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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi vás informovat o rozsáhlých 
akcích, které se právě v tomto čase 
realizují. Věřím, že pomohou ke zkva-
litnění života jak ve městě, tak v našich 
obcích, tedy v Protivíně, Krči, Těšínově 
a Myšenci. Vylepší nejen vzhled těch-
to obcí, ale zlepší zároveň bezpečnost 
na silnicích. Jedná se o více jak 4 km 
nových komunikací a dále o nový chod-
ník, veřejné osvětlení a kanalizaci v ulici 
Sportovní. To vše jsme si mohli dovolit 
zrealizovat pouze z jiných než vlastních 

zdrojů díky 85% dotaci, kterou se nám 
podařilo získat z Evropských prostřed-
ků. Těsně před dokončením je i úprava 
vstupu do 1. MŠ v Protivíně a zahrady 
v přírodním stylu v tomto areálu. Další 
probíhající investicí je oprava mostu 
přes Blaničku v Myšenci, na kterou 
plynule naváže rekonstrukce přilehlé 
komunikace. Poté vznikne velmi zají-
mavá cyklostezka okolo Rabiňského 
rybníka do Myšence, Klokočína a zpět 
na Babku a do Chvaletic. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

INFORMACE PRO OBČANY
PŘEMÍSTĚNÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Ve dnech 28. srpna od 12 hodin do 29. srpna do 24 hodin bude 

z důvodu konání Městských slavností protivínských přemístěna 

autobusová zastávka z Masarykova náměstí do ulice Komen-

ského – u sportovní haly.  FO – správa majetku, L. Štěpánová

UPOZORNĚNÍ
DOPRAVA NA HŘBITOV
FK Protivín upozorňuje obča-
ny, že pravidelná autobusová 
doprava na hřbitov nebude 
v měsíci srpnu zajištěna. 
Zahájena bude opět 4. září. 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM PROTIVÍN 
KONANÉHO DNE 25. 6. 2015

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kon-
trolu usnesení ze zasedání ZM konaného dne 
26. 3. 2015. 

1.1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
bezúplatný převod pozemků pod stavbou 
obtokové stoky Divišovka p. č. 2165/4, 2165/92 – 
2165/104, 2165/107 – 2165/118, podílů pozemků 
p. č . 2165 /119  a  2165 /120 ,  pozemků 
p. č. 2165/122 – 2165/131, 2165/133 – 2165/135 
a p. č. 2165/137 a 2165/138 v kú Protivín 
od Státního pozemkového úřadu a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 

1.2.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlast-
nického práva k nemovitým věcem a o zřízení 
věcného práva pro převod pozemků p. č. 439/10 
a 501/13 kú Myšenec, pozemku nově vzniklého 
p. č. 1482/4 kú Selibov (dle geometrického plánu 
č. 146–162/2014 ze dne 19. 12. 2014 z pozemku 
p. č. PK 124 díl 2) a spoluvlastnického podílu 
na pozemku p. č. 1306/1 kú Maletice, to vše 
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví města Protivín 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

1.3.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje smě-
nu částí pozemků pod místní komunikací p. č. PK 
107, PK 125, PK 191 a PK 168 nově označených 
dle GP č. 146–162/2014 ze dne 19. 12. 2014 jako 
p. č. 80/3, orná půda o výměře 3 m2, p. č. 1482/5, 
ost. plocha, ost. komunikace o výměře 58 m2, 
p. č. 203/16, orná půda o výměře 74 m2 

a p. č. 162/11, orná půda o výměře 51 m2 ve vlast-
nictví paní Manové a pana Mana, za pozemek p. č. 
286/3, ost. plocha, neplodná půda o velikosti 4431 
m2 ve vlastnictví města Protivín, vše kú Selibov. 

1.4.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
směnu částí pozemků pod místní komunikací 
p. č. PK 204 a PK 179, nově označených dle 
GP č. 146–162/2014 ze dne 19. 12. 2014 jako 
p. č. 203/10, orná půda o výměře 5 m2 
a p. č. 1482/12, ost. plocha, komunikace o výměře 
18 m2 ve vlastnictví pana Ing. Langa, Praha, za 
pozemek nově označený jako p. č. 1482/10, ost. 
plocha, ost. komunikace o výměře 259 m2 ve vlast-
nictví města Protivín, vše kú Selibov, s finančním 

sobota 29. srpna 2015 – Masarykovo náměstí

IX. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ
program uvnitř novin

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ČTYŘI KILOMETRY NOVÝCH POVRCHŮ KOMUNIKACÍ

Rekonstrukce místní komunikace na Bor.  Foto Ing. J. Fialová. 
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
PROJEKT ERASMUS

Jako každoročně se poslední školní den v 9 hodin zaplnila aula školy rodiči, pra-
rodiči, kamarády a známými žáků devátých tříd. Ti naposledy zasedli do lavic, aby si 
vyzvedli svá poslední vysvědčení. V Alšově síni proběhlo jejich rozloučení se základní 
školou. Loučili se žáci s učiteli, učitelé s žáky, promluvil pan starosta a pan ředitel. 
Všichni vzpomínali na to pěkné, co ve škole prožili a byli dojatí, takže nechyběly ani 
slzičky. Přece jenom devět let je devět let! Popřejme jim tedy hodně zdraví, štěstí, 
lásky a úspěšné vykročení do nových škol a učebních oborů. 

Tak jako každý rok i letos se ve škole uskutečnila anketa o nejlepšího sportovce 
roku. V hlasování žáků druhého stupně s padesáti body zvítězil Lukáš Timko z 9. A, 
na druhém místě se umístila Eva Roušalová (26 bodů) a na třetím místě Vojta Branštýl 
(23 bodů). Všem žákům, kteří v letošním roce reprezentovali naši školu a město na 
sportovních soutěžích, děkujeme. 

je v polovině své cesty. Během roku mohly 
děti odpovídat na otázky, týkající se téma-
tických celků, kterými jsme se společně 
zabývali. Od září tato soutěž bude pokra-
čovat a nejúspěšnější řešitelé budou moci 
navštívit své kamarády v hostitelské zemi. 
Od září hledejte opět správné odpovědi na 
zadané otázky a odevzdávejte je ve škole do 
sběrného boxu vedle kanceláře školy. My 
ale ani o prázdninách nebudeme zahálet. 
Vyhlašujeme fotosoutěž.

Do konce září odešlete maximálně dvě 
fotografie ze svých prázdninových cest na 
e-mailovou adresu: erasmusplusprotivin@
seznam.cz. Fotografie přiložte ve formátu 
jpg ve velikosti 5Mb – 10 Mb. 

Nezapomeňte se podepsat a napsat 
třídu. Vaše fotografie budou vyhodnoceny 
a vystaveny v aule školy. Výherci budou 
odměněni. 
Kategorie: 
 1. Krajina a neživá příroda
 2. Živočichové a rostliny

Na vaše obrázky se těšíme. 

Od září připravujeme zahájení čin-
nosti nepovinného kroužku ERASMUS 
CLUB, kde se budou moci přihlášené děti 
1. – 6. tříd zapojit do projektových úkolů, 
experimentů a výletů. Za aktivní práci 
budou děti zařazeny do mezinárodních 
vzdělávacích aktivit. 

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, 

opět prodává 
slepičky snáškových plemen 

Tetra hnědá a Dominant.
ve všech barvách

Stáří 14 až 19 týdnů. 
Cena 149 až 180 Kč / ks.

Prodej se uskuteční
9. září a 3. října 2015

od 9.20 hodin
u vlakového nádraží 

v Protivíně.

Při prodeji slepiček také 
VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK

Cena dle poptávky. 

INFORMACE:
po – pá od 9 do16 hodin

na telefonních číslech
601 576 270, 606 550 204 

a 728 605 840 
PI

ROZLOUČENÍ S ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD

SPORTOVEC ŠKOLY
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RADA MĚSTA ZASEDALA

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Více jak stovka obyvatel města si přišla prohlédnout nové bezbariérové 
prostory finančního a majetkového odboru na náměstí v č. p. 21. S radostí 
mohu konstatovat, že se náš záměr mít vše na „jednom místě“ návštěvníkům 
velmi líbil. Po dokončení druhé etapy (do konce letošního roku), která zahr-
nuje ještě přemístění odboru výstavby, dopravy a ŽP (stavebního úřadu) do 
těchto prostor, budeme mít nejnavštěvovanější odbory MěÚ v jedné budově 
a zvýšíme tak komfort při vyřizování záležitostí občanů. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

Kriminalisté mají pravděpodobného vraha 
od Myšence. 
 Jihočeští kriminalisté uzavřeli dva měsíce 

starou vraždu ženy.   Jihočeští policisté, 
symbolicky přesně na den, po dvou měsí-
cích vyšetřování, uzavřeli případ velmi 
závažného zločinu vraždy. 

 Krátce na připomenutí. Ke zločinu došlo 
dopoledne 1. května poblíž Myšence. Vrah 
ukončil násilným způsobem život sedma-
čtyřicetileté tamní ženy. Zavražděná byla 
nalezena v pátek večer poblíž řeky Blanice 
za obcí Klokočín v tůni, při pátrací akci. 

 Jihočeští kriminalisté, kteří se specializují 
na nejzávažnější násilné trestné činy, obvi-
nili z tohoto zločinu mladíka z Písecka ve 
věku dvaceti tří let, ten by měl být hleda-
ným pachatelem. Mladík byl v pondělí 29. 
června 2015 zadržen a následně obviněn 
ze zločinu vraždy. Stále není jasný motiv 
jeho činu. Jasná je však již přesná příčina 
smrti oběti, udušení z utopení. Na případu 
jihočeští policisté nadále pracují. 

 Kriminalisté na muže podali podnět 
k návrhu na jeho vzetí do vazby. Ve středu 
odpoledne soud návrh na vazební stíhání 
schválil. V případě odsouzení, by muži 
hrozil trest odnětí svobody ve výši deset 
až osmnáct let. 

Bodné zranění
 Písečtí kriminalisté prošetřovali konflikt, 

ke kterému došlo dne 10. června večer 
v jednom z protivínských barů. Dva mla-
dí muži měli mít nejprve slovní rozepři 
a výměnu názorů před podnikem, uvnitř 
baru však měl konflikt dohru. Podezřelý 
muž (1973) měl u barového pultu vulgárně 
urážet poškozeného (1980), a když se přib-
lížil až k němu, bodl ho nožem do krku. 

 Na místo činu vyjížděli policisté z obvod-
ního oddělení Protivín, Vodňany, zdra-
votnická záchranná služba i výjezdová 
skupina píseckých kriminalistů. Policisté 
podezřelého muže zadrželi a umístili do 
policejní cely. Kriminalistický technik 
zajistil stopy a kriminalisté přesné okol-
nosti případu dále prošetřovali. 

 Po provedení všech potřebných úkonů byl 
podezřelý muž propuštěn a nyní čelí obvi-
nění ze spáchání trestného činu ublížení na 
zdraví. 

Řídil pod vlivem
 Dne 12. 7. 2015 přistihli protivínští poli-

cisté řidiče pod vlivem alkoholu. Muž 
usedl za volant osobního automobilu 
značky Škoda Octavia a jel po silnici číslo 
I/20 od Protivína na Písek. Řidič v dopo-
ledních hodinách nadýchal bezmála půl 
promile.  Policisté muži zadrželi řidičský 
průkaz a přestupek oznámili správnímu 
orgánu k dalšímu šetření. 

Kradl v prodejně
 Muž měl chuť na sekanou a šel pro ni 

dne 7. července do prodejny v Protivíně. 
Za potravinu však nezaplatil a odcizil ji. 
Podezřelý muž již byl v minulosti pro 
krádeže odsouzen. Policisté případ zpra-
covali ve zkráceném přípravném trestním 
řízení. 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 10. 6. 2015

1) RM souhlasí s pronájmem částí pozemků 
p. č. 933/1, zahrada, o vým. cca 127 m2, 
p. č. 933/4, zahrada, o vým. cca 31 m2, 
p. č. 933/7, zahrada, o vým. cca 158 m2 
a p. č. 932, zastavěná plocha a nádvoří 
o vým. 35 m2, vše v kú Protivín 

 a ukládá finančnímu odboru – správě 
majetku zveřejnění záměru pronájmu 
uvedených pozemků 

2) RM souhlasí  s tím, aby pozemek 
p. č. 118/1, ost. plocha, manipulační plo-
cha o vým. 37 m2 byl na základě vydržení 
zapsán na LV 1578 

 a doporučuje zastupitelstvu města 

bezúplatný převod tohoto pozemku ke 
schválení 

3) RM schvaluje příkazní smlouvu na výkon 
funkce technického dozoru stavebníka 
po dobu realizace stavby „1. MŠ Protivín, 
ulice Ve Školce vstupní parter, zastřešené 
schodiště, oplocení vstupní části areálu“ 
s firmou MZ TENDER s. r. o., Strakonická 
268, 397 01 Písek

 a pověřuje starostu města jejím podpisem 

4) RM bere na vědomí zápis č. 5 z jednání 
komise bytové, místního hospodářství 
a dopravy ze dne 9. 6. 2015;

 souhlasí s pronájmem bytu č. 5, 1+1 o cel-
kové výměře 58 m2, na adrese Protivín, 
Zámek 3;

 souhlasí s pronájmem bytu č. 3, 3+1 o cel-
kové výměře 131 m2, na adrese Protivín, 
Zámek 519

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V č.p. 21
(bývalá jídelna DPS na Masarykově náměstí)

V nově otevřených prostorech městského úřadu v č. p. 21 byl 1. července 
2015 zahájen plný provoz. Občané si zde mohou vyřídit veškeré záležitosti 
týkající se majetku – nebytové prostory, pozemky, dále místní poplatky, VHP, 
pohledávky a veškeré záležitosti finančního hospodaření města. 
Úřední hodiny jsou stejné pro celý Městský úřad Protivín:
 pondělí a středa  – od 6.30 hodin do 17.00 hodin 
 úterý a čtvrtek  – od 6.30 hodin do 14.00 hodin 
 pátek    – od 6.30 hodin do 13.00 hodin 
 přestávka na oběd  – od 11.30 do 12.00 hodin 

PROVOZ NOVÝCH KANCELÁŘÍ ZAHÁJEN
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
dokončení z 1. stránky

dorovnáním ve prospěch města Protivín ve výši 
rozdílu cen směňovaných pozemků, tj. 1 992 Kč 
a pověřuje starostu města podpisem směnné 
smlouvy. 

