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STAVBA PRŮTAHU UPŘEDNOSTNĚNA 
PŘED V ÝSTAVBOU KOUPALIŠTĚ 

Dovolte mi Vás informovat,

že z důvodu stavby průtahu 
městem, která je největší do-
pravní stavbou v historii města, 
jsme museli zastavit přípravy 
na vybudování koupaliště. Stav-
by koupališť nebyly v současné 
době zařazeny do jakéhokoliv do-
tačního titulu, tudíž by celý náklad 
na stavbu a následný provoz muse-
lo hradit město ze svých finančních 
prostředků. Ekonomická náročnost 
stavby je však vysoká, předpoklad 
je cca 50 mil. Kč, a to bez dotač-
ního titulu město ekonomicky ne-
zvládne. Průtah městem byl upřed-
nostněn, protože všechny tři etapy 
jsou sice cenově podobně náročné 
(celkem cca 45 mil. Kč), ale infra-
struktura města je v současné době 
pro nás prioritou mnohem vyšší, 
než stavba koupaliště. I na průtah 
městem nejsou vypsány žádné do-
tační tituly, tudíž celou částku musí 
uhradit město ze svých finančních 
prostředků. Stavby koupaliště jsme 

se úplně nevzdali, avšak do roku 
2020 určitě nebude vypsán žádný 
vhodný dotační titul, a v tuto chvíli 
je tudíž průtah městem prioritou. 
Naše rozhodnutí je snad logické 
a v současné době se jeví jako je-
diné možné správné řešení.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Informace pro občany
Přemístění autobusové zastávky

V sobotu 26. srpna 2017 od 12.00 
do 24.00 hodin bude z důvodu konání 
městských slavností protivínských pře-
místěna autobusová zastávka z Masa-
rykova náměstí do ulice M. Krásové.

Po dobu rekonstrukce ulice Mírová bude 
v případě nutnosti uzavření náměstí slou-
žit jako náhradní autobusová zastávka 
v ulici M. Krásové.

L. Štěpánová,
FO-správa majetku

V měsíci červnu t. r. obdržela Zásaho-
vá jednotka Sboru dobrovolných hasičů 
v Protivíně zcela novou techniku. Jedná 
se o cisternu CAS 30 na podvozku Tatra 
815-7. Cisterna veze k požáru 9 000 litrů 
vody + pěnidlo a jedná se o tzv. cisternu 
velkoobjemového hašení. Používá se ze-
jména při hašení velkých požárů lesa, polí 
a dalších událostí, kde je velká spotřeba vo-
dy. Cisterna byla pořízena z dotace Integro-
vaného regionálního operačního programu, 
z podprogramu určeného na minimalizování 
rizik spojených s velkým suchem, které 
náš region postihuje a podle předpovědi 
odborníků bude v následujících letech stále 
aktuální. Cisternu dodala firma THT Polič-

NOVÁ HASIČSK Á TECHNIK A
ka za pořizovací cenu 7,5 milionu Kč. Městu 
Protivín je nutné poděkovat, že si problémy 
se suchem a tím zvýšení možnosti velkých 
požárů uvědomuje a že podstoupilo složitý 
a náročný proces využití dotace s IROP 
a samozřejmě, že celý projekt dofinancoval. 
Nová cisterna, i když už je pochopitelně 
připravena k nasazení při požáru, bude 
oficiálně uvedena do provozu (vysvěcena) 
u příležitosti Městských slavností protivín-
ských v sobotu 26. srpna 2017.

Ze stejného programu připravuje měs-
to Protivín i další projekt „ Rekonstrukci 
požární zbrojnice v Protivíně“. Zbrojnice 
by měla projít celkovou rekonstrukcí, bude 
provedena přístavba garáží pro cisterny tak, 
aby vyhovovaly současným předpisům. 
Celý objekt bude zateplen, zrekonstruová-
na střecha, sociální zařízení a prostory pro 
zásahovou jednotku. Tato rekonstrukce by 
měla být realizována v roce 2018. Dotace 
na rekonstrukci již byla schválena. Jedná se 
o objem prací cca 10 milionů Kč.

Dále je nutné zmínit, že město Protivín 
obdrželo státní dotaci a krajskou dotaci 
na pořízení Dopravních automobilů pro 
zásahové jednotky SDH Krč, Záboří a Mi-
lenovice v celkové hodnotě cca 3 mil. Kč, 
které budou dodány do konce roku 2017.

Závěrem si dovolujeme vás pozvat 
na 1. ročník krajského kola soutěže hasičů 
v disciplínách TFA - Železný hasič, která se 
uskuteční 26. srpna 2017 od 8 hodin na ho-
kejbalovém hřišti za sokolovnou rovněž jako 
součást městských oslav.

Jan Jelínek,
starosta SDH Protivín

SOBOTA 26. SRPNA 2017
PROTIVÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

XI.MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ
Podrobný program naleznete uvnitř novin.
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Jako již tradičně proběhlo v aule školy 
30. 6. 2017 rozloučení s žáky 9. tříd. Letos 
ukončilo povinnou školní docházku 44 
žáků. Se svými třídami se rozloučily třídní 
učitelky Mgr. Petra Čecháčková a Mgr. Ja-
na Houdková. Na rozloučení přišli všichni 
pedagogové, pan starosta, rodiče, prarodiče, 
kamarádi a známí. Zástupci tříd poděkovali 

všem svým učitelům, se kterými se v prů-
běhu devíti let střetávali a nezapomněli ani 
na své rodiče. Nechyběly ani slzičky. Ale 
tak to má být, když něco končí…

Přejeme jim zdraví, štěstí a aby v září vy-
kročili tou správnou nohou do nových škol.

za ZŠ D. Neškodná

PROJEKT OVOCE 
DO ŠKOL

V letošním školním roce získala titul 
nejlepšího sportovce Anna Marie Žofková 
z 8. B.

Na druhém místě se umístil Radek Jíra 
z 9. B. a na třetím místě Tereza Tröschelová 
z 9. B. Gratulujeme!

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC 
ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ 

ROK 2016/17

Dne 7. června se v naší škole uskuteč-
nil projekt Ovoce do škol. Žáci 9. ročníků 
ze semináře Český jazyk a literatura byli 
rozděleni do dvojic a posláni do nižších 
ročníků na prvním stupni, aby si vyzkou-
šeli roli pana či paní učitelky. Já s Eliškou 
jsme se vydaly do třídy 1. A, kde jsme 
měly možnost si vyzkoušet odučit 2 ho-
diny. S paní učitelkou Hanzlíkovou jsme 
se perfektně sladily a i děti se zapojovaly 
do všech aktivit. Hodinu jsme začaly při-
pravenou prezentací o ovoci a zelenině. 
Děti aktivně odpovídaly na všechny naše 
otázky a odměnou jim byly nejen hry, ale 
také chutné ovoce. Hodiny jsme si všichni 
užili a doufáme, že děti budou stále stejně 
bystré jako při tomto projektu.

M. Muchychka, 9. B

V pondělí 26. června navštívili naši 
školu dva piloti amerického letectva s do-
provodem. Zájemci z řad žáků i učitelů si 
mohli poslechnout rodilé mluvčí a diskuto-
vat na téma bezpečnost, letectví a armáda. 
Informační centrum NATO nabízí tento 
program pod jménem Jagello 2000, který 
umožnuje studentům i vyučujícím možnost 
bezprostředního a neformálního kontaktu 
s představiteli nejvýznamnější partnerské 
země v rámci Severoatlantické aliance 
a volně podebatovat. Ačkoliv byly první 

NÁVŠTĚVA PILOTŮ LETECTVA USA

reakce našich žáků ze začátku trochu styd-
livé, padlo několik zajímavých otázek ze 
strany pilotů i žáků. Piloti hovořili o svých 
letitých zkušenostech se strojem B-52, 
nebezpečných situacích při jejich práci 
i o vybavení a vlastnostech tohoto letadla. 
Jejich bezprostřední přístup a vstřícnost 
všechny odzbrojila a můžeme říci, že byla 
debata velmi povedená a všem se moc líbila. 
Budeme se těšit opět na další nová setkání 
a nabyté zkušenosti.
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RADA MĚSTA ZASEDALA

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 21. 6. 2017
– souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  budoucí smlou-

vě o  zřízení služebnosti inženýrské sítě 
za  účelem uložení vodovodu na  zatížené 
nemovitosti, jejímž obsahem bude právo 
uložení vodovodu, právo přístupu k němu, 
právo jeho opravy a  údržby v  pozemku 
p. č. 2670/1 v kú Protivín mezi Jihočeským 
krajem – Správou a údržbou silnic JK (bu-
doucí povinný) a Městem Protivín (budoucí 
oprávněný); právo služebnosti bude zřízeno 
bezúplatně; GP a poplatek za návrh na vklad 
do  KN bude nákladem oprávněného, tj. 
Města Protivín

 a doporučuje
 zastupitelstvu města uzavření Smlouvy 

o  smlouvě budoucí o  zřízení služebnosti 
inženýrské sítě za účelem uložení vodovodu 
ke schválení

– bere na vědomí
 zápis č. 5 z jednání komise bytové, místního 

hospodářství a dopravy ze dne 20. 6. 2017

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍN

KONANÉHO DNE 29. 6. 2017

1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
kontrolu usnesení ze zasedání ZM konaného 
dne 30. 3. 2017

2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje, 
aby město Protivín jako budoucí vlastník 
stavby (stavební objekty SO8, SO6 – PPO1.7; 
SO6 – PPO1.8; účelová komunikace C22a) 
na  vybudovaných společných zařízeních 
v rámci projektu „Protipovodňová zařízení 
SO6, SO8 a navazující polní cesta C22a v kú 
Milenovice“ se zavázalo provádět nezbyt-
nou údržbu těchto zařízení po dobu nejmé-
ně 5 let od data převedení dotace (konečné 
platby) na  účet příjemce dotace ve  znění 
dle přílohy a schvaluje, že po vybudování 
protipovodňové hráze, která je součástí pro-
jektu, dojde k majetkoprávnímu vypořádání 
části pozemku parc. č. 970 v kú Milenovice 
se SÚS JK.

2.2.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
předloženou část aktualizovaného – dopl-
něného Plánu společných zařízení pro Kom-
plexní pozemkovou úpravu v kú Maletice.

2.3.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
Smlouvu o  úvěru č. 99018025094 ve  výši 
10 000 000 Kč na předfinancování dotace 
a spolufinancování koupě hasičské techniky 
– cisterna a tři dodávkové vozy.

