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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

pokračování na 3. stránce

Dovolte mi Vás informovat o dokon-
čení plánované rekonstrukce bývalé 
jídelny a kuchyně DPS, kde jsme 
v minulém roce zrekonstruovali první 
část tohoto prostoru, kam byl umístěn 
finanční odbor, a nyní je dokončena část 
druhá, tam je nově přestěhován odbor 
výstavby, dopravy a životního prostředí. 
Rekonstrukce výše uvedených prostor, 
které byly po mnoho let nevyužívané, 
skýtá uvnitř jak finanční odbor se všemi 
odděleními, tak odbor výstavby, dopra-
vy a ŽP, spolu s centrální pokladnou, 

archivem a malou zasedací místnos-
tí. Tyto odbory ročně navštíví několik 
tisíc lidí a nyní si mohou své záležitosti 
vyřídit na jednom místě, s možností 
parkování přímo před budovou, a to 
včetně bezbariérového přístupu. Věříme, 
že tímto projektem usnadníme občanům 
vyřizování svých záležitostí s městským 
úřadem. A v neposlední řadě též Město 
Protivín nebude platit nájem v budově 
spořitelny, kde byl ve druhém patře 
umístěn stavební odbor. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

Město Protivín Vás zve 
do nově vybudovaných kan-
celáří v čp. 21 na Masarykově 
náměstí Protivín, v prostorách 
navazujících na finanční odbor 
Městského úřadu Protivín. 
Nové kanceláře jsou určeny 
pro odbor výstavby, dopravy 
a životního prostředí. 
Den otevřených dveří se 
koná 30. dubna 2016 v době 
od 9 do 11 hodin.
Všichni jsou srdečně zváni. 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM PROTIVÍN 
KONANÉHO 24. 3. 2016 

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
kontrolu usnesení ze zasedání ZM konaného 
dne 22. 12. 2015 a dále ze zasedání ZM 
konaného dne 25. 2. 2016. 

1.1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
výkup podílů o velikosti 2/72 na pozemcích 
pod stavbou obtokové stoky Divišovka mezi 
rybníkem Rabyní a ČOV, p. č. 2165/119, 
vodní plocha o vým. 310 m2 a p. č. 2165/120, 
vodní plocha o vým. 1177 m2, kú Protivín ve 
vlastnictví Římskokatolické církve Vodňany 
se sídlem Vodňany, Alešova 44, za cenu 
30 Kč/m2, tj. za cenu 1 239 Kč, a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. 

1.2.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej pozemků p. č. 2297/3, TTP o vým. 
109 m2, p. č. 2289/3, orná půda o vým. 
1258 m2, p. č. 2289/4, orná půda o vým. 
2542 m2 a p. č. 2289/5, orná půda o vým. 
524 m2, vše v kú Protivín. 

1.3.  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej pozemků p. č. st. 128, zastavěná 
plocha o vým. 5 m2 a p. č. st. 129, zastavěná 
plocha o vým. 11 m2 v kú Milenovice; schva-
luje směnu pozemků p. č. st. 128, zastavěná 
plocha o vým. 5 m2 a p. č. st. 129, zastavěná 
plocha o vým. 11 m2 v kú Milenovice ve 
vlastnictví města za část pozemku p. č. st. 26, 
zastavěná plocha ve spoluvlastnictví pana 
Hečka a paní Vokaté, a ukládá finančnímu 
odboru – správě majetku zveřejnění záměru 
směny pozemků a v případě nesouhlasu 
žadatelů se směnou trvá na pronájmu 
pozemků p. č. st. 128, zastavěná plocha 
o vým. 5 m2 a p. č. st. 129, zastavěná plocha 
o vým. 11 m2 v kú Milenovice dle usnesení 
rady města č. 305/2015. 

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ ODBORY 
Městského úřadu Protivín pod jednou střechou
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY  

ŘÁDKOVÁ INZERCE
●  Prodám dvě zachovalá jízdní kola 

– pánské modré barvy a dámské 
hnědé barvy. 

 Telefon 607 524 922 

Děti z dětských pěveckých sborů 
při ZŠ Protivín Vás zvou na
XXIII. Jarní koncert 

dětských pěveckých sborů
Kdy? 

v pátek 13. května 2016 od 18 hodin
Kde? 

Dům kultury Protivín
Hosté: 

Dětské pěvecké sbory 
při ZŠ Chotoviny

Hlavním cílem je zvýšit zájem žáků 
o vědu, využívat více experimentálních 
metod a načerpat inspiraci do hodin 
výuky od ostatních partnerských škol. 
Základní školu v Protivíně navštívilo 
14 hostů z 6 škol z Velké Británie, Nor-
ska, Španělska, Rumunska, Slovinska a 
Řecka. Protivínská škola byla hostující 
zemí poprvé, ale jelikož to bylo již 
páté projektové setkání a téměř všichni 
zúčastnění se již znali, proběhl nároč-
ný týden díky vřelému přijetí všech 
zaměstnanců školy, žáků a města, dobré 
organizaci a skvělému zázemí velmi 
úspěšně. 

 V pondělí vrcholily přípravy ve škole 
a během dne přijížděli hosté do Písku, 
kde byli ubytováni. Druhý den ráno byli 
hosté přivítáni ředitelem školy Václavem 
Křišťálem, učiteli a žáky 5. až 9. tříd 
v aule základní školy, kde také zajímavý 

program uvolnil napjatou atmosféru. Po 
malém občerstvení se zástupci jednotli-
vých zemí vydali na připravené aktivity 
na přírodovědné téma „Síla“ do jednot-
livých hodin. Navštívili hodinu „magne-
tická síla“ v prvních třídách, třetí třídy 
zaujaly hosty tématem tření a elektrosta-
tická síla, páté třídy si připravily pokusy 
na téma „akce a reakce“ a ohromily 
perfektním představením o magických 
číslech, s Karlem IV., jeho mágy a učenci 
a jejich experimenty na toto téma. Šesté 
třídy ukázaly, jak pracují vědci s mik-
roskopy na téma Ekosystém rybníka 
a fyzici ze sedmých tříd využili program 
Pasco k měření vztlakové síly působící 
na tělesa v různých prostředích. 

Po náročném dopoledni se hosté 
vydali na prohlídku města, navštívili 
infocentrum a Krokodýlí ZOO Protivín, 
kde proběhla přednáška v angličtině. 
Záchranný program všechny zúčastněné 
zaujal. 

 Po návratu do Písku a malém odpo-
činku pokračovali zájemci prohlídkou 
památek města Písku s návštěvou elek-
trárny. Náročný den zakončila večeře 
s tradičními českými jídly. 

 Ve středu si učitelé z jednotlivých 
zemí připravili zajímavé experimenty 
pro české děti. Ty si mohly vyzkoušet 
svoji znalost angličtiny během těchto 
hodin a zažít zajímavé objevování, zda-
li plave tuleň rychleji než lední medvěd, 

jak si vyrobit jednoduchý elekromotor 
či papírové autíčko využívající sílu akce 
a reakce a další pokusy na magnetic-
kou sílu. 

 V odpoledních hodinách se konala 
porada koordinátorů jednotlivých zemí 
o účasti žáků na mezinárodních vzdělá-
vacích aktivitách, které budou završe-
ním celého dvouletého projektu. Žáci 
z Protivína se vydají koncem května 
na týdenní pobyt do Slovinska, kde pro-
žijí tzv. Science week plný přírodověd-
ných aktivit, společně se slovinskými 
a španělskými studenty. 

 Ve středu odpoledne byla pro všech-
ny zúčastněné připravena prohlídka 
Pivovaru Platan a večer se všichni 
zaměstnanci školy a hosté projektu Eras-
mus+ setkali při večerní zábavě s živou 
hudbou v zahradní restauraci Belveder, 
kde zahraniční hosté obdivovali talent 
protivínských učitelů. Ve čtvrtek ráno 
ukázali svůj talent i žáci této školy, 
kteří představili svůj pestrý program 
„Malá akademie“ před svými spolužáky 
a hosty projektu. Nakonec se anglická 
koordinátorka projektu se všemi při 
této příležitosti rozloučila, poděkovala 
za pohostinnost, skvělé přijetí a při-
pravený program ve škole. Po obědě 
se již unavení zástupci partnerských 
zemí odebrali na exkurzi do Hvězdárny 
Kleť, kde nadšení a zajímavá přednáška 
vědeckého pracovníka tohoto praco-
viště všechny ohromila a nastartovala 
nové téma projektu pro příští měsí-
ce, „Vesmír“. Poté se konala dvouho-
dinová návštěva Českého Krumlova 
a cesta zpátky do Písku, kde se po večeři 
všichni rozloučili a vrátili zpět do svých 
domovů. Kromě účasti žáků Základní 
školy Protivín na mezinárodní vzdě-
lávací aktivitě ve Slovinsku bude také 
Česká republika a protivínská základní 
škola hostující zemí pro tuto aktivi-
tu na začátku června, kdy se zúčast-
ní studenti a učitelé z Velké Británie 
a Rumunska přírodovědného týdne 
plného činností a vědeckého bádání 
na všechna témata zmiňovaná během 
projektu. Věříme, že i malí „úspěšní 
vědci“ si odvezou plno zážitků a zkuše-
ností, stejně jako jejich učitelé z tohoto 
mezinárodního projektového setkání. 

Zuzana Manová

NÁVŠTĚVA PARTNERSKÝCH ZEMÍ 
PROJEKTU Erasmus+ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE PROTIVÍN 
V týdnu od 7. března žila protivínská základní škola projektem Erasmus+. 
V mezinárodním projektu nazvaném „Successful Scientists“ jsou již žáci 
a učitelé v Protivíně zapojeni druhým rokem. Jedná se o spolupráci mezi školami 
několika evropských zemí zaměřenou zejména na přírodovědné předměty. 
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Vážení občané, 
chtěl bych Vás seznámit s dalším pro-
jektem města, kterým je postupné pře-
dělávání bytů v Domu zvláštního určení 
Protivín – penzionu na náměstí. 

 Nyní byl dokončen první z uvolněných 
bytů, který jsme mohli opravit a předělat 
tak, aby co nejvíce vyhovoval budoucím 
nájemníkům, a to zejména úpravou sociální-
ho zařízení, včetně osazení bezpečnostních 
prvků, výměnou podlahových krytin, roz-
vodů vody a elektroinstalace. Zároveň při 
této rekonstrukci byly vyměněny všechny 
vnitřní dveře a dodána nová kuchyňská 
linka. 

 Vizí města je po ukončení kompletní 
rekonstrukce domu s pečovatelskou služ-
bou, tj. za dva roky, pokračovat s opravami 
v tomto penzionu na náměstí a postupně zde 
ročně zrekonstruovat 6 bytových jednotek. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

1.4.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
účetní závěrku města Protivín za rok 2015. 

1.5.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Plán 
financování obnovy vodovodů a kanalizací 
na období 2016 – 2021. 

1.6.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
v předloženém znění rozpočtové opatření 
č. 1. 

1.7.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
smlouvy o poskytnutí dotace sportovním 
organizacím pro rok 2016  

 FK Protivín 266 000 Kč
 TJ Slavoj Protivín 142 000 Kč
 TJ Platan Protivín 120 000 Kč
 Jihočeský TAEHAN Řepice    66 000 Kč

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V současné době probíhá v ulici 
Na Chmelničkách, Boženy Němcové 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu. 
V návaznosti na tuto obnovu bude pro-
vedena rekonstrukce těchto komuni-
kací včetně chodníků. Dojde zároveň 
k odstranění dřevin, které mají mrazové 
trhliny a jsou napadené houbami. Po 
ukončení stavby budou vysázeny dře-
viny nové. 

Městský úřad Protivín
odbor výstavby, dopravy a ŽP

 Ing. Fialová Jaroslava

REKONSTRUKCE 
KANALIZACE A VODOVODU 

NA CHMELNIČKÁCH, 
BOŽENY NĚMCOVÉ

PRVNÍ OPRAVENÝ BYT V PENZIONU

Město Protivín zve občany
v sobotu 7. května 2016 v 9.30 hodin na Masarykovo náměstí v Protivíně

VZPOMÍNKA  NA  KVĚTNOVÉ  DNY
Program:

– příjezd historických vozidel – uctění památky a položení věnce u pomníku padlých –  
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RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ 

RM 11. 3. 2016 
● RM souhlasí s tím, že město Protivín bude 

pořadatelem protivínské poutě konané 
v termínu od 30. 7. do 31. 7. 2016. Na dobu 
od příjezdu lunaparku bude zajištěno uza-
vření náměstí (PO – NE) a s tím související 
objížďky – autobusová zastávka bude od 
24. 7. od 24 hodin do 31. 7. do 24 hodin 
přemístěna do Komenského ulice, provoz 
atrakcí a hudební produkce v týdnu 25. 7. 
– 31. 7. bude v  těchto časech: PO – ČT 
14 – 21 hod., PÁ 14 – 22 hod., SO 8 – 23 
hod., NE 8 – 21 hodin;

● RM souhlasí s tím, aby na provoz atrakcí 
lidové zábavy při příležitosti tradiční pro-
tivínské pouti bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na provozovatele atrakcí za stano-
vených podmínek:

 – nabídka ceny výše nájemného
 – předložení kopií osvědčení 
  o technické způsobilosti atrakcí
 – nabídky budou přijímány v zalepené 
  obálce do 30. 5. 2016
 – uzavření nájemní smlouvy a zaplacení 

 částky nájemného do 30. 6. 2016
 – pokud nebude nájemné zaplaceno, 
  bude možnost nájmu přenechána 
  dalšímu zájemci na základě pořadí 
  stanoveném ve výběrovém řízení;
● RM ukládá OS Technické služby Protivín 

zajistit umístění dopravního značení 
a označníku autobusu do Komenského 
ulice dle povolení MěÚ Písek a odboru 
výstavby, dopravy a životního prostředí 
v Protivíně a umístění kontejnerů;

● RM ukládá OS Městské policii Protivín 
zajistit výběr poplatků ze stánkového 
prodeje dle vyhlášky o místních poplatcích 
a poplatek 200 Kč jako záloha za služby 
(úklid) pro případ, že stánkař nezajistí úklid 
svého pronajatého místa; 

● RM ukládá OS Městské policii Protivín 
zajistit umisťování stánků tak, aby byly 
využity pouze vyznačené plochy pro 
stánkový prodej určené (viz situace, která 
je přílohou), zabezpečen průchod po chod-
nících, průjezd po komunikacích, zajistit 
umístění atrakcí dle schválené situace 
a zajistit, aby stánkaři dodrželi čistotu 
a pořádek (úklid prostorů);

