 
mnoho příčin: nedostatečný příjem tekutin, 
nesprávné stravování, špatný vzduch, příliš 
velký chlad nebo teplo v místnosti, hluk, bo-
lesti, starosti, vztek, neustálý stres, nemoc, 
léky, ale také „obrovská radost“. Svou kon-
centraci můžete zlepšit cvičením a zájmem 
o to, co právě děláte. Čím je silnější zájem 
a  pracovní  motivace,  tím  je  intenzivnější 
koncentrace. Proto nezahálejte :-).

Zahálka ničí tělo. Jistě to platí i pro mo-
zek. Když není přiměřeně namáhán, klesá 
postupně duševní výkonnost. Správná práce 
s mozkem je proto velmi důležitá. Trénink 
je  určitě  klíčem  k  dobré  paměti,  vysoké 
schopnosti koncentrace, rychlému přijímání 
a zpracování nových informací, kreativním 
nápadům pro zvládání nástrah všedního dne 
a dosažení radosti ze života a v neposlední 
řadě k lepšímu zdraví.

Velkou  pozornost  je  třeba  také  věno-
vat  pití,  přísunu  kyslíku  a  pravidelnému 
pohybu, příjímáním uhlohydrátů. Neboť si 
mozek nevytváří žádné energetické rezervy 
a nemůže využívat tuky, musí být neustále 
zásobován  uhlohydráty  neboli  sacharidy 
(obiloviny,  rýže,  brambory,  ovoce,  zele-
nina).

Denně byste měli vypít minimálně dva 
litry tekutin a po sklenici s nápojem sáhnout 
ještě dříve, než ucítíte žízeň. Pro optimální 
výkon myšlení musí být mozek dostatečně 
prokrvený a zásobovaný živinami. Jestliže 
je krev příliš hustá, je přísun živin ohrožen.

Rčení  „provětrat  mozek“  byste  měli 
brát doslovně, pravidelně načerpávat kyslík 
a každý den si dopřát dostatek přiměřeného 
pohybu. Toto  všechno  mozek  dostatečně 
nastartuje.  Pro  optimální  duševní  výkon 
je  nutné  jej  ještě  aktivovat  (stimulovat!) 
vhodnými cvičeními.
Cv: V následujících slovech jsou písmena 
posunutá  vždy  o  jedno  místo  v  abecedě. 
Místo A tu tedy máme B, místo B máme C 
atd. Místo Z pak stojí zase A. (Nepočítáme 
CH ani Č, Š, Ř atd.)
Příklad: „bvup“ by znamenalo „auto“

Zkuste odhalit, co znamenají předlože-
ná  slova. Nic  si nepište, pokuste  se  slova 
rovnou přečíst.

HRÁTKY 
S PAMĚTÍ

mpvlb  – ................
imbwb – ................
lmfd  – ................
szcb  – ................
cpe  – ................
lptu  – ................
lmbt  – ................
qmft  – ................

cmftl  – ................
asbeb  – ................
lsvi  – ................
kbsp  – ................
pqpsb  – ................
wpeb  – ................
lpmfd  – ................
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 20.	9.	dcera	Ema
	 Šárce	Puchnerové	z	Protivína

ZEMŘELI
	 3.	10.	Jaroslav	Slavík

	 90	let,	Protivín

VZPOMÍNKA

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
farnost Protivín, Mírová 171

Srdečně zveme na shromáždění v říjnu a listopadu

NEDĚLE 25. 10. od 9.00 hod.
„A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“
Bohoslužba s poselstvím (laická kazatelka)

NEDĚLE 1. 11. od 9.00 hod.
Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy:
„Pijte z něho všichni.“
Bohoslužba s  kázáním a  vysluhováním sv. Večeře Páně 
(farář Novák R.)

NEDĚLE 8. 11. od 9.00 hod.
„Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda 
v nás není. “
Bohoslužba s poselstvím (br. Novák R.)

