
ROČNÍK XXV    číslo 3  březen 2016    18  Kč

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM PROTIVÍN 

KONANÉHO DNE 25. 2. 2016
1. 	 ZM	 schvaluje	 smlouvu	 o	 úvěru	 číslo	

99013309463	 ve	 výši	 18	000	 000	 Kč	 na	
předfinancování	dotace	a	spolufinancování	
projektu	 „Kanalizace	 Myšenec“	 a	 pověřuje	
starostu	města	jejím	podpisem.

2. 	 ZM	 schvaluje	 smlouvu	 o	 zajištění	 blan-
kosměnkou	 číslo	 10000566162	 na	 část-
ku	 18	000	000	 Kč	 na	 krytí	 úvěru	 číslo	
99013309463	 a	 pověřuje	 starostu	 města	
jejím	podepsáním.

3.		 ZM	 schvaluje	 smlouvu	 o	 úvěru	 číslo	
99013309752	 ve	 výši	 18	000	 000	 Kč	 na	
profinancování	investic	na	roky	2016	–	2017	
na	 akce	 „Průtah	 městem	 I.	 etapa“	 a	 akce	
„Komunikace	v	ul.	Na	Chmelničkách“

4.		 ZM	 schvaluje	 smlouvu	 o	 zajištění	 blan-
kosměnkou	 číslo	 10000566241	 na	 část-
ku	 18	000	000	 Kč	 na	 krytí	 úvěru	 číslo	
99013309752	 a	 pověřuje	 starostu	 města	
jejím	podepsáním.

Město Protivín vyzývá vlastníky 
nemovitostí v záplavovém území Pro-
tivína, Milenovic, Maletic a Myšence, 
k doplnění změn povodňového plánu 
jejich nemovitostí z důvodu každoročního 
prověření aktuálnosti povodňového plánu 
města Protivín dle § 71 odst. 6 zákona  
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů. Jedná se např. o změnu telefonních 
spojení, změnu v počtu osob, změna vlast-
níka nemovitosti, změna nájemce, apod.

Změnu nebo potvrzení stávajícího 
povodňového plánu, prosíme, podejte 
v termínu do 29. dubna 2016.
Možnosti nahlášení změn:
 písemně na podatelnu Městského úřa-

du Protivín, Masarykovo náměstí 128, 
398 11 Protivín

 písemně na odbor výstavby, dopravy 
a ŽP MěÚ Protivín, odloučené praco-
viště Masarykovo náměstí 18

 e-mail: fialova@muprotivin.cz
 telefonicky nebo SMS zprávou na 

mobilní telefon 604 217 734
Tyto nahlášené změny budou doplně-

ny do vašich povodňových plánů, které 
jsou nedílnou součástí povodňového plá-
nu města Protivín, který město Protivín 
pravidelně aktualizuje.

Děkujeme za vaši spolupráci
Město Protivín

Městský úřad Protivín
odbor výstavby, dopravy a ŽP

Ing. Jaroslava Fialová

Dovolte, abych Vás informoval o 
dokončení opravy v dalších šesti nových 
bytových jednotkách v našem Domě 
zvláštního určení Protivín (dříve DPS). 
Rozsáhlý projekt zahrnoval kompletní 
výměnu jak rozvodů (elektro, voda, tope-
ní), tak podlahových krytin a truhlář-
ských výrobků, včetně dodávky a montáže 
kuchyňských linek, a samozřejmě nové 
jsou obklady a dlažby v sociálním zaří-
zení, kde jsou osazeny všechny bezpeč-
nostní prvky tak, aby co nejvíce pomohly 
usnadnit provádění hygieny uživatelům 
bytů.

Dále byly dodány nové šatní skříně, 
pečící trouby a v neposlední řadě byly 
prostory nově vymalovány v pastelových 
barvách. Byty jsou koncipovány jako bez-
bariérové a truhlářské výrobky jsou osaze-
ny tak, aby v těchto malých prostorách co 
nejméně omezovaly pohyb nájemníků.

Dovolte mi na závěr poděkovat nájem-
níkům za trpělivost při výstavbě, kdy 
zejména bourací práce, prašnost a hluk 
byly obtěžujícími prvky, avšak nově opra-

Svoz bioodpadu a velkoobjemového 
odpadu začíná v pondělí 4. dubna  
a následně pak bude prováděn 
každý sudý týden a ukončen bude  
5. června.

Šest nově opravených garsoniér v Dps

vené byty jistě zkvalitní život nájemníků 
těchto opravených bytů v DPS. 

Jaromír Hlaváč,
starosta města

OZNÁMENÍ – SVOZ ODPADU V období, kdy není svoz prováděn, mají 
občané možnost odpad ukládat na sběr-
ném středisku v Zabořské ulici.
Tyto informace najdete rovněž na inter-
netových stránkách: 

www.muprotivin.cz
Organizační složka TS Protivín

VýZVA PRO VLASTNÍKy NEMOVITOSTÍ 
V ZáPLAVOVéM úZEMÍ
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 Ze života školy  

Kousek od česko-rakouských hranic 
se nachází město Linec. Toto nenápadné 
městečko má opravdu co nabídnout. My 
jsme tu byli kvůli jedné, speciální věci! 
Jednalo se o budovu Ars Electronica. 
Muzeum budoucnosti.

Autobusem jsme vyjeli z Protivína 
přibližně v 7.25 hodin. Poté nás čekala 
téměř dvouhodinová cesta plná zábavy 
a tunelů. Přijeli jsme do Lince. Autobus 
zastavil nedaleko samotného muzea. Už 
z dálky jsme viděli moderní, celoskle-
něnou budovu s jasným nápisem „Ars 
Electronica“. Vešli jsme dovnitř budovy, 
zakoupili vstupenky a čekali, než přijdou 
české průvodkyně. Naštěstí to netrvalo tak 
dlouho. Rozdělili jsme se na dvě skupiny 
a prohlídka mohla začít.

Jako první jsme šli do BrainLab. Byla 
to interaktivní výstava o lidském těle. 
Bylo tam toho opravdu hodně. Mohli jsme 
si vyfotit vlastní oko, podívat se na svou 
kostru a orgány, dokonce jsme mohli psát 
očima na počítači. (Je těžké všechno shr-
nout do jednoho článku.). Poté jsme šli do 
BioLab. To byla biologická laboratoř. Tam 
nás čekalo mnoho mikroskopů. Podívali 
jsme se na vlastní kůži v několikanásob-
ném zvětšení.

Dále byla na řadě FabLab. To byla 
vlastně taková tvořivá dílna. Byla tam  
k vidění 3D tiskárna. Mohli jsme si 
nakreslit a následně vyřezat laserem 
nějaký 3D objekt z papíru. Další část 
byla RoboLab. To byla velmi zajímavá 
část. Mohli jsme si vyzkoušet virtuální 
realitu. Viděli jsme robotického domácí-
ho mazlíčka, který by mohl v budoucnu 
pomáhat lidem. Pokud bychom měli  
3 000 Eur, byla i možnost si robotického 
lachtana zakoupit. Dále jsme šli do Geo-
City. Další velmi zajímavá část. Zde jsme 
si mohli vyzkoušet kvalitu našeho hesla. 

V úterý 16. února se v Písku na ZŠ 
Tylova konalo okresní kolo zeměpisné 
olympiády. Naši školu jeli reprezento-
vat Kryštof Kalina ze 6. B v kategorii A  
(6. ročník), Vojta Sochora ze 7. B v kate-
gorii B (7. ročník) a Eva Hofhanslová z 9. 
A v kategorii C (8. a 9. ročník). Kryštof 
Kalina se umístil na krásném 2. místě, Vojta 
Sochora na pěkném 5. místě a Eva Hofhans-
lová na 10. místě. Protože z každé kategorie 
první tři místa postupují do krajského kola, 
byl naši školu Kryštof Kalina zastupovat  
15. března v Českých Budějovicích v kraj-
ském kole. Tímto všem žákům děkujeme za 
reprezentaci naší školy a Kryštofovi přeje-
me hodně úspěchů v krajském kole!

J. Houdková

Základní škola Protivín pořádá
dne 20. dubna 2016 v 7 hodin
tradiční sběr papíru, kartonu, 

plastových lahví a víček.
Děkujeme za spolupráci.

V GeoCity jsme si mohli zahrát na bohy. 
Měli jsme tam před sebou mapu celého 
Lince a pomocí speciálního pera jsme 
mohli sledovat Linec v různém čase.

Po GeoCity nastalo to nejlepší, co 
jsem kdy viděl. Na tuhle věc jsem se nej-
více těšil. Bylo to „kino“ s 8K rozlišením 
ve 2D a 3D. Bylo to něco nádherného. 
Obraz se nepromítal pouze na stěnu před 
námi, ale i pod nás. Na zem. Nejdříve 
nám tam pustili video o snowboardování 
ve 3D. Bylo to neuvěřitelné. Když pak 
pustili vesmír ve 3D, nikdo ani nedutal. 
Byl to pocit, jako bychom se vznášeli  
ve vesmíru.

Po promítání nastal rozchod. Všichni 
jsme se rozutekli prozkoumávat muze-
um. Sami. To už v mém článku nemohu 
popsat, protože by to bylo na dalších 
x stránek. Jediné, co mohu říct, je, že 
to byl skvělý výlet a klidně bych si ho 
zopakoval.

Martin Zelinský, 9. A

ZeMěPisná olyMPiáda 
 okresní kolo

Výlet do budoucnosti
Ve čtvrtek 3. 3. jsme jeli navštívit budoucnost. Na protivínském náměstí se u auto-

busu sešla téměř celá 9. A a 9. B, pak ještě pár němčinářů z 8. A a 8. B, nechyběla 
samozřejmě paní učitelka L. Přástková a pan učitel R. Kalný.