● RM stanovuje odpovědnou osobu za 
průběh zvláštního užívání komunikace při 
protivínské pouti pana Jaromíra Seberu, 
vedoucího strážníka OS Městské policie 
Protivín;

● RM stanovuje odpovědnou osobu za 
umístění dopravního značení a kontejnerů 
při protivínské pouti pana Josefa Veselého, 
vedoucího OS Technické služby Protivín

● RM souhlasí s pronájmem pozemku 
p. č. 1040, ost. plocha, ost. komunikace o 
vým. cca 1300 m2 v kú Milenovice

 a ukládá finančnímu odboru – správě 
majetku zveřejnění záměru zemědělského 
pachtu tohoto pozemku 

● RM bere na vědomí nutnost rekonstrukce 
STL plynovodu z důvodu rekonstrukce 
vozovky a chodníků v ulici Mírová Proti-
vín v původní trase, v čp. 101 a čp. 299 
(sokolovna) bude vyměněn HUP, popř. 
skříň; požadavek města Protivín na pře-
místění skříně u čp. 299 na jiné vhodné 

místo bude z důvodu středotlakého potrubí 
a současných 3 odběrných míst řešen při 
případné rekonstrukci objektu sokolovny

● RM byla seznámena se zápisem o výsled-
ku periodické inventarizace majetku města 
Protivín provedené k 31. 12. 2015 

● RM schvaluje předložený návrh Smlouvy 
o dílo mezi objednatelem MĚSTO PROTI-
VÍN a zhotovitelem G-PROJECT ČESKÉ 
BUDĚJOVICE na zpracování monitorovací 
zprávy o udržitelnosti projektu „Rekon-
strukce ulice Purkyňova“, schváleného 
v rámci Regionálního operačního pro-
gramu Jihozápad 

 a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy 

● RM schvaluje předložený návrh Smlouvy 
o dílo mezi objednatelem MĚSTO PROTI-
VÍN a zhotovitelem G–PROJECT ČESKÉ 
BUDĚJOVICE na zpracování monitorovací 
zprávy o udržitelnosti projektu „Rekon-
strukce místních komunikací v Protivíně“, 
schváleného v rámci Regionálního ope-
račního programu Jihozápad 

 a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy 

● RM schvaluje předložený návrh Smlouvy 
o dílo mezi objednatelem MĚSTO PROTI-
VÍN a zhotovitelem G-PROJECT ČESKÉ 
BUDĚJOVICE na zpracování monitorovací 
zprávy o udržitelnosti projektu „Rekon-
strukce místních komunikací v Protivíně 
– Myšenec“, schváleného v rámci Regio-
nálního operačního programu Jihozápad 

 a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy 

● RM schvaluje předložený návrh Smlouvy 
o dílo mezi objednatelem MĚSTO PROTI-
VÍN a zhotovitelem G-PROJECT ČESKÉ 
BUDĚJOVICE na zpracování monitorovací 
zprávy o udržitelnosti projektu „Rekon-
strukce místních komunikací v Protivíně 
– Těšínov, Krč“, schváleného v rámci 
Regionálního operačního programu Jiho-
západ 

 a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy 

● RM schvaluje Smlouvu o dílo „Obnova 
kanalizace a vodovodu v ulicích Na Chmel-
ničkách a B. Němcové“ mezi zadavatelem 
městem Protivín a zhotovitelem Š+H 
Bohunice, s. r. o. Temelín 

 a pověřuje starostu města podpisem této 
smlouvy za předpokladu schválení rozpoč-
tové změny zastupitelstvem města dne 
24. 3. 2016 

● RM schvaluje nabídku výkonu funkce 
technického dozoru stavebníka na akci 
„Obnova kanalizace a vodovodu v ulicích 
Na Chmelnič-
kách a B. Něm-
cové“

 a pověřuje sta-
rostu města pod-
pisem příkazní 
smlouvy, resp. 
objednávky se 
společností MZ 
TENDER s. r. o., 
Strakonická 268, 
397 01 Písek

● RM schvaluje 
nabídku firmy 
Ing. Jiří Hájek, 
Olešná 82 na 
zajištění Revita-

lizace aleje Bor – Chvaletice a Revitalizace 
aleje Chvaletice – Radčice dle předložené 
cenové nabídky

● RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace č. SDO/OSVZ/91/16 na spo-
lufinancování neinvestičních nákladů 
souvisejících se zajišťováním základních 
činností při poskytování sociálních služeb 
mezi městem Protivín a Jihočeským 
krajem – výše dotace pro rok 2016 je 
672 200 Kč 

 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy 

● RM souhlasí s tím, aby SDH Protivín 
mohl bezplatně použít znak města Proti-
vína na uniformách a doplňcích uniforem 
členů SDH Protivín i ZJ SDH Protivín, 
označení požárních vozidel apod. ; znak 
města smí být použit pouze v původním 
výtvarném a barevném provedení a pouze 
způsobem, kterým nebude možno projevit 
neúctu k tomuto symbolu

● RM schvaluje Příkazní smlouvu s Evou 
Čechtickou, Sedlečko u Soběslavě 3, 
392 01 Soběslav na výkon zadavatelských 
činností ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozděj-
ších předpisů, veřejné zakázky „Výměna 
kotlů a oprava technologického zařízení 
plynové kotelny v Družstevní ulici, Proti-
vín“, zjednodušené podlimitní řízení

 a pověřuje starostu města jejím podpi-
sem;

 dále vypisuje výběrové řízení na doda-
vatele veřejné zakázky „Výměna kotlů 
a oprava technologického zařízení plynové 
kotelny v Družstevní ulici, Protivín“, zjed-
nodušené podlimitní řízení

 a stanovuje okruh účastníků výběrového 
řízení, který bude obeslán:

 1) Š+H Bohunice, s. r. o. Temelín
 2) ČerTop, s. r. o., Luční 600, Včelná
 3) Klimaintop s. r. o., Nádražní 2612, 

     Písek 
 4) Intop Slavomír Plojhar, nám. Míru 38, 

     Týn nad Vltavou 
 5) Miroslav Anděl, Hosty 35, Týn nad 

     Vltavou 
● RM vybrala jako nejvýhodnější nabídku 

na zajištění funkce technického dozoru 
stavebníka na akci „Odkanalizování místní 
části Myšenec“ nabídku firmy MZ TENDER 
s. r. o., Strakonická 268, 397 01 Písek 
s nabídkovou cenou 199 000 Kč bez DPH 
(240 790 Kč vč. DPH)

 a pověřuje starostu města podpisem 
předmětné smlouvy 

PI

 > > > > >
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

● RM bere na vědomí předložený zápis 
z jednání komise školské a sportovní ze 
dne 7. 3. 2016 

 a schvaluje rozdělení darů a příspěvků 
dle návrhu komise školské a tělovýchovy 

 FK Milenovice 40 500 Kč 
 FK Krč 40 500 Kč
 Tenisový klub Protivín 30 500 Kč
 SK Jamaica Protivín 20 500 Kč 
 BMX Protivín 10 500 Kč
 JUNÁK Protivín 45 000 Kč
 PASTELKA Protivín 39 000 Kč
 ECM Protivín 19 000 Kč 
 KOCANĎÁCI Protivín 45 000 Kč
 SDH Milenovice mládež           41 000 Kč 
 SDH Záboří mládež 21 000 Kč 
 SDH Krč 26 000 Kč
 SDH Protivín 25 000 Kč 
 SDH Myšenec 10 000 Kč 
 SDH Maletice 5 000 Kč 
 SDH Těšínov 5 000 Kč
 SDH Záboří 10 000 Kč
 SDH Milenovice 5 000 Kč 
 HORIZONT Protivín 10 000 Kč 
 Sdružení zdrav. postiž.  22 000 Kč
 Holubáři Protivín 10 000 Kč 
 Myslivci Protivín 10 000 Kč 
 Včelaři Protivín 10 000 Kč 
 APICENTRUM Protivín 10 000 Kč 
 ČČK 5 000Kč 
 Rybáři Protivín 15 000 Kč 
 Klub žen Protivín 15 000 Kč 
 Spolek FÓR Protivín 17 000 Kč 
 Filip Jakeš 10 000 Kč 
 JEDNOTA Protivín  5 000 Kč 
 OS Těšínov 5 000 Kč 
 Hospodářská komora 10 000 Kč
● RM zároveň souhlasí s návrhem komise 

školské a sportovní o navýšení celkového 
rozpočtu na příspěvky sportovním organi-
zacím o 100 000 Kč

 a doporučuje zastupitelstvu města jeho 
schválení v rámci rozpočtového opatření

 a dále doporučuje zastupitelstvu města 
ke schválení dary a příspěvky přesahující 
výši 50 000 Kč

 FK Protivín 266 000 Kč
 TJ Slavoj Protivín 142 000 Kč 
 TJ Platan Protivín 120 000 Kč
 Jihočeský TAEHAN 66 000 Kč 
● RM souhlasí s propagací města Protivín 

v rámci spolupráce s Cyklistickým klubem 
Jindřichův Hradec při pořádání 5. ročníku-
mezinárodního cyklistického etapového 
závodu OKOLO JIŽNÍCH ČECH – cíl 
I. etapy závodu ve středu 31. 8. 2016 

 a souhlasí s poskytnutím 50 000 Kč 
z rozpočtu města (propagace)

VYBRÁNO Z USNESENÍ 
RM 23. 3. 2016

● RM schvaluje darovací smlouvu o převodu 
movité věci – Tablet Samsung Galaxy Tab 
s licencí na aplikaci RescueNavigator 
v celkové hodnotě 11 178,20 Kč od Jiho-
českého kraje pro město Protivín – ZJ SDH 
města Protivín

 a zároveň pověřuje starostu města jejím 
podpisem 

● RM schvaluje přijetí neinvestiční dotace 
na podporu akceschopnosti jednotky 
SDH města Protivín ve výši 29 700 Kč od 
Jihočeského kraje

 a zároveň pověřuje starostu města jejím 
podpisem 

VLOUPÁNÍ DO FARNOSTI
 Protivínští policisté prošetřují od sobot-

ního večera dne 26. března případ vlou-
pání do místní farnosti, kde zloděj odci-
zil plechovou pokladničku s finanční 
hotovostí. Pachatel se během sobotního 
večera dostal do několika místností 
budovy a z kanceláře pak ze stěny vytrhl 
pokladnu s uloženou finanční hotovostí. 
Zloděj odnesl i dámskou peněženku 
s doklady a platební kartou, nechal 
za sebou škodu 8300 korun. Policisté 
místo činu ohledali, po horké stopě pátral 
také policejní psovod se služebním psem. 
Kriminalistický technik zajistil stopy 
a policisté pokračují v objasňování přípa-
du a pátrají po pachateli. 

LÁKAL Z LIDÍ PENÍZE
 Písečtí kriminalisté společně s protivín-

skými a milevskými policisty řešili případ 
podvodníka, který lákal z důvěřivých 
lidí peníze, které nevracel. Vyšetřovatel 
dne 23. března zahájil mužovo trestní 
stíhání pro podezření ze spáchání trest-
ného činu podvod. Muž středního věku 
(1965) z Protivína měl v době od října 
roku 2014 do září roku 2015 slibovat spo-
lečné soužití ženě, se kterou se seznámil 
prostřednictvím inzerce. Muž byl v tíživé 
finanční situaci a zřejmě se ji rozhodl 
řešit půjčkami pod různými smyšlenými 
legendami. Důvěřivá žena měla podvod-
níkovi postupně půjčit bezmála 100 tisíc 
korun, které jí ani přes urgence nevrátil 
a nezaplatil ani dohodnuté platby za energie 
a nájemné, žena zpátky nedostala 84 tisíc 
korun. Muž měl podvádět a lákat peníze 
i od jiných, v dubnu roku 2015 měl pod 
vymyšlenými jmény a s vybájenou legen-
dou o odškodnění poškozeného z doprav-
ní nehody, kterou měl zavinit jeho syn, 
vylákat na další ženě 60 tisíc korun, které 
také nevrátil. Další půjčky, které nehodlal 

platit, získal opět s podporou vymyšlených 
historek, tentokrát od muže z Písku. Přišel 
si na více než 400 tisíc korun, které ani 
po četných naléháních věřitele nevrátil. 
Poslední z výčtu podvodných jednání je 
z února letošního roku, kdy měl na benzi-
nové čerpací stanici v Protivíně vystupovat 
jako dobrý známý zdejší zaměstnankyně a 
pod touto legendou se mu z její  kolegyně 
podařilo vylákat 1 tisíc korun, které samo-
zřejmě nevrátil. 

VYUŽÍVEJTE 
ZNAČENÉ OBJÍZDNÉ TRASY
 Komplikace v dopravě, které s sebou 

přináší oprava silnice I/20 u Vodňan, hlav-
ního tahu z Písku na České Budějovice 
a zpět, zbytečně zhoršují neukáznění řidiči 
převážně nákladních automobilů, kteří 
se pokouší opravovaný úsek objet mimo 
vytyčené trasy. V pátek 18. března se jeden 
z takových řidičů dostal do zbytečných 
potíží poté, kdy ve směru od Českých 
Budějovic nejel po doporučované trese 
přes Týn nad Vltavou, ale s kamionem 
projížděl přes obec Milenovice, kde hava-
roval poté, co se s vozidlem na úzké silnici 
„utrhla“ krajnice. Během vyprošťovacích 
prací došlo k poškození místního mostu. 
U obce Milenovice je nyní nově provoz 
usměrněn značkou zákaz vjezdu náklad-
ních automobilů. Dodržování tohoto 
zákazu budou pravidelně kontrolovat poli-
cejní hlídky. Žádáme všechny řidiče, aby 
sledovali značení a dodržovali stanovené 
trasy. Silnice, které nebyly do objížděk 
zahrnuty, zde nejsou právě proto, že jsou 
pro takovýto provoz naprosto nevhodné. 

VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA
 Protivínští policisté prošetřují z rá-

na dne 11. března případ vloupání 
do kufru osobního automobilu znač-
ky VW Golf,  který majitel parkoval 
na Blanické ulici. Pachatel rozbil okno 
u pátých dveří a ze zavazadlového prostoru 
odcizil motorovou pilu značky Stihl v hod-
notě 23 tisíc korun. Škoda na vozidle činí 
3 tisíce korun. Policisté společně s krimina-
listickým technikem zajistili na místě činu 
stopy, přivolali také policejního psovoda se 
služebním psem a pátrají po pachateli. 

