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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

pokračování na 4. stránce

Vážení spoluobčané, 
v minulém měsíci jsem Vás seznámil 
s některými plánovanými investičními 
akcemi, které město chtělo realizovat 
v průběhu letošního roku. S radostí mohu 
konstatovat, že až na jedinou výjimku, 
a to je rekonstrukce bytů v prostorách 
bývalých kotelen, byly všechny akce 
zastupiteli schváleny a jejich realizace 
okamžitě začala. Jedná se o vybudování 
kanalizace a nové vozovky v Myšenci, 
levobřežní kanalizace v Protivíně a pře-
pojení a optimalizace plynových kote-
len. Dále byla zařazena investiční akce 
kanalizace ulice Ve Školce, která by měla 
významně pomoci přetížené kanalizaci 
v Jiráskově ulici. Jedinou akcí, kterou 

jsme nemohli zatím zařadit do rozpočtu, 
byla rekonstrukce bytů po plynových 
kotelnách, a to z momentálních eko-
nomických důvodů. Tuto rekonstrukci 
se pokusíme zrealizovat ve 4. čtvrtletí 
letošního roku a tím získáme tři nové byty. 
Těmito investicemi jistě zlepšíme životní 
komfort obyvatel. Projednávání těchto pro 
město velmi důležitých bodů bylo zastu-
piteli vnímáno velmi pozitivně a jejich 
realizaci jsme schválili jednohlasně. 
Dovolte mi na závěr poděkovat zastupite-
lům za odvážnost při svém rozhodování 
a zároveň všem, kteří se podíleli na pří-
pravě těchto investičních akcí, zejména 
stavebnímu a finančnímu odboru. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

Středeční svatomarkétská bouřka zastihla i Protivín a přilehlé obce. Rvala stromy 
i s kořeny, lámala silné větve, trhala značky. Způsobila tak nemalé škody a starosti 
jak občanům, tak i pracovníkům Technických služeb Protivín, kteří zajišťovali prů-
jezdnost místních komunikací a odstraňování vyvrácených stromů a ulámaných 
větví.  Foto J. Fialová

INFORMACE PRO OBČANY
PŘEMÍSTĚNÍ 

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
Ve dnech od 24. července 2011 
od 24 hodin do 31. srpna do 
18 hodin bude z důvodu konání 
tradiční Svatoanenské pouti pře-
místěna autobusová zastávky 
z Masarykova náměstí do ulice 
Komenského (u sportovní haly). 

L. Štěpánová, 
odbor správy majetku

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍNA 

KONANÉHO DNE 30. ČERVNA 2011

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
předloženou kontrolu usnesení z minulého 
zasedání ZM dne 22. 3. 2011 s doplněním 
bodu č. 2. 4. ve věci Dohody o změně hranice 
obce v kú Skály u Protivína (komplexní pozem-
kové úpravy v kú Myšenec), kdy předkladatel 
dohody o změně hranice obce Pozemkový úřad 
Písek, uvedl v dohodě chybně číslo pozemku 
– správný zápis parcely je p. č. 287/3 kú Skály 
u Protivína (chyba bude opravena dodatkem 
ke smlouvě):

  Zastupitelstvo města Protivín pověřuje starostu 
města podpisem předmětného dodatku. 

2.1. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej ani směnu pozemků p. č. 1416/3, vodní 
plocha o výměře 5799 m2, p. č. 1416/7, TTP 
o výměře 2801 m2, p. č. 1416/21, TTP o výměře 
973 m2 a p. č. 1399/5, TTP o výměře 1237 m2, 
vše v kú Krč u Protivína ve vlastnictví města 
Protivín za pozemky PK p. č. 157 o výměře 
7103 m2 a PK p. č. 1328 o výměře 3413 m2, vše 
v kú Selibov ve vlastnictví paní Nožkové. 

2.2. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej části p. č. 192/10, TTP v kú Myšenec. 

2.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje převod 
pozemku p. č. 2834/13 v kú Protivín z majetku 
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví města Protivín 
formou souhlasného prohlášení učiněného 
společně městem Protivín a Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
a pověřuje starostu města podpisem souhlas-
ného prohlášení. 

Městské slavnosti protivínské „ZÁMECKÉ BABÍ LÉTO“
protivínský zámek, sobota 27. srpna 2011 od 12.30 hodin

INVESTIČNÍ AKCE V NAŠEM MĚSTĚ
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JAZYKOVÝ KURZ
Tradiční jazykový kurz se letos uskutečnil od 13. do 17. června v rekre-

ačním středisku Kunžak – Česká Kanada. Procvičit a zdokonalit se v ang-
ličtině jelo 37 dětí z I. stupně. Týden s angličtinou provázela hra, ve které 
děti získávaly body za plnění anglických vědomostních úkolů. Nechyběly 
ani sportovní aktivity, soutěže, kvízy a vycházky po krásné krajině. Domů 
si děti odvezly kromě nezapomenutelných zážitků, navázaných přátelství 
s novými kamarády, i triko s vlastním vzpomínkovým potiskem na English 
camp. Kromě fotek přidáme ještě dvě básničky:

další informace ze života školy najdete na 19. stránce

V Kanadě je čistá voda, 
teče zatáčkama do potoka. 
Je tu krásně celý den, 
vůni přírody cítíme jen. 
Byli jsme v Kunžaku celičký den, 
v pátek odjíždíme, škoda jen. 
Balíme kufry, 
je nám to líto, 
vzpomínat budeme
celý rok na to. 

Camp v České Kanadě, 
je to tu jak na hradě. 
Když si děti hrají, 
ptáci štěbetají, 
když vítr zašustí, 
strom listy upustí. 
Zelená je krajina, 
zábavu tu začíná. 
Zítra domů musíme, 
krajinu opustíme. 

LOUČENÍ SE ŠKOLOU
Poslední červnový den se tra-

dičně v aule školy loučili „deváťáci“. 
Letos odcházely tři třídy (mimo jiné 
byl to poslední ročník se třemi tří-
dami). Vycházelo 56 žáků. Vždycky, 
když jdou naposledy po schodech 
nahoru do auly, začnou se i těm 
největším hrdinům klepat kolena. 
Někomu víc, někomu méně. S tří-

dou 9. A se rozloučil jejich třídní 
Mgr. Martin Johanna, s 9. B třídní 
učitelka Mgr. Lenka Přástková a s 9. 
C třídní učitel Mgr. Antonín Žák. Pár 
rad do života přidal i ředitel školy V. 
Křišťál a starosta města J. Hlaváč. 
Přejme jim úspěšný start do dalších 
studií a dalšího života. 

SPORTOVEC ROKU 
Boj o nejlepšího sportovce školy 

v letošním roce byl velice napínavý. 
Po velmi těsném souboji zvítězila 
Tereza Sajtlová z 8. A třídy s 57 
body. Těsně za ní se umístil Tomáš 
Schánělec ze 3. B s 55 body a na 
třetím místě Jan Honzík ze 7. A. 
Blahopřejeme. 

Adam Maruška a Denis Vencl ze třídy 9. C. 
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VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 
DNE 17. 6. 2011 

– souhlasí se zpevněním pozemku p. č. 1963 
v kú Protivín pro zpřístupnění techniky ke 
kanalizační šachtě za účelem jejího čištění 
– vše na náklady ČEVAK, a. s. 

–  souhlasí s povolením jednorázové hudební 
akce – venkovní hudby – v době konání proti-
vínské pouti dne 30. 7. 2011 od 17.00 hodin do 
01.00 hodin dle žádosti pí Ivany Rychtářové, 
Mírová 27, Protivín

–  souhlasí s povolením jednorázové hudební 
produkce dne 20. 8. 2011 od 9.00 hodin do 
02.00 hodin a 21. 8. 2011 od 9.00 hodin do 
17.00 hodin u příležitosti MČR horských kol 
na BMX dráze v Protivíně 

Informujeme občany o změně kom-
petencí ve vydávání rybářských lístků. 
Rybářské lístky pro občany s trvalým 
pobytem v obvodu Protivína vydává 
od 1. července 2011 odbor výstavby, 
dopravy a ŽP MěÚ v Protivíně (v pon-
dělí a středu od 8.00 do 11.30 a od 
12.30 do 17.00 hodin). 

Vydávání rybářských lístků se řídí 
metodickým pokynem MěÚ v Protiví-
ně, který je v platnosti od 1. 7. 2011. 
Tento metodický pokyn je přístupný na 
www.muprotivin.cz. 

Bc. Jaroslava Fialová, 
MěÚ Protivín, 

odbor výstavby, dopravy a ŽP

Kradla v prodejně
 Pozorná prodavačka v prodejně na Masarykově 

náměstí zadržela dne 2. června ženu, která chtěla 
krást. Podezřelá si krátce před polednem uschovala 
přímo do kabelky salámy a mléčné výrobky v hod-
notě 315 korun a zboží se pokusila bez zaplacení 
pronést přes pokladny. Přivolaní policisté případ 
zpracovali, zadokumentovali a oznámili správnímu 
orgánu k dalšímu řízení pro podezření ze spáchání 
přestupku proti majetku. 

Okapové svody
 V podvečer dne 2. června přijali protivínští policisté 

oznámení o krádeži okapových svodů. Zatím nezjiš-
těný pachatel odcizil čtyři metry měděného svodu 
včetně kolen z volně přístupné chaty v Zábořské 
ulici. Způsobil tak škodu bezmála 3 500 korun. 

Dostal smyk
 Naštěstí jen majetkovou škodou skončila dopravní 

nehoda, ke které došlo dne 4. června v časných 
ranních hodinách v Zabořské ulici. Řidič osobního 
automobilu značky Mitsubishi projížděl pravotočivou 
zatáčkou, nepřizpůsobil však rychlost husté mlze, 
mokré vozovce a dešti a dostal se do smyku. S neo-
vladatelným automobilem skončil mimo komunikaci, 
kde narazil do zdi, která tvoří oplocení zahrady 
domu. Řidič se naštěstí nezranil, majetková škoda 
činí 20 000 korun. Policisté případ vyřešili uložením 
blokové pokuty. 

Horské kolo
 Jako přestupek proti majetku prošetřovali policisté 

případ krádeže dámského horského jízdního kola 
značky Amulet v bytovém domě ve Švermově ulici. 
Zloděj využil nedostatečně zajištěných vstupních 
dveří, dostal se na chodbu, odkud bicykl odcizil. Ke 
krádeži došlo v noci ze dne 7. na 8. června. Škoda 
činí 3 000 korun. 

Alkohol
 Policisté přistihli na Švermově ulici dne 10. června 

za volantem nezodpovědného řidiče. Muž usedl do 
vozidla značky Toyota, ačkoli před jízdou pil. Při 
silniční kontrole v půl čtvrté odpoledne nadýchal 
0,3 promile. Policisté případ prošetřili, zadokumen-
tovali a oznámili správnímu orgánu k dalšímu řízení 
a uložení sankce. 

Zpronevěra
 Zaměstnanec protivínské firmy čelí podezření, že 

škodil zaměstnavateli. Během dubna a května letoš-
ního roku měl neoprávněně snižovat zákazníkům 

ceny a také si měl čtyřikrát ponechat firemní hoto-
vost, kterou použil pro vlastní potřebu. Společnosti 
tímto jednáním způsobil škodu přesahující 50 000 
korun. 

Zloděj v ordinaci
 Dne 27. června vyjížděli policisté do ordinace dětské-

ho lékaře, kdosi zde odcizil binokulární mikroskop 
v hodnotě 4 800 korun. Policisté případ řeší jako 
přestupek proti majetku. 

Přestupky v dopravě
 Protivínští policisté a dopravní policisté řešili v kata-

stru obce Protivín během června 19 dopravních 
přestupků. 

 V sedmi případech u sebe kontrolovaní řidiči a řidičky 
neměli doklady potřebné pro provoz a řízení moto-
rového vozidla a „vysloužili“ si tak blokové pokuty. 

  Dalších sedm řidičů nebylo za jízdy připoutáno bez-
pečnostními pásy. Také tyto přestupky policisté řešili 
uložením blokových pokut. Dvě z kontrolovaných 
vozidel byly ve špatném technickém stavu. 

 Jedna řidička nedala přednost vozidlům jedoucím 
po hlavní silnici. Další řidič nerespektoval zákazovou 
dopravní značku. V jednom případě jel řidič na deva-
desátce sto dvacet a ještě předjížděl v místě, kde 
je to zakázáno. Tento závažný přestupek policisté 
oznámili správnímu orgánu k dalšímu projednání. 

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

VYDÁVÁNÍ 
RYBÁŘSKÝCH 
LÍSTKŮ
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2.4. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej částí pozemků p. č. 2585/8, ost. plocha, 
dobývací prostor a p. č. 2586, ost. plocha, 
dobývací prostor v kú Protivín. 

2.5. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku p. č. 1545/20, ost. plocha, manipu-
lační plocha o vým. 1266 m2 v kú Protivín 
firmě Proton spol. s r. o. za cenu 380 000 Kč 
a uzavření kupní smlouvy dle přílohy. 

2.6. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku p. č. 435/5, ost. plocha, ost. komu-
nikace o vým. 18 m2 v kú Protivín Školnímu 
rybářství Protivín za cenu 3 600 Kč a uzavření 
kupní smlouvy dle přílohy. 

2.7. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku p. č. 2594/2, trvalý travní porost 
o vým. 334 m2 v kú Protivín manželům Jiráš-
kovým, Protivín za cenu 42 438 Kč a uzavření 
kupní smlouvy dle přílohy. 

2.8. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje pro-
dej části pozemku p. č. 174/1, lesní pozemek 
o vým. cca 1400 m2 v kú Myšenec. 