Areál Fotbalového klubu Protivín
provozní doba duben – listopad

 pondělí – čtvrtek 15 – 21 hodin
 pátek 15 – 23 hodin
 sobota 10 – 23 hodin
 neděle 10 – 19 hodin

občerstvení, ubytování, oslavy,
srazy, večírky, dětské hřiště

pronájem
– tenis, nohejbal, volejbal –

INFO
www.bufetufandy.cz
telefon 602 229 242

PI
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RADA MĚSTA ZASEDALA
VybRÁNO Z USNESENÍ RM 10. 2. 2016…

souhlasí se	zapsáním	sídla	Tenisového	klubu	Proti-
vín	na	adrese	Ve	Školce	1069,	Protivín

souhlasí se	zahájením	zadávacího	řízení	„Odka-
nalizování	místní	části	Myšenec“	odesláním	
Oznámení	o	zakázce	do	informačního	sys-
tému	veřejných	zakázek

schvaluje nabídku	 výkonu	 technického	 dozoru	
stavebníka	na	akci	„Protivín	–	oprava	zpev-
něných	ploch	a	vjezdu	do	MŠ“

a pověřuje	 starostu	 města	 podpisem	 příkaz-
ní	 smlouvy,	 objednávky	 se	 společností		
MZ	 TENDER	 s.	 r.	 o.,	 Strakonická	 268,		
397	01	Písek

bere na vědomí	zpracovanou	studii	proveditelnosti	
na	pořízení	velkokapacitní	cisterny	pro	zása-
hovou	jednotku	SDH	Protivín

a nemá námitek	 k	podání	 žádosti	 o	 dotaci		
na	 velkokapacitní	 požární	 cisternu	 v	rámci	
výzvy	č.	19	Integrovaného	regionálního	ope-
račního	programu	(IROP)	–	cíl	zvýšení	připra-
venosti	k	řešení	a	řízení	rizik	a	katastrof

bere na vědomí	zápis	č.	1	z	jednání	komise	bytové,	
místního	 hospodářství	 a	 dopravy	 ze	 dne		
8.	2.	2016

a souhlasí	s	pronájmem	bytu	č.	11,	1+0	o	celkové	
vým.	 34	 m2,	 na	 adrese	 Švermova	 912,	
Protivín

VybRÁNO Z USNESENÍ RM 24. 2. 2016 ….

souhlasí	s	umístěním	sídel	jednotlivých	SDH	jako	
organizačních	jednotek	(pobočných	spolků)	
Sdružení	 hasičů	 Čech,	 Moravy	 a	 Slezska	
v	objektech	 ve	 vlastnictví	 města	 Protivín	
takto:

	 SDH	Chvaletice,	IČO	63899841:	
	 Protivín,	Masarykovo	náměstí	128;
	 SDH	Krč,	IČO	63899833:	
	 Protivín,	Krč	111;
	 SDH	Myšenec,	IČO	63899817:	
	 Protivín,	Masarykovo	náměstí	128;
	 SDH	Těšínov,	IČO	63899418:	
	 Protivín,	Těšínov	8

schvaluje	Veřejnoprávní	smlouvu	na	úseku	výkonu	
speciálního	stavebního	úřadu	ve	věcech	míst-
ních	komunikací	s	městem	Písek	(ORP)

a pověřuje	 starostu	 města	 podpisem	 této	
smlouvy

souhlasí	 s	vypsáním	 výzvy	 mimo	 režim	 zákona		
č.	137/2006	Sb.,	ve	znění	pozdějších	před-
pisů	 ve	 věci	 zajištění	 funkce	 technického	
dozoru	stavebníka	na	akci	„Odkanalizování	
místní	části	Myšenec“

a stanovuje	 okruh	 účastníků	 výběrového	 řízení,	
který	bude	obeslán:

	 1)	VAK	projekt	s.	r.	o.,	
	 Ing.	Jiří	Pudil,	B.	Němcové	12/2,	370	80	ČB
	 2)	MZ	TENDER	s.	r.	o.,	
	 Strakonická	268,	397	01	Písek
	 3)	Projektové	kanceláře	Huber	Faber	
	 –	 servis,	 projektová	 činnost	 ve	 výstavbě,	

Raisova	1004,	398	04	Strakonice

schvaluje	Smlouvu	o	dílo	č.	7/16	o	zajištění	výkonu	
činnosti	koordinátora	BOZP	při	realizaci	stav-
by	 „Odkanalizování	 místní	 části	 Myšenec“		
se	zhotovitelem	MZ	TENDER	s.	r.	o.,	Strako-
nická	268,	397	01	Písek

pokračování	na	5.	stránce

Město Protivín zajistilo v přeběhu 
předešlých třech letech komplexní 
hodnocení stromů ve vybraných loka-
litách, jehož cílem bylo zpracování 
komplexního plánu péče s hlavní pozor-
ností věnovanou provozní bezpečnosti 
stromů. Byl vyhodnocen zdravotní stav 
a stabilita dřeviny. Pro každý hodnocený 
strom byl navržen potřebný pěstební 
zásah, včetně jeho naléhavosti a doby 
opakování. Všechny tři etapy hodnoce-
ní stavu dřevin odbornou firmou jsou 
základním podkladem pro postup údržby 
zeleně vyhodnocených lokalit Protivína, 
Chvaletic, Maletic, Milenovic, Myšen-
ce, Selibova, Těšínova, Krče a Záboří. I 
v letošním roce se bude dále podle tohoto 
projektu postupovat. V současné době 
jsou vyhodnocovány lokality, kde bude 
údržba zeleně pokračovat. 

Vedle tohoto projektu „Stromy pod 
kontrolou“ byla v letošním roce zahájena 
spolupráce s další odbornou firmou na 
revitalizaci aleje Bor – Chvaletice, aleje 
Chvaletice – Radčice a před několika lety 
vysázených platanů k pivovaru.

Město Protivín přispělo k udržení  
a obnově přírodní rovnováhy v krajině  
i dalším projektem a to Revitalizací kra-
jinné zeleně ve správním území města 
Protivín. Záměr projektu, z větší části 
podpořen z dotačního titulu, byl založen 
na výsadbě zeleně na čtyřech lokalitách 
– Podkrčí, Zábořský potok, Záboří, Těší-
nov – Těšínovský potok. 

Orgánu životního prostředí MěÚ 
v Protivíně jsou podávány žádosti  
o kácení, kde jsou různé důvody, od stáří 
stromů a s tím spojené ohrožení chodců  

nejen kácet, ale i sáZet
stroMy Pod kontrolou a reVitaliZace krajinné Zeleně 

Ve sPráVníM úZeMí Města ProtiVín

i majetku, až po stížnosti na padání plodů 
a listí, což není akceptovatelný důvod 
ke kácení. Zároveň s kácením dřevin 
orgán ukládá kompenzaci ekologické 
újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní 
výsadbu. Orgán životního prostředí spolu-
pracuje se správcem zeleně OS Technické 
služby Protivín a městem Protivín s cílem 
nejen kácet, ale i sázet a zároveň využít 
i dotační prostředky a podpořit výsadbu 
zeleně v Protivíně a v obcích správního 
obvodu pro obnovu přírodní rovnováhy 
v krajině.

Město Protivín
Městský úřad Protivín

odbor výstavby, dopravy a ŽP
Ing. Fialová Jaroslava
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Z došlé pošty
doPis

Vážená paní Karfíková,
jsem občanka Protivína, bydlící  

v Družstevní ulici, momentálně na mateřské 
dovolené s dvouletým synem...

Obracím se na Vás s problémem, který se 
snažím vyřešit již delší dobu, bohužel neúspěš-
ně, což je opravdu smutné, že člověk naráží jen 
na neochotu a nečinnost místních lidí.

Jde o to, že veškerá dětská hřiště jsou  
v zimním období zavřená... Technické služby, 
které by měly spravovat tato hřiště, si zavedla 
tato nesmyslná pravidla, která se odvolávají 
na bezpečnost dětí, která údajně nemohou 
být zajištěna, z důvodu náledí a sněhu... Je to 
nesmysl a každý rozumně smýšlející člověk ví, 
že sníh je tu jen opravdu pár dní v roce a náledí  
v odpoledních hodinách taktéž... Když veme-
me v potaz, že v únoru je až 16 stupňů a přes 
prázdniny, svátky, víkendy, je zamezen vstup 
na všechna 3 dětská hřiště, která tu jsou.

Z jednání s p. Veselým z technických 
služeb, je úplně jasné, že hlavní problém je 
to, že otevřené hřiště je problém proto, že 
by musel něco dělat, dokonce i zařizovat 
kontroly, které se tam musí provádět, opravy 
a úklid... A to je samozřejmě práce navíc... 
Takže proč hřiště nezavřít a celou zimu mít 
klid, že?

Tohle je opravdu rarita Protivína, v jiných 
městech, vesnicích tohle neexistuje, hřiš-
tě jsou veřejná, kdykoli dostupná, sloužící 
dětem, přesně tak jak to má být!!!

Situace je taková, že děti nemají kam 
jít, vznikají problémy jinde, poflakují se 
na místech kde nemají co dělat, bloumají 
po sídlišti sem tam... Je mi jich vlastně 
líto a vzhledem k tomu, že mám malé-
ho syna, mě dovádí k šílenství to, že  
s tím nikdo nechce nic dělat, nikoho to 
nezajímá...

Proč taky??? Když lidé, kteří o tom 
rozhodují mají své zahrady a jejich děti 
asi nemají potřebu chodit ven na veřejná 
hřiště...

Žádám Vás tímto o pomoc a o zveřejnění 
tohoto problému v Protivínských listech. 
Několikrát jsem se snažila tuto věc řešit 
jak u technických služeb, městském úřadě, 
hřiště se i na chvíli otevřela, ale po nějaké 
době to opět zapadlo do starých kolejí... 
Myslím si, že pokud se to nebude řešit 
oficiální cestou, nic se nezmění.

Doufám, že chápete celou věc jako já  
a pokud máte děti, nebudete toto považovat 
za malichernost, ale za vážný problém, který 
by se měl řešit.

Jsem ochotna celou věc znovu detailněji 
projít, ústně konzultovat cokoli co je třeba.
 Děkuji za pochopení

Mgr. Dita Šimůnková

odPoVěď
Vážená paní magistro,
dovolte, abych reagoval na dopis Vašich 

úvah a hypotéz. Takže přejděme k fak-
tům. Všechna dětská hřiště mají určenou 
provozní sezónu a to březen – listopad. 
V ostatních třech měsících jsou skuteč-
ně uzavřena z důvodu bezpečnosti jejich 
návštěvníků. A není to jen z důvodu sně-
hu a náledí, ale také proto, že v závaz-
ných pokynech pro provoz, kontrolu  
a údržbu dětských hřišť a herních prv-
ků je zakázáno tyto používat, nejenom  
ve shora uvedených případech, ale pokud 
je zařízení vlhké, kluzké apod. Což při 
vzdušné vlhkosti v již zmíněných třech 
měsících nepochybně je. Vaše úvaha  
o tom, že se hřiště zavírají proto, že bych 
musel něco dělat, dokonce i zařizovat kont-
roly, nepovažuji za invektivu, ale Vaši nein-
formovanost. Roční kontroly jsou naříze-
ny zákonem. Každý rok se provádí a dle 

smlouvy s nadací ČEZ, která se podílela 
na spolufinancování jejich zřízení, se této 
nadaci předkládají. Dále se zmiňujete o tom, 
že jste se několikrát snažila tuto věc řešit 
jak na technických službách, tak na měst-
ském úřadu. Nevím, co je z Vašeho pohledu 
několikrát, avšak skutečnost je taková, že na 
OSTS jste byla 1x a to před rokem, kde Vám 
celá záležitost byla tímto samým způsobem 
popsána a u pana starosty také 1x, koncem 
února tohoto roku. Na jeho telefonický 
pokyn byla hřiště otevřena. Na samý závěr 
si dovolím Vás upozornit, že o provozu 
nerozhodují „nějací“ lidé, ale vyhlášky  
a předpisy a dětem „těch“ lidí je 35 let  
a tato hřiště nenavštěvují. A pokud Vám 
vadí, že nám záleží především na bezpeč-
nosti dětí, omlouváme se. Omlouváme se 
toliko pouze Vám, jelikož provozujeme cca 
8 let 9 dětských hřišť a nezaznamenali jsme, 
kromě Vás, jedinou stížnost.