 > > > > >

V Lázních Hotelu Vráž u Písku se koncem března sešlo kolem padesáti ředitelek 
a ředitelů mateřských a základních škol z oblasti Písecka, Milevska a Vodňanska. Přilákal je zajímavý 
seminář pod názvem „Personalistika pro školy a školská zařízení“ s oblíbeným lektorem PhDr. Mgr. 
Jiřím Valentou. Akci organizoval Svazek obcí regionu Písecko, v rámci projektu Místní akční plán roz-
voje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Setkání zahájila manažerka 
projektu Ing. Taťána Mládková a informovala o setkávání diskusních skupin a dalších probíhajících akti-
vitách. Pak se přítomní seznamovali s úskalími personálního řízení ve školách. Zajímalo je například uza-
vírání pracovních smluv a jejich změny, nebo řešení zástupů za pedagogy v době jejich nepřítomnosti. 
O přestávkách si účastníci vyměňovali zkušenosti z praxe, společně plánovali nové ter-
míny pro setkání diskusních skupin a kladně hodnotili obsah semináře. Lektor PhDr. Mgr. 
Jiří Valenta ocenil jeho organizační zajištění. „Líbí se mi, jak Svazek obcí regionu Písecko 
systematicky podporuje vzdělávání pedagogů“, řekl. „Dnešní setkání se navíc koná 
ve velmi příjemném prostředí. Překvapil mě i velký počet účastníků.“

 Na březnový seminář budou v rámci projektu navazovat další vzdělávací akce. Budou také 
pokračovat diskusní setkání vedení i pedagogů školských zařízení, jejich zřizovatelů, organizací 
zájmového a neformálního vzdělávání a dalších zájemců. Aktivity budou zaměřené jak na podporu 
inkluzivního vzdělávání a zvýšení kvality výuky na školách, tak na zmapování úrovně vzdělávání na 
Písecku a potřeb investic do jednotlivých zařízení. Naplánované a prodiskutované záměry budou mít 
větší šanci získat zdroje financování pro realizaci. Na daný projekt je poskytnuta finanční podpora 
Evropské unie prostřednictvím Operačního 
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. 

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK“
ŘEDITELÉ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ SE SEŠLI VE VRÁŽI U PÍSKU
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O velikonočním víkendu se v Pohádkové kovárně v Selibově probudily ze zimního 
spánku pohádkové bytosti, aby společně s prvními letošními návštěvníky přivítaly jaro 
– pravda, do poslední chvíle vyspávali jen čerti a draci, zato skřítci, víly a medvědice 
Máša moc času na odpočinek neměli, protože chystali sváteční vyzdobenou chaloupku, 
aby se příchozím líbila. 

Sezónu přišlo zahájit na 700 návštěvníků, ovečka všechny provedla jarní kovár-
nou a prozradila jim spoustu velikonočních tradic, každý si mohl uplést s kohoutkem 
pomlázku, se slepičkou vyzdobit oseníčko a se zajíčkem soutěžit o sladké dobroty. 

Pro ty z vás, kteří jste nestihli přijet okusit tuto veselou jarní atmosféru, máme 
dobrou zprávu – kovárna bude otevřena o víkendech a svátcích v dubnu, květnu 
a červnu od 10 do 17 hodin. 

Všechny pohádkové bytosti se na vás moc těší! H. Procházková

VÁS ZVE NA VÝSTAVY
Do 30. dubna 2016 můžete v prosto-

rách starobylé kaplanky zhlédnout výsta-
vu obrazů Jozefa Švače nazvanou Cesta 
a přehlídku tvorby tří dam – Nadi Stokla-
sové, Ladislavy Raníkové a Michaely 
Vlachové, kterou autorky nazvaly pří-
značně My tři…

Nově pro vás v podkrovních prosto-
rách připravujeme výstavu členů Volného 
sdružení umělců jižních Čech „InterArt“, 
na které představí svou tvorbu autoři 
z Čech, Slovenska a Německa. 

Vernisáž se koná v sobotu 30. dubna 
2016 od 15 hodin. 

V prostoru infocentra vystaví v květ-
nu a červnu své nové obrazy Vladimír 
Nosek, který zde bude vystavovat již 
počtvrté. 

PRODEJ
V infocentru nově nabízíme ke koupi 

porcelánové hrnky s motivem Protivína 
a propisky s nápisem „Pozdrav z Proti-
vína“. Nadále máme v prodeji úspěšnou 
knihu Petra Sládka „V krajině s krajinou“, 
jejíž obsah vás může inspirovat k výletům 
do probuzené krásné jarní přírody v okolí 
našeho města. 

NOVINKA
Město Protivín přispělo na vydání 

knihy Vladimíra Kose „Květen 1945 v již-
ních Čechách“, která vyjde 26. dubna 
2016 a kde bude též popis revolučních 
událostí v našem městě. Knihu je možno 
předobjednat na www.kosmas.cz. 

Ráno 19. března jsme 
s kluky z vlčácké-
ho oddílu protivín-
ských skautů vyrazi-
li vlakem do Ražic. 
Naše první kroky 
v Ražicích vedly do 
Špejcharu na vláčky 

a hlavně se něco dozvědět o přírodní 
rezervaci Řežabinec a Řežabinecké tůně, 
kam jsme se po příjemně strávené hodin-
ce ve Špejcharu vydali. Počasí nám sice 
moc nepřálo, ale nám ani hejnům racků 
nad rybníkem to nevadilo. Před námi pak 
byla parádní cesta do Putimi za Švejkem 
a taky na putimský hřbitov, protože na 
kostnici jsme nemohli zapomenout. Ve 
tři hodiny odpoledne nám jel z Putimi 
vlak domů. Do Protivína jsme se vraceli 
sice už trochu promrzlí, ale spokojení, že 
jsme zase něco zažili a viděli.  K. 

INFOCENTRUM Protivín

SVĚCENÍ JARA V POHÁDKOVÉ KOVÁRNĚ

VLČÁCKÁ VÝPRAVA DO RAŽIC
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Březen byl pro nás ve školce ve znamení 
knihy a dlouho očekávaného jara – spoje-
ného s velikonočními svátky. Děti z naší 
školky jako každoročně navštívily místní 
knihovnu, kde jim knihovnice Danuše 
Hlouchová připravila k prohlížení krásné 
dětské knížky s množstvím obrázků. Lásce 
ke knihám jsou děti vedeny v mateřské ško-
le i doma ve většině rodin. Pro některé děti 
z nich toto prostředí nebylo vůbec neznámé. 
Do knihovny totiž docházejí se svými rodiči 
a kniha se stává odmalička jejich věrným 
průvodcem života. U nás v mateřské škole je 
potřeba předčítání dětem zakotvena v celo-
ročním projektu Pohádkové čtení. Děti ze 
Včelky si s domova přinesly svoji nejmilejší 

knihu a každý den před spaním z ní byla 
vybrána pohádka. Překvapením pro ně bylo 
čtení pohádky tetou Míšou (školnicí mateř-
ské školy), kterou děti milují a ona je.

Čekání na Velikonoce si děti zpestřily 
setím osení, zdobením vajíček, výrobou 
tulipánů, beránků a velikonočních přání-
ček. Někteří chlapci číhali s pomlázkou 
i koledou na paní školnici, kuchařky a také 
učitelky. Odměnou jim byla čokoládová 
vajíčka, která si vykoledovali. 

Sluníčko konečně nabírá znovu sílu, 
a tak jsme se již mohli proběhnout po 
naší nové zahradě se spoustou zajímavých 
zákoutí. Věříme, že tam prožijeme radostné 
a dobrodružné jaro!

ZPRÁVIČKY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY Tato otázka, věříme, je úplně zbytečná. Většina 

lidí hledá kousek čisté přírody, kde nachází klid, 
inspiraci, energii, uvolnění, možnost si zasportovat 
a odreagování od starostí. Příroda je mocná kouzel-
nice, která dovede proměňovat nám známá místa, 
i když jsme tam již po sté. Ovšem těchto koutů 
nám stále ubývá. Naopak přibývá míst s odpadky 
z naší konzumní společnosti. Stále v našem okolí 
je spousta lokalit s černými skládkami a pohoze-
nými odpadky. Většina z nás si užije romantické 
občerstvení v přírodě, ale proč si po sobě neukli-
díme? Nikomu se nechce a hlavně nelíbí se koukat 
na pohozené PET láhve, staré okapy, elektrické 
spotřebiče a pneumatiky, které jsou pohozeny 
v přírodě. Nejvíce to vadí nám myslivcům, kteří 
se řadíme k milovníkům přírody. Jako každý rok 
provedl Myslivecký spolek Platan Protivín na začátku 
dubna sběr těchto odpadků. Dobře víme, na jaké 
lokality a zákoutí se máme zaměřit. Samozřejmě 
pro přírodu to rádi uděláme, ale my spoluobčané, 
zamysleme se nad sebou a uklízejme si po sobě 
a nepotřebné věci odkládejme do sběrného dvora. 

MS Platan Protivín

KARNEVAL
Dětský karneval, který pro děti svých 

členek pořádá Klub žen Protivín v restau-
raci R-erko, je již skoro každoroční tradicí. 
Letos byl však trochu jiný. Děti v maskách 
nejen tančily při písničkách, které jim pouš-
těl pan Václav Křišťál, ale také měly mož-
nost proniknout do tajů různých tanečních 
stylů. Country tance se nás snažily naučit 
děti z country skupiny Protivínská Poupata 
pod vedením Davida Pospíšila a Andrey 
Čihákové. Několik ukázek Zumby před-
vedla děvčata, která navštěvují lekce pod 
vedením Hanky Bískové a Míša Bicanová 
z tanečního centra Z. I. P. Písek roztančila 
v rytmu dětských písniček nejen děti, ale 
i jejich maminky. Děti si nedělní odpoledne 
užily, posvačily sladké koláčky od firmy 
POLANSKÝCH, s. r. o., nechyběla ani oblí-
bená tombola. Děkujeme všem, za jejichž 
přispění se tato akce uskutečnila. 

J. Kubecová

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

POTŘEBUJEME PŘÍRODU?
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do květnových
„Protivínských listů“ 

je 9. května 2016
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 23. 5. 2016 

Kdo nestihl prohlídku na podzim loň-
ského roku v Českých Budějovicích, mohl 
se letos v březnu vypravit do Strakonic 
nebo Písku. Na nádraží stál legiovlak, 
složený z 12 zrekonstruovaných vagonů, 
které představují vojenský ešalon. Těmito 
vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily 
v letech 1918 – 1920 napříč Ruskem po 
Transsibiřské magistrále do Vladivostoku. 
Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, 
těplušky (zateplený, původně nákladní 

vagon určený k dopravě lidí), zdravotního, 
filmového, štábního, obrněného, prodejní-
ho, krejčovského, kovářského, ubytovacího 
a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech 
návštěvníky čeká věrná rekonstrukce vyba-
vení, ale také originální exponáty a několik 
stovek fotografií na panelech mapujících 
historii čs. legií.  

V prodejním vagonu, dříve s potřebami 
a potravinami pro vojáky, nyní s upomín-
kovými předměty, jsem také pátrala po 
osudech mého dědečka. Našli jeho jméno 
v počítačové databázi ruských legionářů. 
Z jeho záznamu jsem se dověděla, kdy padl 
jako rakousko–uherský voják do zajetí, 
kdy vstoupil do legií, jakou měl hodnost, 
v jakém bojoval pluku a kdy po návratu do 
vlasti ukončil svou činnost v legiích. Získa-
la jsem i kopii kroniky 3. dělostřeleckého 
pluku, kde je zaznamenán jeho vznik, bitva 
u Zborova, ústup z Ukrajiny, vystoupení proti 
bolševikům v Čeljabinsku, boje na magistrále 
a nakonec odjezdy do vlasti. Nelehký život 
legionářů dokumentují i seznamy padlých 
nebo nezvěstných v boji, zemřelých po 
zranění a nemocech, ale i ztráty nešťastný-
mi náhodami a sebevraždami. Legionáři 
ale věděli, že bojují za práva na svobodu 
a samostatnost své československé vlasti. 

 Legiovlak, který se k uctění památky 
československých vojáků ze Sibiře vydal 
na pouť Českou republikou, pokračuje po 
zastávce v Písku dále do Příbrami, Berouna 
a dalších měst ústeckého, karlovarského, 
plzeňského, ostravského a olomouckého 
kraje. Text a foto H. Mašindová

Už dvacet let uply-
ne 24. dubna od chvíle, 
kdy nás opustila ve věku 
nedožitých 87 let proti-
vínská rodačka, čestná 
občanka našeho města 
a regionální historička 
paní PhDr. Antonie Kola-

fová. Životní náplní této příjemné dámy 
kultivovaného vystupování se staly regi-
onální dějiny našeho města a okolních 
obcí. V nich nám předala svůj odkaz, 
dílo trvalé hodnoty, které bude sloužit 
i příštím generacím. 

 Je bohužel častým jevem, že výjimeč-
ně nadané lidi postihne v životě bolestný 
osud. Životní cesta paní doktorky Kola-
fové je toho názorným příkladem. Po 
maturitě na píseckém gymnáziu vystu-
dovala historii, filozofii a sociologii na 
Univerzitě Karlově v Praze, studovala 
latinu, řečtinu, angličtinu a francouzštinu. 
V letech 1945 – 1950 pracovala ve Stát-
ním plánovacím úřadě v Praze na úseku 
sociálních služeb. Její činnost byla však 
násilně přetržena, když byla spolu se 
svým bratrem v padesátých letech zatče-

na, odsouzena k čtyřletému vězení a po 
propuštění jako politicky nespolehlivá 
osoba mohla pracovat jen jako pomocná 
dělnice. 

 V roce 1968 začala PhDr. Kolafová 
soustavně zpracovávat historii Protivín-
ska. Nejprve zpracovala historii mlýnů 
na Blanici a podílela se na celostátní 
akci, zaměřené na vyhledávání místních 
a pomístních názvů. To už byl jen krů-
ček ke zpracování ucelené práce o ději-
nách Protivína od první písemné zmínky 
z 1. září 1282 po rok 1918. Současně 

pracovala na životopisech význačných 
rodáků města a osob, jejichž život byl 
na Protivín vázán. Tato mravenčí práce 
vyžadovala nespočetné množství hodin 
při studiu písemností a velké množství 
cest do archivů, které konala bez nároku 
na odměnu. Výsledkem její píle byly dva 
rukopisy, každý o téměř 200 stránkách, 
které bohužel za jejího života nedošly úpl-
ného uznání a veřejného publikování. 