2.9. Tento bod stažen z programu – viz bod číslo 
2.12. 

2.10. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje výkup 
pozemku p. č. 2741/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 560 m2 v kú Protivín od 
Lesů ČR, s. p. za stanovenou cenu znaleckým 
posudkem ve výši 94 380 Kč a uzavření kupní 
smlouvy dle přílohy. 

2.11. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje znění 
předloženého návrhu Smlouvy o budoucí 
smlouvě směnné mezi městem Protivín 
a manželi Vandovými, Myšenec. 

2.12. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
směnu pozemku p. č. 95/3, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 6 m2 od paní 
Kakešové, Záboří za pozemky p. č. 499/16, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výmě-
ře 9 m2 a díl „a“ o výměře 3 m2 z pozemku 
p. č. 2699, ostatní plocha, ostatní komunikace 
ve vlastnictví města Protivín, vše v kú Záboří 
u Protivína a s doplatkem za rozdíl v m2 ve výši 
2 164 Kč od paní Kakešové a uzavření směnné 
smlouvy dle přílohy. 

2.13. Zastupitelstvo města schvaluje výkup 
pozemku p. č. 362/1, ostatní plocha, manipu-
lační plocha o výměře 476 m2 v kú Protivín od 
firmy Lesostavby Třeboň a. s. za 100 Kč/m2 
a uzavření kupní smlouvy a neschvaluje výkup 
pozemků p. č. 362/15, ostatní plocha o výměře 
3 m2, p. č. 362/16, ostatní plocha o výměře 
15 m2 a p. č. 362/17, ostatní plocha o výměře 
16 m2, vše v kú Protivín. 

2.14. Zastupitelstvo města Protivín 
1)  schvaluje prodej pozemků p. č. 620/4, ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 67 m2, 
p. č. 613/15, trvalý travní porost o výměře 
2 979 m2, p. č. 613/14, vodní plocha, zamok-
řená plocha o výměře 3 676 m2 a p. č. 613/9, 
vodní plocha o výměře 1 650 m2, vše v kú 
Maletice společnosti Maletická farma s. r. o. 
za cenu 85 000 Kč a uzavřením kupní smlouvy 
dle přílohy;

2)  schvaluje prodej pozemků p. č. 620/6, ostat-
ní plocha, manipulační plocha o výměře 
2 606 m2, p. č. 615/1, TTP o výměře 
32 718 m2, p. č. 613/1, TTP o výměře 
14 116 m2, p. č. 613/7, TTP o výměře 9 042 
m2, p. č. 613/8, TTP o výměře 2 801 m2 a p. č. 
615/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 
355 m2, vše v kú Maletice společnosti Maletická 
farma s. r. o. za cenu 460 000 Kč a uzavřením 
kupní smlouvy dle přílohy. 

 
2.15. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 

prodej částí pozemků p. č. st. 31/1, zastavěná 
plocha, zbořeniště a p. č. 1199/1, ost. plocha, 
ost. komunikace v kú Maletice. 

2.16. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s při-
jetím investičního příspěvku pro JPO II Protivín 
od KÚ JK ve výši 112 680 Kč a neinvestičního 
příspěvku na podporu akceschopnosti jednotky 
PO II Protivín ve výši 34 000 Kč. 

2.17. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s při-
jetím účelové finanční dotace od Jihočeského 
kraje v rámci programu Prevence krimina-
lity Jihočeského kraje v roce 2011 ve výši 
54 000 Kč. 

2.18. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí
  – s přijetím dotace na obnovu komunikace 

po přívalovém dešti ve výši 3 483 060 Kč
 – s přijetím dotace na poskytování sociálních 

služeb ve výši 500 000 Kč
  – s přijetím dotace na sociální dávky ve výši 

1 400 000 Kč
  – s přijetím dotace na politiku zaměstnanosti 

ve výši 170 000, Kč (konečná výše je závislá 
na platnosti smlouvy). 

2.19. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje: 
1)  Investiční záměr na výstavbu kanalizace ve 

městě Protivín a části  obce Myšenec
2)  Přijetí dlouhodobého investičního úvěru a sou-

hlasí v souladu s § 41  zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění,  s uzavřením Smlouvy o úvěru s Čes-
kou spořitelnou, a. s., pobočkou  v Písku dle 
předloženého návrhu s těmito základními 
podmínkami:

  – výše úvěru – do 8 000 000 Kč
  – doba splatnosti do 8 let – nejpozději 
 do 30. 4. 2017 
  – úroková sazba – proměnná odvozená od 

1MPRIBOR
  Definici úrokové sazby PRIBOR – Pratur 

Interbank Offered Rate   označuje meziban-
kovní sazbu pro depozita v Kč nabízenou 
na českém  mezibankovním trhu prvotřídním 
bankám, publikovanou denně v 11  hodin 
dopoledne agenturou Reuters, fixovanou dva 
pracovní dny pře  datem podpisu smlouvy 
o úvěru, popř. stanovení úrokové sazby. 

  Pro úvěr se splatností 6 let 1měsíční PRI-
BOR+0,34. 

  Pro úvěr se splatností 8 let 1měsíční PRI-
BOR+0,54. 

 
2.20. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 

rozpočtové opatření č. 1. 

2.21. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
závěrečný účet města Protivína za rok 2010 
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Protivína za rok 2010. 

2.22. Zastupitelstvo města Protivín bere na 
vědomí 

  – závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí 
Písecko za rok 2010 

  – zprávu o přezkoumání hospodaření Dobro-
volného svazku obcí  Písecko za rok 2010. 

2. 23. Zastupitelstvo města Protivín bere na vědomí 
závěrečný účet  Dobrovolného svazku obcí Bla-
nicko-Otavského regionu za rok 2010, včetně 
výsledku přezkoumání hospodaření. 

 
2.24. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 

prodej pozemku p. č. 872/4, zahrada o vým. 
246 m2 v kú Protivín. 

2.25. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej pozemku p. č. 1101, trvalý travnatý 
porost o vým. 17 533 m2 v kú Chvaletice 
u Protivína. 

2.26. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku p. č. 705/2 o výměře 43 m2 v kú Mile-
novice manželům Soně a Milanovi Kučovým, 
bytem Protivín, Zámek 4 za cenu 4. 773, – Kč 
a uzavření kupní smlouvy dle přílohy. 

 
3.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku města Protivín, 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství ve městě Protivín.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
dokončení z 1. stránky

VYBRÁNO Z USNESENÍ 
RM DNE 27. 6. 2011

 
–  souhlasí s prodejem pozemku p. č. 705/2 

o vým. 43 m2 v kú Milenovice 
 a doporučuje zastupitelstvu města prodej 

předmětného pozemku ke schválení

–   byla seznámena s oznámením MUDr. Jelínko-
vé o ukončení nájemní smlouvy na pronájem 
zubní ordinace v čp. 13 na Masarykově nám. 
v Protivíně ke dni 31. 12. 2011 

 a souhlasí s pronájmem nebytových prostor 
– zubní ordinace od 1. 1. 2012 MUDr. Hesou-
nové

–  souhlasí s pronájmem bývalé prodejny v Male-
ticích panu Novákovi a uzavřením nájemní 
smlouvy na dobu určitou 2 let 

–  schvaluje návrh mandátní smlouvy o výkonu 
technického dozoru stavebníka a koordinátora 
BOZP na stavbě „Kanalizace Myšenec“ se 
sdružením MZ TENDER Písek 

 a pověřuje starostu města podpisem smlou-
vy 

–  schvaluje návrh mandátní smlouvy o výkonu 
technického dozoru stavebníka na stavbě 
„Obnova místní komunikace v osadě Myšenec 
po povodni 2009“ se sdružením MZ TENDER 
Písek

 a pověřuje starostu města podpisem smlou-
vy 

–  potvrzuje prověření aktuálnosti povodňového 
plánu dle zákona o vodách, § 71 odst. 6 zákona 
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpi-
sů

 potvrzuje prověření aktuálnosti členů povod-
ňové komise města ve složení:

 Jaromír Hlaváč (předseda), 
 Jan Jelínek (1. místopředseda), 
 Mgr. Věra Křišťálová (2. místopředseda), 
 Štefana Komrsková, Jaromír Sebera, Josef 

Veselý, Miroslav Rychtář, Dana Zoubková, 

pokračování na 7. stránce
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Jubilea se mají oslavovat. Zvláště 
jsou-li už pamětihodná. Přímo nás vybí-
zejí, abychom si připomenuli, čím člověk 
nebo spolek prospěl svému bližnímu či 
svému okolí. Takovou vzácnou příležitost 
si nemůžeme nechat ujít, vzpomínáme-li 
letošního hasičského výročí v Záboří. 

V době, kdy v Záboří ještě dávno nesví-
tili elektřinou a v hospodě U Balounů se 
pradědové slavnostně usnesli založit sbor 
se závazným slibem – Jeden za všechny, 
všichni za jednoho věrně sloužit hasičským 
ideálům. 

Přestože od onoho srpna 1891 uply-
nula spousta času a chalupy leckde kryté 
ještě došky nabraly moderní podoby, o nic 
nezestárlo odhodlání prvních průkopníků 
– chránit životy a majetky spoluobčanů. 

Z pečlivě vedených záznamů se dá 
snadno vyčíst, kolikrát vás burcovalo trou-
bení na poplach, a členové sboru, zprvu 
odkázáni na ruční stříkačku taženou koňmi, 
spěchali na pomoc nešťastným sousedům. 
Díky preventivním prohlídkám, jinde vět-
šinou už nedodržovaným, při nichž zábořští 
hasiči přátelskými rozmluvami upozorňují 
majitele domů na možné zdroje požáru, ve 
vesnici už pět let nehořelo. 

Z jednostranně tradovaného pohledu na 
hasiče jako odvážné bojovníky s plameny, 
se v roce 2002 posunulo jejich záchranářství 
k pomoci při katastrofické povodni. Čerpali 
vodu ze zatopených sklepů nejen v Záboří. 
Podíleli se i na evakuaci lidí v Protivíně a na 
pozdějším úklidu zpustošených domů. 

Ochrana lidí je sice jejich dobrovol-
nou, v každém případě nenahraditelnou, 
ale jestliže se zavázali k takové humánní 
službě, přece jen povinností. Ale zábořští 
hasiči brzy po založení svého spolku se 
ujali také společenského života. Nechali se 
zlákat i na jeviště k divadelním představe-
ním, vždy odehrávaným v něčí dobročinný 

prospěch nebo aby si pomohli k lepšímu 
vybavení. 

Při různých příležitostech se v obci 
sázely lípy svobody. V Záboří také, ale 
málokde vysázeli hasiči celý třešňový 
sad a později jej ještě rozšířili o další 
stromky za každého člena. Pod tíhou stáří 
však třešňovka, kam hasiči rádi vodili své 
návštěvy, sešla a volá po omlazení. Co se 
zatím nepodařilo na obecním Vrchu, to se 
daří v samotném sboru, v němž převahu 
tvoří už čtvrtá generace. 

Členem je každý druhý obyvatel malé 
vesnice jen o sto třiceti duších. Hasič je 
v každém stavení, v některých rodinách, 
jako u Márů jsou dokonce čtyři!

Už jen pamětníci vzpomínají na oblí-
bené plesy, které byly tak navštěvovány, 
že pomalu nebylo na parketu k hnutí. Nyní 
na ně navazují taneční zábavy i pod širým 
nebem, populární je posvícenský fotba-
lový turnaj, vítaným zpestřením zimního 
období se staly vepřové hody, když domácí 

zabijačky jsou nyní už velkou zvláštností. 
Mezi mladými je nálada i pro obnovení 
masopustního průvodu. Snad už napřesrok 
se maškary zase proženou vesnicí. 

Zábořští hasiči se rádi blýskli ukázkami 
svého výcviku na veřejnosti. Některý rok 
vystoupili i čtyřikrát. Tenkrát ovšem sbory 
mezi sebou nesoutěžily. Zápolení v požár-
ním sportu začalo až v šedesátých letech 
minulého století. Hned od počátku patřila 
a dosud patří zábořská družstva mužů a žen 
k nejlepším na píseckém okrese. 

Naproti hasičské zbrojnici má sbor 
své muzeum. Početností svých exponátů 
není příliš rozsáhlé, nicméně i z předmětů 
a dokumentů posbíraných po vesnici si 
člověk může učinit představu o zábořském 
sboru v jeho sto dvacátém roce trvání. 
Jubileum má člověku připomenout, co 
všechno dobrého vykonali hasiči. V tra-
dici pokračují jejich synové a dcery, kteří 
o sobě nechávají vědět, když je nejvíc 
potřebujeme. Jan Chmelík

K NAROZENINÁM 
ZÁBOŘSKÉ DRUŽINĚ 
FLORIÁNOVĚ

Strojník Pavel Krejčí při opravě hasičské stříkačky SIGMUND z roku 1938. 

120 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁBOŘÍ
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Samozřejmě lidí, kteří s přírodou až 
bytostně cítí, je v Protivíně hodně, mno-
hem víc, než jen těch čtyřicet padesát 
„skalních“, hlásících se k trampování. Ač 
jsou většinou už za zenitem své-
ho mládí, od pětatřiceti nahoru, 
stále v nich přetrvává oddanost 
přírodě a neutuchající touha po 
volnosti a přátelství. Své vyznání 
uložili do romantické „Trampské 
mše“, oslavující oheň jako oltář 
trampů a totem coby trampský 
kříž. 