NEDĚLE 15. 11. od 9.00 hod.
„Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je 
dosud ve tmě.“
Bohoslužba s poselstvím (br. Novák R.)

Kursivou uvedené verše jsou vybrány z Bible (ČEP).

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

Domácí skupinky – Biblické hodiny
- Písek: vždy ve středu od 10.00 hod.
- Týn nad Vlt.: každou středu od 19.00 hod.

Diakonie ECM poskytuje pomoc všem potřebným,
obětem šikany, maminkám v nouzi, drogově závislým.
Svatby, křty, církevní pohřby.
Kontakt:  farní úřad 737 540 022
kazatel: 775 941 105; Fb ecm Protivin
e-mail: protivin@umc.cz

- RN-

Dne 14. listopadu by se dožil 100 let náš tatínek a proti-
vínský rodák pan Ladislav Černický.
Zemřel náhle ve věku 68 let.
Stále vzpomíná rodina.

Upozorňujeme čtenáře, že ve dnech 20. říj-
na až 30. října 2020 bude knihovna uzavře-
na z důvodu revize knižního fondu.

Děkujeme za pochopení.

UZAVŘENÍ MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY PROTIVÍN

Po složitém a zdlouhavém uvádění na svět 
rozsvítila protivínské náměstí nová knihobud-
ka. Dnes je již přes měsíc v provozu a zdá se, 
že se nápad osvědčil. Zpočátku někteří občané 
„nepochopili“, že knihobudka slouží k ukládání 
knih, ale pojali ji jako místo k ukládání různých 
nepotřebných věcí z celé domácnosti. Člověka 
to až nutilo přemýšlet, jak se tam ty věci dosta-
nou. Mezi nejkurióznější nálezy, které pobavily, 
patří  kazetový magnetofon a  stará  smaltovaná 
poklička  na  hrnec.  Jak  často  sebou  nosíte  při 
cestě po náměstí starou pokličku na hrnec? Já 
se přiznám, že moc často ne :-).

V současné době už se situace ustálila, u kni-
hobudky  jsme několikrát zaznamenali  i  frontu 
čtenářů. Budka  se  stává místem  setkávání  lidí 
se stejnými zájmy, kteří se vzájemně obohacují 
doporučováním  oblíbených  knih  a  diskusemi 
o nich. Knihy se často obměňují. Ta, která něko-
mu doma překáží a neoslovuje ho, přinese radost 
a potěšení zase někomu jinému. A přesně to je 
cílem zřizování knihobudek.

Děkujeme všem, kteří nelitují chvilky svého 
času  a  pomáhají  nám  udržovat  v  knihobudce 
pořádek, rozházené knihy poskládají a vytvářejí 
tím příjemné a kultivované prostředí pro všechny.

Pavla Lišková, knihovnice

KNIHOBUDKA V PROTIVÍNĚ UŽ MĚSÍC V PROVOZU

Po domluvě s paní ředitelkou 2. MŠ 
v Protivíně Bc. Ivanou Lacinovou jsem se 
rozhodla zapůjčit MŠ zcela zdarma generátor 
ozonu k dezinfekci prostor školky. Generátor 
používám ve svém Centru pohybu a zdraví 
v Písku k bezpečné a ekologické dezinfekci 
všech prostor.

Příjemné  a  čisté  prostředí  bylo  v  našem 
centru vždy na prvním místě,  abychom mohli 
našim klientům dopřát možnost bezpečně spor-
tovat a užívat si širokou nabídku služeb centra. 
Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zakoupit jeden 
z nejvýkonnějších přístrojů na dezinfekci prostor, 
i když to byla v této nelehké době nemalá inves-
tice. Nabídka bezpečné čistoty, kde ozon funguje 

DOKONALÉ ČISTÉ PROSTORY V 2. MŠ –  
DEZINFEKČNÍ TERAPIE ZA POMOCI OZONU

jako  čistička  vzduchu,  zbaví  prostory  pachů, 
parazitů, plísní, alergenů a virů bez jakýchkoli 
chemických přípravků byla pro mne i díky aktu-
álnímu dění jasná vize do budoucích let.