 Paní PhDr. Antonie Kolafová byla 
členkou Historického klubu při Jihočes-
kém muzeu a její studie publikoval časopis 
„Výběr“, který vydávalo Jihočeské muze-
um v Českých Budějovicích. Veřejného 
ocenění se dočkala až na sklonku života, 
když jí bylo 28. června 1994 uděleno 
čestné občanství města Protivína. 

 Bohužel se nedočkala vydání své kni-
hy „Dějiny města Protivína a připojených 
osad do roku 1918“, kterou vydalo Měst-
ské kulturní středisko Protivín až po její 
smrti v roce 1998. Kniha se dostala brzy 
do povědomí čtenářů a obyvatel města. 
Stala se trvalým odkazem své autorky, 
která tak mnohaletým úsilím vyjádřila 
svou lásku k rodnému městu. 

Dvacet let od úmrtí PhDr. ANTONIE KOLAFOVÉ

LEGIOVLAK 2016
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Rezervace vstupenek na www.mujbijak.cz nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996. 
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

neděle 1. května v 16 hodin film USA
KUNG FU PANDA 3

Animovaný. Neváhejte a přijďte do kina! Nebudete litovat. Těžká váha se blíží! V čele 
nestojí nikdo jiný, než slavný kung-fu bojovník, tak trochu do šířky urostlý panda Po. Stojí 
před ním nová výzva. Jeho milovaný učitel Sifu jej totiž seznámí s dalším úkolem...
Mládeži přístupný, dabováno, 94 minut, vstupné dospělí 115 Kč/děti 90 Kč

neděle 1. května v 19 hodin film USA
MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2

Komedie/romantický. Pokračování úspěšné komedie. Toula, Ian a jejich rodina se vracejí, 
aby si v pokračování nejlepší romantické komedie všech dob užili ještě více smíchu, jídla 
a především další velké řecké svatby!
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 93 minut, vstupné 100 Kč

středa 4. května v 19 hodin film ČR
SMRTELNÉ HISTORKY

Trikový povídkový film, který kombinuje prvky hraného trikového filmu s digitální 
animací. Skládá se ze tří příběhů – Dědek Kaktusák, Maják, Velkej chlap a tří krátkých 
blackoutů Na draka. Josef (Jan Budař) podědí po podivínském dědečkovi byt, ve kterém 
objeví skřítka Antonia obývajícího velký kaktus...  
Mládeži přístupný, 80 minut, vstupné 80 Kč

pátek 6. května v 19 hodin film USA
CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR

Akční/dobrodružný. Film se odehrává v době, kdy Steve Rogers převzal vedení nově 
zformovaného týmu Avengers, který se nadále snaží chránit lidstvo. Dojde k dalšímu 
incidentu, ve kterém sehrají Avengers nešťastnou roli. 
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 148 minut, vstupné 150 Kč

neděle 8. května v 16 hodin film USA
KNIHA DŽUNGLÍ

Dobrodružný/rodinný. Velkofilm podle překrásných povídek R. Kiplinga inspirovaný 
klasickým animovaným snímkem od studia Disney. Jeho hrdinou je chlapec Mauglí, člověčí 
mládě vychované v džungli vlčí smečkou. Režie Jon Favreau („Iron Man“).
Mládeži přístupný, dabováno, 100 minut, vstupné dospělí 140 Kč/ děti 120 Kč

neděle 8. května v 19 hodin film USA
TEORIE TYGRA

Tragikomedie. I ochočení muži mohou zdivočet. Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho 
má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička 
(Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde 
bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu.
Mládeži do přístupný,101 minut, vstupné 110 Kč

středa 11. května v 19 hodin film Francie
PŘÍBĚH LESA

Dokument. Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány přicházejí 
Jacques Perrin a Jacques Cluzaud s Příběhem lesa. Ne tropického pralesa s exotickou zvěří, 
ale toho nám dobře známého lesa, který máme za humny a který pulsuje překvapivě 
bohatým životem.
Mládeži přístupný, dabováno, 97 minut, vstupné 80Kč

pátek 13. května 
NEPROMÍTÁME – KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ ZŠ 

neděle 15. května v 16 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „O SNĚHURCE“

neděle 15. května v 19 hodin film USA
SOUSEDI 2

Komedie. Za plotem vypukla válka. Že prý blesk dvakrát neuhodí na stejné místo. To 
vyprávějte uštvaným manželům, kteří ze sousedního domu vyhnali příliš hlučné vyso-
koškoláky, jen aby je tam vystřídala jejich dívčí verze. Režisér Nicholas Stoller navázal 
na svou veleúspěšnou a velmi nekorektní komedii Sousedi. Ukáže, že holky mohou být 
v některých případech nebezpečnější než kluci...
Mládeži do 15 let nepřístupný, 104 minut, vstupné 120 Kč

středa 18. května v 19 hodin film USA
CAROL

Drama/romantický. 6 nominací na Oscara a 5 nominací na Zlaté Glóby. Milostný příběh, 
jemnost a hloubka jedné strhující lásky. Dobře situovaná a vždy distingovaně elegantní 
dáma Carol (Cate Blanchett) se v obchodním domě seznámí s mladou prodavačkou. Banální 
setkání a rozdíl ve společenském postavení obou žen ale najednou neexistují, obě jsou 
překvapeny okamžitou vzájemnou náklonností. 
Mládeži od 15 let přístupný, 118 minut, vstupné 110 Kč

pátek 20. května v 19 hodin film USA
PÁTÁ VLNA

Akční. Ve filmu nalézáme většinu Země zničenou čtyřmi vlnami stále se stupňujících 
smrtících útoků. Cassie (Chloe Grace Moretz) prchá před světem, prostoupeným strachem 
a nedůvěrou, a zoufale se snaží zachránit svého mladšího bratra.
Mládeži do 12 let nepřístupný, titulky, 111 minut, vstupné 100 Kč

neděle 22. května v 16 hodin film USA3D
ANGRY BIRDS VE FILMU

Animovaný film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. 
Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas 
tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná 
zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov 
před nimi zachránit.
Mládeži přístupný, dabováno, 100 minut, vstupné dospělí 150 Kč/děti 130 Kč

 neděle 22. května v 19 hodin film 
SVÁTEK MATEK

Komedie. Třetí pokračování sváteční trilogie od režiséra filmu Pretty Woman vás roze-
směje, rozpláče a představí vám hvězdně obsazený film (J. Aniston, K. Hudson, J. Roberts, 
J. Sudeikis). Do Dne matek zbývá už jen několik dnů a několik rodin se musí vyrovnat 
s tím, jak tento velký den letos stráví. Ať už to znamená strávit ho s novou láskou, ztracenou 
láskou či úplně bez lásky. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 120 minut, vstupné 110 Kč

středa 25. května v 19 hodin film ČR
TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP
aneb MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA

Dokument, který vypráví o tajemství Divadla Sklep, o jeho historii i současnosti. Portrétuje 
jeho výrazné osobnosti, za všechny jmenujme otce a zakladatele Davida Vávru a Milana 
Šteindlera. Režie renomované Olgy Dabrowské (Kuličky, Samotáři).
Mládeži přístupný, 96 minut, vstupné 80 Kč

pátek 27. května v 19 hodin film USA3D
X-MEN: APOKALYPSA

Akční/dobrodružný/fantasy. Nejsilnější přežijí. Na počátku lidské civilizace byl uctíván 
jako bůh. Apocalypse (Oscar Isaac), první a nejsilnější z mutantů marvelovského světa 
X-Menů, v éře prastarých civilizací získal sílu ostatních mutantů a stal se tak nesmrtelným 
a neporazitelným. Teď se po tisíci letech probudil a je hluboce rozčarovaný ze světa, který 
kolem sebe nachází. Nikdo jej už neuctívá jako boha. 
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 130 minut, vstupné 140 Kč

neděle 29. května v 16 hodin film USA
BARBIE: TAJNÁ AGENTKA

Animovaná pohádka. Zvláštní agentka si zaslouží zvláštní péči. Nejoblíbenější kamarád-
ka mnoha generací holčiček se vrací na filmové plátno. Řeč je o panence Barbie. Hrdinka 
Barbie společně se svými kamarádkami Terezou a Renée jsou na gymnastickém tréninku. 
Všechny tři jsou tak šikovné, že upoutají pozornost tajné agentury, která honí po celém 
světě největší zločince...
Mládeži přístupný, dabováno, 75 minut, vstupné dospělí 100 Kč/ děti 80 Kč

neděle 29. května v 19 hodin film USA
MAGGIE MÁ PLÁN

Romantická komedie. Mladá nezávislá Newyorčanka Maggie (Greta Gerwig) marně 
čeká na pravou životní lásku. Nakonec si zvolí plán, že se stane svobodnou matkou 
a k otěhotnění se rozhodne využít svou bývalou studentskou známost. Pečlivě napláno-
vanou „transakci“ však čeká nepředvídatelnost osudu. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 100 minut, vstupné 110 Kč
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Dům kultury Protivín
čtvrtek 12. května od 19.30 hodin

DIVADLO KALICH 
JIŘÍ LÁBUS A OLDŘICH KAISER

ŽENA ZA PULTEM 2: 

PULT OSOBNOSTI

Je volební víkend. Jiřina, prodavačka 
v malém koloniálu, věří, že to konečně 
dopadne a komunisté vyhrají. Již dlou-
ho se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky 
a vlašák, protože chce stačit čínským 
obchodníkům, kteří přijdou, až se rozjede 
obchod s východem. Číňané nezklamou, 
ti nejsou jako Rusové. Tentokrát to všech-
no vyjde a její syn Kája udělá hereckou 
kariéru…

Vstupné 270 Kč v předprodeji 
a 310 Kč na místě

Dům kultury Protivín
úterý 17. května od 19 hodin

ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI NA KŘÍDLECH RAF
PŘEDNÁŠKA U PŘÍLEŽITOSTI 
LETOŠNÍHO 100. VÝROČÍ ODHALENÍ POMNÍKU OBĚTEM 1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V PROTIVÍNĚ
Připomínka letců, kteří za druhé světové války bojovali za naši svobodu. Osudy hrdi-
nů od První republiky po současnost se zaměřením na regionální osobnosti. Multime-
diální prezentace zahrnující fotografie, videa, citace z knih i ukázku dobových uniforem 
a letecké výstroje Royal Air Force. 
Přednášejí Ing. Josef „Joe” Vochyán, Ph.D. – Czech Spitfire Club (spolek letecké historie) 
a Dušan Vávra Vstupné 50 Kč

Dům kultury Protivín
neděle 15. května od 16 hodin

O SNĚHURCE 
Klasická loutková pohádka Malého diva-
délka Praha o Sněhurce a sedmi trpaslí-
cích je určena pro nejmenší diváky. Text 
je doplněn písničkami a živým doprovo-
dem houslí, kytary, zobcové flétny a ryt-
mických nástrojů. 
Délka představení 45 minut

Vstupné 50 Kč
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Novinky
městské
knihovny

K Velikonocům patří jaro, vajíčka, zajíčci, zelená tráva, žlutá 
kuřátka a pomlázka. Jenže pro některé k nim patří také beránek, meč, 
kohout, mýdlo, chleba a víno, pouta, ocet, trnová koruna, kříž, bílé 
plátno, kámen a prázdný hrob. V Pastelce jsme chtěli dětem i dospělým 
zábavnou formou přiblížit Velikonoce z pohledu křesťanské víry. Proto 
jsme se na Zelený čtvrtek sešli, abychom hledali ukrytá vajíčka, luštili 
rébusy, hledali iniciály k jednotlivým tématům, plnili úkoly, vyslechli 
si velikonoční příběh a možná ho i víc pochopili. Děti poslouchaly 
jako zařezané, soustředily se, protože každý měl vajíčko se skrytým 
motivem, které musel udržet v tajemství a až během vyprávění se 
dozvěděl, co to vlastně znamená. Nebylo jednoduché mlčet, nekouk-
nout se do vajíčka dřív než ve stanovený čas, protože některé děti byly 
opravdu malé (3leté). Příjemně mne překvapilo, jak skvěle to zvládly. 
Nakonec jsme společně hledali poklad, ale než jsme ho našli, museli 
jsme plnit různé úkoly. 

Program byl bohatý, nikdo se nenudil, myslím, že jsme se všichni 
bavili a ten den si pěkně užili. Jsme moc rádi za všechny, kdo přišli 
a připojili se k nám. Na poklad nám přispěla Komunitní nadace 
Blanicko-Otavská. Děkujeme.  M. Šálková

U příležitosti knihovnic-
kých aktivit k Březnu – Měsíci 
čtenářů si mohli návštěvníci 
Městské knihovny Protivín 
prohlédnout v dětském oddě-
lení výstavku dětských kreseb 
a hlasovat o nejlepší výkres. 
Své kresby přihlásily děti 
z 2. Mateřské školy Protivín 
a z 1. a 2. tříd Základní ško-
ly Protivín. Vystaveno bylo 
27 výkresů s tématikou „Malu-
jeme princeznu (prince, krále), 
malujeme hrad“. 

Udělení Ceny čtenářů 
nebylo jednoduché. Kresby 
byly vesměs povedené a mno-
zí z hlasujících váhali, pro 
který výkres se rozhodnout. 
Vybrat však mohli pouze 
jeden výkres, tak byla stano-
vena pravidla. 

Po sečtení anonymních 
hlasů bylo jasné, že 1. mís-
to obsadila Lenka Kozová 
z 1. A Základní školy Protivín. 
S těsným rozdílem tří hlasů 
skončila Adéla Šafandová 
z 2. Mateřské školy Protivín. 

Obě získávají drobnou 
odměnu ve formě výtvarných 
potřeb. 