Kromě Oly Nevady, který mši zazpíval 
při vernisáži výstavy, vzal kytaru do rukou 
také dlouholetý šerif Petr Sládek, s jehož 
fejetony o putování přírodou se máte mož-
nost seznamovat v našich listech. 

 Tramping v Protivíně má starší tradi-
ci, než za jak dlouhé trvání se toto hnutí 
v republice považuje. Silně se rozšířilo 
v třicátých letech minulého století za 
hospodářské krize a velké nezaměst-
nanosti. Už ale dříve, v prvních pová-
lečných letech, se ujalo v našem městě, 
jak vyplývá ze vzpomínky profesora 
Joži Jaro, které v Almanachu spolku 
studentů „Chelčický“ vyhledal František 
Wolf. Později oblíbený středoškolský 
profesor, za německé okupace pronásle-
dovaný nacisty, sugestivně popsal, jak 
„jedenáct šohajů“ se vypravilo na tramp 
Šumavou. 

 Ač vzpomínka není datována (v Alma-
nachu vyšla v roce 1937), dá se předpoklá-
dat, že oněch „jedenáct udatných jonáků“ 
se vydalo na první cestu kolem roku 1920. 
Přestože tedy není znám přesný prvopočá-
tek zdejších trampů, jejich pokračovatelé 

se shodli, že kulaté výročí – devadesátiny 
– oslaví právě letos. 

 K slavnému jubileu přichystali výsta-
vu v Informačním centru na Masary-

kově náměstí. Podařilo se jim 
soustředit slušný počet fotografií, 
dokumentů a výstřižků z novin 
a časopisů, vlajek a „camrátek“, 
suvenýrů rukodělně zhotovo-
vaných z přírodních materiá-
lů k rozdávání na památku při 
potlaších, že podávají plastický 

obraz o činnosti táborníků. Přitom některé 
události se udržely v povědomí jen díky 
děděnému ústnímu podání. 

Vlastně už historií jsou i vzpomínky 
současníků, jak na oblíbená místa, kupří-
kladu k hradu Hus, do Záblatí, Arnoštova, 
k pramenům Blanice, se sjížděli v plně 
obsazených dvou posledních vagónech 
červených motoráků. Tolik prý jich býva-
lo! To ještě neměli „spacáky“, na noc pod 
širákem se halili pod dekami do celt. 

Někteří už se sotva poznávali na 
zažloutlých fotografiích. Bylo mezi nimi 
i několik žen, jako ostatně všichni trampo-
vé dostaly přezdívky, Bojda, Jana, Beruška 
… Pět „děvčat“ založilo dokonce svou osa-
du s příznačným názvem „Staré větve.“

Také manželé Soukupovi mají už kus 
života za sebou, trampují-li už čtyřicet 
let. Jako T. O., trampové samotáři, pořád 
dojíždějí na Zlatou řeku k Dobříši. Nepatří 
tedy k žádné z pěti osad, které se prezen-
tují na výstavě, dokládajíce tak popularitu 
hnutí v Protivíně s mnoha příznivci. Po 
listopadové revoluci se však pro názoro-
vé odlišnosti trampové rozdělili. Jedna 
část se představuje v kaplance, druhá má 

PŘÍRODA SE JIM STALA DRUHÝM DOMOVEM 
fotografickou výstavu „Za skrytou krá-
sou – stopou tuláků“ ve vestibulu Domu 
kultury Protivín. 

 V každém případě trampové, jak se 
může volně přeložit jejich americko-
an glický název jako „tuláci, co chodí 
pěšky“, tvoří nezanedbatelnou součást 
protivínských tradic, která je zařazuje 
k praktikujícím – tedy ne jen slovním 
– ochráncům přírody. Ta si je tak podma-
nila, že jí stále zůstávají věrni a dálkám 
neodolávají, třebas někdy jen při kyta-
ře… Jan Chmelík

Na vernisáži výstavy v kaplance. Foto ing. H. Mašindová. 
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Bc. Jaroslava Fialová, Ing. Miloslav Koza, 
Ferdinand Pišinger, Dana Tomšovicová, Jaro-
slava Říhová, Václav Šupitar, Josef Kovářík, 
Ilona Uhlířová, Leona Schwemmová, Marie 
Kuželová, Svatava Nečasová (zástupci členů 
povodňové komise byli také prověřeni – beze 
změny a jsou přílohou povodňového plánu 
města)

 bere na vědomí ověření lokálního varovacího 
systému (LVS) na řece Blanici, dodaný společ-
ností Fiedler-Mágr České Budějovice a ověření 
kontaktů na tuto společnost

 bere na vědomí ověření zanesení členů 
povodňové komise do tohoto systému

–  schvaluje
 – zápis ručně psané kroniky za rok 2010 
 – přílohovou část ke kronice vedené za rok 

2010
 – fotografickou část ke kronice za rok 2010 
 ukládá MěKS otevřít jednání s panem Hoto-

vým a zjistit cenovou nabídku na vyhotovení 
publikace fotografií Protivína u příležitosti 
730. výročí první zmínky o Protivínu

 ukládá odboru výstavby, dopravy a ŽP otevřít 
jednání s panem Peclem a zjistit cenovou 
nabídku na dotisk publikace Naučné stezky 
na Protivínsku

–  vybrala na základě vypsaného výběrového 
řízení na realizaci akce „Protivín – dostavba 
levobřežní kanalizace“ firmu KOČÍ a. s., 
K Lipám 132, Písek 

–  vybrala na základě vypsaného výběrového 
řízení na realizaci akce „Kanalizace Myšenec“ 
firmu Š+H Bohunice s. r. o. Temelín 3

RADA MĚSTA NA SVÉ SCHŮZI 
DNE 8. ČERVNA 2011

–  souhlasila s povolením výstavy drobných 
hospodářských zvířat ČSCH ZO Záhoří na 
pozemku p. č. 784/3 kú Protivín v době konání 
protivínské pouti dne 31. 7. 2011 

 a zároveň souhlasila s poskytnutím finanční 
podpory ČSCH ZO Záhoří ve výši 3 500 Kč na 
realizaci této výstavy 

–  byla seznámena se zápisem z místního šet-
ření ze dne 19. 5. 2011 a vyjádřením OVDŽP 
MěÚ Protivín ze dne 31. 5. 2011 s tím, že 
se k problematice vytékající odpadní vody 
na pozemek p. č. 446/1 kú Myšenec vrátí 
po dořešení v současné době probíhajících 
jednání ohledně vybudování kanalizace v obci 
Myšenec 

 a uložila finančnímu odboru – správě majetku 
informovat p. Holečka ve smyslu tohoto usne-
sení 

–  byla seznámena se zápisem z jednání komise 
pro posuzování majetkových převodů ze dne 
23. 5. 2011 

–  byla seznámena s protokolem z jednání hod-
notící komise na výběr dodavatele „Přepojení 
kotelen čp. 890, 891, 892, 32, 33 na kotelnu 
Družstevní čp. 631“

 a vybrala jako dodavatele akce „Přepojení 
kotelen domů čp. 890, 891, 892, 32 a 33 na 
plynovou kotelnu Družstevní čp. 631“ firmu 
ČerTop s. r. o. Dobrá Voda 

 pověřila starostu města podpisem smlouvy

RADA MĚSTA ZASEDALA
dokončení ze 4. stránky

MASÁŽE 
 sportovní 
    kondiční
      rekondiční 
       reflexologie 

OBJEDNÁVKY 
telefonem 775 961 562 

e-mail: vaclavcingros@seznam.cz
Po dohodě je možnost 
i v domácím prostředí. 

Děkuji Sboru dobrovolných hasičů Milenovice za operativní zapůjčení čerpadla 
při zaplavení našeho pozemku. 
Bydlíme v Protivíně, ulice Chelčického, naproti odbočce k „Velkému splavu“. 
Dne 3. 6. 2011 se v odpoledních hodinách nad městem přehnala několikaho-
dinová bouře se silným deštěm. Vodu z přilehlých zemědělských pozemků má 
odvádět vodoteč, která podchází propustem silnici a pokračuje k řece Blanici. 
V poslední době nevhodný způsob obhospodařování zemědělských pozemků 
způsobuje splavování ornice a odtékání veškeré vody z polí. 
Roura průměru 60 cm při větších deštích nestačí, silnice svou klopenou zatáč-
kou vytváří přehradu, voda se otáčí a zaplňuje údolí po těžbě cihlářské hlíny 
na našem pozemku. Zatopila nejen jeho velkou část, ale hlavně i studnu, která 
je pro nás jediným zdrojem pitné vody. 
Díky okamžité pomoci Sboru dobrovolných hasičů Milenovice jsme mohli 
započít s čerpáním vody, a tak zabránit ještě horším následkům. Čerpání zka-
lené, hnojivy kontaminované a zapáchající vody, jenž zaplavila cca 2 000 m2 
pozemku až do výše 1 m, trvalo několik dnů. 
Přestože Správa a údržba silnic Písek pročistila nyní příkopy u silnice, propus-
tek zřejmě nikdo nezvětší a my budeme při každé bouřce sledovat s obavami, 
zda voda stačí pod silnicí protékat.  Ing. Helena Mašindová

 a zároveň doporučila zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření 

–  souhlasila s povolením jednorázové hudební 
akce v areálu pivovaru Protivín – zahradní 
restauraci Belveder v termínu 29. a 30. 7. 2011 
do 02.00 hodin

–  souhlasila s povolením jednorázových hudeb-
ních akcí v areálu pivovaru Protivín – zahradní 
restauraci Belveder v termínech 1. 7., 9. 7., 23. 
7., 12. 8. a 26. 8. 2011 do 02.00 hodin

PEDIKÚRA
Simona Rychlá

docházková služba
do domu a okolních obcí

mobil 606 621 628
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Výstava Nosorožci – pamětníci třetihor v protivínské 
kaplance se zástupcům renomované společnosti Nati-
onal Geographic natolik zalíbila, že vyzvali Zoologické 
muzeum Protivín ke spolupráci, jejímž výsledkem je 
výstava Afrika – divočina v srdci, slavnostně otevřena 
29. června v Českém Krumlově. Tato výstava je třetí 
a zatím největší kolekcí fotografií společnosti National 
Geographic v České republice. Přibližně sto padesát 
velkoformátových fotografií představuje Afriku divokou, 
krutou i krásnou, Afriku, ve které se loví, zabíjí, ale i žije, 
slaví a užívá. 

Bohatá fotografická část výstavy je doplněna uni-
kátními exponáty z africké přírody, velkým akváriem 
s endemitickými rybkami z jezera Malawi, stálou pro-
jekcí atraktivních filmových záběrů National Geographic 
a výstavou kamenných soch ze Zimbabwe. Významnou 
součástí výstavy je také instalace lebek tzv. „velké afric-
ké pětky“, tj. lebka slona, nosorožce, kaferského buvola, 

lva a levharta, kterou doplňují další lebky, např. gorily 
nížinné, krokodýla nilského nebo žirafy. Všechny lebky 
vystavuje Zoologické muzeum Protivín. 

Výstava je instalována v působivém prostředí Minorit-
ského kláštera a návštěvníkům tak otevře i další, běžně 
nepřístupný, pozoruhodný, středověký objekt, včetně 
kaple s českokrumlovskou „černou madonou“. Výstava 
je v efektním kontrastu s gotickou prostorou instalována 
na přírodních materiálech, spolu s emotivní hudbou 
komponovanou speciálně pro tuto příležitost přináší 
opravdu hluboký a emotivní zážitek. 
Navštívíte-li v letních a podzimních měsících Český 

Krumlov, přijďte se podívat. Výstava potrvá do 30. 

října 2011, denně od 10 do 18 hodin. 

Olga Procházková, 
Zoologické muzeum Protivín

AFRIKA – divočina v srdci
Výstava 
National Geographic 
a Zoologického muzea Protivín
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neděle 14. srpna v 19 hodin
USA Premiéra  
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA

Akční (sci-fi) drama. Již pátý díl úspěšné filmové série o superhrdinech 
z komiksů X-Men společnosti Marvel Comics. Odehrává se v polovině minu-
lého století. V době, kdy mladý Charles Xavier a Erik Lensherr byli velmi 
blízcí přátelé a teprve odkrývali své jedinečné schopnosti. V době studené 
války, kdy společně s dalšími mutanty museli čelit největší hrozbě, jakou kdy 
lidstvo poznalo. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 110 minut, vstupné 75 Kč

středa 17. srpna v 19 hodin
USA  Premiéra
PAUL

Komedie. Nedali byste si blízké setkání? Paul je mimozemšťan z Oblasti 
51. Ano, to je to nejstřeženější místo v Americe, kde před 60 lety údajně přistálo 
UFO. Celou tu dobu vládci světových mocností Paula informačně vytěžovali. 
Už nemá co říct a začíná mít strach, že by se mu mohli vědci „podívat nejen 
na zoubek“...
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 104 minut, vstupné 75 Kč

neděle 21. srpna v 19 hodin
USA  Premiéra 
PRINC A PRUĎAS

Fantasy komedie. Zatraceně vtipná a povedená urážka všech pohádek a fan-
tasy příběhů. Příběh dvou královských bratrů, z nichž jeden oplývá rytířskými 
ctnostmi, zatímco tomu druhému zcela chybějí. Přesto tvoří údernou dvojku, 
která je pro záchranu krásné panny ochotná podstoupit mnohá nebezpečí, tedy 
pokud to nebude příliš bolet. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 102 minut, vstupné 75 Kč

středa 24. srpna v 19 hodin
USA  Premiéra
ŽENY SOBĚ

Komedie. I komedie pro holky může mít koule. Rozlučka se svobodou se může 
nepěkně zvrhnout. Neplatí to jen pro pány, podobným předsvatebním martýriem 
jako v Pařbě ve Vegas můžou projít i ženy. Zvlášť když je největší kamarádka 
nevěsty magnet na katastrofy, který dokáže i tak prostou věc, jakou je výběr 
svatebních šatů proměnit v horor. Ve filmu exceluje nejpopulárnější a nejzábav-
nější komička současnosti Kristen Wiig (Zbouchnutá, Kopačky). 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 125 minut, vstupné 75 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < <
neděle 28. srpna v 17 hodin
USA  Premiéra
KUNG FU PANDA 2