Nejen to, že se nyní potýkáme s coronaviro-
vým onemocněním COVID-19, ale zejména pro 
to, abychom chránili naše zdraví a zdraví našich 
dětí, doporučuji všem firmám a zařízením, kde 
se setkává větší množství lidí, ať v pracovních 
nebo společenských prostorách, zvážit zakoupení 
tohoto zařízení.

Máme vyzkoušeno, že to opravdu funguje.
Přeji všem pevné zdraví a dobrou mysl.

Hana Bísková, FOR BODY Písek
www.forbodystudio.com

Dne 21. 10. 2020  tomu budou čtyři  roky, 
co nás opustil pan Jiří Hečko – Hečoun.

Stále s láskou vzpomínáme.

Dcery Helena s rodinou a Kristýna,  
rodiče, bratři s rodinami, všichni kamarádi.

VZPOMÍNÁME
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Fotbalové informace
„A“ tým bohužel stále nemůže najít optimální 
formu, proto jsou jeho výsledky zatím jako 
na houpačce.
FK Protivín – SK Jankov 0:4 (0:1)
Protivín: Barbotkin – Mikeš, Z. Vorel, Uhlík (82. 
Vojta), Zach – J. Vorel  (80. Kvasnička), Říha, 
Bečvář, Janda, Hrachovec (66. Vojík) – Kasík. 
Trenér: Říha.
Miroslav Říha (trenér Protivína):  „První 
poločas se odehrával pouze mezi vápny, obě 
mužstva pozorně bránila a nikdo se do pořádné 
šance nedostal. Přesto se hosté dostali do vedení 
z penalty. Druhý poločas bych rozdělil na dvě po-
loviny. V první se obraz hry nezměnil a ve druhé 
jsme se dopustili několika taktických chyb, které 
soupeř třemi slepenými góly potrestal a rozhodl 
utkání. Soupeř potvrdil pověst týmu, kterému se 
dávají těžko góly a protože jsme mu šance sami 
nabídli, skončil zápas vysokým rozdílem 0:4.“
TJ Blatná – FK Protivín 1:5 (0:3)
Branky:  2  (1  11)  Z. Vorel,  J. Vorel,  Bečvář, 
Kasík.
Protivín:  Hanus  –  Mikeš, Vojta,  Uhlík,  Zach 
– Kvasnička (56. Kasík), Bečvář, Vorel Z., Hra-
chovec (70. Vojík) – Říha (60. Janda), Vorel J.
Trenér: Říha.
Miroslav Říha (trenér Protivína): „Od za-
čátku jsme chtěli na domácí vlétnout a diktovat 
tempo hry. A to se nám díky rychlým dvěma 
gólům povedlo. Když jsme do přestávky zvýšili 
na rozdíl tří branek, mohlo se zdát rozhodnuto. 
Jenomže po deseti minutách druhého dějství se 
domácím podařilo snížit a obraz hry se změnil. 
Domácí vrhli všechny síly do ofenzívy, my jsme 
znervózněli a byl z toho takový neurovnaný boj. 
Nám se naštěstí podařilo přidat další dvě branky 
a po zásluze vyhrát.“
FK Olympie Týn nad Vlt. – FK Protivín 3:2 
(1:0)
Branky: J. Vorel 2
Protivín:  Hanus  –  Mikeš, Vojta  (60. Vojík), 
Uhlík, Zach – Kvasnička  (46.  Janda), Bečvář, 
Z. Vorel, Hrachovec (46. Kasík) – Říha, J. Vorel.
Trenér: Říha.
Nejlepší hráči: celý tým – J. Vorel, Bečvář.
Miroslav Říha (trenér Protivína): „Odehráli 
jsme další v této sezoně náš typický zápas. Jsme 
na míči, ale hrajeme pouze od vápna k vápnu. 
V šestnáctkách je efektivnější a důraznější sou-
peř. V ofenzívě jsme jaloví a v defenzívě děláme 
strašně moc individuálních chyb. Týnští se dostali 
čtyřikrát do vápna ve dvou lidech a dali nám 
z toho tři góly. Věřím, že v dalších zápasech se 
z toho ponaučíme a otočíme kormidlo správným 
směrem.“
FK Protivín – TJ Dražice 2:0 (1:0)
Branky: 45. Hrachovec, 51. Uhlík.
Protivín: Hanus – Kvasnička, Vojta, Uhlík, Mikeš 
– Hrachovec, Bečvář, Říha, Vojík (60. Janda) – J. 
Vorel, Kasík.
Trenér: M. Říha
Miroslav Říha (trenér Protivína): „Zápas se 
hrál na těžkém terénu a obě mužstva tomu při-
způsobila styl hry. Hrálo se bez velké kombinace 
a spíše na jistotu. První poločas byl z naší strany 
opatrný a nervózní a podle toho vypadala naše 
hra. Zápas měl tři klíčové momenty. Prvním bylo 
brzké vyloučení hostujícího hráče za sražení 
Kasíka v samostatném úniku a dalším byl náš 
vedoucí gól do šatny, který vstřelil Hrachovec. 
Rozhodujícím momentem pak byl náš druhý 
gól, který dal Uhlík po standardní situaci. Až 
tento moment nás zcela uklidnil a začali jsme 
si vytvářet šance, které jsme bohužel nevyužili. 
Za výkon, zodpovědnost a přístup k utkání si 
zaslouží celý tým pochvalu. Myslím si, že jsme 