 Zastupitelstvo města Protivín schvaluje  
Smlouvu o  zajištění blankosměnkou č. 
10000639501 na  částku 10  000  000 Kč 
na krytí úvěru č. 99018025094.

2.4.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2 v  předloženém 
znění.

2.5.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
Závěrečný účet města a Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření města za  rok 
2016 bez výhrad.

2.6.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
Závěrečné účty a Zprávy o výsledku hospo-
daření Dobrovolného svazku obcí Blanicko-
-Otavského regionu a Dobrovolného svazku 
obcí regionu Písecko za rok 2016.

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

2.8.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení služebnosti inženýrské sítě za účelem 
uložení vodovodu na zatížené nemovitosti, 
jejímž obsahem bude právo uložení vodo-
vodu, právo přístupu k němu a právo jeho 
opravy a údržby v pozemku parc. č. 2670/1 
v kú Protivín mezi Jihočeským krajem – Sprá-
vou a údržbou silnic JK (budoucí povinný) 
a  městem Protivín (budoucí oprávněný); 
právo služebnosti bude zřízeno bezúplatně, 

GP a poplatek za návrh na vklad do KN budou 
nákladem oprávněného, tj. města Protivín.

3.  Zastupitelstvo města Protivín podle usta-
novení § 6 odst. 5 a § 55 odst. 1 stavebního 
zákona schvaluje Zprávu o  uplatňování 
územního plánu Protivín včetně pokynu 
pro zpracování změny č. 1 územního plánu 
Protivín.

 Zastupitelstvo města Protivín souhlasí 
s  pořízením změny č. 1 územního plánu 
Protivín.

4.1.  Zastupitelstvo města Protivín bere na vě-
domí změnu v Osadním výboru Milenovice 
spočívající v  tom, že na  funkci předsedy 
a  zároveň i  na  členství v  OV Milenovice 
rezignoval p. Petr Alexi; určuje jako nového 
člena OV Milenovice p.  Jaromíra Kejšara; 
volí p. Kejšara jako předsedu OV Milenovice 
a přiznává p. Kejšarovi s účinností od 1. 7. 
2017 měsíční odměnu ve výši 300,- Kč.

4.2.  Zastupitelstvo města Protivín bere na vě-
domí vzdání se funkce přísedící u Okres-
ního soudu v  Písku podané paní Marií 
Gajdošovou s tím, že jí tato funkce zaniká 
k  30. 6. 2017 a  zároveň jmenuje paní 
Štefanu Komrskovou do  této funkce od   
1. 7. 2017.

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do zářijových
„Protivínských listů“  

je 4. září 2017
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 18. 9. 2017 

 a souhlasí
 s pronájmem bytu č. 11, 2+1 o celkové vým. 

74,1 m2, na  adrese Protivín, Masarykovo 
nám. 21

– souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  smlouvě budoucí 

o zřízení práva věcného břemene spočívají-
cího v právu umístění chrániček HDPE40/33 
pro datové rozvody optické sítě, jejich provo-
zování a udržování na zatížené nemovitosti 
a  právo přístupu za  účelem oprav, údržby 
a revizí na pozemku parc. č. 2698, 2770/3, 
2710, 2711, 2712/1, 2771/3 a 435/3 v kú 
Protivín, za  jednorázovou náhradu ve výši 
cca 131.000,-Kč + DPH, když konečný 
rozsah věcného břemene a  výše náhrady 
budou upřesněny po dokončení stavby dle 
skutečného zaměření, geometrický plán 
a  poplatek za  vklad do  KN budou na  ná-
klady oprávněného, tj. spol. Starnet, s.r.o., 
Antonína Barcala 1446/26a, 370 05 České 
Budějovice
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Marie Rottrová patří k nejoblíbenějším 
českým zpěvačkám. Mezi její nezapomenu-
telné písně patří Kůň bílý, Řeka lásky, Měli 
jsme se potkat dřív, Markétka nebo Lásko, 
voníš deštěm. Dvakrát přestala zpívat, ale 
pokaždé se na pódium vrátila. Pochopila, že 
bez muziky nemůže být. Na konci loňského 
roku odzpívala dosud největší koncert své 
kariéry – vyprodala pražskou O2 arénu. 
V Protivíně ji uvidíme na letošních slav-
nostech, kde vystoupí se skupinou Neřež.

Vyrůstala jste v muzikantské rodině, 
takže se u Vás sklony k hudbě daly oče-
kávat. Kdy ale nastala ta zlomová chvíle 
a z koníčku se stalo 
povolání?

Moje profesionální 
zpívání vyplynulo logic-
ky ale postupně. Zpívala 
jsem napřed s amatér-
skými soubory, potom to 
byla poloprofesionální 
skupina Majestic. Párkrát 
jsem hostovala s ostrav-
skou skupinou Flamingo, 
od které jsem v roce 1969 
dostala nabídku k trvalé 
spolupráci. Od té doby 
začala moje profesionál-
ní kariera zpěvačky.

Vaše rozhodnutí 
přestat veřejně vystu-
povat doslova zarmou-
tilo spoustu Vašich věr-
ných posluchačů. O to 
víc je potěšil Váš návrat 
na podia. Co Vás po po-
slední pěvecké pauze 
k němu přimělo?

Měla jsem dvouletou pauzu, krásně 
jsem si odpočinula od té spousty koncertů, 
které jí předcházely. No a potom mi to zase 
začalo chybět. A tak jsem párkrát hostovala 
na koncertech mých kolegů a od té doby 
zase zpívám, ale počet koncertů si už hlí-
dám, více relaxuji a na každý koncert se 
moc těším.

Co byste dělala, jak by plynul Váš 
život, kdybyste se ke zpívání už opravdu 
nevrátila?

Obávám se, že bych cítila určité prázd-
no, protože muzika mě skutečně naplňuje. 
Moc by mi chyběla ta energie, která na je-
višti proudí mezi mnou, kapelou a diváky. 
Když zazpívám třeba jen jeden koncert 
za deset dnů, úžasně mě to nabije.

Tolika krásnými písničkami, jaké 
máte v repertoáru, se může pochlubit 
málokterá zpěvačka. Na jejich autory 
jste měla v životě štěstí – za mnohé při-
pomeňme Jaroslava Wykrenta či Jiřinu 
Fikejzovou. Je ale třeba říct, že jste si 
několik textů i hudby napsala sama. Jak 
u Vás ten tvůrčí proces probíhá?

Já jsem si nikdy nenapsala celou písnič-
ku sama, vždycky jen muziku, nebo text. 
Když se mi líbila nějaká melodie, začaly 
se mi k ní vybavovat slova a naopak. Když 
se mi dostal do ruky krásný text, začala 
mě k němu napadat melodie. Slova k pís-

MARIE ROTTROVÁ – NÁVRAT LADY SOUL
ničkám mě napadala většinou, když jsem 
řídila auto, vzpomínám si, že jeden text asi 
o pěti slokách jsem napsala cestou z Prahy 
do Ostravy. Tenkrát ještě nebyly mobilní 
telefony, tak jsem každou chvíli zastavovala 
u pumpy, nebo na odpočívadle a zapisovala 
si nápady.

Šťastnou ruku jste měla i při přebí-
rání cizích písniček. Šlo vyloženě o Váš 
výběr, nebo jste dávala na doporučení 
kolegů?

Vždycky jsem si písničky vybírala sama, 
párkrát jsem se i spletla, ale jak se říká, 
kdo nic nedělá, ten nic nepokazí. Když si 

ale proberu celý svůj repertoár, řekla bych, 
že ty písničky jsou výsledkem mého muzi-
kantského vkusu.

Existuje píseň, kterou byste moc ráda 
zpívala, ale někdo byl rychlejší než Vy?

Ano, toužila jsem kdysi nazpívat pís-
ničku Killing me softly, která byla na desce 
zpěvačky Roberty Flak. Už jsem si vybrala 
i textaře, který jí napíše český text a pak 
jsem ji uslyšela v rádiu zpívat Helenu Von-
dráčkovou. Strašně mě to tenkrát mrzelo, 
byla to písnička, kterou natočila s názvem 
Dvě malá křídla.

Spousta hudebníků se, kvůli větším 
šancím se uplatnit, často stěhuje do Pra-
hy. Vy jste Praze dlouho odolávala, 
přestěhovala jste se do ní až v roce 1985. 
Nelitovala jste někdy tohoto rozhodnutí? 
A přiblížila se Vašemu srdci více Praha 
nebo tam zůstává Ostrava?

Já jsem byla v Ostravě nesmírně spoko-
jená. Měla jsem tam skvělou kapelu, natáče-
la jsem v ostravském rádiu hodně písniček, 
ostravská televize vyráběla zábavné pořady, 
ve kterých jsem často vystupovala. Také 
tam vznikl můj televizní recitál Divadélko 
pod věží, kam jsem si mohla zvát zajímavé 
a mně blízké hosty. Do Prahy jsem se pře-
stěhovala ze soukromých důvodů a zjistila 
jsem, že je celkem jedno, kde bydlím. 
V Praze jsem dříve pobývala velmi často 

a cítila jsem se tam dobře. Stejně dobře se 
teď cítím v Ostravě.

Máte ve svém repertoáru okolo šesti 
stovek úžasných písní. Je těžké vybírat 
ty, které zazní na koncertech?

Na koncerty mám připraveno okolo pa-
desáti písniček a z nich si vybírám. Záleží 
na tom, kde zpívám a také, kdo mě dopro-
vází. Když třeba zpívám jen s piánem, mám 
trochu speciální repertoár, vyberu si takové 
jemnější, citovější písně.

Přemýšlela jste někdy o tom, která 
profesní éra pro vás byla nejpřínosnější 
či nešťastnější?

To je těžké říct. Pro-
žila jsem úžasný start, 
spousty přínosných a in-
tenzivních zkoušek s ka-
pelou, prvních úspěš-
ných koncertů. Potom 
přišla doba zmíněného 
Divadélka pod věží, 
které televizní diváci 
milovali, a já jsem si 
myslela, že jsem na vr-
cholu. A nedávno mi 
bylo sedmdesát a zažila 
jsem koncerty v naplně-
ných sportovních halách 
a loni jsem dokonce 
vyprodala pražskou O2 
arénu. Na moje koncerty 
chodí pořád spousta lidí 
a já jsem šťastná…

Splnily se vám bě-
hem Vaší úžasné kari-
éry sny a touhy, které 
jste měla na začátku?