Josef Veselý

z deníku
POLIcIE ČR V PROTIVÍNĚ

neoprávněné užívání bytu
 Protivínští policisté 3. března sdělili 

podezření ze spáchání trestného činu 
mladému místnímu muži (1981). Jde 
o nájemníka, který neoprávněně užívá 
městský byt a dluží na nájemném. 
Nájemní smlouva muži skončila již  
30. září 2015, od té doby ale byt stále 
užívá. Dluh na nájemném a náklady 
za služby činí bezmála 36 000 korun.
Policisté případ řeší ve zkráceném pří-
pravném trestním řízení pro podezření 
ze spáchání trestného činu neoprávně-
ný zásah do práv k domu, bytu nebo 
k nebytovému prostoru.

Vloupání do chalupy
 Škodu přesahující částku 11 000 korun 

způsobil zatím nezjištěný zloděj, který se 
v obci Protivín (Krč) vloupal do chalupy. 
Pachatel zřejmě v noci z neděle 28. 2. na 
pondělí 29. 2. vnikl na zahradu domu  
a dostal se ke vstupním dveřím, které 
překonal a prohledal obytné části domu, 
kde odcizil kapesní nožík. Zloděj se 
dostal také do kůlny a zde odcizil moto-
rovou pilu značky Ryobi, křovinořez  
a úhlovou rozbrusku. Na místo činu spo-
lečně s protivínskými policisty vyjížděl 
také policejní psovod se služebním psem 
i kriminalistický technik, který zajistil 
stopy. Policisté případ dále prošetřují a 
po pachateli pátrají.

Přechovával marihuanu
 Muž středního věku z Protivínska čelí 

trestnímu stíhání pro trestný čin přecho-
vávání omamné a psychotropní látky  
a jedu. Muž měl nejméně od konce 
června 2015 na půdě, ve sklepě i 
v pokojích bytu přechovávat sušené 
rostliny konopí, ale také výhony a jiné 
části.Vyšetřování případu vedou písečtí 
kriminalisté.

okradený důchodce 
 – upozornění pro seniory
 Písečtí kriminalisté i policisté pracují 

od 25. února na případu okradeného 
seniora. Podvodník přišel k důvěřivé-
mu muži po třinácté hodině s obehra-
nou legendou, že mu jde vrátit jakýsi 
přeplatek. Muž bohužel neznámého 
muže nevyprovodil z bydliště, ale 
nechal ho vstoupit do bytu. Násle-
dovala tolik známá hra na potřebu 
rozměnění peněz a během chvilkové 
nepozornosti zloděj seniora pohotově 
obral o úspory, které měl doma scho-
vané. Podvodník byl přibližně 180 
centimetrů vysoký, silnější postavy 
s kulatým obličejem.  Oblečen byl do 
tmavého oblečení, kabát po kolena a 
na hlavě baret s kšiltem. Na nohou měl 
hnědé boty. Upozorňujeme veřejnost a 
především seniory, aby byli v podob-
ných případech striktní. Nikoho cizího 
si do bytu či domu nepouštějte. Nebuď-
te důvěřiví a vždy se snažte sjednat si 
schůzku na dobu, kdy nebudete doma 
sami. 

Mezi známé osobnosti, které navštívili 
protivínskou Krokodýlí zoo,  se zařa-
dil počátkem března i Karel Roden. 
Populární herec je velkým milovníkem 
přírody a sám aktivně chová na své 
usedlosti mnoho zvířat. O krokodýly  
a jejich ochranu se v zoo velmi zajímal. 
Na snímku se seznamuje s kriticky 
ohroženým krokodýlem filipínským, 
který se narodil v naší zoo.

Ing. Miroslav Procházka
Foto Ing. Zuzana Stará
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RADA MĚSTA ZASEDALA
dokončení	ze	3.	stránky

Nejmilejší 
návštěvu 
v knihovně 
– děti 
z mateřské školy 
jsme přivítali ve 
dnech 8. března 

a 15. března. Jejich návštěvy dět-
ského oddělení v Březnu – Měsíci 
čtenářů se staly již tradicí, na kte-
rou se velmi těšíme.
Tentokrát to byly „Včeličky“ a „Motýl-
ci“ z 2. Mateřské školy v Protivíně 
v celkovém počtu 32 dětí.
Nejmenší „Včeličky“ nás dokonce 
naučily krásnou básničku:
„Knížka pohádková musí zůstat 
jako nová.
Knížka pohádková musí hezká být.

Ani talíř, ani šťáva na knížku se 
nepokládá.
Knížka pohádková musí hezká 
být.”
Děti byly po celou dobu návštěvy 
velmi hodné, pozorné, bylo vidět, že 
je prohlížení dětských knížek baví. 
Nad krásnými ilustracemi strávily 
příjemnou hodinku a slibovaly, že 
přijdou do knihovny s rodiči a sta-
nou se pravidelnými čtenáři. Velkou 
zásluhu mají samozřejmě paní uči-
telky, které děti již před návštěvou 
knihovny vhodně motivovaly a po 
celou dobu s nimi knížky prohlížely. 
Trpělivost, s jakou se dětem věnují, 
již přináší první ovoce. Děti pozor-
ně poslouchaly jejich výklad a se 
zaujetím braly knihy do ruky.

Během jarních prázdnin jsme s rodinami navštívili píseckou Sladovnu a její výstavu 
o Zemi. Protože jsme s sebou měli děti od 2 do 11 let, každý si našel to své. Nejmenší 
si hrály na kuchaře z Mexika, Japonska, Ruska nebo Itálie. Mohly na sebe obléknout 
typický oděv jednotlivých kultur. Myslím, že nejvíc se jim líbily nizozemské dřeváky  
a barevné šaty z Jižní Ameriky. Rodiče to taky náramně bavilo, protože zalovili v paměti 
a u stolu s ruskou kuchyní se ozývala známa známá ruská slovíčka jako: „Idí, tavarišč. 
Vadká stalíčnaja óčeň charóšaja. Jiščo adín raz!“.

O patro níž jsme putovali z českého Stodu až na Nový Zéland. Školáci už směli pro-
kázat své zeměpisné a přírodovědné znalosti. Na velké zeměkouli přilepovali zvířátka 
a potraviny na ty kontinenty, kam si mysleli, že patří. Šlo jim to dobře. Jejich učitelé by 
z nich měli jistě radost. Museli jsme se prodírat nelehkým terénem, temnou bažinou, 
potkali jsme se s domorodými obyvateli Nového Zélandu, seznámili se s jejich zvyky 
a svá těla někteří potetovali různými ornamenty. Nevím, možná že někteří rodiče jejich 
radost z umění již tolik nesdíleli, když je pak museli doma drhnout rejžákem. Velkým 
hitem byla bezpochyby plavba na lodi. Kormidlo, všude kolem moře a paluba, která se 
nakláněla ze strany na stranu, vytvářely dojem opravdové mořeplavby. Děti se potácely 
ze strany na stranu, některým dalo opravdu velkou práci udržet rovnováhu.

Jsme rádi, že můžeme navštěvovat tak pěkné, zábavné a zároveň poučné výsta-
vy. Sladovna je naším oblíbeným cílem a těšíme se již na další návštěvu. Děkujeme 
Komunitní Nadaci Blanicko – Otavské, která přispěla na vstupné.

M. Šálková, MC Pastelka

a pověřuje	starostu	města	podpisem	předmětné	
smlouvy

schvaluje	Smlouvu	o	dílo	č.	SO08/16	mezi	stranami	
Město	Protivín	a	VAK	projekt	s.	r.	o.,	České	
Budějovice	pro	aktualizaci	vyjádření	správců	
sítí	a	zajištění	autorského	dozoru	pro	stavbu	
„Odkanalizování	obce	Myšenec“

a pověřuje	starostu	města	jejím	podpisem

schvaluje	Příkazní	smlouvu	mezi	stranami	Město	
Protivín	a	Garanta	CZ	a.	s.,	České	Budějovi-
ce,	jejímž	předmětem	je	zpracování	žádosti	o	
podporu	včetně	příloh	z	dotačního	programu	
Jihočeského	kraje	pro	 rok	2016	–	opatření	
Rozvoj	 hospodářsky	 slabých	 oblastí	 Jiho-
českého	kraje	pro	projekt	„Stavební	úpravy	
zdravotnického	 střediska	 v	ulici	 Boženy	
Němcové“

a pověřuje	starostu	města	podpisem	této	příkazní	
smlouvy;

zároveň prohlašuje,	že	město	Protivín	má	dosta-
tek	finančních	prostředků	na	dofinancování	
předmětného	projektu

schvaluje	Příkazní	smlouvu	s	GARANTOU	CZ	
a.	 s.	 České	 Budějovice	 na	 zpracování	
žádosti	o	podporu	ze	státního	dotačního	
programu	Ministerstva	vnitra	pro	rok	2017	
–	 pořízení	 dopravního	 automobilu	 pro		
ZJ	SDH	Krč

a zároveň prohlašuje,	že	město	Protivín	má	dosta-
tek	finančních	prostředků	na	dofinancování	
předmětného	projektu

schvaluje	Příkazní	smlouvu	s	GARANTOU	CZ	
a.	 s.	 České	 Budějovice	 na	 zpracování	
žádosti	 o	 podporu	 ze	 státního	 dotačního	
programu	Ministerstva	vnitra	pro	rok	2017	
–	 pořízení	 dopravního	 automobilu	 pro		
ZJ	SDH	Záboří

a zároveň prohlašuje,	že	město	Protivín	má	dosta-
tek	finančních	prostředků	na	dofinancování	
předmětného	projektu

schvaluje	 Příkazní	 smlouvu	 s	GARANTOU	 CZ		
a.	 s.	 České	 Budějovice	 na	 zpracování	
žádosti	 o	 podporu	 ze	 státního	 dotačního	
programu	 Ministerstva	 vnitra	 pro	 rok	 2017	
–	 pořízení	 dopravního	 automobilu	 pro		
ZJ	SDH	Milenovice

a zároveň prohlašuje,	že	město	Protivín	má	dosta-
tek	finančních	prostředků	na	dofinancování	
předmětného	projektu

souhlasí	s	vyhlášením	výběrového	řízení	na	pozici	
knihovnice	 –	 pokladní	 do	 MěKS	 Protivín	
v	měsíci	březnu	2016

bere na vědomí	zápis	č.	2	z	jednání	komise	bytové,	
místního	 hospodářství	 a	 dopravy	 ze	 dne		
15.	2.	2016

a souhlasí	s	pronájmem	bytu	č.	1,	1+0	o	celkové	
vým.	17,8	m2,	na	adrese	Masarykovo	náměstí	
23,	Protivín

bere na vědomí	předloženou	Zprávu	o	posouzení	
a	hodnocení	nabídek	a	Oznámení	o	výběru	
nejvhodnější	 nabídky	 na	 veřejnou	 zakáz-
ku	 malého	 rozsahu	 „Obnova	 kanalizace		
a	 vodovodu	 v	ulicích	 Na	 Chmelničkách		
a	B.	Němcové“	ze	dne	24.	2.	2016

a akceptuje	 výběr	 hodnotící	 komise,	 a	 to	 nej-
výhodnější	 nabídku	 předloženou	 firmou		
Š+H	Bohunice,	s.	r.	o.	Temelín	s	nabídkovou	
cenou	ve	výši	5	699	279,66	Kč	bez	DPH

pastelka Ve slaDOVNĚ
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Trendem posledních let jsou klimatické změny a s tím spojené nezvyk-
le teplé zimy. Očekáváme vzhledem k tomu výskyt nějakých nových 
ptačích druhů na našem území, příp. nějaké jiné změny?