1.5.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje bezú-
platný převod části pozemku pod stavbou místní 
komunikace Selibov ke kravínu č. 66c) p. č. 1481, 
dle geometrického plánu č. 146–162/2014 ze dne 
19. 12. 2014 nově označeného jako p. č. 1481/2 
o výměře 35 m2, vše  kú Selibov od Státního 
pozemkového úřadu a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 

1.6.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje směnu 
pozemku pod místní komunikací v ulici Fučíkova 
p. č. 1515/41, ost. plocha, ost. komunikace 
o výměře 90 m2 ve vlastnictví paní Vomastkové, 
Ostrov, za pozemek p. č. 1496/3, orná půda 
o výměře 342 m2 ve vlastnictví města Protivín, vše 
v kú Protivín a pověřuje starostu města podpisem 
směnné smlouvy. 

1.7.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
 – výkup pozemků nově označených dle GP 

č. 146–162/2014 ze dne 19. 12. 2014 jako 
p. č. 203/9, orná půda o výměře 4 m2 kú Selibov, 
ve vlastnictví Ing. Klouda, Praha – Újezd 

 – výkup pozemku nově označeného dle GP 
č. 146–162/2014 ze dne 19. 12. 2014 jako 
p. č. 162/8, orná půda o výměře 27 m2, p. č. 162/12 
orná půda o výměře 106 m2 a p. č. 1482/15, ost. 
plocha, ost, komunikace o  výměře 51 m2, vše kú 
Selibov, ve vlastnictví pana Polanského, Selibov 
19 za cenu 26 Kč/m2 a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 

1.8.  Zastupitelstvo města Protivín souhlasí, aby 
pozemek p. č. 118/1, ost. plocha, jiná plocha 
o výměře 37 m2 byl vydržen a dle GP č. 1734–
171/2013 ze dne 10. 11. 2014 zapsán na LV 1578 
a pověřuje starostu města podpisem notářského 
zápisu pro katastrální úřad. 

1.9.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku p. č. 2818/3, zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 294 m2 v kú Protivín za cenu 340 723 Kč 
SBD Písek, vyhotovení kupní smlouvy dle pří-
lohy a pověřuje starostu města podpisem kupní 
smlouvy. 

1.10.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
části pozemku p. č. 802/37, ost. plocha, ost. 
komunikace o vým. cca 12 m2 v kú Protivín na 
umístění trafostanice za cenu 783 Kč/m2 firmě 
E. ON ČR, a. s. a uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní. 

1.11.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje výkup 
pozemku p. č. 564/3, ost. plocha, ost. komunikace 
o vým. 420 m2 a části pozemku p. č. 1504/9, 
ost. plocha, sportoviště o vým. 166 m2, vše v kú 
Krč u Protivína od paní Pavlíčkové, Čimelice do 
vlastnictví města Protivín za cenu 70 320 Kč, 
vyhotovení kupní smlouvy dle přílohy a pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy. 

1.12.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
směnu pozemků p. č. 864/4, ost. plocha, ost. 
komunikace o vým. 19 m2 a pozemku p. č. 797/4, 
ost. plocha, ost. komunikace o vým. 39 m2 v kú 
Protivín ve vlastnictví města Protivín za pozemky 
p. č. 793/7, ost. plocha, ost. komunikace o vým. 
51 m2 a p. č. 795/4, ost. plocha, zeleň o vým. 
7 m2 v kú Protivín ve vlastnictví firmy Polanských 
s. r. o. bez dalšího finančního dorovnání, vyhotove-
ní směnné smlouvy dle přílohy a pověřuje starostu 
města podpisem směnné smlouvy. 

1.13.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej pozemků p. č. 864, ost. plocha, ost. komu-
nikace o vým. 255 m2 a p. č. 797/2, ost. plocha, ost. 
komunikace o vým. 388 m2, vše v kú Protivín. 

1.14.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej pozemků p. č. 1453/1, ost. plocha, ost. 
komunikace, p. č. 1453/2, ost. plocha, ost. komu-
nikace, p. č. 1453/3, ost. plocha, ost. komunikace, 
p. č. 1469/15, ost. plocha, ost. komunikace 
a p. č. 715/2, ost. plocha, neplodná půda, vše v kú 
Krč u Protivína. 

1.15.  Zastupitelstvo města Protivín nesouhlasí 
s navrhovaným odkoupením pozemků pod stav-
bou obtokové stoky Divišovka mezi rybníkem 
Rabyní a ČOV p. č. 2165/106 a 2165/105, vodní 

plochy o celkové vým. 450 m2, p. č. 2165/150 
a 2165/145, ost. plochy, jiné plochy o celkové vým. 
156 m2 a p. č. 2151/2, trvalý travní porost o vým. 
19 m2 ve spoluvlastnictví Ing. Hostašové, České 
Budějovice a Ing. Marie Jehličkové, Chrudim, vše 
v kú Protivín, za cenu 30 Kč. 

1.16.  Zastupitelstvo města Protivín souhlasí 
s podáním žádosti o grant na projekt „Zateplení 
zdravotního střediska Protivín“, na dofinancování 
projektu má město vlastní prostředky, projekt bude 
zahrnut do rozpočtu 2016. 

1.17.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad na projekt s názvem: Rekonstrukce 
místních komunikací v Protivíně, reg. č. projektu 
CZ. 1. 14/1. 5. 00/35. 03363. 

1.18.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad na projekt s názvem: Rekonstrukce 
místních komunikací v Protivíně – Myšenec, reg. 
č. projektu CZ. 1. 14/1. 5. 00/35. 03323. 

1.19.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního programu NUTS II 

Jihozápad na projekt s názvem: Rekonstrukce 
místních komunikací v Protivíně – Těšínov, Krč, 
reg. č. projektu CZ. 1. 14/1. 5. 00/35. 03313. 

1.20.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje roz-
počtové opatření č. 2 v předloženém znění. 

1.21.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje závě-
rečný účet města Protivína a zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2014 s výrokem 
bez výhrad. 

1.22.  Zastupitelstvo města Protivín bere na vědomí 
závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Bla-
nicko – Otavského regionu za rok 2014. 

1.23.  Zastupitelstvo města Protivín bere na vědomí 
zprávu o zajištění finanční kontroly u města Pro-
tivín a konstatuje, že zavedený systém finanční 
kontroly je přiměřený a účinný pro zajištění 
hospodárného, efektivního a účelného nakládání 
s veřejnými prostředky. 

1.24.  Zastupitelstvo města Protivín bere na vědomí 
předložený zápis a usnesení z jednání kontrolního 
výboru dne 25. 3. 2015. 

1.25.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
provedení kontroly zadávání veřejných zakázek 
kontrolním výborem zastupitelstva města. 

1.26.  Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s vari-
antou č. 1 – pravá část 

Dopřejte odpočinek tělu a duši po dnech spěchu, stresu a nervozity všedního 
dne. Okolí Protivína nabízí spoustu krásných míst a zákoutí, kde si člověk odpočine 
a zapomene na starosti běžného dne. Na chvíli se zastavit u Mlýnského rybníka 
a dívat se, jak hladinou prochází žabí láska. V jarních dnech to vypado jako by 
se voda začala vařit, co s těmi žábami dělalo jaro. O pár metrů dále se naskýtá 
překrásný pohled na nový jarní kabát Píseckých hor, které jsou porostlé buky. 
Ta nádherná svěží zeleň vás naprosto pohladí a pobízí se podívat do nitra těchto 
končin. V této malebné krajině najdete i pár informací o daném místě a něco málo 
i z historie lokality, kde se právě nacházíte. 

Naučné stezky, které křižují Bečelov, Zelendárky, Novou Ves, Nuzov, Tálinský 
rybník, Pařezí a další zajímavá místa na území Píseckých hor, se staly nedílnou 
součástí této krajiny a lidové architektury. Naučné stezky vybudovalo město Pro-
tivín za pomoci Mysliveckého sdružení Platan Protivín, které každoročně provádí 
jejich údržbu. 

Pojďte relaxovat a nabrat nové síly z přírody do dalších dnů. 
Za MS Platan Protivín Václav Roušal

ZELENDÁRKY – místo pro relaxaci
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Po posledním zasedání zastupitelstva města, koncem června, 
jsem se rozhodla s Vámi podělit o to, „ jak to máme“ v Protiví-
ně. 

Po posledních volbách, na podzim minulého roku, se pan starosta 
rozhodl, že druhou nejsilnější stranu (Nezávislé) nepřizve k práci do 
rady města, neb tam již po několik volebních období má lidi s kterými 
mu to „dobře šlape“. V roli opozice jsme přijali práci v kontrolním 
výboru a právě na posledním zastupitelstvu předseda Nezávislých 
ing. Jiří Morávek předložil ke schválení program činnosti výboru, 
který by se zaměřil na kontrolu výběrových řízení v našem městě. 
Činnost výboru nad rámec zákonem určených úkolů musí totiž odsou-
hlasit zastupitelstvo města. Jak myslíte, že to dopadlo? Návrh bohužel 
neprošel, jelikož nás koalice přehlasovala. Přesto, jakožto opozice, 
jsme přesvědčeni, že provádět tuto kontrolu je správné. Každý rok sice 
auditorská firma kontroluje účetnictví města, ale kontroly výběrových 
řízení se to netýká. 

V září bude další zastupitelstvo města, na němž bude definitivně 
rozhodnuto o eventuelním přemístění knihovny do centra města. Asi 
před 6 lety byl vyhotoven projekt v hodnotě několika set tisíc korun 
na přemístění knihovny, čítárny, PC pro seniory právě do prostor po 
bývalé jídelně v přízemí domu č. p. 21 (průchod do DPS). Jelikož nebyl 
dostatek finančních prostředků, realizace se odsunula. Po zlepšení 
finanční situace města bylo nicméně od projektu upuštěno, a namísto 
plánované varianty knihovny byl do těchto prostor natrvalo přesunut 
finanční odbor, majetkový odbor a centrální pokladna. Na možnost 
přesunutí knihovny a čítárny na Masarykovo nám. zůstaly k dispozici 
jen poloviční prostory z původního návrhu. Do těch nyní pan starosta 

plánuje umístit úřad práce a kancelář pro městskou policii. Tak uvidíme 
v září, čemu dá koalice při hlasování přednost. 

Po přemístění výše jmenovaných odborů městského úřadu na 
náměstí zeje nyní městský úřad prázdnotou. Nepochybuji však, že 
se využití najde. Pana starostu například trápí, že náš neuvolněný 
místostarosta, který tráví na úřadě 1 hod. týdně, nemá svoji kancelář. 
Přinejmenším mně to připadá „trošku“ neekonomické. 

Další nákladný projekt byl zpracován na rekonstrukci sokolovny 
(Rovněž jeho vyhotovení stálo několik set tisíc korun.). K realizaci 
také nedojde, neboť pan starosta má vizi sportovního areálu hodného 
21. století. A už se na ní intenzivně pracuje. V areálu fotbalového 
hřiště byly z rozpočtu města zrekonstruovány šatny pro sportovce za 
5,7 mil. korun. Následně byl objekt pronajat fotbalovému klubu za 
roční nájemné 1 000 korun. Tak velkorysou nabídku by sotva který 
fotbalový klub odmítl. 

Co se týče výherních hracích automatů, to je stará písnička. 
Jelikož jsem před 6 lety v zastupitelstvu pracovala i jako vedoucí 
sociální a zdravotní komise, žádala jsem starostu, abychom v našem 
městě tyto hrací automaty omezili městskou vyhláškou. Mou žádost 
odmítl se zdůvodněním, že zisk z výherních hracích automatů je 
pro něj v rozpočtu nepostradatelný. Tak jsme se rozešli každý svou 
cestou. Dnes je v rozpočtu nárůst příjmů z těchto heren více než 
dvojnásobný. Jaké jsou důsledky z toho plynoucí si každý můžeme 
domyslet.

Často mám dojem, že žiji v Kocourkově a ne ve městě, kde se 
s veřejnými prostředky nás všech dobře nakládá. 

Myslím, že by se v našem městě mohlo ledacos změnit, ale mění 
se jen to, čemu dá náš pan starosta zelenou. 

 MUDr. Marie Němečková

Vážení čtenáři, 
rád bych Vás seznámil s fakty, nikoliv s domněnkami. Po volbách v roce 
2014, na základě volebních výsledků, jsme uzavřeli koaliční spolupráci 
se stejnou skupinou lidí jako v minulých volebních obdobích nejen 
proto, že naše volební programy byly podobné, ale zejména proto, že 
parta lidí kolem mne, Věry Křišťálové a Dany Zoubkové za posledních 
12 let dokázala posunout naše město o velký kus dopředu. Díky této 
„naší partě“, která „dobře šlape“, se nám podařilo získat pro město 
mimorozpočtové příjmy přesahující částku 250 mil. Kč, jež výrazně 
našemu městu pomohly. S veškerou úctou k opozici musím sdělit, že 
za těch již zmíněných 12 let nám nenabídla žádnou pomoc, která by 
situaci našeho města vylepšila. 

Paní Němečková uvádí, že v roli opozice přijali práci v kontrolním 
výboru (který ovšem zvolila právě naše koalice), aby pracoval tak, jak 
ukládá zákon. Kontrolovat veřejné zakázky za posledních 8 let nad 
rámec zákona je možné, avšak pouze v případě hlasování nadpolo-
viční většiny zastupitelů. Toto se nestalo nejen proto, že předmětných 
výběrových řízení bylo od roku 2007 více jak 100, ale především byla 
kontrolována a schvalována poskytovatelem dotace, finančním úřa-
dem, ROP a auditem a nikdy, ani v jednom případě, nám nebylo nic 
vytknuto. Zcela logicky tedy tento požadavek zastupitelstvo odmítlo 
jako nadbytečný. Kontrolní výbor v minulém čtyřletém období též 
vedli Nezávislí a pro informaci uvádím, že se za čtyři roky ani jednou 
nesešli. 

Dále bych rád uvedl, že se nikdy neuvažovalo o přemístění knihov-
ny na náměstí samostatně. Projekt předpokládal přemístění celého 
kulturního střediska a zároveň zřízení informačního centra města 
a knihovny. Dotaci jsme získali pouze na zřízení informačního centra 
v jiném objektu, a to v důstojných prostorách Kaplanky, jakožto spl-
nění základní podmínky. Další dotaci již nebylo možno získat, jelikož 
podmínku pro žádost o dotaci na zřízení knihovny, tedy velikost města 
co do počtu obyvatel, jsme nesplnili. Levá část, kam chceme umístit 
městskou policii a pracovní úřad, o kterém paní Němečková píše, se 
v projektu zahrnujícím knihovnu vůbec neřešila, a není tedy pravdou, 
že jsme tento prostor chtěli využít na knihovnu. Nevidíme žádný důvod 
přestěhovat jednu třetinu na náměstí a dvě třetiny ponechat na MěKS. 
Navrhujeme využití prostor po našem sociálním odboru pro prostory 
městské policie, protože se domníváme, že bezpečnostní situace města 
se lepšit nebude. Dále považujeme za smysluplné ponechat pracovní 
úřad v těchto prostorách. Pokud bychom jej zrušili, občané by byli 
nuceni jezdit vyřizovat své záležitosti do Písku. 