Řekla bych, že se mi 
splnilo všechno, po čem jsem toužila a co 
jsem si přála. Natočila jsem písničky, se kte-
rými jsem spokojená a mám hodně fanoušků.

Oba Vaši synové jsou hudebníky, spo-
lupracujete s nimi například při tvorbě 
nových písní?

Moji synové jsou hudebníci, Martin 
píše svoji hudbu a mladší Vítek se mnou 
spolupracuje jako producent a manažer. Vy-
mysleli jsme dokonce společnou písničku 
Pozemský ráj.

Váš syn Martin žije již několik let 
v Kanadě, jak často se s ním a jeho rodi-
nou vídáte? Nestýská se Vám?

Mám v Kanadě i dva vnuky. Stýská se 
mi po nich. Přála bych si, aby žili blíž, ale 
za ty roky jsem si už zvykla. Letos jsme 
strávili společnou dovolenou v Mexiku, moc 
jsme si to společně užili.

Na svůj věk vypadáte úžasně, Váš 
šarm i krásu muži i ženy obdivují, ženy 
možná v koutku duše závidí a rády by 
věděli, jak to děláte… Prozradíte jim to 
kouzlo?

Nemám pro ženy speciální recept, 
možná malou radu: Pokud to jde, choďte 
vzpřímeně, svižným krokem, pečujte o svůj 
vzhled a buďte pozitivně naladěné.

Děkuji Vám a těšíme se na setkání 
v Protivíně.

T. Procházková

Marii Rottrovou uvidíte v sobotu 26. 8. od 20 hod.  
na XI. MĚSTSKÝCH SLAVNOSTECH PROTIVÍNSKÝCH
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Poštovní schránka
 Protivínští policisté přijali dne 2. 

července oznámení o odcizené poš-
tovní schránce v obci Myšenec. Zloděj 
zřejmě v noci z prvního na druhého 
července odcizil kovovou schránku 
připevněnou na vratech domu, ma-
jitelům způsobil škodu 500 korun. 
Policisté případ řeší jako přestupek.

Poškozená výloha
 Čtrnáctitisícovou škodu za sebou 

nechal pachatel, který dne 28. června 

PI

RADA MĚSTA ZASEDALA

– souhlasí
 s tím, aby město Protivín jako budoucí vlastník 

stavby (stavební objekty SO8, SO6 – PPO1.7, 
SO6 – PPO1.8; účelová komunikace C22a) 
na vybudovaných společných zařízeních v rámci 
projektu „Protipovodňová zařízení SO6, SO8 
a navazující polní cesta C22a v kú Milenovice“ 
se zavázalo provádět nezbytnou údržbu těchto 
zařízení po dobu nejméně 5 let od data převe-
dení dotace (konečné platby) na účet příjemce 
dotace

 a dále souhlasí
 s tím, že po vybudování protipovodňové hráze, 

která je součástí projektu, dojde k majetko-
právnímu vypořádání části pozemku p. č. 970 
v kú Milenovice se SÚS JK

 a doporučuje
 zastupitelstvu města schválení závazku nezbyt-

né údržby protipovodňových zařízení a majetko-
právní vypořádání části pozemku p. č. 970 v kú 
Milenovice

– bere na vědomí
 zápis č. 4 z  jednání komise bytové, místního 

hospodářství a dopravy ze dne 1. 6. 2017
 a souhlasí
 s pronájmem bytu č. 5, 1+1 o celkové výměře 

55 m2, na adrese Protivín, Zámek 2
– souhlasí
 s  předloženou Příkazní smlouvou s  paní Evou 

Čechtickou, se sídlem Sedlečko u Soběslavě 3, 
392 01 Soběslav, IČ 614 71 194, v souvislosti se 
zadávacím řízením – zjednodušené podlimitní 
řízení na stavbu „Protivín – rekonstrukce ul. Fu-
číkova a Ve Školce“ dle § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem a souhlasí s vy-

psáním výběrového řízení

– schvaluje
 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Odkanalizování 

místní části Myšenec“ mezi zadavatelem měs-
tem Protivín a zhotovitelem Š+H Bohunice, s.r.o. 
Temelín

 a pověřuje
 starostu města podpisem tohoto dodatku

– souhlasí
 s  vypsáním výběrového řízení na  zajištění 

projektanta akce „Zateplení budovy ZŠ, výměna 
oken a vzduchotechnika“

 a souhlasí
 s obesláním těchto firem:
 1) A TEMPO s.r.o., O. Odstrčila 1155,  

 Č. Budějovice, IČ: 60875411
 2)  Ateliér LT s.r.o., Pekárenská 549,  

 Č. Budějovice, IČ: 25184920
 3)  PROGES s.r.o., Rudolfovská 202/88,  

 Č. Budějovice IČ: 47239620
– schvaluje
 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakáz-

ky s názvem „Pořízení dopravních automobilů 

pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Protivín 
– Krč, Záboří a Milenovice“

 a akceptuje
 nejvýhodnější nabídku podanou firmou SAP 

spol. s  r.o., Snět 24, 257  68 Dolní Krakovice 
s nabídkovou cenou 2.877.000,- Kč bez DPH

– souhlasí
 s  vypsáním výběrového řízení na  zakázku 

malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy MÚ 
Protivín, Masarykovo nám. 128“

 a stanovuje
 okruh účastníků, kterým bude zaslána výzva 

k podání nabídky:
 1) LEKO Protivín
 2) KOČÍ a.s. Písek
 3) Š+H Bohunice, s.r.o. Temelín

– souhlasí
 s  provedením rekonstrukce vnitřních prostor 

kabin FK Protivín v areálu fotbalového hřiště

v noci poškodil výlohu čerpací stanice 
v Protivíně. Kdosi do skleněné výplně 
prorazil otvor. Policisté případ prošet-
řují pro trestný čin poškození cizí věci.

Vytrhl mu peníze z ruky
 Ve zkráceném přípravném trestním 

řízení řešili protivínští policisté případ 
krádeže finanční hotovosti ze dne 9. 
června 2017. Podezřelý muž před 
bankomatem na protivínském náměstí 
dalšímu muži vytrhl z ruky bankovku 
v hodnotě 2000 korun a odjel. Policisté 
muži sdělili podezření ze spáchání 
trestného činu krádež.

Nechce se vystěhovat
 Sdělení podezření ze spáchání trest-

ného činu neoprávněný zásah do práv 
k domu, bytu nebo nebytovému 
prostoru si dne 10. června vyslechl 
muž z Protivína, který nevyklidil 
byt a oprávněnému majiteli brání 
v užívání nemovitosti. Muž měl dle 
vydaného usnesení byt opustit do 1. 
dubna, což neučinil a majitel se obrátil 
na policisty. Policisté případ zpracova-
li ve zkráceném přípravném trestním 
řízení.

Alkohol
 Řidič osobního automobilu značky Ci-

troen, který jel dne 2. června odpoled-
ne po silnici I/20 ve směru od Českých 
Budějovic na Písek skončil riskantní 
jízdu u policistů v Protivíně. Hlídka 
při kontrole zjistila, že nezodpověd-
ný muž usedl za volant pod vlivem 
alkoholu, nadýchal bezmála tři pro-
mile. Policisté řidiči na místě zadrželi 
řidičský průkaz a případ zpracovali 
ve zkráceném přípravném trestním 
řízení pro podezření ze spáchání 
trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.
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Chlaďař s dlouholetou praxí provádí montáže, 
opravy a revize klimatizací, tepelných čerpadel 

a veškerého chlazení.

Karel Pavelka, 
Hajská 6, Strakonice

Tel.: 731 823 813

První prázdninové pondělí proběhla na nádvoří kap-
lanky milá a hojně navštívená vernisáž výstavy obrázků, 
keramiky a textilních hraček a výrobků z rukou klientů 
sociálně-terapeutických dílen Horizont. Díla jsou pro-
dejná a jistě budou těšit mnohé z vás doma po dlouhý 
čas. (foto R. Lenemajer)

V prostorách Infocentra Protivín na vás čekají krásné 
fotografie Lucie Tušilové a Jiřího Kvasnovského. K vi-
dění je mnoho témat – koně, příroda, hasiči, letadla…

Srdečně všechny zveme na výstavy, které jsou k vi-
dění do konce prázdnin, k využití služeb Turistického 
informačního centra nebo přijďte „jen tak“.

Od května do konce září máme otevřeno denně 
od 9 do 17 hodin.

POZVÁNKY  
DO KAPLANKY

Upozornění 
pro návštěvníky
Ve dnech  
od 31. července  
do 11. srpna 2017
bude Městská  
knihovna Protivín  
uzavřena (dovolená).
Děkujeme za pochopení.

Šipkovaná s Pastelkou
Ve čtvrtek 29. června si rodiny z Pas-

telky a Zkrčci zahráli společně šipkovanou. 
Děti hledaly na cestě za pokladem indicie, 
podle kterých plnily nejrůznější úkoly 
v podobě her a vědomostních kvízů. O vy-
stopovanou odměnu se všichni spravedlivě 
rozdělili a vydařené odpoledne ukončili 
společným opékáním špekáčků.

Š. Fürstová Křečková

PI
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Zprávičky z modré mateřské školičky
V měsíci červnu už nám pomalu 

prázdniny klepou na dveře, ale my 
jsme se ještě vydali na výlety.

Třída Kuřátek a třída Včeliček se 
zajely podívat do Pohádkové kovárny 
v Selibově. Uvítala nás víla s vod-
níkem, který poté děti provedl celou 
kovárnou, kde se to hemžilo hastrmany 
a čerty. Po splnění čertovských úkolů 
jsme se dostali až do pohádkové dílny. 
Tam si každý vybral jedno sádrové 
zvířátko, které si sám namaloval. Než 
nám barva na zvířátkách zaschla, děti si 
pohladily opravdické pohádkové oslíky. 
Pak už jsme se pomalu pohádkovým 
bludištěm vydali zpět k autobusu. Ještě 
cestou bylo slyšet štěbetání o čertech 
a vodnících.

Zato třída Motýlků se vydala až 
do Českých Budějovic, a to do plane-
tária. Na úvod prohlídky jsme shlédli 
večerníček: „Jak Rákosníček předjížděl 
Velký vůz“. Poté jsme se přesunuli 
do planetária, kde se děti seznámily 
s objekty na obloze ve dne i v noci 
(Slunce, Měsíc, planety, hvězdy). Ak-
tivně byly zapojeny do vyhledávání 
souhvězdí.

Třída předškoláků se tradičně roz-
loučila s mateřskou školou předáním 
pamětních listů a drobných dárečků 
od pana starosty J. Hlaváče na Měst-
ském úřadě Protivín.