zaslouženě vyhráli, a věřím, že nás to povzbudí 
do dalších zápasů.“
FC ZVVZ Milevsko – FK Protivín 0:3 (0:1)
Branky: Jaromír Vorel, Pavel Novotný (vlastní), 
Kvasnička.
Ve vyrovnaném střetnutí vytěžil Protivín z mi-
nima maximum a dal vzduchotechnikům lekci 
z  produktivity. Ve  13.  minutě  využil  zaváhání 
obrany J. Vorel a když si po Kasíkově přihrávce 
dali domácí vlastní gól, bylo o vítězi rozhodnuto. 
V závěru se zapsal mezi střelce Kvasnička.
FK Protivín – FK Olešník 0:3 (0:2)
Protivín: Barbotkin – Zach, Vojta, Hála, Mikeš 
– Kvasnička (Hrachovec, Hanus), Bečvář, Janda, 
Říha, T. Vojík (Kasík) – J. Vorel
V nedělní dohrávce 5. kola na hřišti U Obory 
v Protivíně Olešník předvedl větší touhu po ví-
tězství  a  také  měl  více  sil. V  obou  brankách 
dostali příležitost náhradníci. Domácí Barbotkin 
inkasoval do přestávky dvakrát z kopaček exlom-
ského forvarda Bosnyaka. Zasloužené vítězství 
hostujícího týmu stvrdil třetí brankou Toth.
B tým
Skály – Protivín 4:1
Branka: Burda
Protivín – Hradiště B 2:1
Branky: Kasík, Mikulenka
Záhoří – Protivín 0:5
Branky:  Kasík  2,  Buko Abawata,  Kvasnička, 
Hanus
Podolí II – Protivín 4:2
Branky: Sládek, Šedivý
Protivín – Putim 3:3, penalty 6:5
Branky: Sládek 2, Janeš T.