Rád bych vyvrátil další zkreslenou informaci, jež pisatelka uvádí. 
Městský úřad údajně zeje prázdnotou. Není tomu tak. Prostory na 

náměstí, kam se přemístila část úřadu, konkrétně finanční a majetkový 
odbor, centrální pokladna a archiv, se rozšíří o pracoviště stavebního 
úřadu. Vše bude na jednom místě a v bezbariérových prostorách. Tyto 
odbory ročně navštíví několik tisíc obyvatel. Radnice městského úřadu 
pak bude změněna přesně dle logistického uspořádání následujícím 
způsobem: V přízemí bude zřízena podatelna, sociální odbor, kancelář 
pro sociálního pracovníka a kancelář IT. V prvním patře bude sekre-
tariát starosty a ve druhém kancelář tajemníka, místostarosty města 
a zasedací místnost. Veškerý prostor bude využitý. Jestli je zde někdo, 
kdo považuje kancelář pro místostarostu města jako nadstandard, pak 
uvažuje rozdílně. Narážku na ekonomickou situaci snad ani nebudu 
komentovat, protože kancelář, která změní pouze svého uživatele, 
v porovnání s náklady na přestěhování jedné třetiny knihovny a vytvo-
ření dalšího pracovního místa, jsou úsměvné. 

Naše stanovisko k Sokolovně je neměnné. Rekonstrukce 
za 50 mil.  Kč není ekonomicky smysluplná. 

Sportovní areál budujeme, ano, a jsme na něj pyšní. Paní Němeč-
ková se domnívá, že jsme rekonstruovali pouze šatny, v tomto se velmi 
mýlí. Postavili jsme úplně nový objekt se zázemím pro sportovce, 
dvěma pokoji, sociálním zařízením, šatnami a klubovnou, restaurací 
včetně venkovního posezení a bezbariérovým sociálním zařízením 
pro všechny návštěvníky areálu. Pravdou je, že objekt byl pronajat 
fotbalovému klubu, a to hned z několika důvodů. Fotbalový klub má 
v tomto areálu pronajaté již všechny ostatní objekty, a jako nájemce 
se stará o největší počet sportujících ve městě, o zázemí pro sportovce 
v budově a o prostor sportoviště obecně (tenis, nohejbal, beachvo-
lejbal, tenisová zeď, petang). Pokud by město vyžadovalo nájemné, 
ve skutečnosti by muselo zvýšit příspěvek fotbalovému klubu právě 
na tuto činnost. 

K automatům bych řekl toto: Nemohu se smířit s myšlenkou zasa-
hovat občanům, jakožto svobodným lidem se samostatným uvažováním, 
do života tím, že jim budeme říkat, co mají či nemají dělat. Rozhodnutí 
je jen a pouze na nich. Jediný, kdo má právo regulovat tuto oblast, je 
náš stát. Rozhodne-li stát jinak, budeme se tím okamžitě řídit. Ano, 
nárůst příjmů je. Tyto příjmy pak bude mít v rozpočtu buď naše město, 
nebo město jiné, kam se hrající přemístí. 

Je mi záhadou, že tyto myšlenky, které nám zde paní Němečková 
představila, nebyly zařazeny do volebního programu Nezávislých, 
a to ať už se jedná o Sokolovnu, knihovnu nebo automaty. „Má dobře 
šlapající parta“, kterou nikdy nedám, se řídí volebním programem, 
a to, čemu dáme zelenou, vychází právě z volebního programu. Věřím, 
že všichni snad pochopí, že politiku v Protivíně bude řídit koalice 
plus vítěz voleb, jelikož v opačném případě bychom byli skutečně 
v Kocourkově. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

JAK TO „CHODÍ“ V PROTIVÍNĚ

VŠECHNO JE TROCHU JINAK
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RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 24. 6. 2015

1) RM schvaluje předloženou smlouvu na 
stavbu „Rekonstrukce místních komunikací 
v Protivíně“ s firmou Š+H Bohunice, s. r. o. 
Temelín 3 

 a pověřuje starostu města jejím podpisem 

2) RM schvaluje předloženou smlouvu na 
stavbu „Rekonstrukce místních komunikací 
v Protivíně – Těšínov, Krč“ s firmou Š+H 
Bohunice, s. r. o. Temelín 3

 a pověřuje starostu města jejím podpisem 

3) RM schvaluje předloženou smlouvu na 
stavbu „Rekonstrukce místních komunikací 
v Protivíně – Myšenec“ s firmou Stavební 
společnost Šlehofer s. r. o., Prvomájová 
2111/33, Praha 5 – Radotín 

 a pověřuje starostu města jejím podpisem 

4) RM schvaluje navýšení příspěvku z rozpoč-
tu města na rok 2015 příspěvkové organizaci 
Základní škola Protivín o 30 000  Kč na 
pořízení nezbytného vybavení pro žáky 1. 
ročníků ZŠ 

5) RM souhlasí s pořádáním níže uvedených 
jednorázových hudebních produkcí v rámci 
„Léta na Belvederu 2015“ v uvedených 
termínech od 20.00 do 03.00 hodin 

 – 27. 6. 2015  
  CHARITATIVNÍ PLES 
  PRO SOKOLOVNU
 – 3. 7. 2015 
  DISKOTÉKA
 – 10. 7. 2015  
  WALDA GANG + PARKÁN
 – 18. 7. 2015  
  ARGEMA
 – 31. 7. 2015  
  UDG + O5 a RADEČEK + 
  + RYBIČKY 48 + VOXEL
 – 14. 8. 2015  
  ODYSSEA
 – 22. 8. 2015  
  MOTORBAND + ARAXA 
 – 28. 8. 2015  
  DJ VENCA X – LOUČENÍ S LÉTEM

6) RM jmenuje členem komise pro majetkové 
převody pana Ing. Jana Jelínka, Protivín 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 8. 7. 2015

1) RM schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě 
o nájmu a poskytování služeb ze dne 23. 
6. 2014 s firmou ECO LED SOL, s. r. o. 
Praha, jehož předmětem je zbudování dvou 
osvětlovacích míst na Masarykově náměstí 
v Protivíně (měsíční nájemné se navyšuje 
na 126 096 Kč bez DPH) 

 a pověřuje starostu města podpisem před-
mětného dodatku

2) RM souhlasí s finanční výpomocí Základní 
škole Protivín na úhradu faktur v celkové 
částce 1 899. 160 Kč za projekt Modernizace 
výuky na ZŠ Protivín – č. projektu CZ. 1. 14/2. 
4. 00/34. 03237 ROP NUTS II Jihozápad 
s tím, že po obdržení dotace bude předmětná 
finanční částka vrácena zpět do rozpočtu 
města Protivín

Pastelka ve spolupráci se sborem dob-
rovolných hasičů v Protivíně připravila 
poslední červnové sobotní odpoledne pro 
naše nejmenší. 

Po poledni se zatáhla obloha, před 
jednou odpoledne už lilo jako z konve. 
Začínali jsme ve 14 hodin. No, upřímně, 
velkou radost jsme neměli. Nevěřící doufá, 
věřící se modlí, prosí a má naději. Poslední 
tři zmíněné věci jsem použila já a počasí 
se vydařilo. Kluci hasičtí byli skvělí, nic 
nevzdali a vyjeli se svými vozy na hokej-
balové hřiště. Připravili jsme hry, soutěže 
a hasičská auta. Počasí odradilo mnoho 

Již od povodně v roce 2002 trvá přátelství a intenzivní spolupráce mezi protivínskými 
hasiči a sbory dobrovolných hasičů v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí. Zejmé-
na přátelské a kamarádské vztahy mezi SDH Protivín a SDH Dlouhá Třebová jsou pořád 
intenzivní a tento sbor opětovně v roce 2013 při letní povodni přispěchal protivínským 
občanům na pomoc. 

Foto Lucie Brůžková

NÁVŠTĚVA PROTIVÍNSKÝCH HASIČŮ V DLOUHÉ TŘEBOVÉ

rodin, ale ti nejstatečnější se přeci jen vydali 
za námi a nelitovali. Mezi námi vládla 
přátelská atmosféra plná humoru a smíchu. 
Soutěžily nejen děti, ale i maminky. O zába-
vu bylo postaráno. Děti si vyzkoušely, 
kromě jiného, stříkání hadicí, shazování 
pet lahví pomocí vody, běh přes překážky, 
slalom s barely a podobné disciplíny, které 
jim přiblížily práci hasičů. 

Největší poděkování patří hasičům 
z Protivína, kteří se nezištně podíleli na 
programu, nevadila jim případná nepřízeň 
počasí a ochotně se věnovali dětem. Akce 
byla podpořena z grantu města Protivín 
a Komunitní Nadace Blanicko – Otavské. 
Děkujeme. M. Šálková

DEN S HASIČI

 Protivínští hasiči se v sobotu 20. června, na pozvání svých kamarádů, zúčastnili oslav 
130. výročí založení jejich hasičského sboru. 

Hasiči z Protivína byli mile přijati, večer před oslavami proběhl pěkný společenský 
večer, na kterém dvanáctičlennou skupinu hasičů z Protivína přivítal i starosta obce Dlouhá 
Třebová pan Jaroslav Kašpar. Protivínští hasiči předali partnerskému sboru a panu starostovi 
obce čestná uznání Okresního sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezka v Písku za pomoc 
při odstraňování následků povodně v roce 2002 a v roce 2013. Protivínský sbor obdržel od 
starosty Cenu obce Dlouhá Třebová. Druhý den se protivínská delegace zúčastnila pěkně 
zorganizovaných oslav a zejména výkonnostní soutěže „ Železný hasič“. Protivínští hasiči 
si vedli velmi dobře. Muži obsadili druhé, třetí, čtvrté místo v kategorii jednotlivců, přičemž 
druhý Jaromír Toman z Protivína skončil za vítězem soutěže pouze o dvě setiny vteřiny. 
V kategorii mužů Protivín obsadil první místo. Úspěšná byla i protivínská děvčata – Inka 
Zuzaňáková s přehledem soutěž vyhrála a Lucka Brůžková obsadila krásné třetí místo. 
Celkem jsme do Protivína přivezli šest pohárů. 

Přijetí našich hasičů v Dlouhé Třebové bylo moc pěkné, děkujeme za vše hasičům 
z partnerského sboru, starostovi Jaroslavu Kašparovi a těšíme se na to, že nás navštíví při 
oslavách 140. výročí protivínského sboru, které se uskuteční v příštím roce. 

Jan Jelínek, starosta sboru
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do zářijových
„Protivínských listů“ 

je 7. září 2015. 
Noviny vyjdou

v pondělí 21. 9. 2015. 

HÁDANKAHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

VÝSTAVY V KAPLANCE
Výstava fotografií Silvie Faktorové 
v Infocentru potrvá do konce srpna. 
Od 1. srpna bude vystavovat v půdních 
prostorech kaplanky své obrazy VLAS-
TA KAHOVCOVÁ. 
Od září do konce října bude v přízemní 
i v patře kaplanky vystavovat své obrazy 
Vladimír Nosek pod názvem „Otevřená 
okna“.  Těšíme se vaši návštěvu!

Ve středu 15. července oslavil Alf – první odchovaný 
Krokodýl kubánský v protivínské Krokodýlí ZOO své 
10. narozeniny. Jedná se o středně velkého sladkovod-
ního krokodýla vyskytujícího se pouze v bažinách polo-
ostrova Zapata na Kubě a v mokřinách Lanier na Isla De 
Juventud. Odchovanci z Krokodýlí ZOO Protivín našli své 
působiště v dalších světových ochranářských ZOO. 
 V další části programu byla slavnostně otevřena nově zre-
konstruovaná část Krokodýlí ZOO. Hlavním hostem akce 
byl tajemník kubánského velvyslanectví Angel Gustavo 
Suarez C. s rodinou.  Foto S. Karfíková

V červnovém čísle Protivínských listů 
jsme chtěli vědět: „Jaký je oficiální název 
bývalé restaurace na fotografii, a též název, 
kterým ji nazývali „štamgasti“?”
Správná odpověď zní: Zámecká restau-
race a U Boušků. Vylosovaným výher-
cem symbolické ceny se stal Vladimír Jekl 
z Protivína. Blahopřejeme!
Hádanka na červenec – srpen zní: 
„V jakém roce byl městys Protivín pový-
šen na město Protivín?“. Odpověď nám 
zavolejte na tel. číslo: 382 203 354, pište 
na e-mail: infocentrum@muprotivin.cz 
nebo nám ji přijďte sdělit do Infocentra. 
Těšíme se na vaše odpovědi!

Kolektiv pracovnic Infocentra Protivín

KROKODÝLÍ ZOO SE ROZŠÍŘILA
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V sobotu 18. července se v Seli-
bově konal za podpory ČEZ další 
„Pohádkový den v podzámčí“, 
tentokrát to byly Dračí slavnosti. 
A i když se stupně na teploměru 
blížily téměř k teplotě dračího pla-
mene, na muzikálovou pohádku 
a spoustu další zábavy si přije-
lo užít téměř 300 návštěvníků. Ty 
malé za statečnost místní princez-
ny odměnily pohádkovým dráčkem 
na památku i malou dobrůtkou do 
bříška. 
Společně Jaromírem Hlaváčem, 
starostou města Protivín, všichni 
účastníci slavnostně otevřeli další 
část tohoto zážitkového areálu, kde  
na ně čekalo pohádkové bludiště, 

dílničky, kde si mohou vyzkoušet 
své výtvarné nadání, páreček míst-
ních oslíků – Aladin a Jasmínka 
a také nová „Pohádková trůnidla“. 
Po celé odpoledne vyhrávala coun-
try kapela a příchozím přišla vhod 
i studená sprška, kterou hastrmán-
ci u kovárny kropili kolemjdoucí. 
 Věříme, že se v té původní Pohád-
kové kovárně i v nové části areá-
lu bude návštěvníkům líbit a že se 
sem budou tak jako doposud, rádi 
vracet. 
Zveme všechny, zvláště kluky 
a děvčata, kteří se „nebojí“ čertů, 
na Čertovské posvícení v sobotu 
15. srpna. Ukládání hastrmánků 
k zimnímu spánku a Štrůdlování 
je připraveno na 19. září. 