Nezvykle teplé zimy byly vloni a letos, ale jestli se jedná o trend, 
to se nedá říci. Průběh počasí je ovlivněn celou řadou faktorů od těch 
ryze přírodních, jako jsou erupce na slunci nebo výbuchy sopek, až 
po ty, které jsou způsobeny lidmi (kácení pralesů, emise plynů z aut, 
letadel, průmyslu apod.). Protože negativních vlivů je čím dál víc v čím 
dál větším prostoru, mění se dlouhodobý průběh počasí. Nejspíš bude 
víc extrémů, ať už do plusu nebo minusu. Jisté je, že se planeta otepluje  
a zvířata na to reagují. Teplomilné evropské druhy rozšiřují svá teritoria 
výskytu, proto se u nás objevují nové druhy z jižní Evropy a naopak 
mnohdy nepřilétají v zimě druhy ze severu. I u nás hnízdící druhy mění 
své chování. Například čápi přilétají ze zimovišť dřív a dřív začínají 
hnízdit. Během letošní zimy byly některé 
tažné druhy pozorovány na našem území 
po celou zimu, jedná se například o čejky 
nebo skřivany. To ovšem neznamená, že se 
jedná o jedince, kteří u nás hnízdí. Pravdě-
podobnější je, že jde o ptáky otužilejší ze 
severských hnízdišť.
V současné době můžeme v Prácheňském 
muzeu v Písku navštívit výstavu, jež se 
věnuje ptactvu, které můžeme ve městě 
potkat. Na co konkrétně byste naše čtenáře 
nalákal? Najdou zde pouze fotografie nebo 
i jiné exponáty?

I když je výstava ve velkém prosto-
ru muzejní galerie, neposkytuje prostor 
pro představení všech 114 druhů, kte-
ré byly na území města Písku zjištěny. 
V osmi typech prostředí jsou prostřed-
nictvím preparátů a fotografií představe-
ny ty nejtypičtější, nejzajímavější nebo 
nejatraktivnější druhy. Muzejní preparáty 
poskytují představu o tvarech a tělesných 
rozměrech, fotografie zase o zbarvení peří. 
Všechny druhy, včetně těch, na které se  
ve výstavě nedostalo, jsou uvedeny v sezna-
mu. Do něj budou moci návštěvníci zazna-
menat druhy, které sami v Písku pozorovali. 
Výskyt některých druhů je v hnízdní sezó-
ně obtížně zjistitelný. Skrývají se v korunách olistěných stromů nebo 
v zástavbě, ale prozradí se zpěvem. Proto jsou všechny druhy na doty-
kové obrazovce představeny i jako zpěváci.
I když byla výstava 1. března otevřena, nejde o její konečnou verzi. 
V průběhu času bude průběžně doplňována o výtvarné práce s ptačími 
náměty inspirovanými výstavou.
Přibližně kolik druhů ptáků tedy můžeme na Protivínsku potkat?  
A jaké jsou nejběžnější druhy, které se vyskytují ve městě?

V Česku hnízdí něco přes dvě stovky druhů, a kdybychom vzali 
v úvahu ještě ptáky, kteří přes naše území přetahují na zimoviště, druhy, 
které u nás zimují a druhy, které k nám občas zalétají nebo se k nám vzác-
ně zatoulaly, jedná se o něco přes 400 druhů. Jednotlivé druhy si vybí-
rají určitá prostředí, která jim poskytují vhodné podmínky pro hnízdění  
a dostatek potravy pro uživení rodiny.

Pestrost prostředí Protivínska umožňuje výskyt většiny druhů, snad 
jen s výjimkou těch horských. Protivínsko je na okraji teplé budějovické 
pánve a tak se tu častěji než na Písecku vyskytují i teplomilnější druhy.

Nejběžnější městské druhy budou v Protivíně nejspíš stejné jako 
v Písku. Bude to kos černý, hrdlička zahradní, v zahradách sýkory 
koňadra a modřinka a také rehek domácí. V místech se vzrostlými stro-
my pěnkava obecná, brhlík lesní a datlové – žluna zelená a strakapoud 
velký. Na Blanici kachna divoká.

Jak se ptáci adaptovali na život mezi lidmi?
Na tuto otázku se dá odpovědět hodně ze široka, to pokud budeme brát 
v úvahu adaptaci z historického hlediska. Nejtypičtějšími historický-
mi adaptacemi jsou přestěhování skalních druhů, jako jsou vlaštovka, 
jiřička nebo rorýs, do měst. V nedávné minulosti opustili stromové 
dutiny například kavky. Velkých stromových dutin ubývá a tak se kav-
ky přizpůsobily dutinám v městských stavbách. Město nabízí mnohým 
ptákům větší bezpečí než „divoká“ příroda, snadnější získání potravy 
díky přikrmování a také díky odpadkům a v zimě větší závětří a tím  
i teplo.
Od doby, co jsme spolu naposledy mluvili, jste určitě nezahálel. 
Například v létě se konala na rybníce Řežabinci každoroční odchyto-
vá kroužkovací akce s názvem Acrocephalus, kterou jste celých 25 let 
měl také pod svými „křídly“. Co je cílem této akce?

Odchytovou kroužkovací akci Acro-
cephalus jsem zahájil v roce 1977 s orni-
tologickým kroužkem při Domě pionýrů  
a mládeže v Písku. Účelem bylo lepší poznání 
ptačího společenstva ornitologické rezervace 
na Řežabinci. Pozorování na vodu vázaných 
ptáků na hladině rybníka bylo snadnější, 
než zjišťování druhů obývajících rákosinu  
a porosty v okolí. Pomocí odchytů do nára-
zových sítí a kroužkování bylo možné zjistit 
nejen druhové složení celého společenstva 
rezervace a také změny v jeho početnosti. 
Ptáci létají a tak dokážou velice rychle rea-
govat na změny prostředí. Když mají někde 
příhodné podmínky, velice rychle se na tako-
vé území nastěhují, když se situace zhorší, 
velice rychle místo opustí. Díky dlouhodo-
bému výzkumu rezervace máme přehled 
o kvalitě prostředí pro jednotlivé druhy  
a v případě negativních zjištění můžeme 
upravit metody obhospodařování rezervace.

Kromě výzkumu ptáků naše akce slouží 
i k výchově zájemců o ornitologii a krouž-
kování. Účast je velice přínosnou terénní 
praxí zvláště pro mladé zájemce.

Jedním z těchto zájemců byl před léty 
i Dr. Jiří Šebestian, který ode mne v roce 
2003 převzal štafetu v pořádání kroužkovací 

akce a v roce 2009 i práci v píseckém muzeu. Pokud by se někdo z čte-
nářů chtěl na letošní akci aktivně podílet, může se přihlásit. Termín  
a podrobnosti jsou na webových stránkách Prácheňského muzea. Uví-
táme i jen zvědavé návštěvníky.
kolik druhů ptáků se vám za ta léta povedlo na rybníce odchytit  
a okroužkovat? jací nejčastější zástupci se zde pohybují?

V průběhu 39 let odchytů bylo v rámci akce Acrocephalus okrouž-
kováno téměř 36 tisíc ptáků 114 druhů. Protože se jedná převážně  
o pěvce, kteří mají průměrný věk 7 let, většina z nich už samozřejmě 
nežije. Název akce je odvozen od latinského rodového názvu rákos-
níků. Důvodem je fakt, že jsou to právě rákosníci, kteří jsou nejčastě-
ji chytanými ptáky. Většina sítí je totiž stavěna do rákosin, které jsou 
typickým hnízdním prostředím a také bohatým potravním zdrojem 
právě pro rákosníky. Díky početnosti okroužkovaných jedinců nám 
rákosníci poskytli také dva bonusy. Prvním bylo zastižení dvou zimu-
jících rákosníků zpěvných z Řežabince v Keni v rezervaci Tsavo  
a druhým zjištění u pěvců rekordního věku. Rekordmanem je jede-
náctiletý rákosník obecný. Byl jako mládě okroužkován při akci  
23. července 1988 a kontrolován byl opět při akci po 4 019 dnech 25. čer-
vence 1999. Dalšími početnými druhy jsou sýkory – koňadra a modřinka.  
I ty jsou nejčastěji chytány v rákosí, kam zaletují za potravou.

» » » » » » co lítá
Podle čeho si ptáci vybírají místo výskytu? jsou hnáni instinkty, které nejsou nepodobné instinktům lidské rasy. lidé potřebují k přežití 
střechu nad hlavou a potravu. ta už se většinou dá získat jen zprostředkovaně, neboli prací. tu je snadnější sehnat ve městě, proto lidé 
často opouštějí venkov a stěhují se do větších aglomerací. a ptáci vlastně dělají úplně to samé. spousta druhů nachází ve městech lepší 
hnízdní možnosti a snadnější získání potravy. ne každé město, ale může ptákům poskytnout dobré podmínky k životu. jak se tedy ptáci 
přizpůsobili soužití s lidmi v našem okolí a které druhy najdeme na území Protivína? to nám prozradí zoolog Prácheňského muzea, 
rndr. karel Pecl.

 > > > > >

RNDr. K. Pecl u odchytové sítě
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území i početný druh. To však není vyhynutí. Aby druh vyhynul, muse-
lo by dojít k negativní změně na celém území výskytu. Červenka není 
pták, který by byl jakkoli ohrožený. Jeho výběr jako ptáka roku byl spíš 
ovlivněn jeho oblibou v Anglii, nápadným zbarvením i chováním a také 
to, že se nejedná o plachý druh, který můžete pozorovat po celý rok.
Obecně jaké největší nebezpečí na ptáky v našem okolí číhá?