Výsledky mládežnických mužstev
St. dorost
Protivín – Třeboň 0:4
Protivín – Hradiště/Písek B 0:7
Milevsko – Protivín 1:0
Protivín – J. Hradec 2:6
Branky: Šimek, Štěpka

Ml. dorost
Protivín – Třeboň 4:1
Branky: Koštel 2, Pikl, Viktora
Protivín – Hradiště/Písek B 1:6
Branka: Kajer
Milevsko – Protivín 0:1
Branka: Sháněl
Protivín – J. Hradec 0:11

St. žáci
Blatná – Protivín 2:0
Protivín – Netolice/Sedlec 3:7
Branky: Hodinka 2, Penc
Vacov – Protivín 4:1
Branka: Maňhal
Protivín – Hradiště B 1:2
Branka: Chalupský
Písek B – Protivín 2:2 pen 4:2
Branky: Penc, Malý

Ml. žáci
Blatná – Protivín 2:2 penalty 5:4
Branky: Vlach, Brož
Protivín – Netolice/Sedlec 10:1
Branky: Vlach  4,  Klinkáček  3,  Brož,  Pikl, 
Podlešák
Vacov – Protivín 2:4
Branky: Vlach 2, David, Pikl
Protivín – Hradiště B 2:4
Branky: Podlešák, Brož
Písek B – Protivín 6:3
Branky: Štěpka 2, Vlach

Václav Křišťál

Pravidelné rehabilitační cvičení prospí-
vá k udržení tělesné kondice a zmírňování 
fyzického postižení našich klientů ze Soci-
álně terapeutických dílen Protivín a Písek. 
Od letošního června jsme si mohli cvičení 
vylepšit a zpříjemnit s novými cvičebními 
pomůckami – žíněnkami, míči a balančními 

Poděkování Klubu žen Protivín z.s.

podložkami. Ty jsme zakoupili jen díky fi-
nančnímu daru od Klubu žen Protivín z.s.

Děkujeme všem ženám vašeho spolku, 
které podpořily naše aktivity.

Až  pomine  tato  šílená  doba,  rádi  by-
chom se s nimi setkali osobně.

JiT
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Nečekej na dostatek času, 1. tajenka. Nesrovnávej se, buď unikátní. Nečekej na lásku, dej si ji sám. Nečekej na příležitost, vytvoř si ji. 2. tajenka (1. – 3. díl).
Vyluštěnou tajenku zašlete do 2. listopadu 2020 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo na e-mail karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění křížovky z minulých novin získává pan Heřman z Protivína. Gratulujeme!

V pondělí 28. září navštívil náš oddíl korejský mistr Lee Youn 
Jae, který opět dětem předával své zkušenosti. Tréninku se  
zúčastnili jak pokročilí, tak i začátečníci. Mistr předal další černý 
pás, který vychoval náš oddíl. Pás si odnesla Martina Babáková 
a doufáme, že tím inspiruje své kolegy a kolegyně z oddílu.

Mistr kladl důraz nejen na práci rukou a jejich používání při 
sebeobraně, ale též vysvětloval základní kopy, jejich sílu a smysl 
jak při boji, tak použití při sebeobraně. Ukázal nám i jeho mistra, 
který učil světové veličiny jako boxera Muhammada Aliho a legen-
dárního Bruce Lee. Poukázal tím na to, že myšlenku taekwondo 
využívají i slavní lidé a sportovci.

Na  závěr semináře se procvičovaly sestavy a  korejské ná-
zvosloví. Mistr kladl důraz na smysl cvičení sestav a jejich použití 
a uvědomění si, k čemu slouží.

Děkujeme našemu patronovi taekwonda v Protivíně a již se 
těšíme na další seminář nebo soustředění s mistrem.

Děkuji všem cvičencům za účast.