V termínu od 13. do 17. července proběhl 
v Protivíně příměstský tábor, pořádaný 
třetím rokem spolkem Kocanďáci.  
Příměstský tábor = forma tábora, kdy děti 
spí doma a přes den je o ně postaráno. Na 
programu byly připraveny různé hry jak na 
ven, tak do nepříznivého počasí. Vyráběli 
jsme z papíru, malovali a soutěžili. Výlety po 
okolí, návštěvy dětských hřišť a mnohé další. 
Navštívili jsme kaplanku, kde nás zaujaly 
modely hradů a zámků slepené ze špejlí. Na 
obědy jsme chodili do zahradní restaurace 
Belveder. Rodiče měli o děti postaráno od 
7.30 do 16.00 hodin. Příměstského tábora se 
zúčastnilo šest dětí ve věku od 7 do 10 let. Na 
poslední dva dny, když nás maminka potkala, 
se přihlásil ještě jeden chlapec, tak jsme měli 
7 dětí.  Fotky najdete na www.kocandaci.cz. 
Tábor se vydařil a každý si nakonec odnesl 
diplom a malou sladkou odměnu. Věříme, že 
se dětem na našem táboře líbilo a budou se 
k nám vracet i následující roky. 

Za spolek Kocanďáci Šáruše

POHÁDKOVOU KOVÁRNU OVLÁDLI DRACI

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V PROTIVÍNĚ
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Prvního července 2015 uplynul rok, co byla Jihočeským krajem zřízena 
nová příspěvková organizace, Krajské školní hospodářství, která jako 
své sídlo zvolila našem město. Ředitelem této organizace byl jmenován 
Ing. Josef Topka. Zajímali jsme se o činnost této organizace. 
Pane řediteli, čím se Krajské školní hospodářství zabývá, kolik máte 
zaměstnanců?

Krajské školní hospodářství (KŠH) bylo zřízeno na základě rozhod-
nutí Zastupitelstva Jihočeského kraje za účelem zajištění praktické výuky 
žáků a studentů Rybářské školy ve Vodňanech a Lesnické školy v Písku. 
Praktická výuka žáků a studentů – rybářů, probíhá na rybnících středisek 
Protivín, Netolice, Strakonice a sádkách v Kestřanech, Čejeticích a Hrbově. 
Žáci a studenti – lesníci, vykonávají praxe na Školním polesí Hůrky u Písku 
a ve Vimperku. Na rybnících, sádkách, v lesních porostech, pilařském pro-
vozu, lesní školce a honitbě získávají praktické zkušenosti pro svá budoucí 
povolání. Zajištění praktické výuky žáků a studentů je hlavní činností KŠH. 
Doplňkovou činností je pak rybářské a lesnické hospodaření na 1 435 ha 
rybníků, 1 400 ha lesů, dále pak pilařská, školkařská a myslivecká činnost. 
V současné době u KŠH pracuje 63 zaměstnanců. 
Před zřízením této organizace existovalo odděleně Školní rybářství 
v Protivíně a píseckou lesnickou školou řízené Školní polesí Hůrky. 
Co bylo důvodem sloučení v jednu organizaci? 

Vedení kraje si bylo vědomo toho, že rybníky a lesy, které jsou ve 
vlastnictví Jihočeského kraje, mají nevyčíslitelnou společenskou a ekono-
mickou hodnotu. Spravování takového majetku, který má nezanedbatelnou 
výhodu, že teritoriálně na sebe navazuje a jehož hlavním posláním je 
trvalé zlepšování podmínek pro výuku žáků a studentů odborných škol, 
vyžaduje systém řízení, který umožní jeho plné využití a usnadní kontrolu 
hospodaření Radou a Zastupitelstvem Jihočeského kraje. A po podrobném 
vyhodnocení kladů, záporů a zkušeností vlastníků, kteří mají podobnou 
skladbu majetku, pak došlo k  rozhodnutí vytvořit jeden subjekt s jednotným 
organizačním a ekonomickým systémem řízení praktické výuky a výrobní 
činnosti. 
Z vaší odpovědi vyplývá, že sloučení bylo správným rozhodnutím. 
Proč tedy toto rozhodnutí vyvolávalo takové emoce a rozdílné názory 
politiků, odborné a laické veřejnosti. 

Je všeobecně známo a je to pochopitelné, že nejvíce citlivou záležitostí, 
na kterou občanská a odborná veřejnost okamžitě reaguje, jsou změny 
ve školství a zdravotnictví. Toho pak umně využívají někteří zástupci 
koaličních, opozičních politických stran a hnutí k prezentaci svých stano-
visek. Největší emoce vyvolávalo přičlenění školního polesí. Za 87 let své 
existence působilo 21 let jako samostatný subjekt a 66 let bylo podřízeno 
škole. Je všeobecně známo a ani odpůrci současného organizačního 
uspořádání nezpochybňují to, že největší rozvoj spočívající v budování 
moderního školního hospodářství, školní polesí dosáhlo v období existence 
samostatné příspěvkové organizace Školní polesí Hůrka SLŠ Písek, kdy 
bylo přímo řízené Ministerstvem školství. Myšlenka dobrovolného vytvoření 
společné organizace sdružující Školní polesí Hůrky, Školní statek Dobešice 
u Písku a Školní rybářství Protivín, není nic nového. Již v osmdesátých 
a následně devadesátých letech minulého století o tom vážně uvažovali 
ředitelé tehdejších samostatných subjektů. 
Jak hodnotíte roční působení Krajského školního hospodářství?

V polovině měsíce června proběhlo hodnocení plnění smluv o zajišťo-
vání praktické výuky, které má KŠH uzavřenou s rybářskou a lesnickou 
školou. Za přítomnosti zástupce Odboru školství KÚ, ředitelů, zástupců 
ředitelů a vedoucích učitelů praxi zmíněných škol, byly podrobně projed-
nány jednotlivé body smluv. Závěrem bylo konstatováno, že ustanovení 
obsažená ve smlouvě byla bezezbytku splněna. Velice kladně byla hodno-

ceno organizační a obsahové zajištění praxe studentů na školním polesí 
ve Vimperku, které byly do smlouvy zařazeny dodatečně. V hospodářské 
činnosti dosahujeme přibližně stejných výsledků, jako ostatní subjekty 
působící v rybářské a lesnické výrobě. Zisk, který byl vytvořen, byl zpětně 
investován do oprav budov, rybníků a nákupu strojů a zařízení. Tady se 
plně ukázala výhodnost vytvoření společné organizace, která spočívá 
v možnosti časově rovnoměrně rozložit tvorbu výnosů z tržeb za dřevo 
a ryby. 
V čem vidíte možnosti zlepšení práce KŠH?

Stálou pozornost musíme věnovat zlepšování podmínek pro praktickou 
výuku. V prvním čtvrtletí letošního roku byla dokončena stavba nového 
zařízení pro praktickou výuku na sádkách v Čejeticíh. V průběhu druhého 
pololetí letošního roku dokončíme výstavbu trenažérového pracoviště pro 
výcvik těžby dřeva na Hůrkách a malou zpracovnu ryb v Čejeticích. Zadali 
jsme zpracování projektů na výukové zařízení školkařského a pilařského 
provozu. Ve výrobní oblasti budeme pokračovat ve zlepšování technického 
stavu rybníků, které nám postupně umožní navýšení obsádky dravé a bílé 
ryby. Daleko větší pozornost musíme a budeme věnovat práci s veřej-
ností. Lesy a rybníky, které obhospodařujeme, mají obrovský potenciál 
využitelný pro volnočasové aktivity návštěvníků. V současné době jsme 
zadali zpracování studie, která nám popíše možnosti a stanoví postupy 
pro naplnění tohoto záměru. Jedná se například o využití prostoru rybníka 
Rabiň, tálínské bašty apod. 
Je také něco co se vám nepovedlo? Co by jste chtěl vzkázat našim 
čtenářům?

Je samozřejmostí, že naše práce nejsou jenom samé úspěchy. Nedaří 
se nám například omezovat škody některých predátorů škodících na 
rybách. Využil bych této příležitosti a poděkoval všem myslivcům, kteří 
nám v tom účinně napomáhají. Nedaří se nám organizačně zvládat zvý-
šení mimosezonního, tedy celoročního prodeje ryb. Zavedli jsme páteční 
odpolední prodej na sádkách a v budově ředitelství v Protivíně, ale výsledky 
jsou zatím méně uspokojivé, než jsme očekávali. 

Závěrem mi dovolte, abych vám poděkoval za možnost představení 
práce naší organizace v Protivínských listech, občanům a vedení města 
Protivín za velice pozitivní přístup ke KŠH a všem popřál příjemné letní dny 
a hezkou dovolenou. Na letní grilování si přijďte každý pátek odpoledne 
koupit dobrého protivínského kapra. 

ROK PŮSOBENÍ KRAJSKÉHO ŠKOLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ing J. Topka, ředitel KŠH při praktických zkouškách studentů VOŠL Písek 
konaných na ŠP Vimperk. 

Závěrečné praktické zkoušky učňů VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek, 
konané na ŠP Hůrky. 



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 10. stránka

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

● PRONAJMU pěkný byt 3+kk 
100 m2 v centru Protivína nad 
lékárnou s výhledem na náměstí, 
kuchyňská linka, plovoucí podlahy, 
plastová okna, dlouhodobě. 

 Telefon 603 924 907

● PRONAJMU pěkný byt 1+kk 
 38 m2 v centru Protivína nad lékár-

nou s výhledem na náměstí, vlast-
ní sklep na patře, kuchyňská linka, 
plovoucí podlahy, plastová okna, 
dlouhodobě. 

 Telefon 603 924 907

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PI

Lesnická fi rma
má zájem o koupi lesa, 

lesních pozemků.
Les nemusí splňovat podmínky k okamžité těžbě. 

Platba v hotovosti. Právní servis zajištěn.

V případě zájmu kontaktujte prosím: 
p. Lukeš – tel. 608 956 908 

web: www.rizikovekaceni.sluzby.czPI

V rámci projektu Erasmus + navštívily děti tuto putovní výstavu v Praze. 
Mohly tak vidět ohromující model orbitální stanice MIR, do kterého moh-
ly vstoupit, kosmickou loď SOJUZ, kámen z Měsíce – originální vzorek 
měsíční krajiny, americké i ruské skafandry, expedici AS programu Apollo, 
americký raketoplán Discovery, vesmírný teleskop, Lajku a spoustu video-
záznamů a fotografií mapujících vesmírný průzkum. Na konci výstavy pak 
měly možnost si zkusit stav beztíže i další činnosti spojené s přípravou 
kosmonautů na pobyt ve vesmíru. 

Vždy ke konci června je čas výletů, 
exkurzí, vycházek. I žáci 2. B měli letos 
hodně příležitostí rozšířit si vědomosti 
a upevnit si poznatky v zajímavé pra-
xi. Kromě výletu do ZOO Hluboká, 
kde nám nepřálo počasí, jsme si uži-
li mnoho dalších dobrodružství. Užili 
jsme si exkurzi do Apicentra, kde nás 
pan Rothbauer poutavě seznámil se 
životem uvnitř včelstva. Hodně infor-
mací jsme už měli ze školy, ale tady 
jsme viděli plástve na vlastní oči. 
Každý z nás měl na hlavě ochrannou 
včelařskou přikrývku. Všem slušela 
a hlavně si všechny děti ověřily, že 
včelky nejsou útočné. Nechaly nás 
v klidu prohlédnout svůj úl a ochutnat 
med. 
K poznávání přírody slouží i cviče-
ní v přírodě, při kterém jsme si užili 
spoustu legrace při šipkované. Plnili 
jsme úkoly. Cvičili si postřeh při hodu 
na cíl, hledání čísel nebo poznávání 
rostlin. Někteří si při tom i zahráli na 
šermíře. Naše výprava končila řádě-
ním na dětském hřišti a u školy nanu-
kem.  Parta kamarádů ze 2. B

VÝSTAVA GATEWAY TO SPACE – BRÁNA DO VESMÍRU

PESTRÝ ZÁVĚR 
ŠKOLNÍHO ROKU
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Blížil se začátek prázdnin a naši 
školku čekalo ještě plno práce a dob-
rodružství. 

Třída předškoláků se tradičně roz-
loučila s mateřskou školou předáním 
pamětních listů a drobných dárečků od 
pana starosty na městském úřadě. 

Děti ze třídy Včelek a Motýlků nav-
štívily včelín (foto), kde nás mile při-
vítali manželé Rotbauerovi. Hned při 
příchodu si děti oblékly včelařské kukly 
a uvnitř včelína se zaujetím posloucha-
ly zajímavé vyprávění o životě včeliček. 
Odměnou jim pak byla malá ochutnáv-
ka sladkého medu a drobné dárečky. 

Děti ze Včelky si dokonce upekly 

„Na skok do dob minulých, dob hradů, zámků, rytířů, ctnostných paní, spanilomy-
slných panen, šašků, kejklířů a pěvců písní milostných. “, tak s nadšením sdělovala 
po koncertě „Z Čech až na konec světa“ svým přátelům jedna z posluchaček. 
V pouťovém týdnu se koncerty pořádané protivínským kulturním střediskem v kapli 
u sv. Anny staly již tradicí. Letos zahrála na dobové nástroje Rožmberská kapela. 

Poslední červnový víkend vyrazili pro-
tivínští skauti na Plešné jezero. Fotka 
z fotopointu NP Šumava. Ali

ZPRÁVIČKY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

medové kytičky a samy si je nazdobily. 
Jako každý rok na konci června 

čekala předškoláky noc strávená ve 
školce – Kouzelná noc (foto). Ve čtvr-
teční podvečer se děti s paní učitelka-
mi sešly v mateřské škole, kde na ně 
čekal pirát s pokladem. Cesta k pokla-
du nebyla snadná. Byla lemována 
barevnými kamínky a během ní muse-
ly děti plnit spoustu náročných úkolů. 
Jaká radost byla, když nalezly poklad 
schovaný v domečku, kde na každého 
čekala drobná hračka, odznak zdat-
nosti i sladká odměna. Poté následo-
vala pirátská hostina v podobě toustů, 
šampaňského a ovoce. Po vyčiště-

ní zoubků a převlečení se do pyžam 
děti zalehly do připravených postýlek 
a poslechly si před usnutím pohádku 
na dobrou noc. 

Touto cestou bychom chtěli podě-
kovat rodičům Kryštofa Syrového, Ale-
še Grammetbauera, Gábinky Burdové 
a Lukáše Klinkáčka za dodané ovoce 
a sladkosti pro děti. 