Těch nebezpečí je hodně a zdá se, že čím dál víc. Kdybychom 
uvažovali jen o naší zemi, pak je to zjednodušeně řečeno automobilová 
doprava. Čím dál větší provoz aut zabíjí na silnicích čím dál větší počet 
ptáků. Další ptáci se zabíjejí na průhledných protihlukových stěnách  
a ve městech zase na plastových přístřešcích autobusových zastávek. 
I velké prosklené plochy domů jsou pro ptáky nebezpečné. Uvedená 
nebezpečí se dají odstranit technickými opatřeními, třeba polepy skle-
něných ploch apod., ale s čím se nejhůř bojuje, je lidská hloupost. Ta se 
projevuje v poslední době opakovanými otravami dravých ptáků zaká-
zaným insekticidem – karbofuranem.

Ale úplně největší nebezpečí pro naše ptáky představují odchy-
ty ptáků během jejich tahů na zimoviště a zpět. Představte si, že  
ve 26 zemích se u nás chráněné druhy chytají a zabíjejí pro gurmánské 
využití. Představte si, že Evropská unie, která nám přikazuje velikost 
banánů a jablek a pečuje o správné názvy rumu a dalších potravin,  
neudělá nic proti tomu, že její členové Itálie, Francie, Malta a Kypr 
zabíjejí ve velkém pěvce, kteří z Ruska a Evropy protahují přes jejich 
území.
A trochu na veselejší notu – setkal jste se za poslední rok, tedy od 
našeho minulého rozhovoru, s nějakou ornitologickou raritou?

Setkal. Vloni v létě jsem zjistil nové zahnízdění dudka chocholatého  
a dokonce jsem chytil a okroužkoval samici s hnízdní nažinou. Některé 
druhy od nás mizí, jedná se například o chocholouše a jiné zase přibý-
vají. Ukazuje se, že tomuto nápadnému a exoticky vyhlížejícímu druhu 
napomáhá k šíření chov koní. Objevuje se totiž většinou poblíž koň-
ských pastvin. Možná se někde ve vašem okolí objeví. Pokud budete 
mít štěstí a uvidíte ho od dubna do června na jednom místě aspoň dva-
krát, dejte o tom zprávu Sylvě Karfíkové, třeba zahnízdí i blízko vás. Je 
třeba napsat datum, přesné místo pozorování a kontakt na vás. Situaci 
prověříme a dáme vám vědět, třeba také objevíte nové hnízdění.
Z čeho máte v poslední době největší radost a co vás v nejbližších 
dnech čeká?

Velkou radost mi vloni v listopadu udělalo vydání knihy „Ptáci již-
ních Čech“.

Je to sice kniha s regionální tématikou, ale rozsahem 640 stran  
(6,5 kg) a kvalitou překračuje celostátní úroveň. Je v ní představeno  
238 druhů ptáků a to nejen textově a obrazově, ale i hlasově v přiloženém 
CD. Pro zájemce ji písecké muzeum prodává za nejnižší cenu u nás.

Další radostí je otevření výstavy „Co lítá po Písku“.
Těším se na nástup jara a přílet našich ptačích zpěváčků. Už jsem 

slyšel zpívat drozda brávníka.
T. Procházková

Letos vás čeká již 40. ročník. Připravuje se k této příležitosti něco 
speciálního?

Za dobu konání akce se jí zúčastnilo mnoho zájemců o přírodu  
a ornitologii. Začínali zde jako děti a dnes jsou z některých profesionál-
ní zoologové nebo ochránci přírody. A mnozí z nich jezdí na akci stále  
a často i se svými malými dětmi. Počítáme s tím, že 40. výročí osla-
víme víkendovým setkáním s co největším počtem účastníků. Večer si 
promítneme historické fotky a zavzpomínáme na skromné začátky a na 
dobu, kdy jsme byli mladí. Kdyby nám nějaký fanda chtěl přivézt dort, 
tak bychom to uvítali.
Používáte také jiné metody mapování migračních tras než je kroužko-
vání? Např. geolokátory?

Odchytová akce je pořádaná Prácheňským muzeem. I když známe 
možnosti geolokátorů, a dnes už se dokonce vyrábějí v tak malých veli-
kostech, že je unesou i pěvci, je jejich využití v rámci akce nad finanční 
možnosti muzea. I kdyby se nakrásně našly peníze na vysílač polohy, 
výrazně finančně náročnější je vlastní sledování pohybu sledovaných 
ptáků.
Co se týče přikrmování ptáků lidmi – má to cenu v takovém počasí 
nebo jim to spíše uškodí?

Na otázku přikrmování ptáků není jednotný názor ani mezi ornito-
logy. Když jsem nastoupil do muzea, byl jedním z mých učitelů lesník  
a uznávaný ornitolog Milan Hirt. On prosadil biologickou ochranu lesa 
vyvěšováním budek a přikrmováním ptáků. Tím zvýšil počet hmyzo-
žravých ptačích léčitelů lesa a ochránil porosty přírodním způsobem 
bez použití chemických postřiků. Více hnízdních dutin a větší nabídka 
potravy vytvořila podmínky pro víc hnízdních párů. Obava, že ptáci se 
budou živit na krmítku, a nebudou sbírat hmyz, není na místě. Pro mlá-
ďata je hmyz jako potrava nenahraditelný. Ani dospělí ptáci při nabíd-
ce různorodé živé potravy nedají přednost semenům. Mám rád kuřecí 
nugety, ale jíst bych je pořád nechtěl. Podobně jsou na tom ptáci.
Česká společnost ornitologická před pár dny vyhlásila ptáka roku 
2016 – stala se jím červenka obecná. Čím je tento druh zajímavý? 
Můžeme ho potkat i na Protivínsku?

Červenka je běžný druh. Nejen že na Protivínsku početně hnízdí, 
ale můžete se s ní setkat často i v zimě. To bývá nejčastěji v břeho-
vých porostech kolem toků. Jedná se o převážně lesní druh, který zpívá 
spolu s kosem brzy ráno a také do pozdního večera. Samci si označu-
jí své hnízdní území nejen zpěvem, ale i nápadnou cihlově červenou 
náprsenkou, kterou vystavují většinou na špici stromů. Když v té době 
umístíte na sousední špičku stromu chuchvalec červené vlny, bude na 
ni samec zuřivě útočit, protože ho považuje za soka, který pronikl do 
jeho teritoria.
Toto označení, pokud se nemýlím, většinou dostávají spíše ohrožené 
druhy ptactva. Může se třeba ocitnout na pokraji vyhynutí i takto 
relativně rozšířený druh?

Pokud dojde k nějaké výrazné změně prostředí, které by postihlo 
podmínky hnízdění nebo nabídku potravy, tak může vymizet z určitého 

po protivínsku?

Dudek chocholatý

Bukáček malý
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✔  Během února k nám do školky zavítalo divadélko LUK s pohádkou „O kůzlát-
kách“. Veselá pohádka s neposlušnými kůzlátky, která neuposlechla varování 
maminky kozy před vykutáleným vlkem, děti pobavila a rozesmála.

✔  Čekání na jarní sluníčko jsme si zpestřili osazováním truhlíků jarními květi-
nami. Dětem šly zahradnické práce s pomocí paní učitelek skvěle od ruky. 
Rozkvetlí poslové jara nám teď zdobí vchody jednotlivých tříd.

✔  Baby studio je již v plném proudu, a tak zveme všechny rodiče se svými rato-
lestmi každý čtvrtek od 15 do 16 hodin mezi nás. Kolektiv 2. MŠ

V kurzech zdravého vaření jsme v březnu vyzkoušeli jáhly. Moc nás těší zájem 
lidí o tuto oblast. Naše mlsné jazýčky ochutnaly karbanátky, zapečené papriky 
plněné jáhlami, jáhlovo kokosové máslo, jáhlovo hráškovou pomazánku, jáhly 
s houbami, jáhelník a skvělé mufiny. Pudinkové dezerty jsme kuchtili přímo na 
místě. Všichni se olizovali. Jsme rádi, že i maminky samy přispívají svými recep-
ty a připravují buď to, co mají vyzkoušeno a osvědčeno, nebo experimentují. To 
ovšem na chuti nic neubírá.

další setkání se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna od 17.30 hodin a na talíři 
budou fazole. srdečně vás zveme. M. Šálková, MC Pastelka

PrOdej ryb POkrAčuje
(včetně zpracování)

kdy? 
každý pátek od 12 do 16 hodin

kde? 
Protivín, Masarykovo nám. 12

Objednávky přijímáme
po celý pracovní týden 
od 6.00 do 14.30 hodin

na tel. 382 251 140

Krajské školní hospodářství 
Č. Budějovice,

středisko Školní rybářství Protivín
www.kshcb.cz

PI

cHcEŠ SE STáT 

HASIČEM?

  koupím cihly POrOtherm, dél-
ka  45 nebo 50 cm – 500 ks. Dále 
koupím cirkulárku s podavačem 
tovární výroby. 

 Telefon 724 257 287
  Pronajmu velký pěkný byt 1+kk 

38 m2 v centru Protivína nad  lékár-
nou, výhled  na náměstí, sklep, ku-
chyňská linka, plovoucí podlahy, 
plastová okna, volný ihned. 

 Telefon 603 924 907

ŘáDKOVá INZERcE

kurZ ZdrAVÉ VÝŽIVy – jáhly

Sbor dobrovolných hasičů  v Mile-
novicích by ve svých řadách rád přiví-
tal děti ve věku 8 až 13 let se zájmem  
o hasičský sport.

Zájemci se mohou přijít podívat kaž-
dou neděli od jedné hodiny do hasičské 
zbrojnice v Milenovicích. 
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PI

březen v MŠ Krč
První březnový týden byl v MŠ 

Krč pohádkový. Dokončili jsme zim-
ní část celoročního projektu – děti 
se tentokrát díky pohádce „O nepo-
sedné lišce“ seznámily se životem 
zvířat v zimě a úspěšně se dostaly 
z „bludiště stop“ ve sněhu.

S další pohádkou k nám do škol-
ky zavítalo divadélko Sedmiklásek. 
Děti se spolu s káčátkem a beruš-
kou podívaly až do Afriky a cestou 
zažily spoustu legrace.

Teď už nás čekají přípravy na 
Velikonoce, na které se moc těší-
me!

Děti a paní učitelky z MŠ Krč

ZáPIs dětí 
do mateřské školy krč
na rok 2016/17
se koná ve středu 
 30. března 2016 
   od 8 do 14 hodin
Více informací na tel. čísle

 382 251 544

ZáPIs dětí 
do 1. mateřské školy 
Protivín, Ve školce 586
se bude konat ve středu 
 30. března 2016
  od 8 do 15 hodin 
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Ve čtvrtek 25. února 2016 jsme se 
setkali v klubovně domu s pečovatel-
skou službou opět na besedě. tento-
krát na téma „15 let v pedálech kol.“ 
Představit své zážitky a fotografie  
z mnoha cest přišly členky klubu „cyk-
lo rafanda“.