PRO DOSPĚLÉ – BELETRIE

Petr Prouza: Dřevěné ženy – napínavý 
román na téma viny, odplaty a trestu
Žofie Adamová: Dům nad řekou – kri-
minální román, dobrodružná pátrání
Věra Fojtová: Neviditelná zraně-
ní – skutečný příběh lásky na pozadí 
holokaustu
Jarmila Pospíšilová: Pod hvězdou 
bláznů – sourozenecké vztahy dvou 
sester 
Veronika Černucká: Poslední mod-
litba – vyšetřování záhadné vraždy 
v detektivním příběhu
Robin Stejskal: Roztomilá holčička – 
fantaskní realismus v české literatuře
Markéta Hejkalová: Rudé paprsky 
severního slunce – napínavý milostný 
román
Oldřich Dudek: Příhody rytíře Přího-
dy v 21. století – humoristická litera-
tura
Milan Macho: Fotbal v drápech smr-
ti – první český fotbalový thriller
Nicholas Sparsk: Nejdelší jízda – 
milostný román z americké divočiny

PI
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DESÁTÉ SETKÁNÍ 
Ve čtvrtek 10. března jsme se setkali 

s paní Jaroslavou Pixovou, putimskou 
rodačkou a patriotkou, kronikářkou, 
autorkou místopisné literatury i nakla-
datelkou. Z jejích mnohých knih jsme 
si vybrali pro besedu tu s názvem „Tam, 
kde zpívala řeka aneb Čarovná léta 
kolem Smetiprachu“. 

Maminka Jaroslavy Pixová paní An-
na Píchová, rozená Holubová, bydlela 
v Kavkovně, vzdálené od Písku asi 6 km po 
proudu řeky Otavy. Kavkovna byla samota 
na stráni, ale v té době tam byl rušný život. 
V okolí se nacházelo 5 mlýnů, 2 přívozy, 
jezdili tam rekreanti, chataři, sokolové, 
vodáci i herci. Podél řeky bylo plno rybářů, 
výletníci chodili z Písku až k nejvzdáleněj-
šímu mlýnu Smetiprachu (dnes Sedláčkova 
stezka). 

Osudy zaniklých mlýnů se autorka snaží 
ve své knize přiblížit. Vychází ze záznamů v 
archivech, kronikách i ze vzpomínek pamět-
níků. Život na mlýnech nebyl jednoduchý, 
mlynáři se starali i o jezy, které byly za 
povodní nebo „dřenic“ poškozené od ledů. 
Po zemřelých se nemohl nosit smutek moc 
dlouho, protože bylo třeba brzy nového hos-
podáře nebo hospodyně. Rodilo se mnoho 
dětí, které brzy po narození zemřely. Hospo-
dáře zatěžovaly i sjednané výměnky, což si 
dnes neumíme ani představit. Mlynáři se za 
staletí na mlýnech samozřejmě měnili, ale 
přece po některých dostal mlýn jméno. 

Caisův mlýn patřil ke schwarzenberg-
skému panství, v 18. století je na mapách 
jako Schimanovský, naposledy se mu říkalo 
Caisův. Paní Caisová pekla dobré buchty, 
prodávala limonádu a sušenky vodákům. 
Neměli už moc mletí, mlýn se nerenovoval, 
zaměřili se na zemědělství. 

Herinkův mlýn existoval již od roku 
1672, v novější době pronajímali pokoje, 
jezdila tam herečka Blanka Bohdanová. 

Topinkův mlýn je zmiňován už v roce 
1572, založila ho vrchnost, patřily k němu 
polnosti a lesy. Na konci 1. světové války 
už měl elektřinu, mlelo se ještě v roce 1959, 
mlynář byl zaměstnancem Jihočeských mlý-
nů. Byl zbourán před napuštěním Orlické 
přehrady, ale v devadesátých letech minulé-
ho století byla na jeho místě postavena štíhlá 
budova malé vodní elektrárny. 

Tlučkův mlýn je v darovací listině již v 
roce 1405, býval u něj přívoz a pila. Posled-
ní převoznicí byla známá postava Vrbová, 
která převážela ještě ve svých 84 letech. 

Zbožný mlynář Kubrychta vystavěl 
ve skále nad mlýnem kapli Panně Marii 
Lurdské, která byla vysvěcena 1. května 
1871. Obyvatelé Borečnice ji v roce 2012 
obnovili. 

V roce 1951 byl mlýn znárodněn, v roce 
1954 přišla povodeň, voda vystoupala až 
do 1. poschodí a poničený mlýn byl potom 
uzavřen. 

Smetiprach je znám už od roku 1405. 
Jako mnoho ostatních mlýnů ničila ho voda, 
ledová tříšť i oheň. Majitelé se střídali, 
své jméno získal mlýn zřejmě po mlynáři, 
který je zde uveden roku 1680. Posledním 
majitelem byl Josef Filip, který ho získal 
v roce 1928 v dražbě. Přistavěl restauraci, 
vybudoval pekárnu, chléb rozvážel po okolí. 
Na letní byt sem jezdilo mnoho slavných 
českých herců, pořádaly se zábavy. V roce 
1929 zde postavil první chatu malíř Gott-
lieb, šéf výpravy Národního divadla. 

Před napuštěním Orlické přehrady v 
roce 1960 byly mlýny zbořeny. Kavkovna 
na kopci zůstala, noví majitelé ji obývají 
celoročně. 

 Jaroslava Pixová se nám na závěr 
zábavné i poučné besedy svěřila se svými 
vydavatelskými plány do budoucna. Při 
svých pátráních v minulosti získává mnoho 
inspirace i materiálu, můžeme se tedy těšit 
na další knihy.                            

Za PVK Helena Mašindová                           
Foto: Radek Lenemajer

JEDENÁCTÉ SETKÁNÍ
 Posledního březnového dne jsme se 

setkali na přednášce u příležitosti 50. 
výročí úmrtí Jana Čarka, rodáka z Heř-
maně. O autorovi mnohých dětských 
veršů a vzpomínek na rodný kraj i ves si 
připravili pásmo mluveného slova a veršů 
paní Věra Piklová a Radek Lenemajer. 

 Na začátku jsme si připomněli v prezen-
taci na projektoru deset předchozích besed, 
včetně přednášky, která na téma Jana Čarka 
proběhla začátkem března v Heřmani. 

Úvodní slovo si vzaly dvě žákyně ZŠ. 

Jako první Čarkovu báseň „Děťátko spí“ 
s citem přednesla výherkyně recitační sou-
těže na základní škole v bloku čtvrtých a 
pátých třídách Adélka Branštýlová a další 
verše „Kdyby tu nic nebylo“ zadeklamovala 
Pavlína Čecháčková. 

Paní Piklová uvedla pásmo procítěnou 
recitací láskyplného vyznání Jana Čarka 
k jeho krajině. Jan Čarek se narodil v pro-
sinci 1898 v Heřmani, v chalupnické rodině, 
v domě číslo 51 naproti kostelu. Přišel na 
svět v hlubokém bezvědomí. Otec ho na 

PROTIVÍNSKÝ VLASTIVĚDNÝ
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radu porodní báby vykoupal pod studenou 
vodou u studny, pak ho dali k teplé peci, kde 
se teprve probral. Mamince bylo 40 let, dětí 
porodila 12, jen šest se jich dožilo dospělého 
věku. Na svou maminku ve svých básních 
opakovaně s láskou vzpomíná – „nade vším 
je maminka svatá. “

Z Heřmaně chodíval pěšky do Písku 
na gymnázium, ze stejné vsi chodil, ale na 
reálku, Václav Krška. První verše psal na 
gymnáziu, do další tvorby zasáhla válka. 
V říjnu 1917 odchází s 11. plukem do vál-
ky. Teprve po ní skládá maturitu, a protože 
na další studium nejsou peníze, absolvuje 
čtyřměsíční kurz na střední škole železnič-
ní, což v dalších letech ovlivní nejen jeho 
profesní život, ale i jeho tvorbu. V roce 
1920 mu vychází tiskem první básnická 
sbírka „Vojna“, o čtyři roky později jeho 
nejznámější sbírka „Chudá rodina z Heřma-
ně“. Ta obsahuje mj. báseň, v níž vzpomíná 
i na válku, na padlé ve válce z jeho rodné 
vsi – Bláhu, Hvězdu, Ceplechu, Tománko-
vých Frantíka...“ Odkazuje i na pomníček 
na návsi s jejich jmény, který jsme mohli 
v prezentaci vidět. Jan Čarek se znal s Kon-
stantinem Bieblem, či Josefem Knappem. 
V další tvorbě se nechává ovlivnit rura-
lismem, později píše převážně pro děti. 
Například sbírku „O veselé mašince“ mu 
ilustroval Zdeněk Miller, mezi další sbírky 
se řadí například „Bajky o nástrojích“, 
„Bylo-nebylo“ a další. 

Mluvené slovo se střídalo s přednesem 
básní ať již od Radka Lenemajera (př. ze 
sbírky „Čarokruh“ či „Devítiocasá kočka“), 
nebo od paní učitelky, která kromě přednesu 
citovala z korespondence mezi Janem Čar-
kem a jeho maminkou (v jednom z dopisů 
mu vyřizuje vzkaz od doktora Svobody 
z Protivína), z básně lumírovce Antonína 
Klášterského, nebo z knihy Ladislava 
Stehlíka. Ten se jednou se svým vnukem 
procházel i s Čarkem (to už bydlel v Pra-
ze a pracoval jako úředník) a Jan Čarek 
uřízl chlapci prut. Ivánka napadlo, když 
procházeli kolem pracujících asfaltérů, 
namáčet prut do roztékajícího asfaltu. Že 
stopy asfaltu neulpěly jen na prutu, ale i na 
oděvu, je nasnadě. Ženy v Stehlíkově rodi-
ně pochopitelně neměly pražádnou radost 
z Ivánkových „parádních“ šatiček. 

Byl to právě Ladislav Stehlík, který se 
s Janem Čarkem za Svaz čsl. spisovatelů 
rozloučil na jeho poslední cestě ve strašnic-
kém krematoriu. Je smutné, že Čarkova urna 
tam zůstala do roku 1969, tedy ještě tři roky 
po pohřbu. Nakonec ale našel své poslední 
místo odpočinku na hřbitově v Heřmani, 
odkud přes hřbitovní zeď (pomyslně) hledí 
na svůj rodný dům. Na náhrobku je umístěn 
i jeho vlastní epitaf, který si sám napsal: 
„Až umřu, z pahorku nad mou vsí, přivalte 
balvan na můj hrob...“. I díky iniciativě 
pana profesora Votavy z Písku je přání 
z epitafu splněno a balvan se stal součástí 
náhrobku. 

Sledujte kalendář protivínských akcí na 
http://protivinnet. blogspot. cz/. 

Za PVK P. Čecháčková
Foto R. Lenemajer

Dne 12. března se v Záboří u Protivína 
konal již pátý dětský karneval v počtu 
27 dětí. Soutěžilo se v maskách jak doma 
vyrobených, tak koupených. 

Byly tu ceny o nejhezčí masku, nej-
lepšího tanečníka a soutěž ve zručnosti 
s balónky. Děti si vedly velmi dobře a tak 
přišel čas překvapení, kterým byl kouzel-
ník pan Čejka. Vedle  mnoha kouzel, jako 
byly třeba růžičky pro malé slečny, dětem 
vyčaroval živou holubičku, která mezi 
dětmi kolovala a čelila mnoha pohlazením. 
Pro velký aplaus náš kouzelník prozradil 
a děti naučil jedno ze svých kouzel. Po 
krásném vystoupení následovalo společné 
fotografování a závěrečné vyhodnocení 
zdařilých masek. Porota to měla velmi 
těžké  a nezbývalo než v pořadí obdarovat 
všech 27 šikovných dětí. Jejich úsměvy 
byly dárkem pro všechny, kteří se zapo-
jili do příprav, darovali ceny a pomáhali 
v organizaci akce. Jsem moc ráda, že tako-
ví lidé se najdou právě v našem Záboří. 

 Ale večer nekončil a do naší malé hasi-
čárny se začaly sjíždět masky dospělých. 
Hospůdka, jak se říká, praskala ve švech. 
Navštívil nás koči s párem vraníků z Krče, 
přijel Švejk s paní Müllerovou, baletní 
soubor Labutího jezera předvedl krásné 
vystoupení, dále přijeli všichni z Mrazíka, 
od Šmoulů chyběl Mrzout. Vítal se pan 
prezident a na jiné a jiné masky dohlížel 
Osmanny Laffita. Mezi tančícími páry 
se každou chvilku zjevoval Amor, který 
jednoznačně zvítězil. Nálada byla výborná 
a zábava nebrala konce. 

Je mou ctí poděkovat všem zúčastněným 
jak dětského, tak dospělého karnevalu, našim 
sponzorům Václavu a Alence Schánělců, 
Zdeňkovi Peroutkovi, Václavu Sokolovi, 
Lukáši Čadkovi, Mírovi Neškodnému, SDH 
Záboří a Václavu Chalupskému za zprostřed-
kování kouzelnického vystoupení. Dále velké 
díky všem pomocníkům, zejména Ivetce 
Kulhové, Veronice a Olince Bláhů. 

Jitka Chalupská

JUBILEJNÍ 
DĚTSKÝ KARNEVAL V ZÁBOŘÍKLUB
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Na úterý 22. března byla svolána 1. 
členská schůze Spolku zdravotně 
postižených (SZP), která nahrazuje 
dřívější valnou hromadu Občanského 
sdružení zdravotně postižených. 

Její program se v podstatě nelišil od 
programu bývalých valných hromad. Úvod 
obstaraly svěžím jarním pásmem děti 
z 1. Mateřské školy v Protivíně. Byly per-
fektně připravené a patří jim i oběma paní 
učitelkám velké poděkování. Následovala 
zpráva o hospodaření za rok 2015. Vzhle-
dem k stále rostoucím cenám dopravy, 
potravin i dalších služeb a stále klesající-
mu počtu sponzorů (v současnosti máme 
jen tři), neskončil loňský rok vyrovnaným 
výsledkem, ale výdaje byly větší než pří-
jmy. A to i přes dotaci z Městského úřadu. 
Děkujeme za ni – bez ní by naše činnost, 
kterou chceme alespoň trochu zpříjemnit 
život hlavně seniorům, musela být výraz-
ně omezena. Po zprávě o hospodaření byla 
přednesena zpráva revizní komise za rok 
2015 – závady v evidenci a hospodaření 
neshledány. 

 V roce 2016 některé aktivity zůstanou 
a u některých dojde k částečnému ome-
zení. Budou dále prováděny návštěvy u 

nemocných členů, posílat budeme dále 
blahopřání ke kulatým výročím a na 
členské schůzi v červnu nebudou chybět 
gratulace novým osmdesátníkům, kteří 
tohoto věku dosáhnou v roce 2016. 