MZ, JK

Protivínští taekwondisté nezaháleli ani ve svátek
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Pohárová soutěž mladých hasičů  
„O putovní pohár firmy Š+H“

V září se uskutečnily v protivínském 
regionu dva nohejbalové turnaje. Prv-
ní zorganizoval ve sportovním areálu 
v Protivíně Láďa Černický za vydatné 
pomoci Tomáše Monzera. Sešlo se celkem 
pět  mužstev  a  hrálo  se  systémem  každý 
s  každým.  Po  odehrání  základní  skupiny 
se hrálo play off, kdy se utkal první tým se 
čtvrtým a druhý se třetím. Vítězové zápasů 
poté hráli finále a poražení o třetí a čtvrté 
místo. Ve skupině potvrdili pozici favorita 
pořadatelé  turnaje,  kteří  obsadili  první 
místo, druzí byli Dubáci,  třetí Vařečkové, 
čtvrtá Krč a pátý Martin Zoch. V play off 
si  pořadatelé  poradili  s  Krčí  a Vařečkové 
překvapivě s Dubákama. I ve finále předvá-
děli Vařečkové výborný výkon a i když měli 
v mužstvu nejstaršího a nejmladšího hráče, 
ovládli finále a tím i celý turnaj.
Pořadí:
1.  Vařečkové Karel, Pavel, Ondřej
2.  Černický, Monzer, Dunovský
3.  Dubský Lubomír, Dubský Jiří, Kieweg
4.  Hrachovec, Kostohryz, Smitka
5.  Zoch Martin, Hošek, Zoch Marek
Druhým turnajem byl už dvanáctý ročník 
Václavského turnaje trojic v Tálíně, který 
pořádá protivínský fotbalista Miroslav 
Zach. Zde  se  sešly  čtyři  týmy a hrálo  se 
také  systémem  v  základní  skupině  každý 
s každým a následně play off. I tento turnaj 
suverénně bez ztráty setu vyhráli Vařečkové.
Pořadí:
1. Protivín (Vařečka Karel, Pavel, Ondřej)
2.  Putim
3.  Selibov
4.  Tálín

Karel Vařečka

NOHEJBAL
V sobotu 19. září se uskutečnil již 

4. ročník rybářských závodů na revíru 
421008 Myšenecká přehrada.

Celkem  za  pěkného  počasí  se  sešlo 
53 závodníků. Nejdále to měla pětice účast-
níků, která k nám přijela pro jistotu již v pá-
tek večer z Jindřichova Hradce. Po chladné 
noci  přišlo  vhod  teplé  občerstvení  před 
samotným závodem, o které se  jako vždy 
postarala po celou dobu naše půvabná obslu-
ha, které za to patří velký dík. Po úvodním 
hvizdu ryby na sebe nenechaly dlouho čekat 
a nějakou tu šupinu chytil téměř každý. Co 
se  začalo  klubat  nad  hladinou  sluníčko, 
jakoby se ho ryby zalekly a braly už jen tak 
sporadicky. Přesto se nachytalo 113 bodo-
vaných ryb, z toho 53 kaprů. Největší ryba 
měřila  57 cm  a  letos  jsme  pro  zpestření 
ocenili  i  nejmenší  chycenou  rybu,  ježdík 
8 cm. Taktéž jsme ocenili jedinou závodni-
ci  jako motivaci ostatním ženám na příští 
ročník. Závod probíhal na dvě kola, z nichž 
se nejlépe dařilo třetímu Václavu Řehořovi 
s  283  body  a  zároveň  největší  chycenou 
rybou. Na druhém místě se umístil pan Pech 
Stanislav s 352 body a se 354 body se stal 
vítězem Martin Chrástek. Všichni tři využili 
znalost domácího prostředí, ale i přespolní, 
kteří skončili do 10. místa, neodešli s prázd-
nou.  Po  vyhlášení  výsledků  byla  volná 
zábava  s  hudbou  až  do  pozdních  hodin. 
Rádi  bychom  poděkovali  všem,  kdo  nám 
pomáhali s organizací, průběhem a úklidem 
po  závodech. A pochopitelně  sponzorům, 
bez kterých by to dnes ani nešlo uspořádat. 
Už  teď se  těšíme na příští  rok, kdy by se 