Úvodní slovo si vzala paní Jana Kalu-
sová. Informovala posluchače o prvopo-
čátcích jízd cyklistek, jejichž cestovatel-
ské příspěvky jsme pak mohli pravidelně 
čítávat v Protivínských listech. Začaly 
jezdit na jaře 2000. Paní Kalusová vede  
i kroniku, jejíž první zápis je z konce 
dubna roku 2000: „Začaly jsme zase jez-
dit na kole, počasí je příznivé.“ Měly ji 
s sebou v klubovně, a tak do ní přítomní 
mohli nahlédnout. Besedou se prolínaly 
vzpomínky na výlety, promítání fotografií 
i otázky posluchačů.

Počáteční krátké výlety po okolí toho-
to ryze ženského cykloklubu brzy vystří-
dala první delší jízda na Velký Depot za 
Týn nad Vltavou. Ta měla celkem 57 km. 
Jak podotkla paní Kalusová: „No, první 
delší výlet. Kdybychom tehdy tušily, jak 
daleko budeme jezdit za deset let.“

Mnohé z výletů provázel déšť.  
Na jednom takovém vypravěčka pích-
la kolo, a tak ho do Bechyně vedla, 
plášť byl totiž prasklý po celé délce. 
Byla sobota, čekaly tedy, že tam najdou 
obchod podobný tomu protivínskému 
– páně Plívovu. Ale na mostě jim dali tip 
na šikovného školníka v Keramické ško-
le. Ten jí kolo opravil. Na „jednodence“ 
u Halleinu v Rakouskou také hodně 
pršelo, a tak vytáhly své pestrobarevné 
pláštěnky. Říkaly si pak, že vypadají 
jak Teletubbies. Po pláštěnkách sáhly 

i během výletu na Lipně. Chodily po 
Horní Plané, kde narazily na otevřený 
taneční parket. Paní Hela začala zpívat. 
Fotografie zachycuje nejen zpívající 
cyklistku v pláštěnce, ale i dítě, které 
se na ni nevěřícně dívá.

Nepočítaně zážitků mají i z Provence. 
Viděly například Pont du Gard, či muze-
um Vincenta van Gogha. V městečku 
Arles jsou zachyceny na fotografii v hos-
půdce. Pivo tam stálo 4 eura. „Nejdražší 
pivo, které jsem kdy pila,“ podotkla paní 
Kalusová.

Na výletě Třemi zeměmi jely do 
Rakouska do vinohradů. Nahoře na hradě 
foukal tak hrozný vítr, že se kola složila 
na zem jako domino. V Domažlicích zase 
potkaly ponocného. Děti se za ním táh-
ly ze širého okolí a čekaly, až zatroubí. 
Cyklistky jsou vyfocené na nejrůzněj-
ších místech, mezi jinými u kostky cukru  
v Dačicích, nebo před Paprikovým domem 
v Maďarsku u Balatonu, či u Mozartova 
rodného domu v Salzburgu. Na jeden 
zátah jely nejvíc 138 km.

Do dvouhodinové prezentace nám 
vybraly fotografie z míst, na které mají 
největší vzpomínky, ať už to byl déšť, hor-
ko, památky, nebo ubytování. Budeme se 
těšit na jejich další zážitky. Další beseda 
PVK se uskutečnila 10. března. O své 
nové knize „Tam, kde zpívala řeka“ přišla 
vyprávět paní Jaroslava Pixová.

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

Za PVK P. Čecháčková
Foto  Radek Lenemajer

Dne 10. 3. 2016 se příznivci historie, literatury, literárního 
místopisu, kultury, přírody a cestování sešli v klubovně Pečo-
vatelského domu již podesáté.

V současné době se pravidelně jedenkrát za měsíc scházejí 
ve čtvrtek (na plakátech je uvedeno, který čtvrtek v měsíci)  
v klubovně Pečovatelského domu. Klub byl založen v dubnu 
roku 2015.

První setkání se „neslo“ v duchu – Škola je když, aneb  
Z kantorova notesu, následovala beseda o květnových dnech r. 
1945 v Protivíně, pan PhDr. J. Prášek zaujal svou fundovanou 
přednáškou o „pootavském slavíku“ A. Heydukovi k 180. výročí 
básníkova narození. Po prázdninách 17. 9. jsme besedovali nad 
městskými kronikami (vážně i nevážně). V říjnu jsme zavzpo-
mínali na literáta, divadelníka a filmového režiséra, píseckého 
rodáka, dlouholetého obyvatele Heřmaně, p. Václava Kršku. 
S velkou odezvou se setkalo vystoupení Mgr. Z. Bezecného 
PhDr., historika FF JU České Budějovice. Máme přislíbeno, 
že tento rok se ještě jednou uvolní na besedu v Protivíně. Bude 
pokračovat na téma Schwarzenbergové na Protivínsku. V pro-
sinci následovalo vánoční rozjímání (koledy, atributy svatých, 
vánoční zvyky a tradice, básně...). 8. setkání – 28. ledna – jsme 
„zabrousili“ do etnografie. „Čerstvý“ devadesátník pan Jaroslav 

Kolafa z Těšínova se uvolil vyprávět o svém životě a hlavně  
o svých zájmech – historii, přírodě a pletení proutěných věcí. 
Obdivovali jsme jeho dobrou paměť a zručnost – při povídání 
pletl košík. Našli se i tací účastníci, kteří se inspirovali a doma se 
pokoušeli „kouzlit“ s proutky. Děvčata ze spolku „Cyklorafandy“ 
jsou protivínské veřejnosti dostatečně známa díky zajímavým 
cestopisným článkům v PL – z pera paní J. Kalusové. A právě 
ona děvčata 25. 2. besedovala v klubovně pečovatelského domu. 
Besedy se zúčastnilo 31 zájemců, beseda byla velmi pěkná, 
nejen vyprávěním o cestách „za hranicemi všedních dnů“, ale 
též promítáním fotografií z cest (p. R. Lenemajer). Promítání je 
součástí každého setkání.

Plánujeme: besedu se spisovatelkou J. Pixovou,  
s RNDr. K. Peclem, turistickým průvodcem ing. J. Horkým,  
s Mgr. J. Koubou, RNDr. J. Šebestiánem, besedu o protivínských 
osobnostech…

Rádi přivítáme do svých řad další zájemce, ale i případné 
spolupracovníky, osobnosti, které mohou ostatním předat své 
vzpomínky, zkušenosti, životní pravdy. Vždyť společné zájmy, 
setkávání, komunikace je třeba všem, nejen seniorům, přispívá 
k životní naplněnosti a vyrovnanosti.

Mgr. Věra Piklová. 

9. SETKáNÍ PROTIVÍNSKéHO VLASTIVĚDNéHO KLUbU

PrOtiVÍNSký VlAStiVěDNý klUb
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CEStA k PrOtiVÍNU… /Jiří Hladký/ 2. díl

Pokračování příště. 

7

budIčOVICe
Čp. 109 s iniciály a letopočtem 1853 má usedlost „U Zámeč-
níků“. Říkejme mu „žlutej“ (foto č. 7). Má do návsi obrácenou 
polovalbovou střechu, ve štítu dva otvory větrací a jeden 
pro podávání nejčastěji sena na půdu. Vpravo od brány stojí 
menší sýpka. Při opravách fasád bylo nalezeno původní čís-
lo usedlosti (foto č. 8).

Čp. 110 ve štítu letopočet 1837 je statek „U Marešů“. Říkej-
me mu „modrej“ (foto č. 9). Nad bránou je druhý letopočet  
a sice 1834. Nad ním rostlinný motiv (stylizovaný brambo-
řík?). Vpravo od brány sýpka opět s rostlinným motivem 
mezi větracími okénky ve štítu se stylizovaným květem 
uprostřed. (foto č. 10). Architektonicky zajímavá jsou i větra-
cí okénka v přízemí sýpky opatřena zdobně kovanou větví. 
(foto č. 11).

Na protilehlé straně návsi s čp. 117 stojí statek „U Lišků“. 
Říkejme mu „šedivej“ (foto č. 12). Dvěma vjezdy z návsi 
se od těch předchozích liší. Liší se i ojedinělou výzdobou 
fasády. Pod polovalbičkou ve střeše obytného stavení jsou 
umístěny dva větrací otvory do prostoru půdy. Jsou velmi cit-
livě maskovány dvěma iluzivními okny namalovanými přímo  
na fasádu. (foto č. 13). 
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Plány pro výlety byly veliké. Tak už to u piva Na Zastávce 
bývá. Jak říká moje manželka: „Tam toho najezdíte!“. Poprvé 
vyjíždíme až v sobotu 2. května na Švejkovku. Zlatá naše Cesta 
k Protivínu. Spíš tlačíme, než jedeme, o značení trasy nemluvě. 
Červen a červenec nic. V sobotu 8. srpna jedeme do Střížova 
uctít památku kamaráda Pepy Veselého.

Čas je neúprosný. Dne 11. srpna uplynulo již deset let od 
jeho posledního výletu.

Jak vidíte, opravdu toho moc nebylo. O to víc jsme si užili tzv. 
„třídeňák“. Tentokrát spíše „čtyřdeňák“. Náš kolega a kamarád 
Jirka Čížek, dále jen Číža (rodilý Protivíňák) nás pozval poznávat 
krásy jižní Moravy. Zde již delší dobu žije a podniká. Scházíme 
se už v podvečer ve středu 12. 8. na základně. Zde je přistaven 
minibus „BRČÁLNÍK“ s přívěsem na kola. Je nás devět, přesně 
tolik kolik se vejde do „BRČÁLNÍKA“. Vyprovodit nás přišli 
– vedoucí Míra Uhlíř, manželky a přítelkyně. Poslední „platánek“ 
Na Zastávce a vyrážíme směr Hrušovany u Brna. Cesta nebyla 
až tak jednoduchá. Objížďky, nehody jiných účastníků provozu 
a taky maličko bloudění, když si Růža spletl Hustopeče a Hru-
šovany. Chvíli po 22. hodině dorážíme do sídla Čížovy firmy. 
Po přivítání narážíme sud „platana“, který jsme s sebou přivezli 
i s chlazením. Číža nás honí do pelechu. Je stále horko, spát se 
nechce a taky si říkáme, že ta Morava je placatá, tak co nám 
zítra může hrozit.