Předškoláky ale čekalo ještě jed-
no dobrodružství – „Kouzelná noc“. 
Všichni jsme se sešli v 18. hodin 
ve školce, kde byla pro děti připravena 
pohádková stezka. Na té musely plnit 

úkoly, za které získávaly klíče, kterými 
pak na konci cesty musely odemknout 
pomyslnou truhlu a vysvobodit zakletou 
princeznu. Statečně vše všichni zvládli 
a princeznu vysvobodili. Po slavnostní 
večeři si ještě děti zatančily a zazpívaly 
a pak už honem umýt, vyčistit zoubky 
a zalehnout do připravených postýlek. 
Ráno, po sladké snídani se už všichni 
těšili na ostatní kamarády.

Všem přejeme klidnou a pohodovou 
dovolenou plnou sluníčka a radosti.

Kolektiv 2. Mateřské školy Protivín

Stačí málo. Několik odvážlivců, 
trochu práce a několik skutečných 
osobností a setkání lidí obohatí zú-
častněné a zpříjemní běžné denní 
starosti. K takovéto kombinaci do-
šlo i 22. června v přírodním areálu 
Domu se zvláštním režimem (pe-
čovatelském) v Protivíně. Členové 
Protivínského vlastivědného klubu 
zde uskutečnili své 24. setkání. To 
bylo určeno i obyvatelům pečovatel-
ského domu, který byl i spoluorga-
nizátorem akce, stejně i milovníkům 
dobré písničky z celého města.

Písničky hrály a zpívaly paní uči-
telka Jana Horažďovská a Kristínka 
Nídlová. Paní učitelka Horažďovská 
mezi nás zavítala již potřetí. V jejím 
podání si zúčastnění s chutí zazpívali 
Protivínský zámek, Na břehu Blani-
ce… Slečna Kristínka Nídlová, stu-
dentka speciální pedagogiky na JU 
v Českých Budějovicích, si píše 
sama lyrické texty (má jich na 60), 
i hudbu. Hraje se skupinou „Sem 
Tam“. Ač 21letá, má již vydané své 
CD „Nač se hudby bát“.

Svým přirozeným vystupová-
ním, laděním svých písní i jejich 
interpretací si získala všech 22 zú-
častněných. Setkání bylo umocněno 
opékáním vuřtů, po více jak dvou 
hodinách se společnost rozcházela 
s otázkou: „Kdy to bude příště?“

Za PVK Věra Piklová

Letní setkání 
s písničkou

Foto: Radek Lenemajer
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
DEN BEZPEČNOSTI S HASIČI

V posledním školním týdnu se žáci  
1. i 2. stupně zúčastnili akce „Den bezpeč-
nosti s hasiči“ organizované HZS Jihočes-
kého kraje. V pondělí i v úterý se střídali 
na celkem osmi stanovištích, zaměřených 
na oblast ochrany obyvatelstva a IZS, do-
zvídali se nové informace, zopakovali si již 
nabyté vědomosti a plnili jednotlivé úkoly. 
Měli možnost si vyzkoušet, jak nelehká je 
práce hasičů, obléci si jejich výstroj i vý-

zbroj, zopakovali si nouzová telefonní čísla, 
zabalili evakuační zavazadlo a prohlédli si 
hasičské auto od kol až po střechu. Prostě 
pod vedením zkušených odborníků prožili 
hezké, naučné a zábavné dopoledne.

Touto cestou bych ráda poděkovala 
všem členům HZS za ochotu, organizaci, 
vstřícnost a trpělivost a věřím, že se všichni 
budeme těšit na příští společnou akci.

Za ZŠ Protivín Zuzana Křišťálová

Letošní rok jsme se se třídou 7. B do-
mluvili, že vyrazíme na Vysoký Kamýk, 
společně s paní učitelkou Houdkovou 
a panem učitelem Novákem. Vyrazili jsme 
okolo osmé hodiny od naší školy do Krče, 
kde čekali někteří žáci, pak jsme v cestě 
dále pokračovali. Chvílemi jsme bádali, 
zda jdeme po správné cestě, a zabloudili 
jsme. Když se potvrdilo, že jsme zablou-

VÝLET NA VYSOKÝ KAMÝK

dili, zjistilo se, že musíme jít lesem. Cesta 
lesem byla trnitá, ale nakonec jsme na místo 
dorazili. Odměnili jsme se opékáním buřtů 
a hezkým výhledem z rozhledny. Cesta zpět 
byla taktéž trochu nejistá, ale domů jsme 
došli ve zdraví. Ušli jsme celkem asi 22 
kilometrů. Výlet se všem líbil a už se těšíme 
na další v osmé třídě.

 K. Štětinová, D. Zelinská

Ve středu 31. května se žáci devátých 
ročníků vydali na exkurzi do Prahy. Při 
první části exkurze se žáci rozdělili na dvě 
skupiny. Jedna skupina se vydala na Žiž-
kovský televizní vysílač, odkud měla krásný 
výhled na Prahu. Druhá skupina se vydala 
na průzkum do České televize na Kavčích 
horách. Žáci mohli být přítomni při natáčení 
Kouzelné školky, vyzkoušet si sami ovládat 
kameru nebo zkusit vystupování v televiz-
ních zprávách. Byla také možnost nahléd-
nout do všech televizních studií a do dílen. 
Druhá část exkurze vedla do Muzea policie 
ČR. Žáci byli seznámeni s vyřešenými 
i nevyřešenými případy v oboru krimina-
listiky. Největší úspěch měl případ Otýlie 
Vranské, dodnes nevyřešen, nebo brutální 
vrah Straka, tzv. spartakiádní vrah. Exkurze 
končila na Vyšehradském hřbitově, kde 
žáci hledali pomníky slavných osobností. 
Exkurzi si všichni užili a určitě si odnesli 
nová poznání.

E. Králová, 9. B

EXKURZE DO PRAHY

 suchá a mokrá pedikúra 

 masáže, parafínové zábaly 

 mobilní pedikúra 

Věra Votíková
Mokrého 171, Vodňany

(60 m od náměstí – u Pekárny Kodádek)

tel. 724 410 007
PI
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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 13. srpna v 16 hodin film USA
JÁ, PADOUCH 3

Animovaná komedie. Mimořádně úspěšný film. Je dobré být zlý. Bývalý padouch 
Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, 
a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespo-
kojenější s tím, že už páníček není zlý…
Mládeži přístupný, dabováno, 96 minut, vstupné děti 100 Kč / dospělí 120 Kč

neděle 13. srpna v 19 hodin film Francie / Belgie
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME

Komedie. Vzpomínáte na nekorektní francouzskou komedii Co jsme komu udělali? 
Další bláznivá komedie od režiséra a scénáristy Philippe de Chauveron. V hlavní roli 
opět ztřeštěný Christian Clavier jako Jean-Etienne Fougerole – osobnost literární scény. 
Po boku bohaté manželky je dokonale odtržen od reality, což se mu stane osudným, 
když v televizní debatě propaguje svůj nový román…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 92 minut, vstupné 110 Kč

středa 16. srpna v 19 hodin film ČR
SVĚT PODLE DALIBORKA

Dokument. Domácí filmová událost letní sezóny. Svět podle Daliborka je filmový 
portrét autentického českého muže z Prostějova, kterého štáb režiséra Víta Klusáka 
sledoval po dobu dvou let (2015 – 2016). Dalibor K. (37) pracuje jako lakýrník, točí 
amatérské horory, skládá naštvané písně, maluje a je neonacista. Blíží se mu čtyřicítka, 
ale stále bydlí se svojí mámou Věrou (63). Nesnáší svoji práci, Cikány, Židy, uprchlíky, 
homosexuály, Merkelovou, pavouky a zubaře.
Mládeži od 12 let přístupný,105 minut, vstupné 100 Kč

pátek 18. srpna v 19 hodin film USA
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET

Akční/dobrodružný/sci-fi. 28. století, dosud známý vesmír. Valerian a Laureline jsou 
zvláštní vládní agenti, kteří mají na starost udržovat pořádek v lidských vesmírných 
teritoriích. Ve své práci patří k absolutní špičce. Valerian má se svou parťačkou víc 
než jen kolegiální záměry. Milostné návrhy směřované k Laureline však spolehlivě 
likviduje jeho nevalná pověst ohledně žen a vztahů. Přesto, nebo možná právě proto, 
tvoří dokonalý tým.
Mládeži přístupný, dabováno, 137 minut, vstupné 110 Kč

neděle 20. srpna v 16 hodin film USA
EMOJI VE FILMU

Animovaný. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, 
ve které žijí vaši oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Každý z Emoji 
má jen jeden výraz, až na smajlíka jménem Gene, který má výraz vícevýznamový. To 
je ovšem problém, a tak se Gene rozhodne stát „normálním.“ Předfilm „Mazlíček“.
Mládeži přístupný, dabováno, 91 minut, vstupné děti 130 Kč / dospělí 150 Kč

neděle 20. srpna v 19 hodin film ČR / Slovensko / Dánsko
PO STRNIŠTI BOS

Komedie/drama. Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák 
za války na venkově. Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě, které rodiče střeží 
víc, než je zdrávo. Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe; o pár let později, než 
se odehrává příběh filmu Po strništi bos, se odvíjí jejich poválečný život na pražském 
předměstí ve snímku Obecná škola. Nyní jsme však v období Protektorátu, kdy je Edova 

rodina donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Rozměry válečného 
konfliktu, který rodině obrátil život naruby, vnímá chlapec milosrdnou dětskou optikou, 
jež nabízí hlavně prostor pro tajuplná dobrodružství. Hrají: O. Vetchý, T. Voříšková, A. 
Grec, J. Tříska, O. Kaiser, Z. Svěrák a další.
Mládeži přístupný, 111 minut, vstupné 130 Kč

středa 23. srpna v 19 hodin film ČR / Slovensko / Itálie
KŘIŽÁČEK

Drama získalo na 52. ročníku MFF Karlovy Vary Křišťálový glóbus, hlavní cenu pro 
nejlepší film. Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka (Karel Roden), se jednoho dne 
obléká do brnění a utíká z domova v touze dosáhnout Svaté země. Samota, klopýtání 
přes kořeny a překonání strachu ze tmy neznaje však směru cesty, brzy se ztrácí. Zoufalý 
otec se vydává po stopách zmizelého synka.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 100 Kč

pátek 25. srpna v 19 hodin film USA
TEMNÁ VĚŽ

Akční/dobrodružný/fantasy. Existují i jiné světy než tyto. Ambiciozní a rozsáhlý 
příběh od St. Kinga, jednoho z nejuznávanějších světových autorů, se konečně dostává 
na filmová plátna. Roland Deschain (I. Elba), poslední z řádu rytířů, vede odvěkou bitvu 
s Walterem O‘Dimem, známým též jako Muž v černém (Matthew McConaughey) a je 
odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věže, která svou existencí drží pohromadě 
celý vesmír.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 91 minut, vstupné 120 Kč

neděle 27. srpna v 16 hodin film Kanada / USA
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2