Všem přejeme klidnou a pohodovou 
dovolenou plnou sluníčka a radosti. 

Kolektiv 2. MŠ
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Miro Žbirka (63) je, dalo by se říci, 
česko-slovenský zpěvák. Narodil 
se na Slovensku, kde také vyrůstal 
a žil, ale nyní již dlouhé roky bydlí 
i s rodinou v Praze, kde také tvoří. 
Jak Miro opakovaně zdůrazňuje, 
k hudbě jej v dětství přivedli starší 
bratři Jason a Anton. Jeho matka 
byla Angličanka, takže Mirova ang-
ličtina, uplatňovaná i v písničkách, je 
prostě skvělá. Kromě jiného byl také 
spoluzakladatelem jedné z nejpopu-
lárnějších slovenských skupin, která 
nese název Modus. Získal zlatou lyru 
na Bratislavské lyře (1977) a stal 
se také prvním zlatým slavíkem na 
Slovensku (1982). Nyní jej poprvé 
přivítá Protivín na svých městských 
slavnostech. 
Miro je však nejen zpěvák, ale 
i úspěšný skladatel a také zodpověd-
ný rodič tří dětí – dvou dcer a jedno-
ho syna. V rozhovoru se pak dozvíte 
ještě víc jak o Mirově hudební dráze, 
tak o jeho soukromí, i když zpěvák 
je ve svých odpovědích na otázky až 
příliš skromný a stručný. 
Vystupujete všude po republice 
i v zahraničí, hrál jste už také v Pro-
tivíně?

Mám pocit, že jsem hrál téměř na každém místě v České 
a Slovenské republice a tedy snad i v Protivíně. Ale určitě to 
nebylo v poslední době, takže se tam moc rád podívám. 

Vaši bratři vás přivedli na hudební dráhu, ale jsou i původci 
vaší hojně používané přezdívky Meky. Jak to vzniklo? 

– Tuto přezdívku mi dal kamarád na našem dvoře, kde jsme 
hrávali fotbal a hokej, podle kanadských hokejistů. Každý druhý 
měl tenkrát před jménem Mac. Já uměl anglicky, a tak jsem byl 
jakoby Kanaďan – Meky. 
Stal jste se členem řady poloprofe-
sionálních i profesionálních kapel 
doma i v zahraničí, včetně orchestru 
Gustava Broma v 70. letech. Na které 
nejčastěji vzpomínáte?

Vzpomínám rád na kapelu Modus 
v sestavě s Marikou Gombitovou 
a také na Limit s Lacem Lučeničem. 
Tehdy jsme zažívali divoké období, 
ale také hodně legrace na všech těch 
turné. 
Je o vás všeobecně známo, že jste 
v dobách totality vážně uvažoval 
o emigraci. Proč jste to nedotáhl do 
konce?  

Měl jsem v té době už rodinu a malé 
dítě a také starší rodiče... To byly důvo-
dy, které u mne rozhodly. 
Se skupinou Limit jste v 80. letech 
vstoupil na sólovou dráhu, na níž jste 

dodnes. Je těžké udržet se v přední 
linii současné hudební scény?

Kapela Limit skončila v 90. letech, 
pak jsem začal spolupracovat s mla-
dými muzikanty – Honzou Horáčkem 
a Alešem Zenklem, kteří produkova-
li Modrý album. A s nimi také hraji 
dodnes. Vydržet tak dlouhou dobu 
na scéně znamenalo nestát na jed-
nom místě a snažit se stále o nové 
písně, hledat nové producenty a dívat 
se dopředu. 
Není žádnou tajností, že jste vyzna-
vačem Beatles. Setkal jste se někdy 
s některým z nich osobně? 

Setkal jsem se s Paulem McCart-
neym před jeho pražským koncertem 
a byl to úžasný zážitek. Dokonce mi 
zahrál na kytaru a zazpíval svoji novou 
skladbu a ptal se mě na můj názor na 
ni. Bylo to pro mne neuvěřitelné. 
Vaší manažerkou je manželka Kateři-
na, ale kdo u vás manažeruje rodinný 
život?

Myslím, že hlavním managerem 
u nás je manželka a já mám pouze 
„poradní“ hlas. 
Kráčí některé z vašich tří dětí ve 
vašich muzikantských stopách? 

Dvě moje děti vychodily klavír na LŠU, syn je ale bubeník 
a má svou kapelu v Londýně, kde studuje. Dcera nám občas 
vypomáhá se zpěvem, když nemůže zpěvačka Martha. Moc 
hezky zpívá, ale nerada se předvádí. 
A na závěr. Kdybyste potkal kouzelného dědečka, který by vám 
splnil naprosto každé přání – co byste si přál? 

Asi nebudu originální, ale přál bych si hlavně zdraví, to 
ostatní už záleží vysloveně na mně. 

Hanka Hosnedlová

Hlavně zdraví, ostatní už je na mně
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Mladí hasiči z Mile-
novic by touto cestou 
rádi poděkovali městu 
Protivín, nadaci ČEZ 
a v neposlední řadě 

i členům sboru dobrovolných hasičů 
Milenovice za podporu, která se jim 
dostává a která jim dopomohla k jejich 
úspěchům. 

V sobotu 20. června se mladí hasiči 
z Milenovic zúčastnili jako vítězové 
okresu krajského kola celostátní hry 
mladých hasičů Plamen 2015. 

Družstvo ve složení: Marie Fürstová, 
Bruno Hečko, Kateřina Malkusová, Mar-
tin Pelichovký, Jana Roušalová, Martin 
Sháněl, Johana Šašková, Pavla Toušková 
a Anežka Vaněčková odjelo na krajskou 
soutěž  s cílem nebýt na posledním místě 
i přesto, že v tomto složení se krajské 
soutěže děti zúčastnily poprvé a přesto, 
že v týmu byla řada mladších hasičů. Po 
prvních dvou disciplínách (závod požár-
nické všestrannosti a štafeta požárních 
dvojic), které děti absolvovaly v Žerno-
vicicích, bohužel děti byly na posledním 
místě a to zejména proto, že se dopouštěly 
zbytečných a hloupých chyb. S přesunem 
na stadion v Prachaticích na další čtyři 
disciplíny však došlo k obratu k lepšímu. 
Ve štafetě 4x60m a v požárním útoku děti 
zabojovaly a celkově jim to stačilo na to, 
aby se z posledního místa v kraji vyhouply 
na celkové 5. místo v Jihočeském kraji. 
K tomuto úspěchu zejména přispělo to, že 
si mladí hasiči z Milenovic odvezli z kraj-
ské soutěže pohár za 3. místo v disciplíně 
požární útok. 

O týden dříve před touto soutěží se 
v Prachaticích konala soutěž dorostu. 
Za okres Písek se této soutěže zúčastnilo 
jak družstvo dorostenců z Milenovic, 
tak i dva jednotlivci z SDH Mileno-
vice pod vedením Viléma Plundricha. 
Družstvo dorostenců ve složení: Mar-
tin Pelichovský, Martin Sháněl, Filip 
Smolík, Miroslav Roušal, Jan Toušek, 
Matyáš Bednář a  Daniel Smolík  získa-
lo medaile za 3. místo. Pokud se jedná 
o jednotlivce, tak Pavla Toušková, pře-

V červnu jsme se naposledy sešli na 
kurzech zdravého vaření. 
Závěr jsme nemohli ukončit stylově-
ji než sladkou tečkou, tedy zdravým 
mlsáním. Jídelníček se skládal převáž-
ně z ovoce. Vyrobili a ochutnali jsme 
jahodovou zmrzlinu s polevou z dat-
lí. Na stolech byly připraveny koláče, 
buchty a nádherně nejen nazdobené 
košíčky, ale také výborné chuti. Samo-
zřejmě, že jsme se těšili na tento den. 
Odnesli jsme si spoustu receptů, rad 
a povzbuzení do nového životního stylu. 
Během našich setkání jsme si uvědo-
mili, ale i okusili, že zdravé nemusí být 
nutně bez chuti a jalové, spíš naopak. 
A když se to připraví s láskou a jako 
pastva pro oči, hned se do toho člověk 
pustí s daleko větší chutí. Kuchařinky 
zdravého životního stylu byly vskutku 
fundované a pod jejich rukama vznika-
ly opravdové laskominy nejen pro oko, 
ale také pro mlsné jazýčky a snadno 
uspokojily naše chuťové pohárky. 
Děkuji Kamile a Ericovi Dunnovým, 
Dance Homolové a všem ostatním, kte-
ří se s vervou pustili do kurzů a o mno-
hé nás obohatili. 

M. Šálková

HASIČI Z MILENOVIC REPREZENTOVALI NA KRAJSKÉ SOUTĚŽI

stože se dorostenecké soutěže zúčast-
nila poprvé, obsadila také 3. místo. 
Největším úspěchem je ale výsledek 
Aleše Fürsta, který jako jednotlivec 
ve své kategorii získal medaili za 1. 
místo a jako vítěz krajského kola sou-
těže bude reprezentovat Jihočeský kraj 
ve své kategorii  na Mistrovství ČR hry 
Plamen a dorostu SH ČMS v požárním 
sportu, které se uskutečnilo v Praze ve 
dnech od 8. do 12. 7. 2015.  

V. Šupitar, velitel SDH Milenovice

ZDRAVÉ MLSÁNÍ
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V sobotu 27. června se v přírodním are-
álu Belveder uskutečnil jednodenní rockový 
festival, uspořádaný na podporu rekon-
strukce protivínské sokolovny, na němž se 
představilo sedm hudebních těles. 

Po předkrmu francouzského šansonu 
(písecká skupina French Touch) nastoupila 
další písecká formace, pomaturitní bezsta-
rostné seskupení Fejk Taxi s frontmanem 
Hansim Matějkou v přestrojení za sudeťác-
kého mládežníka (kraťasy a podkolenky), 
který tentokrát vyměnil bicí (Argody, 
Embrasse Tomorrow) za kytaru. Následoval 
Ankhor, sestava drsných chlapíků z pošu-
mavských Čestic, jejichž hutná, leč poněkud 
monotónní autorská muzika byla předehrou 
k vrcholu festivalu. Tím byla bezesporu 
tříčlenná plzeňská skupina High Gain, pro-
fesionálně dokonalá po všech stránkách, což 
platí dvojnásobně o zpěvákovi a kytaristovi 
Honzovi Lichtenbergovi. 

Samozřejmě nezklamal, ale ani nepře-
kvapil následující – na tancovačkách pilně 
se vyskytující – českobudějovický Deep 
Purple South Bohemia Revival. O následu-
jící kapele Araxa, protivínských veteránech 
(s generační obměnou na jednom postu), 
lze říci následující: s léty zraje jako víno. 
Kamarádi a pamětníci se s nimi potěšili, 
a ten, kdo je neznal, musel být příjemně 
dovzdělán v tom, jak plodnou rockovou 
líhní je jihočeský venkov, spojovaný ve 
zbytku vlasti obvykle s brutální dechovkou 
na způsob Babouků. 

Závěr akce ovládl bujný skapunk 
v podání JZLF (Jablko znetvořené lidským 
faktorem), při němž se parket jejich fanouš-
ky všeho věku konečně pořádně rozhýbal. 

Zklamáním pro organizátory ze Spol-
ku fór Protivín musela být účast publika 
– bídná, ačkoliv deštivé počasí jistě nelákalo 

k vodě a do přírody. Vysvětlením může 
být konání podobných akcí v témže čase 
a nedaleko Protivínska, ale sokolovna si 
bude muset ještě počkat. 

Pořadatelé děkují všem kapelám, kte-
ré vystupovaly pouze za režijní náklady 
a rozhodly se tak podpořit naši myšlenku 
na obnovu provozu sokolovny. Dále děkuje-
me za podporu pekárně Polanských a všem 
příchozím. Sledujte nás na plakátech a Fa-
cebooku – na podzim připravujeme novinku 
Buřtožraní, v plném proudu jsou i přípravy 
tradičního masopustu a dalšího plesu. 

Ondřej Kryštof Kolář

Dva měsíce nácviku předcházely tomuto 
velkému dni. Pilně jsme nacvičovali, pra-
videlně jsme si vše opakovali a pouštěli 
písničku Děti ráje od Michala Davida. Řeč 
je samozřejmě o SPARTAKIÁDĚ, kterou 
letos v Prachaticích uspořádal Stroom Dub 
pro lidi se zdravotním postižením, a my 
jsme byli také přizváni. 

Po příjezdu do Prachatic nás přivítalo 
deštivé počasí a pokřiky typu: „Nejsme 
z cukru!“ nebo: „ I s deštníky odcvičíme, co 
jsme se naučili...“. Ještě během dopoledního 
nácviku vypadalo počasí jako o sychravém 
podzimu. Byli jsme rádi, že se můžeme 
v klidu skulit do klubíčka na tribuně, dát si 
horký čaj a pozorovat dění kolem. A že bylo 
co pozorovat! Jako první se na hřišti objevily 
roztleskávačky, které dokázaly jak rukama, 
tak nohama udělat takové pózy, že se to sko-
ro příčilo přírodním zákonům. Po chvíli je 
vystřídala taneční skupina. I vystoupení této 
skupiny nám bralo dech. Při vystoupení decho-
vé skupiny si někteří z nás koupili lahodné 
horké nápoje a něco dobrého teplého k snědku. 
      Pak už přišel ten kýžený okamžik – převlék-
li jsme se do našich nepřekonatelných obleků 
(bílého trička, černých trenýrek a červené 
čelenky). Napochodovali jsme na hřiště, nebe 
se rozestoupilo, slunko vysvitlo a my opět 
několikrát předvedli perfektně secvičenou 
choreografii. Odměnou nám byl neutuchající 
potlesk, blesky fotoaparátů a záběry kamer. 
Pohodové odpoledne jsme zakončili vyslech-
nutím písniček od protagonistů muzikálu 
„Děti ráje“. A protože i ty úžasné věci musí 
jednou skončit, tak i my jsme se rozloučili 
s Prachaticemi, našimi kolegy z ostatních 
organizací a vydali se plni vzpomínek a dojmů 
směr domov. Několikrát během dne zaznělo, 
že spartakiáda se bude opakovat za tři roky. 
A víte co? My tam přijedeme!