Ve čtvrtek ráno nás Číža nekompromisně vyhání ze stanů. 
Naštěstí nám odpustil rozcvičku. Na stolech byla připravena 
bohatá snídaně a’la švédský stůl. MUDr. Káťa Cajthamlů by se 
sice z jeho složení osypala, ale Číža ví, co nás čeká. A tak je strava 
vydatná: kyselé okurky, utopenci, zavináče, šunka, škvarky a jiné 
dobroty pro pány po skoro probdělé noci. Je už skoro devět a tak 
sedláme oslíky. Naštěstí jedeme bez bagáže, jen nalehko, večer 
se vracíme znovu do Hrušovan. Pokusím se popsat trasu, tak 
jak si ji pamatuji já. Prosím spolubojovníky o prominutí, pokud 
se někde malinko spletu. Tak a už jedeme směrem na Bratčice  
a Mělčany. Hezké svezení po rovině. První zákeřný kopec 
přichází v Radosticích, kde CT vede po velmi frekventované 
silnici. Chudáci řidiči kamionů, kteří za námi museli kolikrát 
i zastavit. Pokračujeme údolím potoka Bobrava. Po pravé ruce 
máme železniční trať a za ní se zvedá prudká stráň. V ní je vidět 
odspodu až na horizont rozeseté domky nějaké vesnice a taky 
nějaká ulice v prudkém kopci. Číža se potutelně usmívá a křičí 
na nás, ať si to pěkně prohlédneme a zase se směje. No jasně, po 
chvíli velí vpravo od potoka, přes železniční přejezd a vzhůru 
do té stráně. Podle „tacháků“ bylo stoupání dlouhé 6 kilometrů 
a hodně ostré. O tom, že už Ibrahímek (tak říkáme slunci) pěkně 
pálil ani nemluvě. Jedna dobrá žena, která v horní části obce zalé-
vala trávník a květiny před domem, pokropila i nás. To, že byla 
v plavkách a pěkně rostlá, si někteří vůbec nevšimli. Vesnice se 

jmenovala Omice a myslím, že si ji budeme dlouho pamatovat. 
Naštěstí na konci stoupání byl obchod s ledničkou plnou lahvá-
čů. Jen to syčelo. V první chvíli si prodavačky myslely, že pivo 
vyléváme. Směřujeme k dálnici D1, kterou překonáváme po již 
nepoužívaném přemostění u Kývalky. Jedeme lesem, až se před 
námi objeví závodní dráha GP Brno. Zrovna zde probíhají první 
tréninky pro závod MS silničních motocyklů. My pokračujeme 
k Ríšově studánce. Trasa vede stále lesem a vedro není tak 
úmorné. Do další zastávky hradu Veveří dojíždíme rozděleni na 
dvě skupiny a každá z jiné strany. Ta pod vedením táty Jenšího 
zabloudila a já v ní byl taky. Hrad už zdoláváme hromadně. Ve 
stánku s občerstvením nemáme už na pivo ani chuť. Číža neza-
váhá a objednává Kombajnérku – točenou limonádu barvy ranní 
moči. Nutno podotknout, že velice příjemné a osvěžující chuti  
a za dobu pobytu na Moravě jsme jí (v pivovaře prominou) vypili 
hodně kyblíků. A zase trochu ostuda. Přehlídli jsme značku zákaz 
jízdy na kole a z okna hradu nám pěkně od plic vynadal sám 
kastelán. Hrad Veveří se nachází na samém začátku Brněnské 
přehrady. Po lávce přejíždíme na druhou stranu. Stezkou spíše 
pro kamzíky než cyklisty se pouštíme dolů k Brnu. Později ji 
nahrazuje zpevněná cesta. Čížovi teď zvoní určitě v uších. Taky 
ho „Pámbu“ potrestal. Jediný v tom úseku píchl. Samozřejmě, že 
méně vybavený, bez lepení a pumpičky, náhradní duše zbyteč-
nost. Taky však mobil bez signálu a tak musel po svých a oslíka 
tlačit. Byli jsme v té chvíli dost roztahaní a než jsme se sešli  
a vypravili se mu na pomoc s náhradním kolem, ušel hezký 
kus cesty. Pořádná oprava a doplnění tekutin bylo v restauraci  
U Princezny. Směřujeme stále k hrázi. Na jedné z pláží neodo-
láme a jdeme se vykoupat. Příjemné osvěžení. Pak už sjíždíme 
po CT do centra Brna na Mendlovo náměstí. Zde zacházíme 
do restaurace brněnského pivovaru. V dresech s nápisem PLA-
TAN Protivín vzbuzujeme patřičnou pozornost. Při odjezdu 
zase jedno píchlé kolo. Opravy máme „zmáklé“ a odjíždíme 
za pár minut. Znovu po CT až do Rebešovic a Vojkovic. Tady 
poslední přestávka a za chvíli jsme v Hrušovanech. Od Renka 
– společník Číži, který se staral o naše žaludky, se dozvídáme 
smutnou zprávu. Daňčí gulášek (vařil ho Číža osobně) nevydržel 
a zkysnul. Všichni litujeme, že jsme ho radši nesnědli už včera. 
Sprcha nás postavila na nohy a příjemný večer „prokecáme“ až 
do pozdní noci.

V pátek ráno opět Číža na scéně a „Koukejte mazat z těch 
stanů! Když umíte ponocovat, tak taky vstávejte!“, jako za 
mlada. Snad zapomněl, že nejmladšímu z nás je už přes padesát 
a ty o hodně starší taky jmenovat nebudu. Renek nezklamal  
a snídaně opět na jedničku. Dnes balíme na cestu i spacáky. 
Číža naplánoval objet Pálavu a budeme nocovat někde za Led-
nicí v kempu na kraji Novomlýnských nádrží. Ráno zajíždíme 
nejprve do Židlochovic. Míra Štěpka nám tu zařídil prohlídku 
firmy „papírny MOUDRÝ“. Ta vyrábí mucholapky pro celý 
svět. Prohlídka by vydala na samostatný článek. Byl to super 
zážitek vidět stroje starší o mnoho let než my a jak krásně šlapou 
i dnes. No tak zase zpět k našemu ježdění. Pálavu a její okolí 
určitě již všichni velmi dobře znáte. Dost podrobně jsem popsal 
první den, protože zde cyklisté až tak běžně necestují. Proto 
Pálavské putování zestručním. Ze Židlochovic sjíždíme přes 
Vranovice do Strachotína. Přejíždíme na druhou stranu nádrží 
do Dolních Věstonic. Pálavu objíždíme zprava. Za obcí Bavory 
se CT začíná zvedat zase k nebesům, Ibrahímek je opět v plné 
síle. Kopec nemá konce, většina musí oslíky tlačit. Nejsme sami. 
Po zdolání vrcholu je nám odměnou krásný výhled na Mikulov, 
Rakousko a pěkný kus jižní Moravy s vinicemi. Sjezd dolů do 
Mikulova dává zapomenout na útrapy. Je to krásné městečko 
s mnoha pamětihodnostmi, útulnými hospůdkami a cukrárnami. 
Je pravdou, že se také pěkně rozrostlo. Po obědě jedeme směrem 
na Lednici. Cestou zase koupání, tentokrát v rybníku. Voda ani 
neosvěží. Taky se stavíme na ochutnávce vína. Pro nás je červené, 
bílé, dobré a nechutné. Jsme prostě pivaři. Lednici a její rozlehlý 

 > > > > >

cYkloZastávka v roce 2015
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areál projíždíme, pokud to jde, na kolech. Večer dojíždíme do 
vesnice Nové Mlýny. V blízkém kempu máme zajištěn nocleh. 
Odolní pod širákem, staříci a „dámičky“ v chatce. My odolní 
jsme za ty jejich chatky vždy rádi, je kam schovat bagáž, peníze 
a v případě deště se na jednu postel vejdeme i tři.

V sobotu ráno popojíždíme do obce Šakvice. Kde je na začát-
ku obce po levé straně šikovný hotýlek s restaurací vyloženě pro 
cyklisty. Jmenuje se Na Furhaple. Věřím, že ji mnozí z vás znají 
z osobní zkušenosti. Mají otevřeno již od 9 hodin a výběr ze 
šesti snídaňových, finančně dostupných menu. Tím se loučíme 
s Novomlýnskými nádržemi a pohledem na Pálavu. Přes Vrano-
vice a Žabčice se vracíme do Hrušovan. Balíme zbytky bagáže, 
naložíme kola, rozloučíme se s Čížou a Renkem, naskáčeme do 
Brčálníka a „hajdy“ k domovu. Cesta domů byla méně náročná. 
Hlavně nikdo Milanovi nekecal do řízení, spíše pochrupoval.

Doma Na Zastávce nás čekalo velké překvapení. Náš vedoucí 
Míra Uhlíř, který je v rekonvalescenci po těžkém úrazu nohy, pro 
nás připravil super přivítání z cesty. Bohaté pohoštění z výborně 
připravených mas všech možných druhů, doplněné dresingy  
a oblohou. Něco opravdu „ňam ňam“. Velké poděkování patří  
i Milanovi Brůžkovi nejen za to, že obstaral Brčálníka s přívě-

sem na kola, ale hlavně za to, že nás na Moravu a zpět bezpečně  
a pohodlně dopravil. Výletu se zúčastnili: Táta – Zdeněk Jenší, 
Poslanec – Milan Brůžek, Betlém – Jarda Neškodný – všichni 
z Krče, Duny – Petr Dunovský napůl Krč i Protivín, Hospodskej 
– Vašek Jaroš, Mazín – Vašek Schánilec, Vašek Veselý, Růža 
– Vašek Růžička, Štěteček – Míra Štěpka a Číža – Jirka Čížek.

V sobotu 5. září je tu opět Cesta k Protivínu. Podporujeme 
ji ve dvou skupinách. Kluci na 50ku, děvčata na 20ku. Vše opět 
perfektní a jsme rádi, že i my z Cyklozastávky máme podíl na 
překonání rekordu v množství účastníků. Takže turisté, děkujeme 
a ještě jednou děkujeme.

Posledním společným výletem je nedělní 27. 12. výšlap na 
Vysoký Kamýk. Správce rozhledny Láďa Voneš ze Všeteče nám 
odemkl rozhlednu. Bylo docela hezké počasí s dobrou viditelnos-
tí, jen nad Protivínem ležel mlžný opar. Na Zastávku dorážíme 
příjemně unaveni a už se těšíme na novoroční ohňostroj.

Na závěr článku mi dovolte, abych za všechny z Cykloza-
stávky poděkoval Mírovi Uhlířů, našemu vedoucímu, za vše, 
co pro nás dělá. A hlavně, že mu všichni držíme palce, ať vše 
dobře dopadne a zase s námi může vyrazit na oslíkovi po české 
krajině.

Za kluky a holky z CYKLOZASTÁVKY

Stále více lidí v současné době si uvě-
domuje, že naše tělo je jediné místo, kde 
musíme žít celý život a proto je potřeba 
věnovat mu péči. Je to náš domov. Převzít 
zodpovědnost za své zdraví se proto stává 
cílem stále většího počtu lidí. Zdravý 
životní styl je základem a zároveň pre-
vencí mnoha onemocnění, nicméně někdy 
vyvážená strava, dostatek odpočinku a 
pohybu nestačí.  

Dnes na člověka působí spoustu zátěží, 
ať už chemické přísady v potravinách a pit-
né vodě, jedy ohrožující životní prostředí, 
radiační zatížení, používání medikamentů 
v chovu zvířat atd. Tyto zátěže často zapří-
činí, že pomyslný pohár toho, co tělo ještě 
zvládne, přeteče. To se může projevit růz-
ně, od chronické únavy, nejasných poruch 
duševního stavu, až po tělesné poruchy. 
Proto je v dnešní uspěchané době pro své 
zdraví nutné udělat víc, starat se o sebe, 
ať už preventivně nebo řešit situace, kdy 
už nějaký problém máte.  