Animovaný. Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými přáteli 
zabránit starostovi Oakton City zbourat jejich domov kvůli plánované výstavbě 
pochybného zábavního parku.
Mládeži přístupný, dabováno, 92 minut, vstupné děti 120 Kč / dospělí 130 Kč

neděle 27. srpna v 19 hodin film Španělsko
ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA

Komedie/drama. Po 2. sv. válce se do fašistického Španělska začínají sjíždět filmaři. 
I přes vládu pevné ruky generála Francisca Franca tu nacházejí zázemí a skvělé loka-
ce, ve kterých mohou natočit velkolepý film o královně Isabele. Jedinou skutečnou 
hvězdou je však jen Macarena Granada (Penélope Cruz), která několik let trávila 
v Hollywoodu…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 128 minut, vstupné 110 Kč

středa 30. srpna v 19 hodin film USA
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ

Akční/ sci-fi. Vůdce Autobotů Optimus Prime zmizel. Světem zmítá zuřivá válka 
mezi lidmi a ostatními Transformery. Film, který navazuje na čtvrtý díl, nemohl mít 
beznadějnější výchozí situaci. Režisér stále velmi úspěšné série M. Bay tvrdí, že pátý 
díl je poslední, a proto chce odejít s pořádným „ohňostrojem“.
Mládeži přístupný, dabováno, 105 minut, vstupné 100 Kč



PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
internetový předprodej: www.mujbijak.cz

telefony: 382 251 806, 382 251 996
e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz

úterý 31. října v 19.30 hodin
Dům kultury Protivín

Vstupné: předprodej 280 Kč/ na místě 330 Kč

Dům kultury Protivín
čtvrtek 5. října v 19.30 hodin

T. Williams: Báječná neděle v parku
Cituplná komedie v podání divadla KALICH. Z veliké vášně 
a touhy po štěstí se v žáru horkého dne proplétá příběh čtyř  
ženských hrdinek.
Účinkují: S. REMUNDOVÁ, L. ŽÁČKOVÁ, B. MUNZAROVÁ, 
I. JANŽUROVÁ
Vstupné: předprodej 280 Kč / na místě 330 Kč
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Ve čtvrtek 25. května si Protivínský 
vlastivědný klub přichystal besedu na té-
ma „Legionáři“ ke stému výročí bitvy 
u Zborova. Slovem legie jsou označovány 
zahraniční jednotky složené z Čechů a Slo-
váků, z řad dobrovolníků, krajanů a posléze 
i zajatců či zběhů, kteří bojovali v armádě 
do té doby ještě neexistujícího státu.

Kromě např. známé roty „Nazdar“ 
ve Francii (rozptýlené po bitvě u Arrasu 
do dalších částí Cizineckých legií) bojovali 
od počátku války Češi (dobrovolníci, či 
zběhové) i v Itálii a Srbsku. V Itálii byly 
povoleny dobrovolnické oddíly v roce 1917, 
o rok později jsou nasazeny do bojů, zejmé-
na na Piavě. V Rusku se prvním známým 
praporem stala Česká družina, sestavená 
z dobrovolníků (krajanů na Ukrajině). Jed-
nání o zřízení jednotek z řad zajatců a zběhů 
bylo zdlouhavé, jednat s carem přijel i bu-
doucí prezident Tomáš Garrigue Masaryk. 
Po svržení carismu získávají legionáři 
od Prozatímní vlády podporu. 2. července 
1917 se v bitvě u Zborova legionáři posta-
rali o úspěšnou ofenzívu. Je to bitva, která 
vstoupila do dějin jako bitva Čechů proti 
Čechům. Jak vzpomínal jeden z besedují-
cích na vyprávění svého předka, stalo se, 
že na sebe u zákopů, po útoku na bodáky, 
narazili známí ze stejného města. Na počest 
Zborova se 2. červenec slaví jako Den čes-
koslovenské lidové armády. Po bolševickém 
převratu a podepsání separátního míru byli 
legionáři nuceni se stahovat na východ přes 
transsibiřskou magistrálu do Vladivostoku 
(známé jsou bitva u Bachmače, či Čeljabin-
ský incident). Legie obsadily po bojích 
s bolševiky v podstatě celou transsibiřskou 
magistrálu. Nakonec se stáhly a ve Vla-
divostoku se jim podařilo ve 40 lodních 
transportech přesunout mezi lety 1919 – 
1920 do Evropy.

23. setkání Protivínského vlastivědného klubu

Československá obec legionářská u příle-
žitosti výročí vzniku legií přistavuje na mno-
ha místech naší země Legiovlak. Účastníci 
besedy se dozvěděli, jak vypadalo vybavení 
legionářského vlaku těplušky či zdravotní-
ho a obrněného vagonu. Připomenuta byla 
i legionářská literatura, z níž byla zmíněna 
díla Medkova, či F. Langera, z jehož knihy 
„Pes druhé roty“ byla parafrázována ukázka, 
a přečteny byly i Radovy básně. V závěru 
přednášky byli představeni jednotliví pro-
tivínští legionáři. Protivíňáci bojovali jak 
ve Francii, Rusku, tak i v Itálii, kde jich bylo 
zdaleka nejvíc. Na tablu je jich celkem 43. 
Jeho kopii nalezneme v protivínském Památ-

níku, stejně tak i prapory legionářů. V závěru 
nebyl opomenut ani pomník na náměstí, kde 
jsou vytesána jména našich legionářů. Je 
zde i prsť země od Zborova, po jejíž historii 
pátráme. Účastníci besedy se poté vzájemně 
svěřovali se vzpomínkami na své předky, ať 
již na ty bojující za ještě neexistující stát či 
na ty za Rakousko – Uhersko. Pro srovnání 
proběhlo i improvizované hlasování, kdo měl 
koho na které straně.

V souvislosti s legionáři byla v době 
besedy aktuální Muzejní noc s legionáři 
v Prácheňském muzeu, která byla napláno-
vána na 3. 6. 2017.

Za PVK Petra Čecháčková

Pro dospělé:
Táňa Keleová-Vasilková: Okénko do snů 
– svět tří generací žen, svět bez mužů… 
a přece s nimi
Bernard Minier: Zkurvenej příběh – 
šestnáctiletý Henry se po vraždě své 
přítelkyně dostane do centra pozornosti 
všech obyvatel ostrova. Je právě on pacha-
telem vraždy?
Kateřina Petrusová: Pekáč buchet – ona 
redaktorka ženského časopisu, on adre-
nalinový sportovec. Je vůbec možné, aby 
dva takto rozdílné světy fungovaly společně?
Alena Jakoubková: Kdo jinému jámu kopá 
… sám do manželství padá – život umí být 
nevyzpytatelný a pestrý
J. D. Robb: Smrtící sliby – záhadný případ 

Novinky
městské
knihovny

Evy Dallasové, nebezpečí číhá v minulosti
Kateřina Petrusová: S hlavou v pejru – 
stačí okamžik a váš život může být vzhůru 
nohama
Denisa Prošková: Ukradli mi kabelku – 
více než šedesát fejetonů pro ty, kteří občas 
ztrácejí PINy, hesla i nervy a sem tam se 
hádají s těmi, které nejvíc milují
Peter May: Černé světlo – souvisí nějak 
Enzovy osobní strasti s šestnáct let starou 
vraždou mladého prostituta?
Anna Bolavá: Ke dnu – román volně 
navazuje na prvotinu Do tmy, za niž autorka 
obdržela roku 2016 Magnesii Literu za prózu
Richard Uher: Vyberte si, prosím… – 
písecký spisovatel si k životnímu jubileu 
nadělil čtvrtou knihu, kde zachytil příběhy 
místních postav a postaviček i setkání se 
zajímavými lidmi spojenými s Pískem
Martina Málková: Dvojitý gambit – 
sedmačtyřicetiletá žena po letech narazí 
na svůj platonický idol z dob dospívání
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej V. – 
za časů Ladislava Pohrobka
Jan Bauer: Evangelium Máří Magdalény 
– další z románů známého autora
Ludmila Vaňková: Život na rozhraní věků 
– vlastní životopis autorky

Danielle Steel: Společný byt – osudy čtyř 
žen žijících ve společném bytě
Danielle Steel: Kouzlo – každý během Bílé 
večeře zažije něco zázračného
Paula Hawkins: Do vody – od autorky 
fenomenální Dívky ve vlaku
Alena Jakoubková: Dobrý manžel…, který 
nemlsá – měla se stát lékařkou, ale vzepřela 
se rodinné tradici
Vlastimil Vondruška: Intimní historie 
od antiky po baroko – každodenní život 
lidí už od starověku
Pavel Kosatík, Michal Kolář: Jan Masaryk 
– pravdivý příběh – zdá se, že k portrétu 
tohoto muže už není co dodat, ale autoři nás 
přesvědčují o opaku
Radka Třeštíková: Osm – partnerské 
a rodinné vztahy s detektivní zápletkou
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 23 – zají-
mavá místa v Česku
Iveta Toušková: Toulavá kamera 24 – co 
dodat?
Josef Bernard Prokop: Karel IV. Tajný 
deník
Josef Bernard Prokop: Karel IV. Císař 
a císařovna
Josef Bernard Prokop: Karel IV. Císař 
a synové
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Sbor dobrovolných hasičů  
Pivovaru Protivín 

pořádá setkání bývalých 
dlouholetých zaměstnanců pivovaru.

Kdy?  23. 9. 2017 ve 14 hodin
Kde? V klubu „Na bednárně“
Vstupné: 50,- Kč (na hudbu)

Budou promítnuty snímky  
a záběry ze soukromých archivů 

členů sboru. 
Poté volná zábava.

Těšíme se na setkání.
Jaroslav Doubek,

starosta sboru

Ve dnech 19. a 21. června se 
v obřadní síni Městského úřa-
du Protivín konalo slavnostní 
rozloučení dětí s mateřskou 
školou. Starosta města Jaromír 
Hlaváč dětem popřál hodně 
úspěchů ve škole a předal jim 
pamětní list spolu s malým 
dárkem. Kulturní program si 
pro děti připravil pěvecký sbor 
ZŠ Protivín pod vedením pa-
ní učitelky Lenky Přástkové. 
Na kytaru je doprovázel pan 
učitel Michal Novák.