 Každoroční zájezd a divadlo spojíme 
do jedné akce. V červenci pojedeme na 
otáčivé hlediště do Českého Krumlova. 
Přesto, že si členové platí poměrně vyso-
kou částku, byl o představení obrovský 
zájem a objednané vstupenky byly 
rozprodány přímo na schůzi. Ani se na 
všechny zájemce nedostalo. Omlouváme 
se jim – nepřepokládali jsme vzhledem 
k vysokým cenám vstupenek tak velký 
zájem. To všechno, včetně zhodnocení 
dvou měsíců letošního roku i další plány 
na rok 2016 předložil ve své zprávě před-
seda pan František Muzika. Připomínky 
ani dotazy nebyly. 

 Za Fotbalový klub Protivín i za Městský 
úřad Protivín se schůze zúčastnil pan Vác-
lav Křišťál a přislíbil i letos jízdy na hřbitov 
a podporu naší činnosti. Děkujeme! 

 Po vyčerpání všech bodů programu 
bylo podáno malé občerstvení a schůze byla 
v 16 hodin ukončena. 

 Za výbor SZP Zdeňka Vojtová

V posledních několika letech Měst-
ská knihovna Prot ivín vyhodnocuje 
u příležitosti Března – Měsíce čtenářů své nej-
pilnější či nejvěrnější čtenáře za uplynulý rok. 
Kritériem vyhodnocení bývá obvykle největší 
počet vypůjčených knih v uplynulém roce. 

Za rok 2015 patří titul „Čtenáři 
roku 2015“ po zásluze manželům Marii 
a Bohuslavu Zoubkovým z Protivína, 
kteří si za minulý rok vypůjčili z naší 
knihovny 269 knih. V tomto počtu pře-
važují tituly s tématikou české historické 
beletrie, kterou zejména pan Bohuslav 
Zoubek upřednostňuje před dalšími žánry. 
Pro zajímavost dodejme, že manželé Zoub-
kovi jsou čtenáři protivínské knihovny od 
roku 2002. Za tuto dobu navštívili knihovnu 
172x a celkově si vypůjčili 1 061 knih. 

 Manželům Zoubkovým přejeme do dal-
ších let mnoho krásných čtenářských zážitků 
nad dalšími knihami. Jednu z nich „ Tisíc 
pozoruhodností Prahy“ máme pro ně připra-
venu za odměnu. 

Ve středu 5. dubna byly slavnostně vyhláše-
ny výsledky a předány ceny 15. ročníku literární 
soutěže Magnesia litera 2016, jejímž cílem je 
propagace kvalitní české literatury. Hlasování 
se již tradičně zúčastňují i čtenáři protivínské 
knihovny. V letošním roce bylo přihlášeno 
347 knih. 

Cenám Magnesia litera letos kralovaly ženy. 
V deseti kategoriích je celkem šest vítězek 
– spisovatelek. 

Knihou roku 2016 se stal román Daniely 
Hodrové nazvaný „Točité věty“. Podle poroty 
jde o román výjimečný, ale i náročný. Je suges-
tivní autorskou zpovědí s tématikou přátelství, 
paměti, životní cesty. 

Nejlepší prózou se letos stal román „Do 
tmy“, autorky Anny Bolavé, vlastním jménem 
Bohumily Adamové, rodačky z Vodňan. Její pro-
zaický debut vypráví příběh ženy, která se snaží 
utéct od minulosti, odchází do přírody a posedle 
sbírá léčivé rostliny. Román vypráví o závislosti, 
která vede k izolaci i ztrátě sebe samé. Vítězem 
kategorie poezie se stal Ladislav Zedník se 
sbírkou „Město jeden kámen“ a ocenění 
v kategorii dětské literatury získal Robin Král 
za svůj titul „Vynálezárium“. Tento soubor bás-
niček ale podle Krále není jen pro malé čtenáře.   
Litera za objev roku patří Blance Jedličkové 
za její knihu „Ženy na rozcestí“ s podtitulem 
Divadlo a ženy okolo něj 1939 – 1945.   Autorka 
se v knize snaží na příkladu několika žen z doby 
protektorátu zodpovědět otázky, které se týkají 
společenské každodennosti v době okupace 
a toho, jak válka působila na postavení žen.  
V kategorii literatura faktu pak zvítězila 
trojice autorů Milena Lenderová, Martina 
Halířová a Tomáš Jiránek s knihou „Vše pro 
dítě“ s tématikou válečné dětství 1914 – 1918. 
V Ceně čtenářů nakladatelství Kosmas získa-
la nejvíce hlasů kniha populární herečky Aňi 
Geislerové „P.S.“. Vtipné deníkové záznamy 
plné melancholie i humoru ilustrovala autorčina 
sestra Lela Geislerová. 

V březnovém týdnu, v němž slavily všechny ženy svůj svátek, nelenil ani Klub žen 
Protivín a uspořádal pro širokou veřejnost posezení s harmonikou. K poslechu, ale 
i k tanci na harmoniku hrála a lidové písničky zpívala paní Jana Horažďovská. Ač byla 
akce plakátována a vstupné dobrovolné, sešly se v páteční podvečer v klubovně DPS jen 
slabé dvě desítky posluchačů. Tedy, nelze říci jen posluchačů, protože svým zpěvem, 
ale i hrou na doprovodné hudební nástroje, které měli k dispozici, harmoniku zdatně 
podporovali. Celý podvečer vládla skvělá nálada a každý si jistě ještě cestou domů 
prozpěvoval třeba písničku „Na břehu Blanice“ či některou jinou. A pokud nevěříte, 
přijďte se někdy v budoucnu přesvědčit na vlastní oči a uši. Toto příjemné posezení 
bylo sice první, ale určitě ne poslední. Díky za něj.  J. Kubecová

ČLENSKÁ SCHŮZE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

POSEZENÍ S HARMONIKOU

MANŽELÉ 
 ZOUBKOVI 
  – ČTENÁŘI 
  ROKU 2015

MAGNESIA LITERA 2016 
MÁ SVÉ VÍTĚZE



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 15. stránka

✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

Kdo to vlastně byl, Štěpán Mikuláš 
Mareš?

Z mého pohledu byl Štěpán zvláštní 
člověk, ve své podstatě stále plný tvůrčího 
neklidu, invence a fantazie. Seznámili 
jsme se spolu před několika lety při jed-
né vernisáži, již ani nevím koho a kde. 
Nějak jsme si hned padli do oka a tak 
začala nejen naše spolupráce, ale hlavně i 
upřímné přátelství. Společně jsme vytvo-
řili tři animované videofilmy, které nás 
oba stály mnoho úsilí. Vzájemně jsme se 
obohacovali na setkáních i s dalšími přá-
teli, ke kterým vždy dodal vlastnoručně 
vyrobenou originální pozvánku. 

Bohužel, ta poslední, z prosince 2015, 
již nebyla využita. 

Tvůrčí talent byl u Štěpána praktic-
ky nevyčerpatelný. Stále něco vymýšlel, 
naplňoval a rozšiřoval nejen svoji stálou 
expozici v protivínském bydlišti, ale záso-
boval i svoje nakladatele a přátele nápady, 
obrázky či výpravnými texty. 

Byl to bohém? Snad. 
Byl to přítel či kamarád, to určitě ano. 

Za těch nemnoho let jsme se mnohokráte 
navštívili, debatovali o umění, podnikli 
i společné výšlapy na „Suchý camp“ na 
Vysokém Kamýku či do lesního campu 
„Lišák“, kde spolu s kamarády trempy 
ochutnával pravý „trempský lesní čaj“. 

Jeho obrazy a jiné artefakty jsou 
zvláštní, přesně tak, jak on i byl. Při naší 
spolupráci na těch třech animovaných 
videích je to určitě znát. Byl pedant, chtěl, 
aby bylo vše v souladu, aby nic tzv. „nevy-
čnívalo“, v tom jsme se určitě shodli. Ty 
tři společné práce, to byla radost, ale záro-
veň i tvrdá dřina. První animace „Lud-
milka“ vznikla čistě náhodou už v roce 

2011, druhý filmeček „PARIS-pissoir“ 
už byl zcela autorským dílem nás obou 
na daný text a hudbu mého berounského 
přítele Vládi Čápa právě s využitím Ště-
pánových originálních kreseb. Poslední, 
vzpomínkový, „JAN ZRZAVÝ – návrat 
do Vodňan“, tady jsme oba dostali přesné 
zadání, aniž nám ovšem kdo vysvětlil, jak 
a kterak jej máme pojmout. Ale právě ta 
Štěpánova umíněnost v tom, aby to co 
dělá, bylo dokonalé, mně vyhovovala. 
A oba (určitě nejenom my dva) jsme 
nakonec měli radost. 

Samozřejmě bych mohl pokračovat, 
co se nám ještě nepodařilo, jaké byly 
naše i jeho další plány. Jsem ovšem rád i 
za to málo, co jsme spolu vytvořili. Budu 
stále vzpomínat na ty chvíle společných 
setkání nad různými knihami, obrázky či 
jeho originálními kalendáři. 

Štěpáne, je to skutečná škoda, že jsi 
nám všem „utekl“. 

Na té tvé poslední a dlouhé štrece 
k vysněným obrazům, dobré štětce a ještě 
lepší barvy. 

Jarda Mašinda

NARODILI SE
❀ 25. 3. syn Roman
 Michaele Kotmelové ze Záboří
❀ 31. 3. syn Ladislav Křehlík
 Jaroslavě Plaché z Protivína
❀ 7. 4. dcera Iveta
 Denise Gláborové z Protivína

ZEMŘELI
✝  16. 3. Ladislav Korbel
 91 let, Písek

✝  17. 3. Alžběta Hanusová
 93 let, Protivín
✝  29. 3. Zdeňka Pletková
 81 let, Protivín
✝  3. 4. Vlasta Bláhová
 90 let, Myšenec 
✝  5. 4. Štěpán Mikuláš Mareš
 72 let, Protivín

Spolek Kocanďáci se tradičně zapojí do tradiční 
veřejné sbírky Český den proti rakovině 2016. Již po 
dvacáté ji pořádá Liga proti rakovině Praha. V Pro-
tivíně vám růžovou kytičku nabídnou ve středu 
11. května. Minimální prodejní cena (příspěvek za 1 
kytičku) je 20 Kč. Více informací najdete http://www. 
denprotirakovine.cz/

V sobotu 27. února se konal ve Ska-
lách 6. charitativní ples pro sokolovnu. 
I v letošním roce jsme pokračovali 
v „zážitkové“ formě plesu. Kromě stan-
dardní plesové zábavy návštěvníci plesu 
shlédli bubenickou show v podání skupiny 
WILD STICKS a již tradiční taneční fór 
dobrovolníků ze Spolku fór Protivín, letos 
v podobě variace na vystoupení legendární 
kapely Village People. Jako další zpestření 
plesu byly v ceně vstupného připraveny 
čokoládové fontány a ochutnávka pečené 
kýty pod taktovkou šéfkuchaře Jaromíra 
Tomeše. To vše přispělo ke skvělé náladě, 
kterou umocňovala báječným hudebním 
doprovodem kapela KIK BAND. 

Výtěžek charitativního večera ve výši 
15 tisíc korun putuje na nadační konto 
Sokolovna. 

Na tomto místě není možné poděkovat 
všem sponzorům, tak zmíníme alespoň ty 
hlavní: generálním sponzorem plesu byla 
společnost ČAJAN s. r. o. a hlavními spon-
zory byly Agroles Písek a Forestech Písek. 
 Za Spolek fór Protivín Jiří Morávek

VZPOMÍNKA
Dne 3. dubna 2016 uplynulo 30 let, 
co nás opustila naše maminka, 
babička a prababička 
paní Marie Brůnová. 

Stále vzpomínáme. 
Za rodinu dcera Marie Kuželová

VZPOMÍNÁME
Dne 9. dubna uplynuly tři roky 
od úmrtí naší drahé maminky, babičky 
a prababičky 
paní Alžběty Pavlíkové z Protivína 
a 21. března již dvacet sedm let, 
co nás navždy opustil tatínek 
a dědeček 
pan Václav Pavlík z Protivína. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Za vše děkuje 

dcera Jana Nováková s rodinou

VZPOMÍNKA
S hlubokým zármutkem vzpomene-
me 
28. dubna páté výročí, 
kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček 
pan Alexandr Pelleš z Protivína. 

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 

VZPOMÍNKA
Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, 
rozsvítit svíčku a se smutkem v srdci 
dál na Tebe vzpomínat. 
Dne 5. května je tomu 14 let, 
co od nás odešel můj milovaný manžel, 
tatínek, dědeček, pradědeček a bratr 
pan Milan Trnka z Protivína. 

S láskou a úctou vzpomínají 
 manželka Danuše, 

dcera Soňa s rodinou, 
synové Milan a Peťa s rodinou, 

vnoučata 
a sestry Míla a Olga s rodinou

Štěpán Mikuláš Mareš (✟ 5. dubna 2016)

6. CHARITATIVNÍ PLES 
PRO SOKOLOVNU
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek 

opět prodává slepičky
typu Tetra hnědá

a Dominant ve všech barvách
Stáří 14 až 19 týdnů. 

Cena 149 až 180 Kč / ks. 

Prodej se uskuteční 10. 5. 2016
od 9.20 hodin

u vlakového nádraží v Protivíně

Při prodeji slepiček
VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK

cena dle poptávky
Informace:

po – pá od 9 do16 hodin
na telefonních číslech
601 576 270, 606 550 204, 728 605 840 

PI

TJ Platan Protivín – HBC Vikings České 
Budějovice                       6:4 (3:2, 1:0, 2:2)

Do Protivína přijelo mužstvo Vikingů, 
které vstoupilo do utkání lépe a jako první 
šlo do vedení. Domácí ale dlouho neotáleli 
a také se prosadili a první třetinu nakonec 
získali poměrem 3:2. Po přestávce si Platan 
pomohl jednou brankou a mohl do závě-
rečné periody vstupovat klidnější. Jenže 
úvod poslední třetiny se domácím nepovedl 
a Vikingové srovnali na 4:4. Platan ale zabo-
joval a vzal si své vedení zpět! Konečný 
výsledek 6:4. 