Rybářské závody na revíru Blanice

Vítěz 4. ročníku Martin Chrástek.

závody měly konat v řádném termínu bez 
nuceného odkladu jako letos.
Sponzoři: PIVOVAR PLATAN PROTIVÍN, 
RYBÁŘSKÁ PRODEJNA STRAKONICE 
MILAN  JUNGVIRT,  RÁJ  RYBÁŘŮ  –  
SEIDL JAN, SKANSKA, STIHL – VLADI-
MÍR BRŮŽEK, IDEÁL BOX, EXPANZO  
– VLASTIMIL PÁRTL

Petrův zdar.
ČRS, z.s. MO Protivín

Sháním ke koupi byt nebo rodinný dům 
v  Protivíně  a  blízkém  okolí.  Za  dobrý 
tip nabízím finanční odměnu až do výše  
4 tisíce korun. Kontakt 725 838 719

Pronajmu byt 2+1 v Protivíně. 
Tel. 739 023 756

Řádková inzerce

27. 9. 2020 Milenovice
Po roce plném nejistoty ohledně spor-

tovních akcí se poslední zářijový víkend 
opět odehrála v Milenovicích poslední 
pohárová soutěž mladých hasičů „O 
putovní pohár firmy Š+H“. I  tentokrát 
k nám opatření ohledně virové situace byla 
vlídná, a proto mohl 15. ročník této soutěže 
proběhnout jen s malými změnami a nako-
nec nechybělo ani hezké počasí.

Soutěžilo  se  v  kategoriích  přípravka, 
mladší,  starší  a  smíšení. V  kategorii  pří-
pravka, kde soutěží děti do 6 let včetně, se 
účastnilo  6  družstev. Všechny  týmy  svůj 
pokus  bez  problému  dokončily  a  první 
místo si zaslouženě odvezla přípravka SDH 
Přeborov s krásným časem 34,53, který je 
na předškolní děti více než slušný výkon. 
Na druhém místě  se umístily děti  z SDH 
Heřmaň a na místě třetím SDH Dobrošov. 
V  kategorii  mladší,  kde  se  účastní  děti 
do  10  let,  se  na  prvním  místě  předvedli 

hasiči z Květuše s časem 24,82 a zazname-
nali nejrychlejší čas nedělního odpoledne. 
Na druhém místě pak SDH Heřmaň a na tře-
tím místě SDH Dobrošov. V kategorii star-
ších se účastnilo deset týmů a první místo 
si odvezl tým SDH Heřmaň s časem 26,36 
a potvrdil  tak svoji dominanci v  letošním 
roce.  Druhou  příčku  obsadil  tým  starších 
z SDH Chyšky a třetí tým z SDH Mirovice. 
V této kategorii soutěžili taky domácí hasiči 
z Milenovic, kteří se umístili na 6. místě. 
Jako  poslední  soutěž  uzavírala  kategorie 
smíšení, kterou tvoří děti z kategorie mladší 
a starší. Na prvním místě skončil tým SDH 
Mirovice, na druhém tým SDH Dobrošov, 
a na třetím místě SDH Žďár.

S poslední soutěží připadlo i vyhlášení 
celkových výsledků za ročník 2020. Sou-
těže byly celkem čtyři a soutěžilo se pouze 
v požárním útoku. U přípravky bral zlato 
tým  z  SDH  Heřmaň,  v  kategorii  mladší 
SDH Květuš, u starších pak SDH Heřmaň 

a v kategorii smíšení SDH Dobrošov. Tým 
SDH Milenovice obsadil v kategorii starší 
sedmé místo.

Všem týmům děkuji za pilné nasazení 
při  plnění  požárního  útoku,  další  dík  pak 
patří vedoucím za příkladnou práci s mlá-
deží,  a  na  závěr  děkujeme všem hasičům 
z Milenovic za uspořádání soutěže.

A. Cingroš

PI