Foto J. Mošovská
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Josef Bernard Prokop: Václav IV. Tajná 
kronika velké doby malého krále
Josef Bernard Prokop: Zikmund Lucem-
burský Tajné vzpomínky sepsané po vzoru 
císaře Karla, mého milovaného otce
Roman Cílek: Bičování mrtvého koně – 
česká detektivka
Jaroslava Černá: Sekaná s malinama – 
lehce erotický román s neřešitelnou krimi 
zápletkou a svěžím humorem
Alena Jakoubková: Chceš-li s mužem 
býti … musíš s ním i výti …? – příběh 
o nešťastném manželství, z něhož zdánlivě 
není úniku
Jan Bauer: Smrt na Karlštejně – detektivní 
román z doby vlády Václava IV.
Kateřina Janouchová: Bosá dívka – 
švédský rodinný thriller
Shari Lapena: Manželé odvedle – lidé jsou 
schopni téměř všeho
Stanislav Češka: Smrt poctivého lichváře 
– česká detektivka
Jo Nesbo: Žízeň – další z kriminálních 
příběhů s vrchním komisařem Harrym 
Holem
C. D. Payne – Dědictví aneb jak Helena 
ke štěstí přišla – cesty osudu jsou nevyzpy-
tatelné a nikdy nevíte, co vás čeká za příštím 
rohem

Pro děti:
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 
Všechna sláva …

Novinky
městské
knihovny Ve čtvrtek 15. června přivítal starosta města Jaromír Hlaváč další nové občánky Protivína.

Foto 1 • Zleva: Martina a Jan Kristián Šubovi s dcerou Denisou, Dagmar Zárubová a Marek 
Patka se synem Markem, Jana Šimánková a Jiří Bízek s dcerou Eliškou, Veronika a Petr 
Bízkovi se synem Janem, Markéta Lišková a Josef Souhrada s dcerou Annemarií.

Foto 2 • Zleva: Jana Horažďovská a Petr Němec se synem Denisem, Ludmila a Ladislav 
Čadkovi s dcerou Terezou, Ivana Tomanová a Lukáš Pícha se synem Lukášem, Monika 
a Michal Skalkovi se synem Filipem, Lucie Brůžková s dcerou Štěpánkou, Veronika Vo-
týpková a Tomáš Köhler se synem Christianem

Foto J. Mošovská

Foto 1

Foto 2

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

 27. 6. syn Ondřej
 Tereze Malečkové z Protivína

 29. 6. syn Václav Šupitar
 Janě Hanušové z Protivína

 30. 6. dcera Adéla Trymlová
 Aleně Pártlové z Protivína

ZEMŘELI
 22. 6. Josef Houdek

 91 let, Protivín
 29. 6. Jaroslav Bízek

 70 let, Protivín
 3. 7. Anna Mikšíčková

 66 let, Protivín
 3. 7. Jaroslav Brůžek

 56 let, Protivín

Vylepšení 
v městské 
knihovně
Víme o tom, že 
výstup do dru-
hého patra není 
pro vás – čtená-
ře, zejména ty dříve narozené, 
úplně ideální. Abychom vám 
cestu k nám zjednodušili, vy-
tvořili jsme v mezipatře malý 
odpočinkový koutek, kde si 
můžete oddechnout, než zdo-
láte těch našich dvaatřicet 
schodů.

A dále jsme díky technickým 
službám a zejména šikovným 
rukám pana Josefa Brůžka 
rozšířili počet regálů na knihy, 
které nám umožní pohodlnější 
a přehlednější uspořádání kniž-
ního fondu.
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První týden v červenci patří vždy 
naším cyklotoulkám. Letos nás zlákaly 
východní Čechy.

V neděli ráno jsme nasedly v Protivíně 
do vlaku a v odpoledních hodinách jsme už 
obdivovaly krásy Podkrkonoší. Z nádraží 
v Malých Svatoňovicích jsme sjely do Bat-
ňovic, kde jsme měly zajištěné ubytování. 
Apartmán v rodinném domku nás nadchl 
také vidinou každodenního koupání v krytém 
bazénu.

V pondělí jsme nechaly kola odpočívat 
a vlakem jsme se dovezly do Adršpachu. Té-
měř celý den jsme se procházely ve skalním 
městě a kochaly se krásou skalních útvarů. 
Z výšky na nás shlíželi Milenci, nejvyšší 
a nejznámější skalní útvar v Adršpašských 
skalách. Výška celého souskalí je skoro sto 
metrů. Viděly jsme také Slony, Homoli cukru, 
Džbán, Eliščinu věž a různé další kamenné 
výjevy podle představivosti a fantazie kaž-
dého návštěvníka. Na to všechno z výšky 
dohlíželi Starosta a Starostová. Odměnou 
za zdolání náročnějších úseků byly krásné pa-
noramatické vyhlídky. Na zpáteční cestě jsme 
se zastavily v Teplicích nad Metují, kde jsme 
měly poslání – najít a pozdravit bratra Anežky 
Hanzlíkové. To se nám povedlo a úkol byl 
splněn. Po občerstvení v místní cukrárně 
jsme se vrátily vlakem do Malých Svatoňovic 
a odtud pěšky dva kilometry do Batňovic, kde 
nás čekalo osvěžení v bazénu.

Další den jsme konečně vyjely na kole. 
V plánu bylo Babiččino údolí. Z důvodu 
velkého provozu do Úpice jsme zvolily 
delší cestu přes vrch Kvíčala. Kvíčala nám 
dala hned po ránu pěkně do těla. Ani krásný 
výhled do údolí nevynahradil vynaloženou 
dřinu. Na cyklostezce do Ratibořic nás 
čekala nepříjemná nástraha. Most přes Bílý 
potok byl z důvodu rekonstrukce uzavřen 
a objížďkou bychom najely dalších asi 
deset kilometrů. Při bližší obhlídce Věra 
prohlásila: „Děvčata, to dáme.“ Přechod 
byl kaskadérským a trochu nezodpovědným 
kouskem, ale daly jsme to! V Babiččině údolí 
už na nás čekala babička se svými vnoučaty 
a u splavu místo jedné bláznivé Viktorky nás 
sedělo hned šest. V Ludrově mlýně jsme se 
ob čerstvily. Ochutnaly jsme krajové staročes-
ké speciality. Po chlebové placce s kyselým 
zelím a škvarky přišla k chuti káva a koláče 
paní mlynářky. Mile nás překvapily krásně 
upravené interiéry ratibořického zámku. 
Další cesta nás zavedla do České Skalice, kde 
jsme si prohlédly muzeum Boženy Němcové 
a Barunčinu školu na náměstí. Pokračovaly 
jsme kolem vodní nádrže Rozkoš až do No-
vého Města nad Metují. Mají tu krásné 
náměstí i zámek, který jsme si vzhledem 
k pozdní hodině mohly prohlédnout jen zven-
ku. Zpáteční cestu jsme z časových důvodů 
zvolily vlakem.

Ve středu nás čekala delší a náročnější 
cyklotrasa. Chtěly jsme navštívit přehradu 
Les království, která nebyla přímo na trase 
do Dvora Králové. Po delším kufrování v lese 
jsme ji nakonec našly (a vyplatilo se to – je 
opravdu krásná). Bohužel jsme nestihly ná-
vštěvu v ZOO. Ve Dvoře Králové jsme najely 
na cyklostezku Labská cesta, která vede přes 
Kuks. Tady jsme obdivovaly majestátnost 

Cyklorafandy tentokrát ve východních Čechách

hospitalu Kuks, sochy Neřestí a Ctností i vel-
kou bylinkovou zahradu. Pak ještě kousek 
do Jaroměře a odtud vlakem domů.

Ve čtvrtek jsme se rozhodly pro autobu-
sový výlet do Pece pod Sněžkou. Po dvou-
hodinovém čekání ve frontě na lanovku jsme 
vyjely za třináct minut na Sněžku. Počasí 
nám celkem přálo, i přes davy lidí jsme si 
nejvyšší bod České republiky vychutnaly. 
Byl to hezký den bez kol.

V pátek ráno nás probudila bouřka se 
silným deštěm. Plánovaný výlet do Náchoda 
a Polska jsme prozatím odložily. Dopoledne 
jsme využily k vycházce do Malých Svato-
ňovic a konečně jsme si prohlédly Muzeum 
bratří Čapků. U kávy jsme se setkaly se 
známými tvářemi. Byli to cyklisté z Tábo-
ra. Po obědě se vyčasilo a my jsme vyjely 
na plánovaný výlet do Náchoda. Po cestě 
jsme projížděly malebná městečka jako 
Rtyně v Podkrkonoší, Červený Kostelec, 
kde je domeček, ve kterém krátkou dobu 
žila Božena Němcová se svojí rodinou. 
Minuly jsme vojenský hřbitov z roku 1866, 
a už nás vítal Náchod. Náchod má nejen 
krásný zámek, který jsme si prohlédly, 
ale i dvě nové pěší zóny se zvonkohrou. 
Obě ústí na náměstí, kde už nás „čekal“ 
Josef Škvorecký sedící na lavičce. Co nás 
překvapilo, ovšem nemile, byl areál Tepny 
Náchod, dříve velké továrny na ložní prádlo. 
Budova je ve zuboženém stavu, rozbitá ok-
na, pobořené okolní budovy a celý areál je 
zarostlý vysokou trávou. Jediné, co továrnu 
ještě připomíná, je obrovský nápis na střeše 
budovy. V podvečer znovu začalo pršet, pro-
to jsme od jízdy do Polska upustily a jeho 
krásy nám tak zůstaly utajeny.

Sobota byla dnem návratu domů. Roz-
hodly jsme se dojet do Jaroměře vlakem, 
a aby kola nezahálela a my také, jely jsme 
po Labské cestě přes Hradec Králové až 
do Pardubic. Cesta kolem Labe nám krásně 
uběhla a za čtyři hodiny už nás vítala Ku-
nětická Hora a po ní už Pardubice. Odtud 
už jsme jely pouze vlakem přes Prahu až 
do Protivína.

Najely jsme bez sebemenšího úrazu a de-
fektu dvě stě kilometrů a spoustu dalších jsme 
našlapaly pěšky. Cestování vlakem s kolem 
je pro nás rok od roku náročnější. Častěji 
nám s nakládkou a vykládkou pomáhají 
ženy než muži.