Animovaná komedie. Nejlínější tvor pod sluncem, chlupatý pandí chlapík Po, 
překonal sám sebe, naučil se kung fu a zachránil rodné údolí před zlosynem 
Taj Langem. Tady by mohl osud skončit, kdyby se z filmu Kung Fu Panda 
nestal celosvětový fenomén. V Poově životě je stále co odhalovat. Například 
přemýšleli jste nad tím, jak je možné, že je jeho tatínkem houser? Hrají Saša 
Rašilov, Otakar Brousek st., Nela Boudová a další. 
Mládeži přístupný, dabováno, 91 minut, vstupné 60 Kč

středa 31. srpna v 19 hodin
USA  Premiéra
PAŘBA V BANGKOKU

Komedie. V pokračování úspěšného filmu Pařba ve Vegas jedou nerozluční 
kamarádi Phil, Stu, Alan a Doug do exotického Thajska na Stvovu svatbu. Po 
nezapomenutelné rozlučce v Las Vegas nenechá tu nic náhodě a naplánuje 
zcela bezpečnou a poklidnou pozdní snídani. Jenže ne vše se vždy děje podle 
plánu…
Mládeži od 12 let přístupný, 100 minut, vstupné 65 Kč

DOVOLENÁ OD 1. DO 13. SRPNA

● Straňanka ● BLUE EFFECT ● MILAN SCHELINGER band ● 
● Tleskač ● Bára Basiková a BASICBAND ●

Dřevorubecká show  s mistrem Evropy a vícemistrem světa Martinem Komárkem

Velká fireshow  INFINITOS Praha

Divadlo ELF Praha, Kamarádi Brno, Pavel Vangeli & Divadlo s loutkami Roztoky

sobota 27. srpna 2011 od 12.30 hodin – zámek Protivín

Městské slavnosti protivínské – „ZÁMECKÉ BABÍ LÉTO“
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HYPOTÉKA 
BEZ REGISTRU

– žádné poplatky předem

– vyplácíme exekuce

– možnost 
kdykoliv doplatit bez sankcí

– vhodné na konsolidaci dluhů

– vyřídíme za vás 
vše s exekutory i na katastru

– stále zůstáváte 
majitelem nemovitosti

– nedíváme se do registru

telefon 602 739 116

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

– půjčky 
od 5 tisíc do 50 tisíc korun

– bez poplatku předem

– bez nahlížení do registru

telefon 602 259 739

Měsíc červen se stal pro naši školičku, 
díky svému programu, opravdu boha-
tým na zážitky. Naše první návštěva nás 
zavedla do místní Krokodýlí ZOO. Zde 
si měly děti možnost prohlédnout nejen 
živé krokodýly, ale také vajíčka umístěná 
v inkubátoru, expozici jedovatých hadů 
či želvy. 

Dne 13. června se naši předškoláci 
slavnostně rozloučili s mateřskou školou 
u pana starosty. Naše školka se s nimi roz-
loučila i tento rok kouzelnou nocí. V tento 
zmíněný den, úterý 28. června, jsme se 
sešli v odpoledních hodinách, abychom se 
vydali za pokladem Inků. U připraveného 
totemu jsme si navlékli vyrobené čelenky 
a s bojovným pokřikem se vydali na školní 
zahradu, kde na nás čekalo týpí s instruk-
cemi k pokladu. Za jeho nález si všechny 
děti zasloužily sladkou odměnu. A co nás 
ještě čekalo? Společně jsme povečeřeli 
v zahradě, zahráli si spoustu her a vydali 
se do třídy na pohádku a již zmíněnou 
kouzelnou noc. Celý tento večer se všem 
dětem velice líbil, a proto doufáme, že 
na něj i na naši školku budou s radostí 
vzpomínat. (viz foto nahoře) 

V úterý 21. června nás v dopoledních 
hodinách navštívili také sokolníci s dravci. 
Sokolníci dětem vyprávěli o životě dravců, 
prozradili jim o nich mnoho zajímavostí 
a ukázali, jak se nechají držet na ruce, 
pohladit, nebo umí přilétnout na zavo-
lání... Tento naučný program se dětem 
velice líbil. Těšíme se proto na další 
setkání s nimi, aby i naši noví školáčci 
měli možnost seznámení se těmito dravci. 
(viz foto vpravo)
Krásné a pohodové léto Vám všem přeje 
celý kolektiv 2. MŠ Protivín.

LETNÍ ZPRÁVIČKY 
Z DRUHÉ MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY... 
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Korovec jedovatý 
(Holoderma suspectum)  ①
žije v pouštních oblastech jihu USA 
(Nevada, Utah) a v Mexiku. Jed způso-
buje strašné bolesti. Je černý s oranžo-
vými či žlutými skvrnami a pruhy, dorůs-
tá délky okolo 0,5 m. Za normálních 
okolností není jeho jed pro zdravého 
člověka smrtelný. ①
Víte, že: Z jeho slin se pokouší Ameri-
čané vytvořit lék proti cukrovce? 

Plán práce Občanského sdružení zdra-
votně postižených počítá pro rok 2011 
se třemi valnými hromadami. Druhá 
se konala 28. června za velmi dobré 
účasti členů. 

V úvodu Mgr. Věra Piklová dokon-
čila rokem 1945 svůj zajímavý cyklus 
o minulosti Protivína. Dále Mgr. Franti-
šek Muzika seznámil přítomné s činností 
výboru za uplynulé dva měsíce (od první 
valné hromady) a hovořil o plánech do 
konce letošního roku. V květnu se usku-
tečnil zájezd na jarní HOBBY do Českých 
Budějovic. Tradičně byl plně obsazený 
spokojenými účastníky. 

Na září se připravuje zájezd do dalšího 
krásného koutu naší země – do Slavonic 
a Telče. Vyjde-li počasí, bude to určitě 
krásný zážitek. 

Výbor se stále pokouší obstarat vstu-
penky na kvalitní a pro vkus seniorů vhod-
né divadelní představení. Přes celou řadu 
jednání paní Evy Vyhnalové s Jihočeským 
divadlem v Českých Budějovicích se to 
vzhledem k repertoáru divadla zatím nepo-
dařilo. Nyní snad svítá naděje – na podzim 
bude uváděna činohra W. Shakespeara 
„Kupec benátský“ a při iniciativě paní 
Vyhnalové se snad podaří obstarat vstu-
penky a zorganizovat zájezd. Tím by byla 
splněna kulturní část našeho plánu. 

Zdravotní péče o naše členy spočívala 
v zakoupení poukázek na masáže a pedikú-
ru. Pro rok 2011 jsou poukázky vyčerpány. 
Paní Anna Skalová informovala o placení 
členských příspěvků. Ke konci června jsou 
všechny příspěvky zaplaceny. 

Pan Muzika popřál přítomným člen-
kám – paní Emilii Kocové a paní Anně 
Kuškové, které v roce 2011 dosahují 
80 let věku. Blahopřejeme!

Součástí dlouhodobého plánu našeho 
občanského sdružení jsou návštěvy sta-
rých a nemocných členů. 

V následujícím roce bychom neradi 
v jakémkoli směru omezili své plány, ale 
jako všude, i v naší organizaci, se nejedná 
jen o snahu lidí, ale o finanční zajištění. 
Zatím se bráníme navýšení členských 
příspěvků a jsme závislí hlavně na dotaci 
města. Letos nám Město Protivín snížilo 
příspěvek o 5 000 korun. Tato skutečnost 
nás zaskočila a nevíme, zda se nám podaří 
vzhledem ke všude stoupajícím cenám 
určitý vžitý standart udržet. Zdá se, že 
rovnice – méně peněz a stejná úroveň 
služeb – nemá řešení. Snad budeme mít 
o situaci větší přehled a doufejme, že i víc 
optimismu na sklonku roku na třetí valné 
hromadě. 

Zatím přejeme všem členům hezké 
a spokojené léto a těšíme se na shledání 
na valné hromadě v prosinci. 

Za výbor OSZP v Protivíně
Zdeňka Vojtová

Sklípkan pavouk
netká sítě, pavučinu používá při 
rozmnožování, k vytvoření kokonu 

MUZEJNÍ STŘÍPKY 
Něco málo o exponátech 
Exotické přírody
v Památníku města Protivín

DRUHÁ 
 VALNÁ 
  HROMADA

a při svlékání. Tento noční tvor Severní 
Ameriky dokáže ulovit i žáby, ještěrky 
nebo malé ptáčky. Klepýtkem probodne 
kořist, jedem vstříknutým do těla kořisti 
tuto ochromí. Jeho jed není pro člověka 
nebezpečný.  
Víte, že: Zbytky kořisti-kosti, kůže-zfor-
muje do pravidelné kuličky a odhodí? 

Lenochod dvouprstý 
(Cheloepus didactylus) ②
žije ve Venezuele, Brazílii... V České 
republice je chován v pěti ZOO. Váží 
6 až 8 kg, měří 60 – 64 cm. Jeho opačně 
rostoucí srst ho chrání před deštěm. 
Víte, že: Díky svému pomalému meta-
bolismu se vyprazdňuje jedenkrát za 10 
dní? I po „smrti“ se ještě nějakou dobu 
drží své větve? 

Monarcha stěhovavá
Tito krásní motýli každý rok na podzim 
migrují ze Severní Ameriky a Kanady 
do malého lesa v Mexickém zálivu za 
potravou a teplem. Uletí v hejnech až 
3200 kilometrů. Při letu se řídí polohou 
Slunce, v oku má sluneční senzory. 
Víte, že: Jejich mozek je menší než 
zrnko máku, přesto nezabloudí? 

Martináč 
žije v jihovýchodní Asii. Druh Attacus 
atlas je největší motýl světa. Motýl 
potravu nepřijímá, nemá trávicí ústrojí. 
Jeho housenky žerou listy ptačího zobu, 
šeřík. Zakuklení trvá 4 až 6 týdnů. 
Víte, že: Rozpětí jeho křídel je až 
24 cm?

➊

➋
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V sobotu 25. června proběhly v Belve-
deru v Protivíně další dvě akce pořádané 
naším občanským sdružením. Pro děti jsme 
pozvali Viktora Ambrože, ředitele ZOO par-
ku Dvorec, který přijel předvést a představit 
exotické živočichy, které chovají. Jednalo se 
o pokračování našich aktivit zaměřených na 
děti předškolního a školního věku, kdy po 
seznámení se sladkovodními živočichy ve 
Vodňanech jsme pro ně zajistili nahlédnutí 
do světa zvířat cizokrajných. Těší nás zájem, 
který projevujete o naše akce, a proto bude-
me v těchto aktivitách pro děti pokračovat 
i po prázdninách, kdy se pokusíme zpestřit 
dětem vstup do nového školního roku. 

 Odpoledne a večer se pak v Belvede-
ru konala charitativní akce Koncert pro 
sokolovnu. Na koncertě vystoupily místní 
kapely (Araxa, Ilegal Band, Krypton) i další 
kapely z Jihočeského kraje (Garant). Jako 
hlavního hosta večera jsme si přichystali 
kapelu Brouci band, špičkovou Beatles 

revival kapelu. Koncertu se zúčastnilo 
přes 160 platících diváků a někteří na akci 
přispěli i přímo na obnovu sokolovny, za 
což od nás dostali na památku tričko. Díky 
celé akci můžeme na účelový fond pro 
rekonstrukci sokolovny poslat dalších cca 
18 000 Kč. Děkujeme proto všem, kteří se 
koncertu zúčastnili a rovněž moc děkujeme 
všem účinkujícím, díky kterým mohla akce 
proběhnout. 

Více fotografií ze soboty můžete najít 
na našem webu (www.proprotivin.cz) nebo 
na facebooku. 

Občanské sdružení Společnost pro roz-
voj Protivína bude pokračovat v aktivitách 
na pomoc městu s rekonstrukcí sokolovny 
a toto téma budeme spojovat s akcemi, 
které pro vás připravíme. Vedle toho se naše 
sdružení snaží získat i další prostředky na 
obnovu sokolovny. 

Za Společnost pro rozvoj Protivína
Ing. Jiří Morávek

Správná odpověď na červnovou 
fotohádanku: Plastika se nachází 
na budově 2. Mateřské školy Protivín. 
Vítězem losování se stal pan Václav 
Koc z Protivína. Blahopřejeme!

Otázka pro letní kvíz je podobná, 
jako v minulých měsících: 
Na kterém místě v Protivíně se 
nachází tento altánek? 
Na vítěze opět čeká symbolická výh-
ra v Infocentru na náměstí. 
Těšíme se na správné odpovědi, kte-
ré můžete zaslat do konce srpna na 
e-mail infocentrum@muprotivin.cz 
nebo nám svou odpověď přijďte sdě-
lit osobně.