„Tento duel obnášel několik zajímavos-
tí. Napřed nemohli hosté dát dohromady 
mužstvo, pak zase nebyl rozhodčí, který 
by zápas odpískal. Hosté nakonec přijeli 
v devíti lidech s novodobým brankářem 
a hned od začátku se pustili do domácích 
s vervou, která byla korunována úspěchem 
v šesté minutě. Domácí ale během minuty 
z přesilovky vyrovnali a navrch přidali během 
dvaceti vteřin další branku. Ve třinácté minu-
tě při vlastním oslabení zvýšili na rozdíl dvou 
branek. Hosté přesto stačili ještě do konce 
třetiny korigovat. Druhá třetina probíhala 
za převahy domácích, ale jejich snaha byla 
korunována jen jedním úspěchem, když vět-
šina střel skončila na Budínského hrudi nebo 
betonech. Tento gólman chytal letos poprvé 
a vůbec ne špatně, i díky nemohoucnosti 
domácích. Tak se šlo do třetí třetiny. Domácí 
na místo toho, aby rozhodli zápas díky své 
převaze, si nechali dát jednu branku a násled-
ně při vlastním oslabení druhou, kdy končila 
hra pět na tři a bylo rázem zaděláno na dra-
ma až do konce utkání. Výhodu dvou hráčů 
v poli dostali též domácí, kteří ji využili a šli 
znovu do vedení. Ale drama ještě neskončilo, 
domácí šli minutu před koncem do oslabení 
a hostům se naskytla příležitost k vyrovná-
ní. Místo toho ale neuhlídali zadní vrátka 
a dostali šestou branku. Pro domácí důležité 
a hlavně vydřené vítězství, hostům dík za 
předvedenou fér hru a hlavně dík rozhodčí-
mu Masařovi Jar., jenž byl ochoten odpískat 
tento zápas i přesto, že nebyl delegován. 
Bez něho by se neuskutečnil – díky,“ takto o 
zápase povyprávěl Miloslav Pexídr z Pro-
tivína. Branky: Bican, Bican (Stropnický), 
Steinocher, Bican (Kříž P. ), Steinocher 

(Bican,  Stropnický), Kříž P – Nedvěd (Bušta 
F. ), Bušta J.  (Nedvěd), Bušta J.  (Nedvěd, 
Ludvík), Bušta F. (Ludvík)

SK Tábor – TJ Platan Protivín 
5:0 (0:0, 1:0, 4:0)

Na hřiště lídra tabulky zavítal celek Plata-
nu. Utkání bylo z úvodu vyrovnané a na první 
branku se čekalo až do druhé třetiny. To se 
prosadili Táborští. Za stavu 1:0 druhá perioda 
skončila. Poslední část ale vzali plně do svých 
rukou domácí a čtyřmi přesnými trefami roz-
hodli o jednoznačném vítězství 5:0! 

„Chladné počasí a náš povrch vždy dávají 
tušit, že to úplně koukatelná hra nebude. 
Před zápasem se nám sešlo poměrně dost 
omluvenek, a tak nás nakonec naskočilo 
pouze jedenáct. První třetina byla poměrně 
vyrovnaná, hosté dokonce měli tři přesilové 
hry, avšak nikdo nedokázal proměnit své 
šance. Druhá třetina už byla zajímavější 
a z naší první přesilové hry se po parádní 
přihrávce Hroudy trefil Portl. Poté už jsme 
měli zápas pod kontrolou, byli jsme lepší, 
i zásluhou dosti přesilových her, branka hostí 
však zůstala nedobyta. Poslední třetina byla 
zajímavá jak na branky, tak na vyloučení. 
Poměrně vyhrocená hra vyústila ve vyloučení 
Hroudy OK trestem do konce utkání, nutno 
podotknout, že zaslouženým. Dařit se nám 
začalo střelecky, nejdříve se po pěkně lobova-
né přihrávce od Šuléře dostal do brejku Hraňo, 
který s přehledem proměnil. Následně na to 
trefil přihrávku ze vzduchu Vaníček a bylo 
prakticky rozhodnuto. Poté přihrával Novotný 
na úplně volného Hraňa, který měl se střelou 
do prázdné jednoduchou práci. Na konečných 
5:0 upravil, po špatné rozehrávce hostů, stře-
lou do modré Novotný,“ takto ohodnotil zápas 
Tomáš Gärtner z Tábora. 

 „Zápas v Táboře začali lépe hosté, když 
po dobu pěti minut tlačili domácí na jejich 
obranné půlce, ale přes několik šancí nic víc 
nezískali. Pak se hra vyrovnala, do šancí se 
dostávali i domácí a hra se přelévala z jedné 
strany na druhou. Díky brankařům zůstal 
stav v prvé třetině bez branek i přesto, že 
hosté měli tři přesilové hry. Ve druhé měli 
optickou převahu domácí a v šesté minutě 
předvedli hostům, jak se hraje přesilovka, 
a dali vedoucí branku. Za převahy domá-
cích se nic do konce třetiny nezměnilo. Do 
třetí třetiny nastoupili domácí jako uragán 
a během šesti minut rozhodli zápas, když 
nasázeli hostům čtyři branky a byli jasně 
lepší. Hosté se ještě snažili o dosažení 
čestného úspěchu, ale snaha byla mar-
ná. Šmouhou na zápase byla od poloviny 
zápasu nečistá hra domácích a následně 
i za jasného výsledku. A to nebyly všechny 

un-fér zákroky ještě potrestány.  Domácí si 
za předvedenou kombinační hru vítězství 
zasloužili, své k zápasu řekl také Miloslav 
Pexídr z Protivína. 

TJ Platan Protivín – SK HC Rosa České 
Budějovice                       3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Platan se střetl s Rosou a očekával se 
vyrovnaný duel. Do zápasu vstoupili lépe 
domácí, kteří se během úvodních patnácti 
minut dostali do vedení 1:0. Rosa ale zápas 
nezabalila a drala se za vyrovnáním. To přišlo 
ve druhé části. Poslední třetina byla vyrovnaná 
se šancemi na obou stranách. Prosadili se ale 
pouze domácí, a to hned dvakrát. Platan vyhrál 
3:1 a získal cenné tři body. „Zápas mezi Plata-
nem a Rosou rozhodoval o tom, kdo bude mít 
ještě šanci na druhé místo v tabulce základní 
části. A lépe začali domácí, když využili hned 
na začátku první přesilovku. Po celou třetinu 
měli převahu i díky dalším dvěma přesilovkám 
– tutové šance na čtyři, pět branek, ale nic 
z toho. Do druhé třetiny hosté zrychlili 
a zpřesnili hru a hned byli vyrovnaným sou-
peřem domácím hráčům. Ve dvacáté sedmé 
minutě se jim podařilo vyrovnat. Začali 
se ještě více tlačit za vedoucím gólem, který 
byl na spadnutí, ale domácí do konce třetiny 
udrželi vyrovnaný stav. A tak se šlo do třetí 
třetiny. Opět vyrovnaná hra, ale domácím se 
v sedmé minutě třetiny podařilo přeci jenom 
výborně chytajícího Kaňku překonat. Hosté 
následně nebyli daleko od vyrovnání, ale 
i domácí Pavlík ukázal několikrát své umě-
ní. Dvě minuty před koncem hosté odvolali 
brankáře a tlačili domácí. Hra se nakonec 
dostala do jejich obraného pásma, brankář 
se vracel a domácí minutu před koncem roz-
hodli zápas rozdílem dvou branek. Poděkování 
rozhodčímu Vařákovi, který sám a ještě k tomu 
se zdravotním hendikepem, odřídil zápas 
OK,“ vyslovil se k zápasu za Platan Protivín 
Miloslav Pexídr. Branky: Bican (Kříž P. 
), Kříž (Bican), Bican (Stropnický) –Kutlák 
(Zachoval R.)

HBC Prachatice „B“ – TJ Platan Protivín    
 5:4 (1:1, 4:0, 0:3)

Branky a asistence: Bárta P. (Markytán), 
Kott (Sitter R.), Kott (Kadlec, Šmídmajer), 
Paule (Markytán) SH, Sitter R. (Plouhar) 
– Bican (Steinocher), Steinocher (Kříž P.) SH, 
Hrdina V. (Stropnický), Bíba (Vencl).

 
TJ Platan Protivín – HBC Vikings České 
Budějovice              5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky a asistence: Bíba (Plojhar, Pexídr), 
Bican (Hrdina V, Stropnický), Hrdina V. (Stro-
pnický, Klas), Koloušek (Stropnický), Bican 
(Stropnický)SH – Holub (Nedvěd, Bušta F.)

KRAJSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA

poř.  název týmu Z V VP R P skóre body

 1. SK Tábor 19 17 1 0 1 113 : 29 53
 2. TJ Platan Protivín 20 10 2 2 6 78 : 59 36
 3. HC Dranreb Nová Včelnice 20 10 0 4 6 58 : 55 34
 4. SK HC Rosa České Budějovice 20 8 3 0 9 59 : 58 30
 5. HBC Prachatice B 20 8 2 0 10 61 : 62 28
 6. HBC Vikings České Budějovice 20 8 0 2 10 57 : 75 26
 7. SK Suchdol nad Lužnicí B  19 5 1 1 12 49 : 78 18
 8. SK Hospříz 20 4 0 0 16 54 : 113 12

KHbL – ČECHY JIH 2015–2016 – Základní část
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První březnová sobota byla v Protivíně 
zahájena již 19. basketbalovým turnajem. 
Protivín, který poskládal dvě mužstva, 
vyzval týmy z Litoměřic, Vodňan, Telče 
a Lišova. 

Od prvního zápasu bylo možné sledovat 
kvalitní a svižný basketbal, jež byl dopro-
vázen přátelskou atmosférou, která turnaj 
neopouštěla po celý den. Protivín „A“ 
zahájil svoji honbu za zlatem neúspěšně. 
Hned první zápas smolně prohrál s velmi 
dobře hrajícím Lišovem. Oproti tomu Pro-
tivín „B“ ukázal své dlouholeté zkušenosti 
a s přehledem porazil Vodňany. Druhý zápas 
byl pro Protivín „A“ velice důležitý. Domácí 
srdnatě bojoval proti Litoměřicím, ale pře-
vaha byla jasně na straně hostů. 

Druhý zápas Protivína „B“ byl nelítost-
ný boj až do závěrečného hvizdu. Borci 
se rvali o každý bod a nakonec dokázali 
chlapce z Telče porazit. Skupiny byly 
tedy dohrány a na scénu přišly zápasy o 
umístění. O předposlední pozici svedl boj 
Protivín „A“ s Vodňany. Domácí matadoři 
to nepodcenili s pitným režimem a při 
zápase se to výrazně projevilo. Prohráli 
rozdílem třídy. O třetí místo hrál Lišov 

s Telčí. Lišov přijel v omezeném kádru a 
v závěrečném zápase to bylo znát, tahali 
za kratší konec. Vrchol dne přišel záhy. 
Bitva, na kterou spousta účastníků neza-
pomene. Protivín „B“ vs. Litoměřice, aneb 
basketbal hodný televizním obrazovkám. 
Zápasu nechyběl náboj, rychlé nájezdy a 
přesná střelba. Domácí tým se snažil držet 
krok s Litoměřicemi, ale závěr zápasu byl 
nakonec v režii hostů. Litoměřice proto 
zaslouženě vyhrály. 

Během celého hracího dne byl otevřený 
bufet s občerstvením, kde byly k dispozici 
i sponzorské dary, které jsme na basket-
balový turnaj dostali, proto bychom touto 
cestou rádi poděkovali PEKAŘSTVÍ KLAS 
– Polanských s. r. o., pivovaru PLATAN a 
Řeznictví RYCHTÁŘ. Kolem 17. hodiny jsme 
se všichni sešli na Belvederu. Byl zde při-
praven výborný guláš s ještě lepší polévkou. 
Společně jsme poseděli, popili a důkladně 
rozebrali všechna utkání. Srdečně děkujeme 
všem, kteří nás přišli do haly podpořit, a 
že vás nebylo málo. Doufáme, že dvacátý 
ročník bude alespoň stejně vydařený jako 
ten letošní, a že se třebas sejdeme ještě 
v hojnějším počtu.  Ondřej Tryml

14. květen – 700. výro-
čí narození císaře a krále 
Karla IV. 
Městská knihovna Protivín 
vypisuje soutěž o knihu 
Jana Bauera „Karel IV. 
– císař a král“. 

1) Karel IV. byl po narození pokřtěn 
    jménem:
 a) Jiří
  b) Václav 
  c) Vladislav
2) Karel IV. je nazýván:
  a) Otcem vlasti
  b) Králem králů
  c) Králem stavitelem
3) Karel IV. měl nejen titul českého krále,   
 ale byl také:
  a) císařem Svaté říše římské
  b) německým králem
  c) italským králem
4) Karel IV. byl ženatý celkem:
  a) dvakrát
  b) třikrát
  c) čtyřikrát
5) Karel IV. uctíval nejvíce ze všech 
  světců: 
  a) sv. Kateřinu 
  b) sv. Václava
  c) sv. Jana Nepomuckého 
6) Karel IV. nechal postavit hrad:
  a) Zvíkov
  b) Křivoklát
  c) Karlštejn
7) Karel VI. v Praze nezaložil:
  a) Karlín
  b) Nové Město Pražské
  c) Univerzitu Karlovu
8) Karel IV. zemřel ve věku:
  a) 52 let
  b) 62 let
  c) 72 let
9) Karel IV. je pochován:
  a) v Praze v katedrále sv. Víta
  b) na Karlštejně v kapli sv. Kříže
  c) v chrámu sv. Barbory v K.Hoře
10) Kresba na obrázku představuje: 
 

 a) krále Jiřího z Poděbrad 
 b) krále Přemysla Otakara II. 
 c) císaře a krále Karla IV. 

Správnou odpověď zakroužkujte. 

Jméno a příjmení:________________
______________________________
______________________________
Adresa:________________________
______________________________
______________________________
Telefon, e–mail:_________________
______________________________

Vyplněný soutěžní test odevzdejte 
do 31. května 2016 v Městské knihovně 
Protivín nebo na Informačním centru 
Protivín. Ze správných odpovědí vylo-
sujeme jednoho výherce. 

✂

✂

Reprezentanti města Protivín v basketbalu a rekreační hráči, kteří se zúčastnili 
19. ročníku basketbalového turnaje. 

19. ROČNÍK BASKETBALOVÉHO TURNAJE
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„A tým”
Planá nad Lužnicí – Protivín    1:1 (0:0) 
Branka: Prášil 11 m
Sestava: Hanus – Zach, Hála, Mikulenka, 
Rothbauer – J. Vojta, R. Vojta, Z. Vorel, 
Prášil – J. Vorel, Moravec 
Střídali: Sládek, Veselý, Fiala, Ruckowski, 
Burda
Utkání hrané na umělce v Táboře přineslo 
v 1. poločase naši územní převahu a dobrou 
kontrolu míče. Do vyložených šancí jsme 
se dostávali ale stěží. Ke konci poločasu 
zahrozili i Plánští, ale brejkové situace 
nedotáhli do konce. V druhém poločase 
se hra vyrovnala. Do vedení jsme šli po 
úspěšné realizaci pokutového kopu. Soupeř 
srovnal po samostatném úniku. V závěru 
byly šance na obou stranách, ale skóre se 
již neměnilo. 