Přejeme všem čtenářům krásné léto 
a pěknou dovolenou.

CYRA

Za podpory TJ Sokol Krč se na míst-
ním fotbalovém hřišti odehrál v neděli 
18. června Dětský sportovní den. Děti 
na jednotlivých stanovištích plnily sportovní 
disciplíny, za které získávaly odměny. Nej-
více se osvědčila dlouhá překážková dráha, 
kterou si užívali i ti nejmenší. Počasí bylo 
po celou dobu příjemné, někteří účastníci 
si tedy stanoviště prošli hned několikrát. 
Věk nejmladšího sportovce byl 22 měsíců, 
nejstaršího pak 39 let. Děkujeme tímto 
dobrovolníkům, kteří na akci vypomáhali, 
za dárečky Lékárně U Palmy a panu Pla-
chému za zmrzlinové dobroty.

Šárka Fürstová Křečková

Sportovní den v Krči
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TK Protivín – Jiskra Bechyně C 5:4
Opět v plné sestavě jsme chtěli vyhrát nad 
dosud neporaženým týmem soutěže, což 
se po dramatickém závěru podařilo. Důle-
žitý bod z dvouhry přidal Jaromír Hlaváč, 
závěrečné napínavé pánské čtyřhry při-
nesly více štěstí pro náš tým a zaslouženě 
jsme vyhráli celý zápas 5:4.

Černý – Novák 6:1 6:2

Hejsek – Fiala 3:6 6:7

Hlaváč – Sabo 7:5 7:5

Bečvář – Wágner 6:7 1:6

Šípová – Folprechtová 6:2 6:0

Kubičková – Lišková 0:6 4:6

Šípová/Färberová –  
Folprechtová/Lišková 2:6 3:6

Hejsek/Hlaváč – Sabo/Wágner 7:5 7:6

Černý/Kubička – Fiala/Novák 6:3 4:6 1:0

TK ZVVZ Milevsko B – TK Protivín 6:3
K zápasu jsme museli cestovat bez kapi-
tána týmu Aleše Černého, přesto jsme 
chtěli bodovat proti poslednímu týmu 
soutěže. Milevsko hrálo první část soutě-
že v oslabené sestavě z důvodu maturit, 
ale na náš zápas už byli v plné síle, což se 
na antukových dvorcích projevilo.

Němeček – Hejsek 6:7 1:6

Beran – Hlaváč 6:2 6:2

Kníže – Bečvář 6:0 6:0

Pecháček – Řezáč 6:4 1:6 6:3

Maťhová – Šípová 4:6 4:6

Kalinová – Kubičková 
nehráno, bod Protivín

Maťhová/Křížová –  
Kubičková/Bečvářová 6:1 6:2

Beran/Kníže – Hejsek/Hlaváč 3:6 6:1 1:0

Radosta/Pecháček –  
Kubička/Řezáč  6:2 6:2

TK Protivín – TK Prachatice 2:7
Ve  slabší sestavě jsme přivítali aspiranta 
na postup z Prachatic. Průběh zápasu byl 
jednoznačný, dobrý výsledek uhrála jen 
Bára Šípová a  pár Hlaváč/Řezáč, v  ostat-
ních zápasech byl soupeř jasně lepší.

Hlaváč – Wagner 2:6 0:6

Bečvář – Prošek 3:6 1:6

Řezáč – Šána 3:6 2:6

Benák – Kutlák 2:6 2:6

Tenisový klub Protivín
Šípová – Baierová 6:1 6:2

Černá – Trčková 0:6 2:6

Bečvářová/Kubičková –  
Baierová/Trčková 1:6 1:6

Hlaváč/Řezáč – Wagner/Lang 6:2 6:2

Černý/Kubička – Prošek/Kutlák 4:6 6:7

Tabulka po 7. kolech soutěže

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body v tabulce

1. TK Prachatice z.s. 5 2 12

2. LTC Český Krumlov B 4 3 11

3. Jiskra Bechyně C 4 2 10

4. SKT Planá nad Luž. B 4 2 10

5. TK Strakonice C  4 2 10

6. TJ Lokomotiva Veselí nad Luž. 3 3 9

7. TK Protivín z.s.  2 4 8

8. TJ Blatná  1 5 7

9. TK ZVVZ Milevsko B  1 5 7

Závěr soutěže se odehraje v září. Dne 
2. září cestujeme do Českého Krumlo-
va a  soutěž uzavřeme doma v  sobotu  
9. září od 9 hodin.

Info k Tenisovému klubu Protivín najdete 
na internetu – www.tkprotivin.cz.

Článek připravil Jiří Hejsek

V sobotu 3. června naši nejmenší 
svěřenci předvedli své umění na Dětském 
dnu, pořádaném na hřišti FK Protivín. 
Pod vedením Miroslava Plundricha ukázali 
secvičenou sestavu, ve které byly ke zhléd-
nutí mimo technických sestav, kopů a pře-
rážecích technik také souboje v chanbaře. 
Chanbara je nová disciplína v ČR původem 
z Japonska, která vychází ze samurajské tra-

TAEKWONDO BAVILO DĚTI NA DĚTSKÉM DNU
dice. Jak bylo již řečeno před vystoupením 
na hřišti, tak náš oddíl by rád zařadil výuku 
této disciplíny u nás v Protivíně.

Pokud vás naše ukázka zaujala a chtěli 
byste si vyzkoušet Taekwondo WTF či 
Chanbaru, přijďte na naše tréninky, které 
jsou tradičně v pondělí a pátek od 15.30 
do 17 hod. Rádi vás mezi sebou přivítáme.

MP a JK
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Fotbalové informace
Poslední utkání sezóny: 
„A“: FK Protivín – SK SIKO Čimelice 1:1 (0:0)
Gól: 91. minuta Vojík
Protivín: Hanus – Vojík, Rothbauer, J. Mikulenka, 
Zach – Růžička, Z. Vorel, R. Vojta, Fiala (72. Chalupa) 
– Moravec, J. Vorel.
Juraj Kobetič: „Taktická bitva, nikdo nechtěl riskovat 
chybu, proto minimum šancí. Druhé dějství narušila 
trošku náhodná branka v naší síti. Musím uznat, že 
soupeř byl jistější na míči a přes jeho obranu se těžko 
postupovalo. Museli jsme ale do ofenzívy, soupeř mohl 
rozhodnout, náš gólman skvěle zasáhl, a tak jsme 
po závěrečném chtění bodu na něj dosáhli. Pro nás 
skvělá remíza.“
FK Jindřichův Hradec – FK Protivín 2:0 (2:0)
Protivín: Hanus – Vojík, Rothbauer, J. Mikulenka, 
Zach – Chalupa (V. Mikulenka), Z. Vorel, R. Vojta, 
Fiala – Sládek (Burda), J. Vorel
Nejlepší hráči: Koutný, T. Šenkýř – Hanus
Juraj Kobetič: „Poslední zápas v sezóně s torzem 
zdravých hráčů jsme nesehráli špatně. Soupeř byl lepší, 
vedl, přidal pojistku z penalty, ale my hned vzápětí 
kontrovali pouze do tyče. Branka by nám pomohla 
a mohli jsme bojovat o remízu“.

TRENÉR JURAJ KOBETIČ POSKYTL ROZHO-
VOR ČASOPISU JIHOČESKÝ FOTBAL
Dlouhých devět let museli v Protivíně čekat na návrat 
mezi nejlepší mužstva v kraji. V minulém ročníku 
projeli svěřenci Juraje Kobetiče A třídou jako nůž 
máslem a z nováčkovského nadšení těžili i v podzimní 
části, v níž po přezimování patřili k největším překva-
pením. Za celý rok 2017 prohráli pouze čtyřikrát. Jaro 
sice až tak slavné nebylo, ale i tak splnili Protivínští 
předsezonní plán.
„Kvalitu z podzimu jsme potvrdili jen v pár utkáních,“ 
uvědomuje si kouč Kobetič.
Jste spokojený s umístěním nebo jste očekával víc?
Jsme i nejsme spokojeni. Po povedeném podzimu jsme 
chtěli zůstat ve špičce, no nepovedlo se, proto nespoko-
jenost. Před začátkem soutěže bychom 8. místo brali, 
tak spokojenost.
Jaké byly plány po podzimu? Skvělé čtvrté místo 
vám dalo klid do jarních odvet.
Chtěli jsme se prezentovat kvalitními výkony, všechno 
po zimní přípravě bylo v pořádku, i první 3 utkání se 
vcelku povedla, získali jsme 6 bodů. Pak nastal útlum, 
tréninkový proces nebyl úplně v pořádku a odrazilo 
se to na našich výsledcích. Chvíli nám trvalo, než se 
z toho vyhrabeme, přišla zranění, smolné okamžiky, 
ale závěr už byl lepší. Kvalitu z podzimu jsme potvrdili 
jen v pár utkáních.
Co vás během sezony nejvíce trápilo?
Tréninkový proces nebyl vždy takový, jaký jsem si 
představoval. Přístup v utkáních ale byl v pořádku. 
U mužstva jste byl první sezonu. Jak se za svým 
působením ohlížíte?
U mužstva jsem již 4,5 sezony. Ohlížím se pořád a je 
co zlepšovat z mojí strany.
Kdo tým v sezoně táhl, kdo byli ti lídři, na které jste 
se mohl spolehnout?
Na hodnocení mužstva jsem jmenoval jména, Zbyněk 
Vorel, Jaromír Vorel, Jan Moravec, Ondřej Prášil, 
Radek Vojta. Oporou byl i Marek Hanus v bráně.
Který zápas byste vybral za nejvydařenější a který 
se naopak vůbec nepovedl?
Top zápas jsme odehráli doma proti Katovicím, kdy 
se nám povedlo v deseti otočit zápas v náš prospěch. 
Nejméně povedený doma s Rudolfovem, kdy jsme 
nedokázali čelit kvalitní hře soupeře.
Jaký dojem na vás udělala kvalita a celková úroveň 
soutěže?
V jarní části jsem měl dojem, že úroveň utkání trošku 
upadla. Vysoká laťka, která byla dána na podzim, 
velký pokles nedovolila. V krajském přeboru je spousta 
kvalitních hráčů, mužstev a trenérů.
Překvapil vás některý ze soupeřů svými výkony? 
Ať už příjemně nebo nepříjemně.
Jindřichův Hradec je výborné mužstvo, ale to mě ne-
překvapilo, znám je déle. Soběslav předváděla, s námi 
určitě, vysoký standard a budu jim fandit v divizi. 
Čimelice mají nenápadný projev, ale je účinný a pře-
kvapili mě, že vydrželi nahoře. V Želči se nám nedaří, 
tam se necítím dobře.
Kdy začínáte s přípravou a s kým se během ní 
střetnete?