Už to vypadalo, že se snad nebude ani 
konat. Den dětí se slaví 1. června, jenže 
Pastelka si připravila odpoledne plné her 
až na 15. hodinu. Hodinu předtím se ovšem 
tak rozpršelo, že bychom mohli uspořádat 
leda vodní hrátky. Na ně ovšem nikdo 
nebyl připraven a teplo také zrovna nebylo. 
Přesunuli jsme ho tedy o týden. S napětím 
jsem sledovala, jaké hlásí počasí a co na to 
satelitní snímky. Úsměv na tváři mi zmizel, 
když jsem zjistila, že zrovna v 15 hodin má 
tady pršet. Neporučím větru ani dešti, ale 
v duchu jsem se modlila, aby nás ten déšť 
minul. Vše jsem nachystala a hraní vypuklo. 
Děti si na 11 stanovištích vyzkoušely disci-
plíny jak sportovní, tak i takové, které slouží 
k procvičování jemné motoriky. Ačkoliv 
tento den byl zaměřen spíše na děti do 6 let, 
přesto si přišlo zasoutěžit i několik školáků. 
Asi za hodinu nás sice vyhnala průtrž mra-
čen, troufám si však tvrdit, že ten, kdo stihl 
přijít, měl možnost si to pořádně užít. 

Mgr. M. Šálková

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

Fotografie Mgr. Pavel Koc 

SPOLEČNOST PRO ROZVOJ PROTIVÍNA USPOŘÁDALA...

DĚTSKÝ DEN 
S PASTELKOU
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V sobotu 11. června 2011 se usku-
tečnila v Protivíně klubová výstava 
českých fousků prof. Ing. Františ-
ka Sekyrky. Výstava byla pořádána 
k 115. výročí založení Spolku pro ohaře 
hrubosrsté – český fousek pro Králov-
ství české se sídlem v Písku, o jehož 
založení se zasloužil právě Ing. Sekyr-
ka. Tento spolek byl první, kdo dal 
název českým psům „ český fousek“ pro 
nepřehlédnutelný výrazný fous. 

Výstava se pořádala v rozlehlém par-
ku pod protivínským zámkem a sešlo se 
zde 213 českých fousků. Sbor rozhod-
čích zvládl tento velký počet dle časo-
vého programu pod přísným dohledem 
vrchní rozhodčí paní Tiché. Zahájení 
provedl ředitel výstavy pan ing. Václav 
Sobolík pod rozlehlým staletým dubem 
a přivítal čestné předsednictvo včetně 
předsedy klubu českých fousků pana 
ing. Morbicera. 

Psi byli rozděleni do 4 kruhů dle 
jednotlivých kategorií a i na rozdělení 
psi a feny. Na závěr výstavy bojovali 
jednotliví vítězové kategorií o nejkrás-
nějšího psa výstavy s titulem BOB. 
Vrchní rozhodčí určila na tento titul 
fenku Cilku z Debce mladé majitelky 
Blanky Sobolíkové. 

Na závěr výstavy předala paní 
ing. Jana Horová-Kuhnová zlatý Hous-
kův vůdcovský odznak, propůjčený 
od bývalého hlavního poradce chovu 
MUDr. Rušavého panu Vochutovi z Pís-
ku za jeho celoživotní přínos pro chov 

Středa 29. června byla v Pastelce 
poněkud náročná. Dopoledne skládaly 
maminky test z počítačových kurzů, které 
pro ně dělala Attavena, o. p. s. Po nároč-
ném studiu a testu jsme zašly s lektorem 
na oběd. Mimochodem, všechny mamin-
ky uspěly. 

V 16 hodin byla už pro malé děti při-
pravena šipkovaná. Děti se s maminkami 
i babičkami vydaly na cestu za pokla-
dem, která ovšem nebyla nijak jednodu-
chá, protože musely najít zprávy a splnit 
všechny úkoly, než se dostaly k samot-
nému pokladu. Ten byl ukryt na zahradě. 
Nakonec si děti našly i buřty, které jim 
chtěl sníst jeden zlý pán, a protože mu to 
nebylo dovoleno, schoval jim je. Děti však 
pátraly jako správní detektivové a měly 
oči na stopkách. Když je našly, s velkou 
radostí přinesly krabici, v níž byly buřty 
na opékání. Ohněm jsme potom završili 
hledání a vlastně i konec školního roku. 

Mgr. M. Šálková

KLUBOVÁ VÝSTAVA ČESKÝCH FOUSKŮ V PROTIVÍNĚ

českého fouska. Odchoval do svých 
80 let, které právě letos slaví, celkem sto 
vrhů štěňat, která se uplatnila v chovu. 

Můžeme konstatovat spokojenost 
s bezproblémovým průběhem výsta-
vy. Ukázal, že český fousek je opět 

na vzestupu. Sešli se zde psi a feny 
odpovídající standartu ČF a o to jde, 
aby toto národní plemeno se staletou 
historií bylo i nadále ozdobou české, 
ale i evropské kynologie a myslivosti 
vůbec.  Ing. Jana Horová

Vítěz plemene (BOB): – Katalogové číslo 65 – Cilka z Debce, ČLP/CF/59858, 
13. 03. 2009 – O: Mak z Hvízdalky, M: Ajda z Debce – CH: Mráček Jiří, Maj: 
Sobolíková Blanka, Ve Školce 776, 398 11 Protivín – Ocenění: výborná 1, 
CAC, Klubový vítěz 2011, Vítěz plemene (BOB).

ŠIPKOVANÁ
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Co takové osvědčení pro vás zname-
ná?

Musím se přiznat, že mě to hodně 
překvapilo. Nikdy mě ani nenapadlo, že 
by se někdo mohl zajímat o mé dekora-
tivní perníčky. Ale postrčil mě k tomu 
pan Rothbauer, který mě přesvědčil, 
abych se o tento certifikát ucházela. 
Jsem ráda už proto, že se jen neho-
voří o nutnosti podporovat regionální 
ekonomiku, ale skutečně se jí věnu-
je pozornost. Certifikát totiž dostalo 
dalších šestatřicet drobných výrobců 
ze Strakonicka, Vodňanska a Písecka. 
Co děláme, není tovární výroba, co se 
koupí v nějakém supermarketu, ale jsou 
to ručně zhotovené produkty, vesměs 
vycházející ze zdejších tradic. 
Vy jste vyučená pekařka nebo cuk-
rářka?

Vůbec ne. Jsem technička, absolvent-
ka elektrotechnické průmyslovky v Písku 
a pořád jsem zaměstnaná v technickém 
oboru. Pracuji v jednom píseckém závo-
dě na výrobu dílů pro automobilový prů-
mysl. 
Jak tedy perníčky ovlivnily váš život? 
Odkoukala jste jejich pečení doma, od 
babičky, maminky?

Jsem naprostý samouk. Naučila jsem 
se je dělat úplně sama. Vždy se mi líbily 
výrobky vychazející z lidové kultury. 
V nějakém časopise jsem viděla perníč-
ky na fotografiích a přečetla si návod, 
jak se dělají, a tak jsem to zkusila. Jenže 
podle prvního receptu se mi moc nepo-
vedly. Prostě se mi předpis nešikoval. 
Těsto bylo lepivé a nedrželo po upe-
čení tvar. V prvním zaměstnání jsem 
se však dostala mezi kolegyně, které 
skoro všechny měly už vnoučata, takže 
byly zkušené kuchařky a znaly spoustu 
receptů. I na perník. Zkusila jsem tedy 

jeden, který mi doporučily, a tak se mi 
osvědčil, že podle něj dělám dodneška. 
Ani se mi nechce věřit, že je tomu už 
pětadvacet let…
Můžete se o ten návod podělit s našimi 
čtenářkami, nebo je to výrobní tajem-
ství?

Klidně vám ho řeknu, jen ať si ho žen-
ské zkusí. Těsto se zadělá z medu, hladké 
mouky, cukru, přidají se vejce, kypřidlo 
a samosebou koření. To si melu sama 
z badyánu, anýzu, fenyklu, hřebíčku, 
nového koření a kardamonu. Těsto ještě 
obarvím kulérem, aby bylo tmavší. Ple-
chy, jak taky přikazuje tradice, vymažu 
včelím voskem. Navíc to krásně voní. 
Nestor jihočeských perníkářů Miroslav 
Pelikán radí přidat do pravého jihočes-
kého perníku i vodu a marmeládu. 

To jsem nezkoušela, i když jsem si 
kolikrát říkala, že zkusím také jiný recept. 

Pořád však mi na expe-
rimenty nezbývá čas. 
Perníčky ho totiž zabe-
rou víc, než by si člověk myslel. Obvykle 
na začátku týdne si těsto zadělám, pak ho 
nechám dva tři dny ležet, zkrátka odpo-
činout, a v sobotu a v neděli peču. To mi 
zabere skoro celý den, protože zadělávám 
rovnou ze dvou kil mouky. Z placek pak 
vykrajuji různé tvary. 
Používáte tvořítka, jako když se dělá 
vánoční cukroví, nebo také formy?

Perníky vtlačené do forem jsem vidě-
la poprvé už dávno. Na nějaké výstavě 
v Písku, a tak se mi zalíbily, že jsem 
babičce koupila tvarovaný perník – krás-
nou Madonu. Mám dokonce několik 
ručně vyřezaných forem od pana Kva-
pila z Hořic v Podkrkonoší. Je zajímavé, 
že jako já nejsem profesionálka [pozn. 
redakce: řekněme lidová umělkyně], také 

O PROTIVÍNSKÉ PERNÍKÁŘCE Z DOMU
Bodejť by to tam nevonělo, když až opojné aróma koření tak vzácného, že se o něj sváděly i námořní bitvy, jelikož z jeho 
vývozu bohatly orientální země, obsahuje – perník. Kdy do jeho těsta, jež vynalezl již pravěký člověk, spojil-li mouku 
s medem a směsí plnil hliněné formičky, začal přidávat skořici, hřebíček, badyán, zázvor, anýz, ba i pepř, stojí ve hvěz-
dách. Jisté však je, že už antičtí Řekové podarovávali své hosty perníky rozmanitých tvarů a výjevů. 
K nám se tropické koření dostalo až někdy kolem 17. století a prodávali je nikoli obyčejní kramáři, nýbrž jako vzácné 
zboží a tedy hezky draho, apatykáři. Ostatně koření se do pečiva, jakož i do pokrmů přidávalo jen opatrně, spíše jen na 
špičku nože, což samozřejmě věděli, či lépe řečeno měli vyzkoušeno staří perníkáři, jejichž řemeslo patřilo k váženým 
činnostem. Ovšem nejdůležitějsí ingrediencí perníku byl samozřejmě kvalitní med, který byl ve starých dobách také 
velmi drahý. Největšího rozmachu dosáhlo perníkářství ve středověku, perníkáři se tehdy sdružovali do cechů. 
 S perníkovým těstem se sice dobře pracuje, ale modelovat z něj různé figurky a postavičky, popřípadě celé scény ze života, 
nebylo snadné. Proto perníkářům vyšli vstříc řezbáři. Vyráběli jim dřevěné formy. Dodnes jsou v muzeích k vidění jako 
půvabná výtvarná dílka, dokazující řemeslnou zručnost a cit pro umění starých řezbářů. Perníkáři prodávali své zboží 
na jarmarcích a poutích, k radosti dětí i jako hračky. 
 Takové těsto ovšem vyžadovalo i poučené zacházení. Nechávalo se odpočinout, v chladu až několik měsíců uležet. Vypráví 
se, že když se perníkáři narodila dcera, těsto zadělal a nesáhl na ně, dokud se slečna nevdávala. Ovšem za starých časů 
se děvčata dostávala pod čepec hodně mladá…Perník tlačený do forem byl pracný, takže byl i poměrně drahý. Pro jídlo 
se vyráběly ještě jiné druhy perníku. S výrobou cukru se pečení perníku rozšířilo mezi lidové vrstvy. 
Perníky se osvědčily i jako ozdoby na vánoční stromek a časem si je začaly péct samy rodiny. Tento zvyk se stal doménou 
žen a jejich dovednost a smysl pro estetiku v některých domácnostech, přecházeje z matky na dceru, přetrvává. To sice 
není případ Marcely Krupičkové (1966), zato v jejich tvorbě získala takovou dokonalost, že obdržela dokonce prestižní 
certifikát, opravňující označovat svá dílka ochrannou známkou „Prácheňsko, regionální produkt.“
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nepustí. Zato v suchém bytě s ústředním 
topením, a takový má dneska kdekdo, se 
vůbec nežinýrujou. 
Naštěstí jsou k dostání přípravky na 
hubení, jako Invet a další, aby ta vaše 
dílka vydržela. Než se sní. 

Já perníčky, ale nikdy ničím neoše-
třuji, jsou k jídlu. Ale i když jsou moje 
perníčky dobré a jedlé, prodávám je 
jako dekorativní perník. Z legislativních 
důvodů. Abych je mohla prodávat jako 
potravinu, musela bych splňovat řadu 
předpisů a nařízení. Ty, pokud se tím 
neživím, nemíním podstupovat.
Jen k potěše oka. 

Tak. Původně jsem je pekla jako 
dárečky na Vánoce a posílala i sestře do 
Prahy. Má tam květinářství a používala 
je jako dekoraci do adventních věnců. 
Později jsem sortiment rozšířila o veliko-
noční motivy. Když mne někdo požádá, 
přijdu a přímo před očima diváků před-
vádím zdobení. 
Už několikrát jsme vás viděli i při proti-
vínských městských slavnostech. Chys-
táte se opět letos do zámku?

Určitě, což mě přiměje, abych pekla 
i v létě a udělala si zásobu na zdobení. 
Jinak je samozřejmě zdobím doma, tře-
ba i při televizi. Málokdy se mi stane, 
že bych se spletla nebo udělala křivou 
linku. 
U perníčků vytrváváte, jak už jste nám 
prozradila, právě pětadvacet let neboli 
čtvrt století. Nemáte někdy chuť nechat 
asi ne příliš výnosné řemeslo?