Martina Pravdová

ROCKOVÉ HODY V PŘÍRODNÍM AREÁLU BELVEDER
Festival byl určen na podporu rekonstrukce budovy sokolovny

HORIZONT 
na „spartakiádě“

▲ ▲ ▲
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

Novinky
městské
knihovny

Dne 9. června oslavila 100. narozeniny paní Antonie Rachačová z Protivína. 
S gratulací za ní přišel pan starosta Jaromír Hlaváč. Ještě jednou přejeme 
hodně zdraví a spokojenosti.  Foto Jana Mošovská 

NARODILI SE

❀ 19. 6. syn Matyáš
 Stanislavě Procházkové 
 z Protivína

❀ 19. 6. dcera 
 Antonie Dolejšová
 Lence Landíkové 
 z Protivína

❀ 3. 7. syn Martin
 Libuši Enochové ze Záboří

❀ 11. 7. syn Josef Talafous
 Michaele Brabcové 
 z Protivína

❀ 24. 7. syn Mikuláš Nebes
 Janě Brabcové 
 z Protivína

❀ 28. 7. syn Dominik
 Ludmile Hanzlíkové 
 z Protivína

ZEMŘELI

✝ 21. 6. Jarmila Žáková
 83 let, Protivín

✝ 23. 6. Alois Koleš
 80 let, Protivín

✝ 18. 7. Božena Žamberská
 59 let, Protivín

PRO DOSPĚLÉ
naučná literatura

Václav Cílek: 
Kameny a hvězdy 
síly předků, oči kamenů, světla odji-
nud – česká krajina v průběhu staletí, 
památky, pohledy do vesmíru
Blanka Milfaitová: 
Příběh opravdové vášně 
recepisný cestopis z roční expedice 
marmeládové královny – cestopisné 
příběhy, kuchařství
David Frej: 
Zánět – skrytý zabiják 
příčiny, léčba, prevence – zdravověda, 
lékařství
Luise L. Hay: 
Měj se ráda
prožijte plnohodnotný život ve zdraví, 
štěstí a dlouhověkosti – pozitivní myš-
lení, duševní zdraví
Sohere Roked: 
Jak zatočit s únavou 
zdravý životní styl, očista organismu

beletrie
Lenka Chalupová: 
Pomněnkové matky 
psychologické povídky
Josef Klíma: 
Smrt podle druidů 
detektivní román
Lenka Lanczová: 
Život na ostro 
společenský příběh pro ženy
Inna Rottová: 
Konec milovníka žen
detektivní povídky
Penny Vincenzi: 
Dokonalé dědictví
romantické čtení pro ženy
Lars Kepler: 
Stalker
severský krimi román

PRO DĚTI
Renáta Fučíková: 
Obrazy ze Starého zákona
ilustrované příběhy pro věk 7 – 9 let
Hanka Jelínková: 
Kos je bos
obrázkové čtení pro nejmenší
Věra Karhanová: 
Zápas na rožmberské hrázi
pohádkové příběhy
Radovan Krátký: 
Bubáci aneb Malý přírodopis 
duchů, přízraků a strašidel 
humorná vyprávění
Daniela Krolupperová: 
Zločin na Starém Městě pražském 
detektivní příběh pro mládež
Marjane Satrapi: 
Strašidla se bojí měsíce
příběhy o dětech
Sibylle von Olfers: 
Princeznička v lese
poetický příběh

V rámci „Dračích slavností” poblahopřáli Václavu Kropáčkovi, nejstaršímu občanu 
Selibova, k jeho osmdesátým narozeninám spoluobčané.
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V pondělí 22. června se v Pastelce setkali rodiče, příbuzní 
a přátelé všech dětí, které do Pastelky chodí na kroužky. 

Se svým programem vystoupily malé baletky, holky z moderní-
ho tancování a jako překvapení vystoupila Šárka Fürstová z Krče 
se dvěma břišními tanci. Do Pastelky chodí stále větší počet dětí, 
což nás velmi těší. Na příští školní rok plánujeme pokračovat 
s baletní přípravkou pro děti od 4 do 6 let. Moderní tancování 
bude taky pokračovat. Zveme děti od 3 do 6 let na angličtinu hrou. 
Pro děti, které chodí do školky a rády malují nebo něco vyrábějí, 
máme připravený kroužek výtvarných technik, který nabízíme 
s náročnějším programem i dětem školou povinným. 

Přihlašujte se a žádejte informace na pastelka@umc.cz. 
do 14. září 2015.  M. Šálková

Zuzana 
NÁVAROVÁ 

Vás srdečně zve 
na výstavu svých obrazů 

do Café gallery – cukrárna Protivín

Beseda s autorkou se koná 
ve čtvrtek 10. září od 17 hodin 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
pondělí – pátek 7.30 – 18.00 hodin 
sobota   9.00 – 17.00 hodin 
neděle a svátky  13.00 – 17.00 hodin 

Výstava potrvá do 20. září 2015 
Těšíme se na Vaši návštěvu!

V obřadní síni Městského úřadu Protivín se ve 
dnech 15. a 16. června slavnostně rozloučili 
nastávající prvňáčci s mateřskou školou. Pan 
starosta Jaromír Hlaváč předal dětem malé 
dárečky a pamětní list.  Foto J. Mošovská

Závěrečná besídka a plány na nový školní rok



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 17. stránka

Druhá valná hromada Občanského sdružení 
zdravotně postižených se uskutečnila 23. 
června. Zahájil ji předseda pan František 
Muzika. Přivítal všechny přítomné, zejména 
nové členy sdružení, kterým předal potvrzení 
o členství a věnoval krátkou vzpomínku paní 
Zdeňce Nečasové, která nás od minulé valné 
hromady opustila. 

Každoročně na červnové valné hromadě 
blahopřejeme těm členům, kteří se v průběhu 
kalendářního roku dožívají 80 let – letos to 
byli dva členové. Protože se ani jeden z nich 
valné hromady nezúčastnil, bylo jim blahopřání 
s malou pozorností následně doručeno domů. 
Ještě jednou tedy gratulujeme paní Jarmile 
Píbalové a panu Františku Piklovi a přejeme 
oběma pevné zdraví. 

V té části, kterou zpravidla vyplňuje buď 
zajímavé vyprávění o historii města a okolí, 
nebo vystoupení dětí z mateřských škol či 
pěveckého sboru základní školy, sáhl tentokrát 
pan Muzika tzv. „do vlastních zdrojů“, ohlédl se 
zpět za uplynulými roky a obšírně pohovořil 
o uskutečněných zájezdech za poznáním 
a za kulturou. Přehled podrobně sestavila paní 
Eva Vyhnalová a je opravdu obsáhlý. Začíná 
rokem 1993 a tak nelze uvést úplně všechny 
aktivity. Za uplynulých 22 let se uskutečnilo 16 
celodenních zájezdů, dalších 10 na HOBBY 
do Českých Budějovic, na výstavu květin do 
Čimelic a exkurze do JETE Temelín. Vybíráme 
namátkou: 1993 Lány a Křivoklát, 1997 Červe-
ná Lhota, 2000 Pelhřimovsko, 2010 Sezimovo 
Ústí a Bechyně, 2011 Telč a Slavonice, 2014 
Blatná a sklárna Bělčice. Všechny byly zajíma-
vé, vždy plně obsazené a účastníky s uznáním 
přijaté. Od roku 1992 bylo navštíveno 20 diva-
delních představení, převážně v Jihočeském 
divadle v Českých Budějovicích, ale i v Praze 
a v Týně nad Vltavou. Jen namátkově připo-
meňme: Lucerna v Týně nad Vltavou, Pašijové 
hry v Národním divadle v Praze, Někdo to rád 
horké v divadle Karlín Praha, v Č. Budějovicích 
Prodaná nevěsta, Vinobraní, Cikánský baron, 
Ptáčník, Hello Dolly a další. Vždy se jednalo 
o známé a oblíbené tituly, o které měli členové 
velký zájem a byli s jejich návštěvou zatím velmi 
spokojeni. Je ale stále těžší obstarat vstupenky, 
protože divadelní inscenace se modernizují 
a pro naše členy převážně vyšších věkových 
skupin nejsou přitažlivé. 

Pan František Muzika rovněž podal zprávu 
o činnosti výboru v dubnu a v květnu. Plán 
práce je ve všech bodech plněn – návštěvy 
u nemocných členů byly vykonány, členské pří-
spěvky jsou vybrány, příspěvky na rehabilitace 
jsou průběžně čerpány. 

Letos ještě uskutečníme 10. září celodenní 
zájezd na zámek Kozel se zastávkou v Nepo-
muku. Organizace zájezdu byla upřesněna, 
vedoucí bude paní Anna Skalová. Autobus je 
plně obsazen, žádná místa už nejsou volná. 

Další, poslední valná hromada letošního 
roku bude 15. prosince v klubovně „R–erko“ 
u Rychtářů. 

Po vyčerpání všech bodů programu bylo 
podáno malé občerstvení. 

Všem členům přejeme hezké a spokojené 
léto.  Za výbor OSZP Zdeňka Vojtová

V pátek 19. června 2015 přivítal v obřadní síni pan starosta 
Jaromír Hlaváč další nové občánky našeho města.

foto nahoře: 
Zleva: Iva Brabcová a Michal Komrska se synem Jáchymem, Petra 
a Tomáš Nováčkovi se synem Antonínem, Vendula Hronová s dce-
rou Lilianou, Hana Císařovská a Vojtěch Čermák se synem Vojtě-
chem, Radka a Miloslav Loutchanovi s dcerou Eliškou, Jana Červe-
ňáková a Zdeněk Prchal s dcerou Darinou

foto dole:
Zleva: Zuzana a Milan Macháčkovi se synem Milanem, Lenka a Petr 
Novákovi s dcerou Amálií, Simona Rychtářová a Jiří Marek se syny 
Janem a Bohumilem, Lucie Dubská a Ondřej Sajtl se synem Ada-
mem, Darina Čuriová se synem Kristiánem Valentýnem

Foto Jana Mošovská

Z valné hromady 
zdravotně postižených
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Protivínský basketbalový klub BK 
SLAVOJ PROTIVÍN se vydal ve dnech 
15. – 19. července na letní přípravný 
kemp do Zátoně na Šumavě. Pod vede-
ním trenéra Ondřeje Trymla se pokoušeli 
nabrat fyzické síly před nastávající sezó-

Letní soustředění prot ivínského 
taekwonda v Milenovicích. Klub se 
snaží nezahálet ani o prázdninách, 
kdy se sejít je velmi složité. Tréninky 
jsou pod vedením Míry Plundricha. 
Není to úspěch, ale cvičit o prázdni-
nách v takovém horku je také výkon. 

Protivínský klub taekwonda zažil na 
konci června dvě velké akce. První se 
odehrála v sobotu 20. června, kdy se 
tříčlenná výprava vypravila na mis-
trovství republiky v kyorugi (zápasy) 
– Czech open v Praze. 

Zúčastnilo se na 18 týmů a více než 
200 bojovníků, mimo jiné i z Polska. 
Naši dva zástupci, Miroslav Plundrich 

BASKETBALISTÉ NA SOUSTŘEDĚNÍ

a Martinka Babáková by se na první 
pohled mezi ostatními týmy ztratili, 
avšak při zápasech to tak rozhodně 
nebylo. Naše Martinka nastoupila jako 
první a dostala se do boje o medaile. 
Své soupeřce však podlehla a do finále 
se neprobojovala. Získala tedy krásné 
3. místo. V kategorii seniorů měl šanci 
předvést své bojové schopnosti Miro-

slav Plundrich. Měl proti sobě zkušené 
soupeře, kterých se nezalekl. Probo-
joval se též do semifinále, kde na něj 
čekal zápasník s černým pásem z klubu 
Kangsim Dojang. Během zápasu byla 
vidět dlouholetá zkušenost soupeře, 
který chtěl našeho bojovníka za kaž-
dou cenu dostat v prvním kole. To se 
mu samozřejmě nepodařilo. Nakonec 
Míra schytal několik nečistých ran pod 
pás a svému soupeři podlehl. Trenér 
Milan Zobal může však na své svěřence 
být pyšný, protože z tohoto mistrovství 
k nám do Protivína připutovaly dvě 
bronzové medaile!
Druhá akce se konala 22. června 
v Písku ve Sportcentru, kde se uspo-
řádal závěrečný bowling na rozlouče-
ní s letošní sezónou. 

Účast byla hojná. Dohromady se 
nás zapojilo přes dvacet členů, včetně 
maminek a tatínků. Všichni mohli nasát 
pozitivní náladu a popovídat si u dobré-
ho moku či kofoly. 

Sledovat nás můžete také na našem 
facebooku: Taehan Taekwondo Protivín. 

MP a JK

Nabírání zručnosti – Jakub (Kubajs) Nečas, Zbyněk (Zbyňa) Jelínek, Václav (malej 
Véna) Novák, Marek (Mára) Vojtěch

Dvě velké akce taekwonda

nou. Fyzickou zdatnost borci z Protivína 
minimálně zlepšili, ale ještě důležitější 
bylo, že se posílil i týmový duch. Trenér 
i spoluhráči hodnotí soustředění velice 
pozitivně a věří, že na nadcházející sou-
těžní rok jsou zdárně připraveni. 
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Poslední sobotu v červnu se nohejbalisté Slavoje Protivín 
zúčastnili turnaje tříčlenných mužstev „O pohár starosty“ 
ve Vráži.
Celkem dvanáct družstev bylo rozlosováno do dvou šesti-
členných skupin, kde se utkali systémem každý s každým. 
Po odehrání skupin se první a druhý z každé skupiny utkali 
v semifinále a ostatní podle pořadí o konečné umístění. Slavoj 
ve složení – Karel Vařečka, Pavel Vařečka a Lubomír Dubský 
se umístil ve skupině na prvním místě, o kterém rozhodl jedi-
ný míč a v semifinále se tak vyhnul největšímu favoritovi na 
celkové vítězství, se kterým se po vítězném semifinále utkali 
ve finále. V boji o celkové vítězství favoritovi nakonec podlehl 
těsně 2:1 na sety a ve třetím setu 10:9 a obsadil tak druhé místo. 
Pořadí turnaje:
 1.  Plovárna 7.  Vráž
 2.  Slavoj Protivín 8.  ZVVZ
 3.  Borečnice D 9.  Zvíkov
 4.  N. Vráž č. p. 1 10.  Jelita
 5.  Pepíci 11.  Pyramida
 6.  Borečnice C 12.  Podolí

První turnaj 2. ročníku Grandslamu nohejbalistů Protivín-
ska uspořádali nohejbalisté z Myšence ve sportovním areálu 
v Protivíně. Šest mužstev hrálo systémem každý s každým 
na dva sety a po vyrovnaných zápasech se vykrystalizovalo 
následující pořadí:
1.  Rafanda Protivín 9 bodů P. Vařečka, L. Dubský, J. Dubský
2.  Myšenec 9 bodů Bláhové, Žák 
3.  Starosta 5 bodů Hlaváč, Zejda, Burda
4.  Krč A 5 bodů Jenší, Kanda, Žebrakovský
5.  Krč B 1 bod Kašpírkové, Bachy
6.  Protivín 1 bod Kieweg, Černický, Brůžek

O pořadí na prvním a druhém místě rozhodl tiebreak, na kterém 
se zúčastnění dohodli a který Rafanda vyhrála 10:7. O stejném 
pořadí by rozhodlo i celkové skóre, které o dva míče vyznělo pro 
Rafandu. O pořadí na třetím a čtvrtém místě rozhodl při shodném 
vzájemném utkání celkový rozdíl skóre. O pořadí na pátém a šestém 
místě rozhodlo vzájemné utkání. 