Začneme 12. července, máme turnaj ve Vodňanech, 
zápas v Týně, doma Vltavín, na dalším pracujeme.
Jaké budou hráčské změny v týmu?
Zatím vše zahaleno tajemstvím, chceme někoho přivést, 
protože ukončení dalšího účinkování u mužstva ohlásil 
pro zdravotní problémy Milan Brož a úzký kádr je 
potřeba rozšířit.
S jakými plány půjdete do příští sezony?
Hrát fotbal na nejvyšší krajské úrovni.

„B“ přišlo o 3. místo v tabulce prohrou s outsiderem 
v posledním kole.
Borovany – Protivín 1:4

Protivínští si tentokrát dokázali poradit s dlouhými 
nakopávanými míči soupeře, naopak sami dobře drželi 
míč, kombinovali a zaslouženě zvítězili.
Protivín – Oslov 0:2

Domácí byli myšlenkami na probíhajícím sportov-
ním odpoledni A týmu, soupeře podcenili, inkasovali 
a přes snahu výsledek zvrátit bohužel prohráli.

Poslední kola mládežnických soutěží „D“.
Protivín – Hradiště  0:4

Dorost nezastihl závěr soutěže v nejlepším rozpo-
ložení a výsledky tomu odpovídají.

Starší žáci
Protivín – Rudolfov 4:0
Branky: Urban 3, Kříž

Starší žáci naopak udrželi dobrou formu po celé 
jaro a v této části soutěže pouze jedenkrát prohráli, 
jinak vždy zvítězili.

Mladší žáci
Protivín – Rudolfov 2:8
Branky: Jirášek, Kubec

Stále stejná písnička. Kluci bojují, ale pak oporám, 
které hrají i za starší, dojdou síly a v závěru inkasují.

Přípravky ve všech kategoriích hodnotily svou 
sezónu, kterou v tisku neprezentujeme. Pořadí v ta-
bulce trenéry nezajímá, mnohem důležitější je pro ně 
to, jakým způsobem se kluci k fotbalu staví a jak se 
projevují na trénincích a zápasech. I proto je připraveno 
celkové bodování, které klade důraz na tréninkovou 
docházku a účast v zápasech.

Nejlepší v celkovém hodnocení v jednotlivých 
kategoriích:
Starší přípravka A – Lukáš Niebauer
 B – Anna Kubecová
Mladší přípravka I Ondřej Štěpka
 II Radim Čecháček

Václav Křišťál

„A“ Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1. Soběslav 30 21 8 1 71:32 71
2. Čimelice 30 16 7 7 62:24 55
3. Želeč 30 16 7 7 59:29 55
8. Protivín 30 13 8 9 49:32 47

„B“ Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1. TJ Podolí II 26 25 0 1 96:21 73 2 0
2. TJ ZD Kovářov, z.s. 26 20 0 6 77:40 62 1 3
3. TJ Králova Lhota 26 18 0 8 68:34 55 0 1
4. FK Protivín B 26 18 0 8 67:40 53 2 1

DOR. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1. Hluboká  18 17 0 1 92:15 50 2 1
2. Netolice  18 14 0 4 84:26 41 2 1
3. Týn nad Vlt.  18 13 0 5 57:30 39 1 1
6. Protivín  18 7 0 11 50:58 21 0 0

ST. Ž Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1. Blatná  18 16 0 2 82:16 47 1 0
2. D. Voda“B+Třeboň“B 18 14 0 4 67:30 40 2 0
3. Slavia ČB 18 12 0 6 67:20 38 0 2
4. Protivín 18 10 0 8 36:31 31 1 2

ML. Ž. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -
1. Junior Strakonice B 18 17 0 1 135:14 51 1 1
2. Blatná 18 17 0 1 116:21 50 1 0
3. Hradiště B 18 12 0 6 74:38 37 0 1
8. Protivín 18 6 0 12 35:80 16 2 0
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Tajenka (1. – 3. díl), aby nepojal mnoho přátel.  Lucius Annaeus Seneca
Vyluštěnou tajenku zašlete do 4. září na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz.
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z červnových novin vyhrává paní Piklová z Protivína. Blahopřejeme!

Jan Seidl Mistrem ČR 2017
O víkendu 1. a 2. července se 

v Brně – Novém Lískovci konalo 
Mistrovství České republiky BMX 
jednotlivců a klubů 2017.

Sobotní deštivé ráno trochu potrá-
pilo jezdce, kteří na kluzkém povrchu 
padali, ale počasí se umoudřilo a větrem 
přispělo k vysušení závodní dráhy, 
která byla připravena k bojům o mistry 
republiky ve všech kategoriích. Honza 
si první rozjížďkou vyzkoušel tvrdost 
dráhy na kluzkém povrchu v poslední 
zatáčce, ale další rozjížďky byly již 
čisté. Prvenstvím v dalších jízdách se 
stal již pošesté mistrem České republiky 
a oblékl „Mistrovský dres“.

V neděli svými bezchybnými jíz-
dami přispěl Honza plným počtem 
bodů k výsledkům týmu Pardubic, 
kteří vybojovali 3. místo v Mistrov-

ství České republiky BMX družstev. 
Celkem se zúčastnilo 54 družstev. No-
minovanými byli vždy 4 jezdci do týmu, 
kteří sbírali body. Boj o první pozice byl 
velice těsný. Důležitá je hlavně týmová 
spolupráce, nominace jezdců, příprava 
a taktika, kterou vedoucí týmu zvolí, 
aby jezdci dosáhli co nejvíce bodů.

Mistrovské závody se tento víkend 
jely v celé Evropě kvůli nominaci 
na Mistrovství světa, kam letos Česká 
cyklistická federace vyšle dva juniory 
a jednoho jezdce kategorie Elite.

Mistrovství světa BMX 2017 hos-
tí město Rock Hill v Jižní Karolíně 
ve dnech 27. – 30.7. Jan Seidl jako 
nejmladší – 12 let spolu s dalšími šesti 
nejlepšími z České republiky se podívají 
za oceán a budou reprezentovat naše 
barvy.
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V úterý 13. června protivínský spor-
tovec Jan Seidl odletěl do norského Sta-
vangeru, aby se připravil na víkendový 
závod evropského poháru 9/10, který 
se konal v BMX Velde Aréně Sviland 
17. – 18. června.

V Norsku byla početná účast čes-
kých závodníků, kteří se dokázali pro-
bojovat mezi první osmičku nejlepších. 
Nejúspěšnější byl právě Honzík, který 
se oba dny umístil na 1. místě. Na suchu 
i na mokré dráze ukázal své umění a byl 
ve svém žlutém týmovém dresu Thrill 
factory nepřehlédnutelný. Sympatický 
mladík přispěl dalšími body do týmo-
vého hodnocení, které se vyhlašovalo 
ve francouzském Bordeaux 14. – 16. 
července. Tým Thrill Factory, složený ze 
závodníků různých národností, obsadil 
celkově 2. místo v Evropě.

NORSKÉ PRVENSTVÍ

S norskými děvčaty, která Honzíkovi předala cenu a ještě něco navíc :-). 
Foto: Nico Van Dartel – Team Manger Thrill factory

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do zářijových
„Protivínských listů“  

je 4. září 2017
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 18. 9. 2017 

Ve dnech 1. až 3. července se konalo 
další soustředění našeho oddílu. Po roce 
jsme se opět sešli v nádherném prostředí 
rekreačního střediska Nová louka u Al-
brechtic nad Vltavou.

Zde na závěr sezony proběhlo setkání 
plné sportu a zábavy, které mělo stmelit tým 
dětí společně s rodiči. Všichni předvedli 
své dovednosti nejen v sebeobraně – „ma-
teřském“ taekwondu, ale nově i v japonské 
„čambaře“.

V pátek večer proběhl v podvečerních 
hodinách náročný trénink plný sebeobrany 
a taekwonda. Náš kamarád z Kosmonos Lu-
děk na závěr provedl krátký trénink v umění 
s nunchaky. Všichni členové oddílu včetně 
rodičů se snažili a předváděli pěkné výkony. 
V sobotu proběhl seminář v „čambaře“ pod 
vedením českých reprezentantů v tomto 

Foto Kalíšek Erik

Taekwondisté nezaháleli  
ani na začátku prázdnin

umění Pavla a Dany z Prahy. Na závěr se 
uskutečnily závody, kde děti i dospělí před-
vedli, co se za dopoledne naučili. Neděle 
proběhla v duchu nácviku na ukázku pro 
protivínské slavnosti, kde i veřejnosti před-
vedeme „chambaru“, která určitě zaujme 
nejen děti, ale i dospělé.

Po prázdninách budou opět pokračovat 
naše tréninky ve sportovní hale. Zveme 
tímto nové zájemce o bojové sporty. Bližší 
informace můžete sledovat na našich FCB 
stránkách Taehan Taekwondo Protivín.

Velké poděkování patří všem zúčastně-
ným a hlavně rodičům za pomoc a podporu 
oddílu.

Všichni se těšíme na protivínské slav-
nosti a podzimní jubilejní 10. ročník závodů 
PROTIVÍN CUPU.

MZ, MP, JK

Turistický oddíl TJ Slavoj Protivín
ve spolupráci s Městem Protivín 

pořádají

29. ročník turistického  
pochodu a cykloturistické jízdy

CESTA K PROTIVÍNU
Start: v sobotu 9. září 2017 od 7.30 hod. do 9.30 
hod. na Masarykově náměstí v Protivíně
Cíl: na stejném místě do 16 hodin
Startovné: 40 Kč, děti do 15 let 10 Kč

Pěší trasa: 15 km - Protivín – Žďárské Chalupy – Krč – 
Bečelov – Protivín
Cyklistické trasy: (vhodnější pro trekingová a  horská 
kola)
20 km: Protivín – Benešovský mlýn – Myšenec – Be-
čelov – Protivín
50 km: Protivín – Kloub – Humňany – Heřmaň – Semice 
– Paseky – Nuzov – Nová Ves – Bečelov – Protivín

Odměny:
Po úspěšném absolvování zvolené trasy obdrží účastník 
v cíli malé občerstvení, pamětní list a drobnou upomínku 
na tuto akci.

Na shledanou na startu!