A víte, že ne. Je to můj koníček a ved-
le zahrady nejmilejší. A s tím výdělkem 
to není slavné. Většinu perníčků rozdám. 
Ale jsem ráda, že se lidem líbí. 

 Jan Chmelík

FINAN�NÍ PORADENSTVÍ JI�Í JÍN�
Oznamuje zm�nu adresy kancelá�e na Masarykovo nám�stí �.p.29

p�vodní kancelá� �PP (bývalá cukrárna Hv�zdi�ka). 

  Ú�ední hodiny: Po 8 - 11       13 - 17 
Út 8 - 11       13 - 17 
St 8 - 11       13 - 17 
�t 8 - 11       13 - 17 
Pá ZAV�ENO

Mimo tuto dobu lze domluvit sch�zku na tel. �ísle 777 615 203. 

Veškerý servis zdarma - povinné ru�ení, havarijní pojišt�ní, cestovní pojišt�ní,
životní a úrazové poj., penzijní p�ipoj., stavební spo�ení, pojišt�ní staveb a 

domácností, poj. odpov�dnosti, kreditní karty a spo�ící ú�ty AXA. 

Revize Vašich stávajících smluv, možnost výb�ru z více pojiš�oven,
slevy z povinného ru�ení až 81%. 

!! Hledáme spolupracovníky do nov� otev�ené kancelá�e. !! 

PROVONĚNÉM STRDÍM A KOŘENÍM�
on měl civilní zaměstnání. Povoláním 
byl, myslím, stavební inženýr a vyřezá-
vání se stalo jeho koníčkem. Formy dělá 
tak nádherné, že jsou k nerozeznání od 
forem starých mistrů, jaké jsou k vidění 
v muzeích. Mám je jen do sbírky. Hez-
ky se vyjímají pověšené na zdi v mojí 
kuchyni jako nevšední obrázky. 
Tvary tedy jen vykrajujete nebo je také 
modelujete tak říkajíc z volné ruky?

Vykrajuji, a jen když občas dělám 
nějaké chaloupky, je modeluji. Před 
časem jsem vystavěla i malou vesničku 
s jihočeskými štíty a kostelíkem pro 
jeden luxusní hotel v Praze. V tako-
vém případě ovšem potřebuji pomoc 
při stavění, sama bych jednotlivé díly 
neslepila. 
Takže o pomocníky nouzi nemáte!?

Když zapnu troubu, povolávám posily, 
aby hlídaly pečení. Zpravidla mi pomá-
hají dcery Kateřina a Tereza. 

Občas musí vypomoct i manžel. Per-
ník se peče tak pět až deset minut, jenom 
perníkové chaloupky o něco déle. Pak 
je potřu rozšlehaným vajíčkem, aby se 
pěkně leskly, a rozprostřené na plechy 
zase nechávám odpočinout, dva až tři 
dny oddechnout, vydýchat. 
Hlídačky jistě dbají, aby nic nespá-
lily…

I při největší opatrnosti občas taky ně-
co shoří, tomu se nevyhnete. Ale opravdu 
jen tu a tam. 
Mimochodem: zadělala jste těsto, když 
se vám narodily dcery, aby po staro-
dávném způsobu, dostaly perníky jako 
věno?

To už dávno není v módě… Ale když 
už jste na to narazil. Tenkrát to těsto bylo 
dost tvrdé, když leželo tak dlouho. Při-
rovnala bych to ke konzistenci tureckého 
medu. Muselo se sekat, aby se z něj dalo 
dělat, a takový starý perníkář vzal do 
ruky jen tolik těsta, aby ho uhnětl, což šlo 
dost ztuha, a teprve pod teplotou lidské 
ruky změklo jako modelína. Mohli to 
tedy dělat jen chlapi, protože to vyžado-
valo značnou sílu. Perník se vtlačoval 
do forem, které měly nejrůznější tvary. 
Oblíbené byli koně, husaři, panenky. 
Každý tvar měl svoji symboliku. Ale to 
je na delší povídání. 
Pan Pelikán uvádí, že perníky malovali 
třemi barvami a drželi se zásady „malo-
vat dřívkama podle vkusu co poskytuje 
rozum a zrak a nemalovat mnoho.“

Co já vím, nažluto malovali šafránem, 
načerveno asi také nějakou rostlinou, 
možná snad šťávou z červené řepy, načer-
no sazemi. Já barvy skoro nepoužívám, 
jen výjimečně na zvýraznění nějaké-
ho detailu. Vystačím si s bílou polevou 
z rozšlehaných bílků a moučkového cuk-

ru, aby byla jen tolik tuhá, aby prošla 
papírovým kornoutem. 
Vzory, které nanášíte na holé, chce se 
mi říct nahé perníčky, si vymýšlíte, či 
máte nějaké vzorníky?

Mustr nemám, pracuji zpaměti. Za ty 
roky už vím, co které figurce nebo tvaru 
sluší. Většinou je zdobím lístečky, srdíč-
ky, kytičkami nebo jen čárkami, vlnkami 
a tečkami. Vždycky dbám, aby žádný 
perníček nebyl přeplácaný, naopak, aby 
působil příjemně esteticky. 
Co tedy říkáte pouťovým perníkům, které 
bývají křiklavě barevně přezdobené?

Že k pouti takové zboží patří. Tam 
nikdo nikdy žádné umění nehledal a je 
tomu dosud. Prostě pouťové srdce bez 
kýče by asi nebylo tím pravým srdcem 
z lásky. Je to kýč s tradicí a určitým kouz-
lem, něco jako sádrový trpaslík. 
Vy se ale také nevyhýbáte holubičkám, 
srdíčkům, ptáčkům, prstýnkům. Pravda, 
zdobeným jen bíle, nicméně asi budou 
také darovány z lásky. 

Ano, pouťový sortiment tvoří jednu 
část mých perníčků. Druhá se vztahuje 
k Velikonocům. Na jaře převládají zajíč-
kové, kuřátka, vajíčka, kytičky a motýli. 
Třetí část má tématiku vánoční: zvoneč-
ky, sněhové vločky, ale dělám i Tři krále 
a postavičky do betlému. Svým dobrým 
známým posílám „péefky“ v podobě 
malých obrázků: na modrotiskové pozadí 
přilepím třeba zrovna ty tři monarchy 
nebo anděly s kometou. Přátelé si takový 
obrázek pověsí na zeď a prý se z něj těší, 
dokud jim ho nesežerou moli. 
Neříkejte, že ten odporný hmyz má 
zálusk na perníčky. 

A jak mu chutnají. Kdo má vlhčí 
byt a je v něm chladno, tam se do nich 



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 16. stránka

Program oslav v pátek 29. července 
21. 00 hodin – zahájení oslav s kapelou PARKÁN

sobota 30. července
13. 00 hodin – hudební festival s ROCK RÁDIEM
  Představí se postupně místní kapely:
  MORFIUM, HAND GRENADE, HAMR
  Během odpoledne budou probíhat 
  divácké soutěže o hodnotné ceny !

21. 00 hodin – koncert kapely Jiřího Hebíka 
  – HE band (bez vstupného!)
Doprovodný program:
od 9. do 12. hodin – prohlídky pivovaru Platan
od 9. do 12. hodin – burza sběratelů pivních kuriozit

neděle 31. července
13. 00 hodin – přijďte si zatancovat 
  s kapelou RELAKS

POUŤOVÝ VÍKEND POD PLATANY 2011
Pivovar Platan zve všechny své příznivce na tradiční 

jedenáctý ročník slavností zlatavého moku do letního areálu Belveder

V pondělí 13. června a ve 
středu 15. června se uskuteč-
nilo v obřadní síni Městské-
ho úřadu Protivín slavnostní 
rozloučení dětí z 1. Mateřské 
školy Protivín, 2. Mateřské 
školy Protivín a Mateřské školy 
Krč s docházkou do mateřské 
školy. 
V obřadní síni je přivítal Jaro-
mír Hlaváč, starosta města, 
a předal jim drobné dárky. Kul-
turní program pro děti připravil 
pěvecký sbor Základní školy 
Protivín pod vedením učitelky 
Lenky Přástkové. 

Foto J. Mošovská
Dětíiz 1. Mateřské školy Protivín.

Děti ze 2. Mateřské školy Protivín.Děti z Mateřské školy Krč.
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

Nabízíme k pronájmu od září 2011 
NEBYTOVÉ PROSTORY – 88m2 
Protivín, Masarykovo náměstí 

v přízemní domu čp. 20 (bývalá Elektra)
Informace na tel. 603 540 357

Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích povolil paní Květě Vejvalkové z Protivína, v období od 21. 4. 2011 
do 21. 3. 2014, konání další veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků ve prospěch onkologicky nemocných 
dětí, léčících se v pražských nemocnicích Motole a Na Homolce. Sbírka je založena na zvláštní účet u České spořitelny pod 
č. 712273349/0800. U příležitosti nového povolení by paní Květa Vejvalková, iniciátorka této sbírky, chtěla poděkovat: 
 • starostovi města Jaromíru Hlaváčovi, který svým jménem tuto sbírku zaštiťuje 
 • městskému zastupitelstvu a městské radě, jež danou sbírku schválily
 • sponzorům, přátelům, ZŠ Protivín, kteří se na této dobročinnosti podílejí, podporují ji a pomáhají
 • sponzorům v okresech Písek, Strakonice i Karlovy Vary
 • laskavým lidem, kteří paní Květu do Motola doprovázejí
 • paní Janě Horažďovské, za zprostředkování informací pro veřejnost
Díky vaší laskavosti se nemocné děti mohou těšit na dárečky z našeho města na další tři roky.

GRATULUJEME
V úterý 2. srpna 2011 se dožívá 85 let pan Jaroslav Jezl. 

Hodně zdraví a životního optimismu do dalších let 
mu přeje syn a dcera s rodinami. 

návštěvníky do konce července na výstavu 
90 let trampování na Protivínsku –  přijď-
te se podívat na své kamarády a známé 
v archivních pohledech. 
Na měsíc srpen pro vás připravíme výstavu 
k příležitosti významných výročí sborů dob-
rovolných hasičů Záboří a Protivína. 
NABÍZÍME 
novou kolekci triček – dětských i pro dospě-
lé – s potiskem znaku města. V prodeji je 
též nová sada kuličkových per a dětských 
čepic s motivy zvířat, jejichž kostry uvidíte 
při návštěvě kaplanky. 

NARODILI SE
❀ 21. 6. syn Dominik
 Renátě Mouchové 
 z Protivína

❀ 21. 6. syn Jan Malík
 Pavlíně Menglerové 
 z Protivína

❀ 26. 6. dcera Kristýna
 Darině Grechmanové 
 z Milenovic

Pan František Urban z Protivína oslavil 
v sobotu 18. června kulaté 80. naroze-
niny. Blahopřejeme.

Ve čtvrtek 9. června slavila 96. narozeni-
ny paní Antonie Rachačová z Protivína. 
Blahopřejeme.

90. narozeniny oslavil 12. června pan 
Miloslav Kunc z Protivína. Blahopřeje-
me.  Foto na stránce J. Mošovská

❀ 29. 6. dcera Hana
 Lence Foučkové z Protivína

❀ 1. 7. dcera Kateřina Hazuková
 Evě Dvořákové z Protivína

ZEMŘELI
✝ 7. 7. Ludmila Rothbauerová
 87 let, Protivín

✝ 8. 7. Zdeněk Havrda
 68 let, Protivín

PODPORA ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ PŘI JEJICH UZDRAVOVÁNÍ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFOCENTRUM ZVE
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Před dvěma roky jsme z Vranovské 
přehrady navštívily Znojmo. Při pohledu 
na mapu jsme zjistily, že do Mikulova 
není už moc daleko. A tehdy se zrodil 
nápad, že bychom se mohly podívat 
i do kraje pod Pálavou. Tuto myšlenku 
ještě podpořila náhoda. Na zájezdu 
loni v Maďarsku byla parta cyklistů 
z Hustopečí a ti nám tento kraj přiblížili. 
Dokonce doporučili i ubytování. A bylo 
rozhodnuto, v červenci o volných dnech 
se jede do Mikulova. 

Domluvily jsme se, že pojedeme 
všechny včetně kamarádky Pavly z Hlu-
boké. Cesta měla být kombinovaná. Do 
Č. Budějovic vlakem, odtud cyklobusem 
do Znojma. Ze Znojma do Mikulova na 
kole. Nápad dobrý. Ubytování bylo pro 
osm lidí, nás bylo devět. Nakonec jsem se 
rozhodla, že jim odlehčím a sehnala jsem 
ubytování pro mne a Adrianu zvlášť. Jely 
jsme autem a děvčatům jsme vzaly zava-
zadla, aby toho vezly na kole co nejméně, 
kdyby opravdu jely do Mikulova. 

V neděli 3. července ráno vyrazily 
vlakem do Č. Budějovic a pokračovaly 
cyklobusem dál do Znojma. Znojmo je 
přivítalo uplakané, pršelo na celé Mora-
vě. Správně se rozhodly jet do Mikulova 
vlakem. My jsme vyjížděly v poledne 
a Morava nás také přivítala deštivá. Na 
místě jsme zjistily, že budeme bydlet na 
stejné ulici a nedaleko od sebe. Oboje 
ubytování bylo pěkné. Při večeři jsme si 
naplánovaly program na druhý den. 