Další turnaj by se měl uskutečnit v srpnu v Krči. 
 Karel Vařečka

Tropický víkend 4. – 5. července  brněn-
ská BMX dráha Favoritu Brno přivíta-
la všechny České jezdce bikrosu. 

Už v pátečních trénincích počasí nazna-
čovalo, že to nebudou mít závodníci jedno-
duché. Nejen velmi technicky náročná trať, 
ale i vedro přes 30 stupňů riderům dávalo 
zabrat. Sobotní rozjížďky Honza zvládl bez 
zaváhání a postoupil do semifinále, kde si 
stejně poradil s ostatními závodníky. 

Mezi rozjížďkami trávil čas v bazénku, 
aby se aspoň trochu ochladil. Finále bylo 
v bouřlivé atmosféře, o kterou se starala 
plně obsazená tribuna zhruba 500 fanouš-
ků. A měla asi i vliv na jednoho z favoritů 
Milana Radu z Benátek nad Jizerou, který 
stál na startu po pravici Honzíka. Po star-
tovních povelech se dříve pohnul, spadly 
mu nohy ze stupaček a opřel se o Honzu. 
Startovací zařízení spadlo a jako první vyra-
zil Kryštof  Kotas z pražských Řep, první 
místo však držel jen do druhé rovinky, kde 
ho protivínský šampion dojel, předjel a už 
nepustil před sebe. 

V neděli se jel závod družstev, jeho 
pardubický tým ve složení Mikuláš 
Nevrkla, Adam Moravec, Martin Šálek, 
Jan Seidl, bojoval s ostatními 40 družstvy 
statečně. Po první části se drželi těsně za 
prvním družstvem pražských Řep, jehož 
závodníci byli na tomto mistrovství velice 
dobře připraveni. Po finálových jízdách 
a spočtení výsledků mohli slavit titul více-
mistra, právě za týmem pražských Řep A. 
Za nimi se seřadil druhý tým z pražských 
řep B, BMX&4X team Olympus, Bike team 
Uničov. 
Mistrovství předcházel závod C1 14. 
června v italské Veroně, kam si Honzík 
vyjel potrénovat s italskými jezdci a uká-
zat jim, jak se jezdí bikros v Čechách. 
Po vyhraných všech rozjížďkách si český 

jezdec získal respekt všech a ve finále na 
velmi technické trati vyhrál. 

V Itálii vyhrála i jeho týmová jezdkyně 
Aneta Hladíková  (Thrill/Pardubice–stejně 
jako Honzík), která sbírala body do kvali-
fikace na Evropské hry v Baku, ve kterých 
reprezentovala Českou republiku a přivezla 
bronz. 
Jan Seidl odjel z Brna na mistrov-
ství Evropy do Holandského Erpu, 
kde se 11. července postavil na start 
kategorie jezdců do deseti let, kterých 
bylo celkem dvaasedmdesát. Ve třech 
rozjížďkách republikový šampion zví-

tězil, v osmifinále dojel třetí, čtvrtfinále 
vyhrál, ale pak přišla smůla. Po horším 
startu v semifinále na prvním skoku 
přišel pád a Jan Seidl projel startem na 
7. místě. Celkově obsadil na 15. místo. 
V belgickém Zolderu na mistrovství 
světa 21. července velký bojovník nepře-
šel šestnáctifinále i přes to, že z rozjížděk 
postupoval se šesti body. Dojel třikrát na 
druhém místě spolu s jezdci z Nového 
Zélandu, Austrálie, Francie. V katego-
rii desetiletých  startovalo 140 jezdců. 
Po nepovedeném šestnáctifinále se umístil 
na 59. místě na světě. 

NOHEJBALOVÉ TURNAJE

Závodník Honzík Seidl, s číslem 402, na MS v belgickém Zolderu na fotografii 
s jezdci z Nového Zélandu a Austrálie. 

Jan Seidl počtvrté Mistrem České republiky v BMX
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V sobotu 27. června se na fotbalovém 
hřišti TJ Sokol Krč odehrál již 18. 
ročník legendárního turnaje v malé 
kopané. 

Pořadatelé by touto formou rádi 
poděkovali všem osmi týmům, které se 
letošního ročníku zúčastnily. 
V tomto pořadí se umístily: 
 1.  CHELSEA
 2.  SLEPÝ KONĚ
 3.  PLATAN PÍSEK
   DĚDKOVÉ
 4.  NIKOTÝNI
 5.  ELSOMONT
 6.  Č. B. ZÁKLADNA
 7.  BELVEDER

 Počasí nám letos přálo, což se odra-
zilo i na počtu diváků a příznivců kvalit-
ní zábavy. Děkujeme i vám všem, kteří 
jste přišli. Zvláštní poděkování patří 
TJ SOKOL KRČ za poskytnuté zázemí 
a vzornou spolupráci. 

Děkujeme i sponzorům, bez kterých 
by se tento turnaj mohl jen těžko konat: 
FK PROTIVÍN, p. Jaroslav Šafanda ml., 
firma ELSOMONT, restaurace R-erko 

 První prázdninová Zumba se 
uskutečnila ve středu 1. července 
na fotbalovém hřišti v Protivíně za 
účasti bezmála třiceti nažhavených 
„Zumbic“. 

Neskutečně jsme si to užily 
a v Bufetu u Fandy se konala after 
party, kde jsme obdržely zdarma 
občerstvení a lahodné ovoce. Ráda 
bych pozvala všechny, dospělé 

i děti, přijďte si se mnou užít Zum-
bu pod širým nebem každou středu 
od 18.30 hodin! Pouze v případě 
špatného počasí a malé účasti 
mohou být lekce zrušeny! Vstupné 
je 60 Kč, nebo na platné perma-
nentky. 

Pokud vás Zumba neoslovila 
a máte raději jiný druh cvičení, mám 
pro vás prázdninovou nabídku! 

Přijďte si vyzkoušet cvičení pila-
tes, nebo jógy do FOR BODY stu-
dia v Písku, nebo se nechte hýčkat 
nabízenými masážemi, pak určitě 
zažijete co znamená motto studia 
„Tělo i mysl v rovnováze“. 

Informace a kontakty najdete na 
mých stránkách 

www.forbodystudio.com. 
Krásné letní dny a budu se těšit 

na viděnou. 
Hanka Bísková, 

certifikovaná instruktorka 
Zumby a Pilates

Protivín, potraviny PLACHÝ, p. Hornát Miroslav, DUVEMARO Protivín, Zahradní 
restaurace BELVEDER. 

Zachovejte nám prosím přízeň i do dalších ročníků. Pořadatelé.  J. Hečko
Na fotografii vítězné družstvo CHELSEA. 

PRÁCHEŇSKÝ BALVANPRÁCHEŇSKÝ BALVAN

PRÁZDNINOVÁ ZUMBA V PROTIVÍNĚ!
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Fotbalové informace
Mistrovské soutěže ročníku 2014/15 skončily v polovině června a je 
možné konstatovat, že u mužstev dospělých je možné tuto sezónu 
označovat jako nevydařenou. Pohled na tabulky to potvrdí. 
Minipřípravka se oproti podzimu zlepšila, kluci dokázali získat 
7 bodů a se soupeři z vyšších pater tabulky hráli mnohem vyrov-
nanější zápasy. 
Pořadí v celkovém hodnocení sezóny (tréninky, zápasy, branky): 
1. Ondřej Štěpka, 2. Anna Kubecová, 3. Jakub Cupan, Filip Cha-
lupský

TABULKA
 rk. tým zp + 0 – skóre body PK (prav)
 1.  OSLOV 22 21 1 0 298: 58 64  (31) 
 2.  HRADIŠTĚ „B“ 20  20 1 1 303:78 62 1 (28)
 3.  HRADIŠTĚ „A“ 22 16 0 6 170:112 48  (15)
 4.  HRADIŠTĚ „C“ 22 14 2 6 167:127 44  (11)
 5.  KESTŘANY 22 12 2 8 181:139 39 1 (5)
 6.  Boston KLUKY 22 12 1 9 170:143 38 1 (4)
 7.  ČÍŽOVÁ „A“ 22 9 4 9 112:155 34 3 (-2)
 8.  FC PÍSEK 22 9 0 13 128:190 27  (-6) 
 9.  ČÍŽOVÁ,, B“ 22 6 1 15 103:282 19  (-14)
 10.  PROTIVÍN 22 4 1 17 106:205 13  (-20)
 11.  ZFC ZVVZ 22 1 1 20 17:118 4  (-29)
 12.  HRADIŠTĚ,, D“ 22 1 0 21 24:172 3  (-30)
 
Mladší přípravka. U A týmu došlo po odchodu Dana Kohouta do 
Písku trochu k poklesu formy, nedařilo se tolik dalším oporám, proto 
plánovaný útok na přeborníka okresu nevyšel. B tým měl naopak 
lepší jaro, klukům se dařilo a boj o medaili prohrálo s v souboji 
s posílenými Bernarticemi. 
Celkově však musíme kluky za sezónu pochválit. 
Pořadí v celkovém hodnocení sezóny (tréninky, zápasy, branky):
A – 1. Kubec Tomáš, 2. Říha Adam, 3. Křišťál Matěj
B – 1. Hájek Jaroslav, 2. Niebauer Lukáš, 3. Malý Tomáš

TABULKA
 1.  TJ Hradiště 51 
 2.  FK Protivín Pml–A 42 
 3.  TJ Sokol Bernartice 32 
 4.  FK Protivín Pml–B 27 
 5.  Písek C 20 
 6.  Čížová 14 
 7.  Mirotice 4 

Starší přípravka  nedokázala vybojovat umístění v první polovině 
tabulky, přesto s jejich výkony můžeme být spokojeni. 
Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Richard Pikl, dalšími odměně-
nými hráči byli Ondra Viktora, Ondra Matoušek, Tomáš Sháněl, 
Lukáš Polanský a Štěpán Král. 

TABULKA 
 rk.  tým záp + 0 – skóre body PK (prav) 
 1.  HRADIŠTĚ „B“ 20 18 2 0 150: 52 56  (26)
 2.  ČIMELICE 20 17 1 2 176: 68 53 1 (22)
 3.  FC PÍSEK „C“ 20 14 0 6 171: 97 42  (12)
 4.  HRADIŠTĚ „A“ 20 14 0 6 131: 90 42  (12)
 5.  FC ZVVZ „B“ 20 12 1 7 146: 95 38 1 (7)
 6.  PROTIVÍN 20 10 0 10 105:100 30  (0)
 7.  OSLOV 20 8 1 11 111:105 26 1 (-5)
 8.  MIROVICE 20 5 2 13 88:153 19 2 (-13)
 9.  ZÁHOŘÍ 20 4 1 15 54:114 13  (-17)
 10.  HRADIŠTĚ „C“ 20 3 2 15 61:171 11  (-19)
 11.  Boston KLUKY 20 0 0 20 53:201 0  (-30)
 

Mladší žáci prokazují dlouhodobě velmi dobrou výkonnost. I přes 
občasnou neúčast hlavních opor (Svatoš, Štěpka) se umístili hned 
za Pískem, který disponoval polovinou kádru, hrajícího žákovskou 
ligu.  Vojta Štěpka byl nejlepším střelcem týmu, odměnu za přístup 
a výkonnost dostali Jakub Svatoš, Vojta Sochora, Vojta Branštýl, 
Michal Urban a Anička Viktorová. 

TABULKA 
 rk.  tým záp + 0 – skóre body PK (prav) 
 1.  Písek „B” 20 19 1 0 164: 27 58  (28)
 2.  Protivín 20 16 1 3 145: 41 50 1 (19)
 3.  Blatná 20 12 2 6 100: 44 40 2 (8)
 4.  AFK PI/Hradiště „B” 20 12 0 8 93: 88 36  (6)
 5.  Zliv 20 10 2 8 80: 51 32  (2)
 6.  Volyně 20 10 1 9 67: 86 32 1 (1)
 7.  Vodňany 20 9 1 10 74: 77 28  (-2)
 8.  Junior St. “B/Osek 20 7 3 10 47: 69 26 2 (-6)
 9.  Hradiště 20 4 4 12 69: 80 18 2 (-14)
 10.  Netolice 20 2 1 17 32:170 7  (-23)
 11.  Vacov 20 1 0 19 30:168 3  (-27)

Starší žáci poctivě trénovali po celou sezónu. Odměnou jim bylo, 
že úzký kádr, doplňovaný mladšími žáky, dokázal porazit soupeře 
ze sousedních míst a podařilo se jim odpoutat z posledního místa. 
Nejlepší hráčkou byla Adéla Kubičková, nejlepším střelcem Patrik 
Červeňák a Radek Jíra byl vyhodnocen jako hráč, který udělal největší 
výkonnostní vzestup.
 
TABULKA 
 rk.  tým záp + 0 – skóre body PK (prav) 
 1.  Vodňany 20 19 0 1 160: 22 57  (27)
 2.  Blatná 20 16 1 3 112: 26 49  (19)
 3.  Junior St. „B”/Osek 20 15 0 5 83: 26 45  (15)
 4.  Písek „B” 20 13 1 6 92: 39 40  (10)
 5.  Hradiště 20 12 1 7 70: 45 38 1 (7)
 6.  Zliv 20 9 4 7 70: 57 33 2 (1)
 7.  Volyně 20 7 2 11 50: 88 23  (-7)
 8.  Netolice 20 4 3 13 30: 78 18 3 (-15)
 9.  Protivín 20 4 2 14 15: 79 15 1 (-16)
 10.  Vacov 20 3 0 17 27:106 9  (-21)
 11.  AFK PI/Hradiště „B” 20 1 0 19 11:154 3  (-27)
 
Dorost také zůstal pod pomyslným stupněm vítězů. Hlavním důvodem 
byla častá zranění, špatná tréninková docházka klíčových hráčů, ale také 
to, že dorostenci v mnoha případech pomáhali mužstvům dospělých.
 