Velešín – Protivín            2:4 (1:2) 
Branky: Z. Vorel, Rothbauer, J. Vorel, J. 
Vojta
Sestava: Hanus – Rothbauer, Hála, Miku-
lenka, Ruczkowski – J. Vojta, R. Vojta, Z. 
Vorel, Prášil – J. Vorel, Moravec 
Střídali: Veselý, Fiala
Nerovný terén ovlivnil kvalitu utkání. Hráli 
jsme aktivně, nevedlo se nám v koncov-
ce. Povedlo se do poločasu otočit skóre 
a v druhém poločase se hrál vyrovnaný 
zápas, kdy domácí byli silnější v soubojích, 
my ve hře. 
V posledním víkendu před mistrovskými 
zápasy dostali hráči volno. Odpočinuli si, 

a v prvním jarním kole naplno bodovali. 
Výboru se podařilo získat Marka Hanuse 
a Lukáše Hálu na přestup, tudíž nastupo-
vali již jako kmenoví hráči FK Protivín, na 
hostování přišel Miroslav Zach, který se do 
Protivína vrací po 12 létech. 

Protivín – Větrovy 3:0                      (1:0) 
Branky: J. Vojta 2 (1 pen.), Ruczkowski
Sestava: Hanus – Rothbauer, Hála, Miku-
lenka, Ruczkowski – Z. Vorel, R. Vojta, 
J. Vojta, Prášil – J. Vorel, Moravec 
Střídali: Zach, Veselý 
Po celý zápas jsme měli převahu, dlouho se 
nám nedařilo ji proměnit v góly. Až něko-
lik minut před koncem první půle jsme se 
konečně prosadili. To vneslo do našich řad 
potřebný klid a v očekávaném náporu už 
to přišlo a během první čtvrthodiny bylo 
rozhodnuto. Pak jsme ještě v závěru nechali 
vyniknout našeho brankáře a další cenné 
body byly na našem kontě. 

„B tým” svou sezónu zahájil domácím 
vítězstvím

Protivín – Borovany                            4:0 
Branky:Veselý, Jaroš, Burda, Sládek
Jednoznačné vítězství domácích. Byli ve 
všech činnostech lepší. 
Podolí II – Protivín        1:0
Hosté s 5 dorostenci v sestavě přišli navíc 
o 2 zraněné hráče, dohrávali v 9 hráčích 
a branku dostali 10 minut před koncem 
z penalty. Přesto zaslouží pochvalu za 
předvedený výkon. 

„Dorost” zahájil mistrovskou sezónu 
prohrou
Protivín – Mirovice                     1:5 
Branka: Cina
Kluci drželi s favorizovaným soupeřem 
krok do 75´minuty. Potom nezvládli závěr 
fyzicky a za posledních 10 minut dostali 
3 branky. 

„Žáci a přípravky” začínají své mistrovské 
zápasy druhý týden v dubnu. Generálku 
v sobotu po A týmu starší žáci zvládli na 
výbornou. 
Protivín – Hradiště      11:1 
Branky: Novotný 4, Morej 3, Svatoš 1, 
Urban 1, Sochora 1, Měšťan 1
Přípravky v březnu absolvovaly jarní sou-
středění v Přední Výtoni. (viz samostatný 
příspěvek).  Václav Křišťál

TK Protivín se bude i v letošním roce 
účastnit Krajského přeboru V, skup. 
„A“. Níže přinášíme rozlosování a rozpis 
domácích zápasů, zápasy se hrají vždy 
v sobotu se začátkem v 9 hodin. 
1. kolo – 30. 4. (VOLNO) 
 náhradou je klubový turnaj mužů i žen
2. kolo – 7. 5. (DOMA) 
 TK Protivín vs TK Blatná
3. kolo – 21. 5. (VENKU) 
 Jiskra Bechyně C vs TK Protivín
4. kolo – 28. 5. (DOMA) 
 TK Protivín vs LTC Tábor 1903 D
5. kolo – 11. 6. (DOMA) 
 TK Protivín 
 vs TK LOKO Veselí nad Lužnicí
6. kolo – 18. 6. (VENKU) 
 LTC Č. Krumlov B vs TK Protivín
7. kolo – 25. 6. (DOMA) 
 TK Protivín vs TK ZVVZ Milevsko B
Tréninky budou probíhat opět v pondělí 
a pátek v čase od 16 – 19 hodin. Zájemci 
o tenis (závodní i rekreační) najdou informa-
ce o členství/hodinovém pronájmu kurtů na 
internetových stránkách www.tkprotivin.cz

Jiří Hejsek

Jarního soustředění v Přední Výtoni se zúčastnili hráči mladší i starší přípravky, 
dohromady 34 fotbalistů. Opět pro ně byl připraven pestrý tréninkový plán, doplněný 
o různé soutěže a přátelská utkání. První bylo naplánováno na pátek a to v Českém Krum-
lově, druhé na sobotu v Loučovicích. Herně se zrovna klukům moc nedařilo. Své zklamání 
z nezdaru (zase tak velké nebylo), však mohli po zápasech utopit v bazénu ve Frymburku. 
Neděle pak už byla vyhrazena na vyhlášení soutěží, předání cen, diplomů a zhodnocení 
celého soustředění. 

Děkuji všem trenérům (M. Bláha, J. Vlášek, J. Křišťál, R. Kajer, V. Chalupský, 
M. Bartuška, T. Schánělec), vedoucím jednotlivých mužstev (P. Štěpková, J. Chalupská, 
J. Kubecová), a „náhradním maminkám“ za perfektně zvládnutou organizaci, V. Chalup-
skému, manželům Schánělcovým a manželům Dubským za finanční příspěvek na bazén 
a svačiny pro kluky. VK

TENIS

FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ PŘÍPRAVEK 
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
„Nenechám se odradit, protože 1. tajenka, který mám za sebou, 2. tajenka.“ – Thomas A. Edison
Vyluštěnou tajenku zašlete do 9. května na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. 
Omlouváme se luštitelům, v minulých novinách řádil křížovkářský šotek. Tajenka zněla „Myšlenka je prvotní zdroj bohatství, veškerého úspěchu, všech hmot-
ných výdobytků, všech velkých objevů a vynálezů, všeho významného, čeho lze dosáhnout.” 
Knížku „V krajině s krajinou“ od Petra Sládka za správně vyluštěnou březnovou křížovku získává pan Kubička z Protivína. Blahopřejeme. 

SLAVOJ PROTIVÍN C 
OKRESNÍ PŘEBORNÍK

Sezonu 2015–2016 zakončili stolní 
tenisté Slavoje Protivín s následujícími 
výsledky
Krajský přebor
Áčko Slavoje zakončilo sezonu prohrou 
v Týně nad Vltavou a obsadilo celkové 
čtvrté místo. 
Týn nad Vlt. : Slavoj A 10:7
(Dubský 2, Votava 2, Mareš 2, debl)
Krajská soutěž 
Ani béčku se v závěrečných kolech 
nepodařilo zvítězit a po prohře v Tře-
bohosticích a remíze v Oseku obsadilo 
osmé místo
Třebohostice A : Slavoj B 10:2
(Tománek 2)
Osek : Slavoj B 9:9
(Vařečka P. 2, Tománek 2, Pártl 2, Mar-
ková 1, debly)

S L A V O J E
PROTIVÍNSTOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS

 1. Slavoj Protivín C 22 22 0 0 0 319:77 66
 2. Sokol Mirovice 22 16 2 4 0 260:136 56
 3. Sokol Písek B 22 16 1 5 0 252:144 55
 4. Kovářov A 22 15 0 7 0 259:137 52 
 5. Sokol Mirotice A 22 13 2 7 0 247:149 50
 6. Sokol Mirotice D 22 12 1 9 0 213:183 47
 7. Svatkovice 22 9 1 12 0 179:217 41
 8. Slavoj Protivín D 22 8 0 14 0 160:236 38
 9. Slavoj Protivín E 22 8 0 14 0 161:235 38
 10. Sokol Mirotice C 22 6 0 16 0 135:261 34
 11. Kovářov B 22 3 1 18 0 131:265 29
 12. Sokol Písek C 22 0 0 21 1 60:336 21

Okresní přebor
Slavoj E : Slavoj C 6:12
(Zoch 4, Vařečka P. 1, debl – Vařečka K. 
3, Martan 3, Marková 3, Pártl 2, debl)
Slavoj C : Sokol Písek C 18:0 wo
Slavoj D : Sokol Písek B 1:17
(Soumar 1) 
Kovářov A : Slavoj D  15:3
(Vojta 2, Koula 1)

Sokol Písek B : Slavoj E 8:10
(Vařečka P. 4, Zoch 4, Klárner 1, debl)
Slavoj Protivín C bez ztráty bodu 
zvítězil v okresním přeboru a může 
tak opět po roce postoupit do soutěže 
krajské. O umístění déčka a éčka 
Slavoje rozhodly při shodném počtu 
bodů vzájemné zápasy. 

 Karel Vařečka

Konečná tabulka okresního přeboru
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Taekwondisté úspěšně v Humpolci 

Anketa – Sportovec Písecka byl dříve 
neodmyslitelnou společenskou událostí a 
odměnou pro sportovce bojující celý rok 
o co možná nejlepší výsledky. Tradice byla 
na několik let přerušena a letos se opět navá-
zalo na tradici a znovu byli oceněni nejlepší 
sportovci, kteří svými výkony reprezentují 
náš okres. 

Písecký deník ve spolupráci s Českou 
unií sportu, za finanční podpory společnosti 
Wittman Battenfeld a aktivní pomoci měs-
ta Písek uspořádal nultý ročník ankety 
Sportovec Písecka a Sportovní hvězda 
Píseckého deníku, jejichž  výsledky byly 
vyhlášeny ve středu 2. března v obřadní 
síni Městského úřadu Písek. 

Z nominací od sportovců, trenérů a 
fanoušků vybrala odborná komise deset 
nejúspěšnějších sportovců v kategoriích: 
jednotlivci–mládež do 15 let, jednotlivci 
– dospělí a kolektivy. 

Protivínský Jan Seidl byl nominován 
především za BMX a vyhrál kategorii 
jednotlivců do 15 let. V roce 2015 v 
BMX obhájil titul Mistra České republiky a 
stal se vítězem Evropské ligy družstev. 

Protivínský sportovec vyniká ješ-
tě v dalších sportech. Hraje výborně 
hokej a florbal. S píseckým IHC Písek – 
5. třída se před týdnem vrátil ze sou-

středění ve Švédsku, kde odehráli 
4 zápasy. Protivínský centr přispěl k vítěz-
ství píseckého klubu ve třech zápasech 
osmi góly. Po návratu ze Švédska jede-
náctiletý talent odjel do Pardubic a zahájil 
bikrosovou sezónu 2. místem v kontrol-
ním závodě reprezentace a 2. místem 
1. závodu Českého poháru v kategorii 
11. – 12. let.  V Pardubicích popr-
vé nastoupil do závodu kategorie 6 let 
i jeho pětiletý bratr František, kterému Hon-
zík pomáhá svými zkušenostmi. 

Za Honzíkem se v kategorii  do 
15 let umístil na 2. místě  Kristián Svoboda 
–Plavecký klub Písek a Tomáš Nechyba 
– SKP karate Písek. 
Kategorie dospělí: 
1. místo Sára Kovářová 
 – Sokol Písek – házená
2. místo Petr Šlechta 
 – Sokol Sršni Písek – basketbal 
3. místo Filip Vlček 
 – IHC Písek – hokej. 
Kolektivy: 
1. místo FC Písek 
 „A“– fotbal
2. místo Sršni Písek 
 „A“– basketbal 
3. místo Sokol Písek 
 starší dorostenky – házená 

Náš tým se pod vedením Miroslava 
Plundricha tentokrát vydal na závody 
Humpolec 2016. Za náš oddíl se zúčast-
nilo zápasů celkem sedm svěřenců. Pro 
některé se Humpolec stal místem prvních 
zkušeností se zápasnickou plochou. 

 Jako první nastoupili naši nejmladší 
– Tom André Nickel a Matěj Hudák. 

PROTIVÍNSKÝ JAN SEIDL SPORTOVCEM PÍSECKA ZA ROK 2015

Jan Seidl s Filipem Vlčkem – oba hráči 
IHC Písek

Jejich výkony byly výborné,  ale na 
zkušenější závodníky bohužel nestačili. 
Celé hale však dokázali, že v sobě mají 
bojového ducha. 

Dále nastoupili již zkušenější bojov-
níci. Aleš Benák předvedl výborný první 
zápas, který jej poslal do semifinále. 
Zde se však promítla psychika a Alešek již 

svého soupeře nedohnal. Získal třetí místo. 
Dále se na plochu vrhla naše malá Nellinka 
a odvezla si stříbrnou medaili. Po ní násle-
doval Samuel Dušan Diro, který proti sobě 
do svého úplně prvního zápasu v životě 
dostal staršího a o hlavu vyššího soupeře. 
Rval se jako tygr a získal třetí místo! Nej-
lepší nakonec předvedly naše zápasnice 
– Martina Babáková a Laura Peroutková. 
Martinka všem vytřela zrak svým finálo-
vým zápasem, kdy své soupeřce zasadila 
kopem na hlavu K. O. a má do své sbírky 
další zlato. Nakonec nám ukázala nejlepší 
zápasnické antré Laura. V ní nyní vidíme 
ještě větší potenciál a budoucnost pro 
náš oddíl. Ve svém finálovém zápase se 
dostala se zkušenější zápasnicí z Prahy až 
do „náhlé smrti“.  Zde však zasadila první 
bod soupeřka. 

Laura si ze svých prvních závodů při-
vezla stříbro!

Na závěr bychom chtěli poděkovat naší 
bývalé závodnici Katce Vohryzků, která 
Mírovi pomohla s vedením celého soutěž-
ního dne. 
Výsledky:
1. místo 
 – Martina Babáková
2. místo 
 – Laura Peroutková, Nella Kalíšková
3. místo 
 – Aleš Benák, Samuel Dušan Diro
4. místo 
 – Tom André Nickel, Matěj Hudák

MP, EK, JK