V pondělí dopoledne jsme se sezná-
mily s městem Mikulovem. Vyšláply 
jsme kopec na Kozí Hrádek, odkud byl 

pěkný pohled na město. Pak jsme zavítaly 
do zámeckého parku a navštívily jsme 
hrobku Dittrichsteinů. Mimochodem je to 
velice pěkná stavba a průvodce zajímavě 
vyprávěl. To už se začaly ozývat také naše 
žaludky a bylo nutné je zaplnit. Našly js-
me kavárnu, kde dělají výborné palačinky 
jak sladké, tak i slané. Taková špenátová 
se slaninou neměla chybu. 

Odpoledne jsme již nasedly na kola 
a zamířily do Dolních Věstonic, které se 
nachází na břehu Novomlýnských nádrží. 
Měly jsme štěstí, že jsme stihly ještě 
prohlídku muzea archeologických vyko-
pávek. Zdejší vystavené exponáty jsou 
velice zajímavé včetně známé „Věstonic-
ké Venuše“. Po prohlídce jsme se vracely 
do Mikulova. Cyklostezka vedla po pěkné 
cestě mezi vinohrady, ale přes Pálavu, 
tedy do kopce. Nám to vůbec nevadilo. 
Kdo kopec nevyšlápne, ten kolo vyvede 
pěšky. Výlet to byl moc pěkný. Po večeři 
se některé z nás chtěly podívat na Svatý 
kopeček. Nad Mikulovem se ovšem zatáh-
lo a opět začalo pršet. V tom se nedalo jít 
na kopec, tak vyrazila děvčata na večerní 
hraní do Dittrichsteinské hrobky a vracela 
se velmi spokojena. 

Další den ráno přijeli na kole za námi 
přátelé z Hustopečí, aby s námi absolvo-
vali cestu do Lednice. Jeli jsme po cyklos-
tezce, která byla nově upravená. Mile byli 
překvapeni i hustopečtí kamarádi. Cestou 
jsme se zastavili na kávičku na Hraničním 
zámečku a poté byla další zastávka až 
v Lednici. Navštívit zámek jsme neměli 
šanci, protože tam bylo moc lidí. Šli jsme 
tedy všichni do zámecké zahrady. Tady 
jsme musely kola vést. Některé z nás se 
šly podívat k Minaretu, ostatní hlídali 
kola. Po návratu jsme se společně vyfo-
tili – foto přiloženo. Na parkovišti před 
zámkem jsme se stavěli na zmrzlinu a tam 
se s námi naši přátelé rozloučili, protože 
měli před sebou cestu zpět na kole do 
Hustopečí. Ještě nám ukázali na mapě, 
kudy máme jet do Lednicko-Valtického 
areálu a my jsme vyrazily. První zastávka 
byla u Apollónova chrámu. Vylezly jsme 
s Adri nahoru a naskytl se nám krásný 
rozhled po krajině. Bylo vidět opravdu 
daleko. Dále jsme se stavěly u dalších 
staveb jako byly „Tři grácie, Nový Dvůr, 
Svatý Hubert a polední Rendez-vous“. 
V poslední jmenované byla možnost 
prohlídky, a tak jsme se šly podívat 
dovnitř. Pan průvodce velice poutavě 
hovořil o životě Lichtenštejnů, kteří měli 
hodně majetků na jižní Moravě. Pokračo-
valy jsme do Valtic, ale tam již byl zámek 
na prohlídku zavřený. Po cyklostezce 
jsme se pak vracely zpět do Mikulova 
s příjemným pocitem, protože se nám 
tento výlet moc líbil. Litovaly jsme jen, 
že už další den musíme jet domů, protože 
nám kraj pod Pálavou učaroval. Cyklos-
tezky tam vedou buď kolem rybníků nebo 
mezi vinohrady. Říkaly jsme si, že se tam 
musíme ještě jednou podívat. 

Nastala středa a tudíž pro nás den 
návratu domů. Dopoledne děvčata vyrazi-
la na kolech do Znojma. Tentokrát musela 
stihnout vlak do Okříšků, kde měla přípoj 
na rychlík z Brna, který je dovezl až do 
Protivína. My jsme ještě zašly na palačin-
ku a odpoledne jsme se vydaly také domů. 
Tento cyklozájezd se opravdu vydařil, 
ač to v den příjezdu nevypadalo zrovna 
příznivě na jízdy na kole. Počasí se však 
umoudřilo a my jsme mohly každý den na 
kolo usednout. Máme odtud krásné zážit-
ky, které třeba ještě někdy zopakujeme. 

Jana Kalusová

Letošní Protivínský pohár – soutěž RC modelů hydroplánů na Selibovském 
rybníce se bude konat ve dnech 6. a 7. srpna. Jedná se již o 37. ročník a již 
tradičně se bude létat v kategorii maket a kategorii akrobatických modelů. Soutěž 
začíná v sobotu i v neděli vždy v 9 hodin nástupem, první lety maket se uskuteční 
v 9.15 hodin. V letošním roce předpokládáme další nástup elektropohonu a to 
již v obou kategoriích. Mezinárodní účast budou zajišťovat přátelé ze Slovenské 
republiky, kteří plánují účast v kategorii maket. 

S BICYKLEM NA JIŽNÍ MORAVU 

Hydroplány na Selibovském rybníce

Mikulov, červenec 2011. 
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
dokončení ze 2. stránky

ZÁJEZD KE DNI DĚTÍ
V sobotu 11. 6. 2011 se uskutečnil 
zájezd ke Dni dětí pro rodiče s dět-
mi a pro zaměstnance školy. Počasí 
nám přálo, ani horko ani zima – tak 
akorát. Cílem byla stezka v koru-
nách stromů v Bavorském lese. 
Procházka ve výšce více než osmi 
metrů s nádherným výhledem do 
krajiny byla velmi příjemná. Všem 

se výlet líbil a děkujeme paní uči-
telce Závorkové za organizaci. 

PREVENCE DROG
V pondělí 20. 6. se uskutečnila ve 
škole přednáška o prevenci drog 
s názvem „Deset věcí, které by tvůj 
kamarád měl vědět o drogách“ pro 
6. – 9. ročníky. Tato akce byla sou-
částí celorepublikové akce „Cyklo-
běh za ČR bez drog“. 

Novinky
městské
knihovny

ČTENÍ NA DOVOLENOU
Zuzana Zemanová: A je to v kýblu! – 
humorné příběhy pro ženy
Simona Monyová: Citová divočina – 
cesta žen za štěstím
Jiřina Tejkalová: Já a štrúdl 
– o rodině a mezilidských vztazích
Monika Petráková: Malináda 
– próza pro ženy
Petr Šabach: 
S jedním uchem naveselo 
– české povídky
Michal Viewegh: Další báječný rok 
– osobní kronika roku 2010
Veronika Černucká: 
Noc, kdy jsem měla zemřít 
– devatenáct detektivních povídek
Marie Pospíšilová: Zločiny mezi obrazy 
– kriminální povídky ze skutečnosti
Jan Cimický:  Vražda v páté sadě 
– detektivka ze sportovního prostředí
Lubomír Popelínský: 
3x nadporučík Žilka 
– detektivní příběhy 
Mary Higgins Clark: Bouře 
– americký detektivní román
Adriana Franklin: Labyrintem smrti 
– Anglie 12. století v detektivním románu
John Grisham: Mississippské povídky 
– humorné povídky z amerického Jihu
Rexanne Becnel: Pro krásné oči 
– milostná historická romance
Danielle Steel:  Konec léta 
– milostný román

V době od 1. do 12. srpna 
BUDE KNIHOVNA UZAVŘENA 

z důvodu dovolené

Dne 27. června 2011 uspořádali členové sdružení 
PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA valnou hro-
madu. Na programu bylo seznámení s výroční 
zprávou za rok 2010, informace o provozu terénní 
pečovatelské služby a plánování projektů pro rok 
2012. Pečujete o své rodiče v seniorském věku, 
babičky a dědečky, děti nebo rodinné příslušníky, 
kteří se neobejdou bez pomoci? Máte zároveň svá 
zaměstnání, děti a spoustu povinností, na které 
Vám už nezbývá čas? Neváhejte a obraťte se na 
PROTIVÍNSKOU SEDMIKRÁSKU
– poskytujeme terénní pečovatelskou službu 
v Protivíně a okolních obcích – pomoc při 
zajištění chodu domácnosti, pomoc při osobní 
hygieně, pomoc při zvládání péče o vlastní oso-
bu, zajišťujeme dohled nad uživatelem, nákupy, 
úklid, dovoz uživatele k lékaři, na úřady a jiné
– dále nabízíme sociální poradenství – jednání 
s úřady státní správy, zprostředkování kontaktu 
s právníkem, psychologem a podobně.
KONTAKT:
PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA
Mírová 146, 398 11 Protivín 
telefon: 382 252 700 mobil: 776 144 696
IČO: 26641313
e-mail: sedmikraska.protivin@seznam.cz
webové stránky: www.sedmikraskaprotivin.cz

V počasí, které bylo pro fotbal přímo 
ideální, se v neděli 26. června ve fotbalovém 
areálu TJ Hradiště odehrál 1. ročník Letního 
fotbalového turnaje mládeže pod záštitou 
starosty města Písek. Turnaj byl organizo-
ván pro kategorie mladší přípravka, starší 
přípravka, mladší žáci a starší žáci – týmy, 
které hrají okresní přebor a krajskou soutěž 
1. A třídy. 

Do všech kategorií vyslal Fotbalový 
klub Protivín své zástupce. Hráči mladší 
i starší přípravky obsadili krásná druhá mís-
ta, mladší žáci skončili třetí ze tří účastníků 
a starší žáci sice obsadili čtvrté místo, ale 
celý turnaj odehráli pouze v devíti hráčích 
s nezkušeným brankářem. 

Výsledky:
starší žáci
1. Hradiště  4  2  1  1  3:5  7
2. Sepekov  4  2  1  1  6:2  7
3. Mirovice  4  1  2  1  7:4  5
4. Protivín  4  1  2  1  6:5  5
5. FK Mirotice  4  0  2  2  3:9  2
O pořadí na 1. – 2. místě rozhodl ve pro-
spěch Hradiště lepší vzájemný zápas. 

SEDMIKRÁSKA INFORMUJE

FOTBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE

mladší žáci
1.Hradiště  2  2  0  0  8:2  6
2.FK Mirotice  2  1  0  1  4:4  3
3.FK Protivín  2  0  0  2  1:7  0

starší přípravka
skupina A
1.Hradiště  2  2  0  0  6:2  6
2. FK Protivín  2  1  0  1  4:3  3
3. Sepekov  2  0  0  2  1:6  0
skupina B
1. FC Písek  2  2  0  0  7:1  6
2. Čížová  2  1  0  1  2:5  3
3. Podolí II  2  0  0  2  2:5  0
konečné pořadí:
1. TJ Hradiště
2. FK Protivín
3. FC Písek
4.Sokol Čížová
5. Podolí II
6. Sokol Sepekov
mladší přípravka – pořadí: 
1. FK Mirotice  3  3  0  0  17:5  9
2. Protivín  3  1  0  2  15:11  3
3. Čížová  3  1  0  2  8:15  3
4. Hradiště  3  1  0  2  9:18  3
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Fotbalové informace
Je dobojováno. Všechna protivínská družstva až na mladší 
přípravku dohrála svá červnová utkání v klidu, bez starostí 
o výsledek. 

„A“. Po vítězství v Oseku se fanoušci trochu namlsali, hráči 
však jakoby po získání potřebných bodů zase zapomněli formu 
v šatně. Domácí utkání se Sedlicí bylo velmi vyrovnané, bez 
vzruchu před brankami, obě mužstva měla v sestavě několik 
dorostenců. Hosté byli šťastnější, dokázali dát branku a zvítě-
zili 1:0. Ve Vodňanech sehráli Protivínští mnohem podařenější 
utkání. Bohužel, ač byli po celé utkání fotbalovějším týmem, 
nedokázali dát branku. V prvním poločase Vorel krásnou střelou 
orazítkoval jen tyč, domácí neměli nic. Ve druhé části však po 
skrumáži dokázali protlačit míč do sítě a své vítězství pečetili 
tečovanou střelou v poslední minutě. Výsledek 2:0 je pro hosty 
až krutý. 

TABULKA
Rk. Tým      Záp  +  0  –   Skóre  Body   (Prav)

1. Vodňany  26  18 3 5  47: 30 57 (18)
2. Katovice  26  15  3  8   55: 33  48  (9)
3. Sedlice   26  11  9  6   33:21  42  (3)
..........
10. Protivín   26  8  7  11   41:44  31  ( – 8)

 „B“. V utkání v Podolí měli Protivínští v prvních třiceti 
minutách prvního poločasu nad domácím mužstvem převahu. 
Vypracovali si spousty šancí, které však nedokázali proměnit 
a bohužel skórovali pouze domácí po jejich chybách. I ve druhé 
části se opět trefovali pouze domácí. Hostům se podařilo vstřelit 
čestný gól až v závěru V. Mikulenkou. Konečný výsledek 5:1 
znamenal první jarní porážku „béčka“. Sezónu zakončili hráči 
dalším vítězstvím 3:1 nad nevypočitatelným mužstvem Kovářo-
va. Celý zápas se odehrával v poklidném tempu, poslední góly 
sezóny vstřelili Bartuška, Sládek a Färber. 

Tabulka OP II. třída muži
Poř. Tým   Zápasů Výhry Remízy Prohry Skóre   Body +/–

1. FC ZVVZ C    26  18  4  4  75:26  58  19
2. Sokol Sepekov   26  17  4  5  59:34  55  16
3. FK Protivín B   26  13  7  6  50:42  46  7

Kombinovaná mužstva ukončila sezónu opět ve Vodňanech. Hrál 
se zde 3. ročník E.ON cupu. Protivín skončil ve skupině s Týnem 
(0:2), Dřítní (1:1) a Bechyní (1:0) na 3. místě a nepostoupil do 
semifinálových bojů. Na turnaji se všem musela ozývat v hlavě 
slova trenérů, kteří při závěrečném hodnocení sezóny mluvili 
o neuvěřitelné střelecké nemohoucnosti a naivních chybách 
v obraně, které kazí výsledný dojem z celé hry. Hráči jejich 
slova jen potvrdili. 