TABULKA 
 rk.  tým záp + 0 – skóre body PK (prav) 
 1.  Blatná 26 21 1 4 115: 37 64  (25)
 2.  Hradiště 26 17 6 3 117: 41 62 5 (18)
 3.  Mirovice/Čimelice 26 17 1 8 98: 52 53 1 (13)
 4.  Protivín 26 13 5 8 83: 54 47 3 (5)
 5.  Čkyně/Vimperk 26 13 3 10 72: 69 44 2 (3)
 6.  Vacov 26 14 1 11 76: 74 43  (4)
 7.  Sedlice 26 13 2 11 76: 53 41  (2)
 8.  Vl. Březí 26 10 4 12 59: 60 37 3 (-5)
 9.  Osek/Junior Str. „B” 26 9 4 13 41: 83 33 2 (-8)
 10.  Zdíkov/Stachy 26 8 4 14 55: 70 30 2 (-11)
 11.  Stř. Hoštice/Katovice 26 9 2 15 65: 84 29  (-10)
 12.  Strunkovice/Bavorov 26 7 3 16 46: 85 26 2 (-15)
 13.  Kovářov 26 6 2 18 35:107 20  (-19)
 14.  Volyně 26 5 2 19 45:114 17  (-22)
 

Na fotografii je mužstvo mladší přípravky A s medailemi 
za 2. místo v okresním přeboru. Zadní řada – stojící – zleva: 
trenér J. Křišťál, Penc, O. Křišťál, M. Křišťál, Říha, trenér 
R. Kajer. Přední rada – zleva: Krs, Šípek, Kubec, Doubek, 
Kajer, Sláma, Hruška. pokračování na následující stránce
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„B“ po katastrofálním podzimu a ztrátě 6 bodů za administrativní 
chybu nakonec končilo uprostřed tabulky. Asi jako všude v okolí 
se potýká se špatnou tréninkovou a zápasovou docházkou a úzkým 
kádrem hráčů. 

TABULKA 
 rk.  tým záp + 0 – skóre body PK (prav) 
 1.  BOŽETICE 26 20 5 1 98: 30 65  (26)
 2.  PODOLÍ II 26 15 5 6 62: 37 53 3 (11)
 3.  KOVÁŘOV 26 14 4 8 72: 33 48 2 (7)
 4.  PUTIM 26 14 2 10 69: 60 45 1 (5)
 5.  SEMICE 26 12 3 11 50: 52 40 1 (0)
 6.  KRČ 26 10 4 12 68: 66 37 3 (-5)
 7.  PROTIVÍN „B“ 26 12 1 13 60: 68 37  (-2)
 8.  HRADIŠTĚ „B“ 26 8 7 11 49: 48 36 5 (-8)
 9.  ALBRECHTICE 26 9 5 12 44: 55 34 2 (-7)
 10.  ČÍŽOVÁ „B“ 26 9 4 13 55: 78 33 2 (-8)
 11.  FK MIROTICE 26 10 2 14 35: 65 33 1 (-7)
 12.  BOROVANY 26 8 4 14 63: 76 30 2 (-11)
 13.  SKÁLY 26 8 3 15 45: 68 29 2 (-12)
 14.  MILENOVICE 26 7 3 16 31: 65 26 2 (-15)
 
„A“ před sezónou byl tým jeden den v KP, v další se strachoval 
o udržení v téže soutěži. Katastrofální jaro, které ani pamětníci 
nepamatují, mělo hlavní příčiny v naprosté absenci tréninků, velkém 
množství dlouhodobých zranění a poklesu formy hlavních opor. Tři 
roky se dařilo hrát soutěž s vlastními odchovanci, v současné době 
to zkrátka nejde, a vedení klubu se poohlíží po posilách. 

TABULKA 
 rk.  tým záp + 0 – skóre body PK (prav) 
 1.  Katovice 26 17 6 3 63: 29 57  (18)
 2.  Olešník 26 17 4 5 78: 27 55  (16)
 3.  Týn 26 17 4 5 63: 31 55  (16)
 4.  Lažiště 26 14 3 9 69: 44 45  (6)
 5.  Blatná 26 13 3 10 55: 42 42  (3)
 6.  Bernartice 26 11 6 9 32: 34 39  (0)
 7.  Vodňany 26 11 6 9 51: 39 39  (0)
 8.  Vimperk 26 10 3 13 46: 54 33  (-6)
 9.  Milevsko“B 26 9 6 11 36: 47 33  (-6) 
 10.  Vacov 26 8 5 13 40: 61 29  (-10)
 11.  Protivín 26 8 2 16 32: 58 26  (-13)
 12.  Mirovice 26 7 4 15 36: 68 25  (-14)
 13.  Netolice 26 7 3 16 38: 55 24  (-15)
 14.  Hradiště 26 4 3 19 42: 92 15  (-24)
 

Václav Křišťál

Na snímku přebírá Vojta Štěpka od trenéra Novotného cenu 
pro nejlepšího střelce mužstva mladších žáků.

dokončení z předchozí stránky

Fotbalové informace

Prácheňské muzeum v Písku uspořádalo výtvar-
nou soutěž „Příroda jak vymalovaná“. Ve všech 
třech vyhlášených kategoriích uspěly děti z Proti-
vína a okolních obcí.

1. kategorie 
1. místo:  Anna Kubecová, Tereza Holzeplová a Laura 
Novotná
2. místo: Veronika Kubelková, Václav Buchtele a Kris-
týna Šutová
3. místo: Šárka Celerinová, Tomáš Hauer a Magdale-
na Křečková
Čestné uznání:  Ella Novotná, Anna Terezie Štiaková 
a  Adam David

2. kategorie 7 - 10 let 
1. místo: David Žák – 10 let, Anna Koblencová 
– 9 let, 3.A a Silvie Kolafová – 7 let, 1.B
2. místo:  Jiří Kirchner – 10 let, 4.A, Mia Loudínová 
– 7. let, 1.B, Matěj Kliš – 10 let
3. místo: Pavla Pexídrová – 7 let, 1.B
Čestné uznání:  Tereza Kozáková – 7 let, Beáta 
Morávková – 8 let, 2.B

3. kategorie od 11 let 
1. místo: Pavla Toušková –14 let, 8.B, Petra Kalianko-
vá – 11 let, 6.B
2. místo: Martin Zelinský – 14 let, 8.A, Tomáš Malkus 
– 14 let, 7.A, Martin Sháněl – 15. let, 9.A
3. místo: Eliška Králová – 13 let, 7.B, Aleš Novotný 
– 11 let, 4.A, Barbora Jansová – 12 let, 6.A
Čestné uznání:  Aneta Dubská – 13 let, 8.A, Hana 
Holubová – 13 let, 7.A Blahopřejeme! 

TALENTOVANÍ VÝTVARNÍCI
1. místo – Laura Novotná, 5 let, 1. MŠ Protivín
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
„Tajenka (1. – 6. díl) ...a jenom trošku, trošičku trpkosti. Odpusťte životu a světu, že nejsou dokonalé.” – Dušan Radovič
Vyluštěnou tajenku zašlete do  7. září 2015 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. 
Výhercem knižní odměny za správnou tajenku z červnové křížovky se stává pan Hanák z Protivína. Blahopřejeme. 

Historického úspěchu pro SDH Mileno-
vice, ale i pro celé okresní sdružení hasičů 
v Písku dosáhl sedmnáctiletý Aleš Fürst. 

Na Mistrovství České republiky hasič-
ského dorostu, které se konalo 11. a 12. 
července na atletickém stadionu Slavie 
Praha, dosáhl  po zápolení ve třech dis-
ciplínách bronzového umístění. Stal se 
tak druhým vícemistrem ČR v katego-
rii jednotlivců 17 – 18 let. Mezi svými 
soupeři měl ty nejlepší ze všech krajů naší 
republiky a hlavně i kluky, kteří se v loň-
ském roce stali v reprezentačním týmu 
mistry světa. V Praze Alešovi pomáhal, 
hlavně s přípravou materiálu na jednot-
livých disciplínách Václav Šupitar ml.  
Za předvedené výkony, ale i za celoroční 
reprezentaci našeho sboru touto cestou 
vyslovuji Alešovi veliký dík a přání k jeho 
dalším super úspěchům již v kategorii 
mužů.  Za hasiče z Milenovic 

Václav Šupitar, velitel

ALEŠI, MOC DĚKUJEME!



PROTIVÍNSKÉ LISTY — měsíčník. Vydává Město Protivín a Městské kulturní středisko Protivín. Za obsaho-
vou správnost přís pěvků zodpovídají autoři. Registrováno u MK ČR pod č. E 11443. Redaktorka: S. Karfíková, 
telefon: 382 251 996, email: karfikova@kultura-protivin.cz. Sazba: PTS spol. s r. o. Vodňany. 
Tisk: P. Smolík, Písek. Toto číslo bylo předáno do tisku 27. července 2015. 

HLEDÁME 
hokejbalové rozhodčí

Finanční odměna za zápas, 

cestovní náhrady hrazeny. 

Zájemci se mohou hlásit 

na tel. 777 797 398. 

Červen přinesl poslední dva zápasy sou-
těže KP V smíšených družstev v tenise 
s těmito výsledky:
TK Blatná – TK Protivín  6:3

VÝSLEDKY 
JEDNOTLIVÝCH ZÁPASŮ:

Wachtl – Hejsek  4:6  6:3  6:4
Švejda – Řezáč  6:0  6:1
Doležal – Hlaváč  5:7  1:6
Lávička – Jaroš  6:7  7:6  1:6
Frýzková – Färberová 
  6:0  6:3
Zdychyncová – Grégrová 
  6:2  6:0
Frýzková /Zdychyncová – 
– Färberová/ Grégrová 
  6:0  6:0
Wachtl /Doležal – 
– Řezáč/ Jaroš  6:3  6:1
Lávička /Kaiser – 
– Hejsek/ Kubička 6:4
   1:6  5:10

 Opět bez obou opor a jedniček týmu 
jsme cestovali k poslednímu zápasu sku-
piny do Blatné. Zápasy dívek byly jasnou 
záležitostí zkušených domácích, muži 
naopak dosáhli několika překvapení, kdy 
svůj zápas vyhráli Jaromír Hlaváč a Václav 
Jaroš, blízko k bodu měl také Jiří Hejsek 
a jedno vítězství přidala ve čtyřhře dvojice 
Hejsek/Kubička. 
TK Protivín – TK Trhové Sviny „B“ 4:5

Do posledního zápasu sezóny o umístění 
byla připravena již Bára Šípová a po dám-
ských dvouhrách a čtyřhře jsme vedli 3:0. 
Zbývající dva body museli přidat muži, což 
se povedlo jedním bodem jen Petru Beč-
vářovi. Ve zbylých dvouhrách Jiří Hejsek 
přehrával soupeře a po vyhraném prvním 
setu 6:1 bohužel přišlo svalové zranění 
a prohra. Jaromír Hlaváč i Petr Řezáč také 
prohráli. V závěrečných čtyřhrách naši hráči 
propadli a vítězný pátý bod celého zápasu 
nepřidali. 

Hodnocení naší první sezóny je výsled-
kově neradostné, tým potřebuje získat více 
zkušeností, udržet zdraví a pak můžeme 
klidně hrát o přední příčky a o postup. Mno-
ho zápasů jsme letos hráli vyrovnaně, byť 
výsledky zápasů (prohry 4:5, 4:5, 0:9, 3:6, 
4:5) jsou pro nás kruté, ale chyběli právě 
cenné zkušenosti, soutěžní vyhranost a ve 
třech zápasech zraněné jednotky týmu. 

I přes letní a podzimní část budou 
pokračovat tréninky (pondělí a pátek 16 
– 19 hod.) a věříme, že příští sezóna bude 
o mnoho lepší. 

Článek připravil Jiří Hejsek

TENISTENIS

 V neděli 6. září bude v Protivíně startovat peloton cyklistů v rámci páté etapy nej-
delšího cyklistického etapového závodu v ČR s názvem Okolo jižních Čech. Pořada-
telem závodu je Cyklistický klub RBB Invest Jindřichův Hradec a Město Jindřichův 
Hradec. 

V tomto závodě si změří své síly přes 120 cyklistů z více jak 20 profesionálních týmů 
z celého světa. V loňském roce se závodníci po jihočeských tratích pohybovali průměrnou 
rychlostí přes 43 km/h. I v letošním roce můžeme očekávat úžasné souboje v kopcích, 
sprintech a napínavých cílových dojezdech. 

Pátá etapa závodu odstartuje ve 12 hodin v Protivíně na náměstí, kde bude pro diváky 
před vlastním startem připraven bohatý doprovodný program. Na závodníky v této etapě 
čeká 140 km dlouhá trať s dojezdem v Jindřichově Hradci. Mapu celé etapy i celého závodu 
si můžete se spoustou dalších materiálů prohlédnout na našem facebooku nebo na webu 
www.okoljiznichcech.cz. 

Závod obsahuje 5 etap a začíná prologem (krátkým okruhem) 2. 9. 2015 v Nové 
Bystřici (1,35 km), následuje II. etapa 3. 9. 2015 z Českých Budějovic do Tábora 
(140 km), III. etapa 4. 9. 2015 z Českých Velenic do Kaplice, IV. královská etapa startuje 
5. 9. 2015 z Třeboně na Churáňov (165 km) a poslední V. etapa 6. 9. 2015 vede z Protivína 
do Jindřichova Hradce (140 km). 

Všechny srdečně zveme. Přijďte si společně s námi užít tento významný sportovní 
svátek, přijďte fandit a zažít neopakovatelnou atmosféru velkého cyklistického závodu. 

Jan Tuček, Cyklistický klub RBB Invest Jindřichův Hradec 
www.okolojiznichcech.cz – www.facebook.com/okolojc   

Start: v sobotu 5. září 2015 od 7.30 do 9. 30 hodin na náměstí v Protivíně
Cíl: na stejném místě do 16 hodin
Startovné: 40 Kč, děti do 15 let 10 Kč
Pěší trasa 15 km: Protivín – Myšenec – Žďárské Chalupy 
– Protivín
Cyklistické trasy (vhodnější pro krosová a horská kola)
20 km: Protivín – Bor – Klokočín – Žďár – Nová Ves –
– Bečelov – Protivín
50 km: Protivín – Bor – Radčice – Kloub – Mladějovice – 
– U Žižky – Putim – Selibov – Bečelov – Protivín
Odměny: Po úspěšném absolvování obdrží každý účastník 
malé občerstvení, pamětní list a malou upomínku na akci. 

VELKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD 
STARTUJE V PROTIVÍNĚ

Turistický oddíl TJ Slavoj Protivín ve spolupráci s městem Protivín 
pořádají 27. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy

CESTA K PROTIVÍNU