„D“. Dorostenci nejdříve porazili doma Vacov 4:1 dvěma 
brankami Štumpfala a Chalupy, v posledním zápase zvítězili 
v Bavorově 5:1. O branky se rozdělili Cvrček, Vlášek, Veselý, 
Soumar a Dědič. 

TABULKA
Rk. Tým   Záp.  +  0  –   Skóre  Body  (Prav)

1. Mirovice   26  20  2  4   103: 52  62  (23)
2. Osek   26  18  3  5   120: 56  57  (18)
3. Bělčice   26  17  4  5   100: 53  55  (16)
4. Protivín   26  17  2  7   86: 54  53  (14)

„SŽ“ Své poslední domácí utkání s Netolicemi zahájili Protivín-
ští ve velkém stylu. Soupeře zatlačili k jeho brance a předváděli 
pěkné akce. V druhém poločase polevili a obě mužstva produko-
vala průměrný fotbal. Konečný výsledek – 4:0, branky Hlaváč, 
Ruczkowski, Cina, Plundrich. V Oseku v neúplné sestavě a bez 
možnosti vylepšení si místa v tabulce nakonec prohráli 0:2. 

TABULKA
Rk. Tým   Záp.  +  0  –   Skóre  Body  (Prav)

1. Písek B   22  20  0  2   164: 17  60  (27)
2. Vimperk   22  16  2  4   109: 33  51  (17)
3. Prachatice B  22  17  0  5   107: 31  51  (18)
4. Protivín   22  14  1  7   60: 31  43  (10)

„MŽ“. Netolice jsou v tabulce na druhém místě. Soupeř nás 
od začátku přehrával a naši hráči jakoby se do každého pohybu 
museli nutit. Proto také poločas skončil stavem 0:5! O přestávce 
jsme situaci rozebrali a naše hra doznala změn. Šestý gól jsme 
dostali až v poslední minutě. Velkým přínosem bylo zapojení 
Tadeáše Bečváře, Honzíka Novotného a Páti Urbana do sestavy, 
neboť zejména oni dokázali kombinovat a přehrávat soupeře. Jen 
ten gól tam chyběl. V Oseku opět se čtyřmi kadety hráli kluci 
výborně v prvním poločase, vedli 3:1, ve druhé části však soupeř 
výsledek otočil a zvítězil 4:3. 

TABULKA
Rk. Tým  Záp.  +  0  –   Skóre  Body  (Prav)

1. Prachatice B  20  17  0  3   130:24  51  (21)
2. Netolice   20  15  1  4   87: 31  47  (16)
3. Vimperk   20  15  0  5   91: 39  45  (15)
..........
8. Protivín   20  6  1  13   43: 89  19  (– 11)

„Přípravky“. Starší přípravka vyhrála své poslední utkání 
se Sepekovem 3:2. Tabulka následuje. Je nutno připomenout, 
že všichni kluci mohou hrát v této kategorii minimálně jeden 
rok. 

Skupina o umístění
Poř.. Tým    Zápasů  +  0  –   Skóre  Body  

4 Podolí II    10  7  0  3   33:23  21 
5 FK Protivín     10  6  1  3   29:25  19 
6 Sokol Sepekov   10  1  1  8   19:32  4 

Mladší přípravka byla nejúspěšnějším týmem FK Protivín. Svou 
skupinu vyhrála, navíc Tadeáš Bečvář byl nejlepším střelcem 
soutěže. 

Konečné tabulky OP mladší přípravka – finálová skupina
Poř. Tým    Zápasů  Výher  Remír  Proher   Skóre  Body  

1. FK Protivín    12  10  0  2   71:21  30 
2. FK Mirotice    12  8  0  4   54:32  27 
3. Sokol Čížová   12  5  0  7   43:41  15 

První utkání nové sezóny se bude hrát na protivínském hřišti 
o pouti. Po roční přestávce se uskuteční Memoriál Jana Vojíka. 
O soupeřích se jedná, jediným jistým účastníkem kromě FK je 
mužstvo ČFL Loko Vltavín Praha. 

Václav Křišťál
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
„Nedostatek a omezení mohou existovat jen ... „tajenka“. A totéž platí pro hojnost a bohatství. “ (Bob Proctor)

Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 26. srpna 2011 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu 
karfikova @kultura-protivin.cz. Výhercem knižní odměny za správně vyluštěnou tajenku křížovky z červnových novin se 
stává pan Soběslavský z Písku. Blahopřejeme!

Turistický oddíl 

TJ Slavoj Protivín

ve spolupráci 

s městem Protivín 

pořádají 23. ročník 

turistického pochodu 

a cykloturistické jízdy

CESTA K PROTIVÍNU
Start: v sobotu 10. září 2011 od 7.30 do 
9.30 hodin na náměstí v Protivíně
Cíl: na stejném místě do 16 hodin
Startovné: 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč
Pěší trasa P15 – cca 15 km: Protivín 
– Bor – Budičovice – Radany – Babka 
– Protivín
Cyklistická trasa P20 – cca 20 km: Pro-
tivín – Bor – Božovice – Radany – Kloub 
– Milenovice – Protivín
Cyklistická trasa P50 – cca 50 km: 
Protivín – Radany – Křtětice – Čavyně 
– Paseky – Protivín
Odměny: po úspěšném absolvování 
zvolené trasy obdrží účastník v cíli malé 
občerstvení, pamětní list a drobnou upo-
mínku na akci.

V neděli 17. července vybojoval Jakub Říha v Tošovicích titul „Mistr republiky ČR pro rok 2011“. 
Po dvou titulech z juniorské kategorie se Jakubovi povedlo získat titul i v kategorii ELITE. 
Po bezchybném postupu až do finále se postavil na start po boku legendy Michala Prokopa, loň-
ského vítěze Kamila Tatarkoviče a Tomáše Haluzy. Start nebyl nejlepší, odjížděl ze čtvrtého místa 
a nakonec zvítězil. 
Průběh finálové jízdy z pohledu vítěze:
„Ve třetí zatáčce se dostávám ze čtvrtého místa na třetí před Haluzu do těsného závěsu za Prokopa 
s Tatarkovičem. Vidím Prokopa v letu, jak jde daleko za hranu prvního skoku profi sekce a padá na 
pravou stranu ode mě, kde letí Tatarkovič. Po dopadu se vyhýbám myškou Prokopovi a odjíždím, 
Tatarkovič padá a Haluza za ním.“
V té chvíli si už v klidu dojíždí pro titul. Velká gratulace!
V sobotním 3. závodě Českého poháru na stejné trati se Jakubovi tolik nedařilo. Po vynikající 
kvalifikaci, kdy zajel 4. nejrychlejší čas, byl při závodě nemilosrdně poslán k zemi, a tak pro něj 
závod skončil. 
FOURCROSS VE SVĚTĚ
Po světovém poháru ve skotském Fort Villiamu, kde Jakub Říha obsadil celkové 19. místo, pokra-
čoval 11. června světový pohár dalším závodem v rakouském Leogangu. Tady se Jakubovi dařilo 
ještě lépe a obsadil v chladném a deštivém počasí výborné 11. místo a posunul se na vynikající 
12. místo světových tabulek. 
O týden později se na stejném místě jel další závod EURO 4X Series. Počasí ale závodům nepřálo 
a po kvalifikaci, kterou Kuba v pohodě prošel, byl závod pro velmi špatné počasí – déšť a silný vítr 
– zrušen. 
4. závodu světového poháru v kanadském Mont-Sainte-Anne se tento rok Jakub nezúčastnil. V září 
se jede závod světového poháru v italském Val Di Sole. 
I přesto, že se nezúčastnil všech závodů světové a evropské soutěže, protože hlavním cílem letošní 
sezóny byla úspěšná maturita, dostal se na základě dosavadních dobrých výsledků do reprezentace 
pro mistrovství světa ve švýcarském Champéry v říjnu letošního roku. 

Jakub Říha mistrem republiky
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V sobotu 18. června se v pražské spor-
tovní hale Slavia konalo již osmnácté 
otevřené mistrovství České republiky ve 
sportovním zápase (kyorugi) taekwondo 
WTF, Czech Open 2011.  Naši borci, i přes 
malou účast, dali o sobě vědět i v silné 
konkurenci. Na turnaji startovalo ve všech 
kategoriích bezmála 300 závodníků z mno-
ha zemí, kromě České republiky, Slovenska, 
Polska, Slovinska, Maďarska nebo Ukrajiny. 
Celý den byl velmi náročný jak pro závodní-
ky, tak pro jejich trenéry, jelikož se bojovalo 
až do večerních hodin. 

Všichni protivínští taekwondisté do 
svých bojů dali veškeré síly a dovednosti. 
Za podpory rodičů, babiček a velkého 
povzbuzování se prosadili. 

Jako první nastoupil Jakub Chudomel, 
kterému se tentokrát nedařilo vyhrát svůj 
zápas o postup ze skupiny a prohrál na 
body. Stejně dopadl i Daniel Trubka. Zato 
Zuzana Doubková a Jaroslav Šídlo se svými 
výkony probojovali až do boje o medaile, 
kde jim chybělo trošíčku štěstí, aby získali 
nejcennější kovy, ale nakonec z toho byla 
krásná třetí místa. 

Patrik Pišingr se vůbec nezalekl starších 
a větších soupeřů a vyhrál své zápasy a zís-
kal tak svůj první titul mistra republiky. 

Adéla Kubičková se též nezalekla. 
Bojovala až ve večerních hodinách a obhá-
jila titul z minulého roku a právem se stala 
dvojnásobnou mistryní republiky. 

Protivín by měl být hrdý na tyto závod-
níky a podporovat je za jejich vzornou 
reprezentaci, jelikož dělají dobré jméno 
městu v tak silné konkurenci. 

UMÍSTĚNÍ: 
Mistr České republiky 
– Patrik Pišinger
Mistr České republiky (rok 2009 a 2010)
– Adéla Kubičková 
3. místo 
– Zuzana Doubková a Jaroslav Šídlo

Dolní řada zleva: A. Kubičková, J. Šídlo, Z. Doubková, P. Pišingr, J. Chudomel.
Horní řada – rodiče: Kubička, Doudek, Zobal, Šídlo, Kubičková, Daniel Trubka, 
Pišingrová

Poslední červnový víkend roku 2011 se 
pro příznivce bikrosu odehrával ve znamení 
bikrosových klání v Nižboru u Berouna a na trati 
v Praze Řepích. 

Protivín zastupovali Honzové – Seidel (6 let) 
a Svoboda (21), každý ve své kategorii. V těžké 
konkurenci se umístil Seidl na krásném 7. místě, 
po kolizi se soupeřem skončil Svoboda na 14. 
místě. 

Spolu s nimi se klání účastnil i protivínský 
odchovanec Jakub Říha, který se v současné 
době věnuje závodům na horských kolech a BMX 
trať si zajel v kategorii Junior / Elite, stejně jako 
Honza Svoboda. Jakub se umístil na pěkném 18. 
místě, gratulujeme. 

Další zajímavé závody proběhly ve dnech 2. 
a 3. července 2011 v Pardubicích, kde se Honza 
Svoboda v sobotním nočním závodu umístil na 
2. místě a v neděli v soutěži o Český pohár zís-
kal 1. místo. A poslední sportovní informace ze 
zahraničí, v sedmém závodě ME ve švýcarském 
Winterthuru se Jan Svoboda umístil na skvělém 
11. místě – opět gratulujeme! 

Jak je patrné z účasti borců z Protivína 
a jejich umístění na závodech, je třeba, aby 
konkurence s touto malou, zato velmi kvalitní 
a zejména stabilní líhní jezdců stále počítala. 

Pokud i vy, kteří se o cyklistický sport zají-
máte, ale i ti z vás, kteří o zvláštnostech trati 
a náročnosti jízdy na kolech BMX víte jen velmi 
málo nebo dokonce vůbec netušíte, že něco tako-
vého existuje (pro „pamětníky“ – rozpomeňte se 
na scénu s letícím kolem z oblíbeného filmu E. T. 
mimozemšťan), navštivte nás ve dnech 20. a 21. 
srpna 2011 na trati v Protivíně na Ostrově. 

Kromě náročných jízd (sobotní 5. závod Čes-
kého poháru BMX) budete mít možnost po jejich 
skončení sledovat i Mistrovství ČR – utkání jezdců 
na horských kolech na dráze, která je určena pro 
bikrosová kola. Závodní napětí můžete průběžně 
uvolňovat dobrým občerstvením a na závěr sobot-
ního dne od 20 hodin poslechem nebo tancem 
– hudba DJ Tazzy. Neděle pak bude ve znamení 
6. závodu Českého poháru. Po oba dny se závodů 
mohou zúčastnit všichni příchozí. U nezletilých 
souhlas rodičů, rukavice, přilbu a chuť závodit. 
Zahájení závodů pro veřejnost v sobotu od 
12.45 hodin a v neděli od 10.15 hodin. 

TAEKWONDISTÉ ZÍSKALI DVA MISTROVSKÉ TITULY

Se startovním číslem 14 Honza Svoboda při závodech v Nižboru. 

VÝSLEDKY PROTIVÍNSKÝCH BIKROSAŘŮ