Naší hlavní snahou je vám pomoci 
překonat tyto zátěže i všechny nedu-
hy, které přinášejí. Díky certifikované-
mu biorezonančnímu přístroji BICOM 
OPTIMA můžeme měřit blokády v ener-
getickém systému a ty následně odstra-
ňovat. Biorezonanční medota BICOM 

se v západní Evropě používá již více 
než 25 let. Patří do oblasti celostního 
přístupu, stejně jako třeba akupunktura, 
homeopatie a jiné.  

Pracujeme s biorezonančním přístro-
jem BICOM OPTIMA, který je v součas-
né době jedničkou v oblasti biorezonanční 
technologie díky úspěšné frekvenční ana-
lýze příčin a následné harmonizaci ener-
gií. Přístroj využívá nejnovější poznatky 
kvantové fyziky a biofyziky.

Biorezonance má široké spektrum 
využití. Může vám pomoci v eliminaci 
alergických zátěží, při akutních a chronic-
kých zánětech sliznice trávicího systému, 
revmatických potížích, potížích v orgá-
nech, migrénách a bolestech všeho druhu, 
při odstranění virů, bakterií, plísní a para-
zitů z těla, neurodermatitidě, autoimunit-
ních poruchách, hormonální nerovnováze, 
nedostatečné imunitě různého původu, 
potlačení chuti na cigarety a alkohol nebo 
na sladké, při hubnutí, posílení energetic-
ké a psychické rovnováhy atd.

Zároveň můžete využít naši nabídku 
dárkových poukazů a to buď na vstupní 
nebo následnou harmonizaci. Jako malý 
dárek pro vás máme slevu 20% na vstupní 
harmonizaci při předložení následujícího 
poukazu. 

bIOREZONANcE – cESTA KE ZLEPŠENÍ VLASTNÍHO ZDRAVÍuZáVěrkA
pro dodání příspěvků

do dubnových
„Protivínských listů“  

je 4. dubna 2016
do 12 hodin

NOVINy VyjdOu
v pondělí 18. 4. 2016 
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NáVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ
V neděli 14. února se nás 24 vydalo do 

místního kina, abychom zhlédli divadelní 
představení Víti Marčíka. Jeho příběh  
O holčičce, která se ještě nenarodila  
a o dědečkovi, který si s ní moc hezky 
povídal, byl náročnější pro malé děti, ale 
pro dospělé měl co do sebe. Povídání  
o světě viditelném i neviditelném, o nebi,  
o životě, o tom, jak je hezké být s těmi, které 
máme rádi, o důležitosti povídání si s dětmi  
o našem dětství, bylo hodně inspirující. 
Tohle divadlo mne velmi potěšilo a zastavi-
lo, abych se zase vrátila zpět ke společným 
večerům s dětmi. Taky jsme to doma udělali. 
Děkuji všem rodičům, kteří přijali pozvání 
a na pohádku přišli se svými dětmi.

M. Šálková, MC Pastelka

Máte dítě, které rádo čte a chodí do 1. až 
5. třídy? Chcete své dítě motivovat ke čtení? 
Pak noc s andersenem, která proběhne  
1. dubna od 18 hodin v Pastelce, je právě 
pro něj. Máme připraveny hry, čtení a soutěž 
o nejlepšího vypravěče. Děti budou soutěžit 
o nejlepšího vypravěče. Kdo si přinese svou 
oblíbenou knihu a nejlépe popíše ji nebo 
svého literárního hrdinu, vyhraje knihu. 
Děti v Pastelce přespí do 8 hodin násle-
dujícího dne. Více informací na e-mailu  
pastelka@umc.cz nebo telefonním čísle 
608 519 929. Přihlašujte děti do 25. března. 
Moc se těšíme. M. Šálková, MC Pastelka

POZVÁNkA

 > > > > >
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Novinky
městské
knihovny

Pro dosPělé – beletrie
Martin Čáp: 
Můj psí život
– vyprávění psího rošťáka Bertíka
Pavel Tomek: 
tohle lidi hodně berou 
– sbírka fejetonů na téma chování v neob-
vyklých situacích
Jan Cimický: 
Ve stínu draka 
– detektivní příběh
Oldřiška Ciprová: 
doubravka Přemyslovna 
– historický román ze středověku

Pro dosPělé – nauČná
Jarmila Klímová: 
Proč (a jak) psychosomatika fungují? 
nemoc začíná v hlavě? 
– nové způsoby léčení
Luise L. Hay: 
Život vás miluje 
– 7 spirituálních cvičení ke knize „Miluj 
svůj život“
Jan Hnízdil: 
Mým marodům 
– jak vyrobit pacienta, potřeba vážit si 
vlastního zdraví, úvahy, humorné pojetí
Olin Jurman: 
legionářská odysea – z Čech až do 
Vladivostoku 
– legionáři v 1. světové válce
Eva Večerková: 
obyčeje a slavnosti v české lidové kul-
tuře 
– výroční obyčeje a jejich regionální roz-
různěnost
Jaroslav Čechura: 
karel iV. na dvojím trůně 
– k 700. výročí narození nejznámějšího 
českého panovníka

Pro děti a MládeŽ
Zdenka Nováková: 
nedočkavý motýlek 
– říkanky a hádanky pro nejmenší dětičky
David Laňka: 
barunka a malovaný svět 
– fantastické příběhy dětí
Daniela Krolupperová: 
draka je lepší pozdravit aneb o etiketě 
– výchova k společenskému chování
Chris Priestley: 
Příšerné příběhy vánoční 
– strašidelné a tajemné příběhy určené 
pro děti od 10 let

V prostorech infocentra byla 1. března zahájena panem Havlíčkem z Písku výstava 
„My tři“. Vystavovatelky: Naďa Stoklasová, Ladislava Raníková a Michaela Vlachová 
jsou členky Prácheňské umělecké besedy v Písku.
O den později v podkroví kaplanky byla oficiálně zahájena výstava obrazů malovaných 
akrylem „cesta“ pana Jozefa Švače, člena Slovenské výtvarné únie, Spolku C+S  
a Společnosti volných výtvarných umělců.
Obě výstavy potrvají do konce dubna a všechny vystavené obrazy jsou prodejné.

Těšíme se na vaši návštěvu!

dne 16. března uplynulo 115 let, 
kdy se narodila se v Protivíně 
Marta krásová, operní pěv-
kyně, členka opery národního 
divadla Praha. o této význačné 
osobnosti, jedné z nejproslu-
lejších rodaček našeho měs-
ta, se mohli čtenáři Protivín-
ských listů dozvědět již mnohé.  
u příležitosti jejího letošního 
115. výročí narození si připomeň-
me její dětství, strávené v našem 
městě uprostřed spokojené rodiny.

První léta života Marty Krásové naplňo-
vala vzájemná láska a úcta rodičů. Její otec 
byl sládkem protivínského pivovaru, který 
žil se svou manželkou Marií v příkladném 
manželství. V kruhu šťastné rodiny si malá 
Marta nejvíce rozuměla se svým o čtyři 
roky mladším bratrem, se kterým prožívala 
dětské hry, zábavy a radosti. Se svým otcem 
měla hluboký celoživotní citový vztah.

Královstvím děvčátka bylo pohádkové 
ticho a samota rozsáhlého, plotem obehnaného 
parku kolem pivovaru. V raném dětství se utvá-
řely základní rysy Martiny povahy, v podstatě 
uzavřené a plaché bytosti, stále jakoby připra-
vené k obraně proti nenadále ráně osudu...

Druhým jejím světem byla škola. Měla 
štěstí na učitele vynikajících lidských 
vlastností, z nichž zvláště Emilie Cebová 
projevila největší pochopení pro mimořád-
né hudební nadání své žákyně. Hudební 

nadání zdědila Marta Krásové 
po své matce, která dobře hrála 
na housle, a po pratetě, zname-
nité zpěvačce. Hře na housle 
učili nadanou žákyni protivínští 
regenschori Kulhánek a Wünsch 
a Ferdinand Hrdina, stejně dobrý 
hudebník jako malíř, který učil 
své žáky též malovat. K jeho 
žákům patřila i Marta Krásová, 
jejíž výtvarná vloha byla stejně 
výrazná jako hudební.

Cesta za hudbou zvítězila. Jako dva-
náctiletá zpívala Marta svým sopránem 
temnější barvy při jakési místní slavnosti 
v protivínském hostinci dvě ze Smeta-
nových Večerních písní – „Nekamenujte 
proroky“ a „Kdo v zlaté struny zahrát zná“. 
Mezi posluchači byl i vysoký pán v černých 
brýlích a s kmetským plnovousem, profesor 
Otakar Ševčík, autorita nad jiné povolaná. 
A ten radil školení ve zpěvu.

Protivínský domov opustila Marta Krá-
sová s rodiči ve třinácti letech. V Českých 
Budějovicích dokončila měšťanskou školu, 
pokračovala ve studiích na učitelském 
ústavu a současně se soustavně vzdělávala 
v hudbě v proslulé hudební škole Bohuslava 
Jeremiáše. Rovněž studovala hru na housle. 
O umělecké dráze bylo rozhodnuto.
Použitá literatura: 
Vladimír Šolín: Marta Krásová (Praha, 
Panton 1960)

inforMaČní centruM ProtiVín
infocentrum a galerie kaplanka zvou na nové výstavy:

PROTIVÍNSKé KOŘENy OPERNÍ PĚVKyNĚ MARTy KRáSOVé
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 SPOLEČENSKá KRONIKA 
NArOdIlI se

 1. 2. dcera markéta klůfová
 Michaele Uhlířové z Protivína

 25. 2. syn lukáš
 Šárce Fürstové – Křečkové 
 z Protivína

 27. 2. dcera Adina
 Haně Slámové z Protivína

ZemřelI
✝  24. 2. Anna Štouralová
 89 let, Protivín

✝  25. 2. radoslava čálková
 74 let, Milenovice

✝  29. 2. helena hrdličková
 55 let, Protivín

✝  5. 3. Alena Šustrová
 65 let, Bor – Protivín

✝  8. 3. 2016 Pavel kubeš
 50 let, Pivovar, Protivín
 
✝  15. 3. růžena bláhová
 93 let, Myšenec

římsko-katolická farnost Protivín
24. 3. Zelený čtvrtek
 Protivín, kostel sv. Alžběty 
 od 18.15 hodin mše svatá
25. 3. Velký pátek
 Protivín, kostel sv. Alžběty 
 od 15.00 hodin 
 – pobožnost křížové cesty
 od 18.15 hodin 
 – velkopáteční bohoslužba
26. 3. bílá sobota
 Protivín, kostel sv. Alžběty 
 od 20.30 hodin – Vzkříšení
27. 3. hod boží velikonoční (neděle)
 Myšenec, kostel sv. Havla 
 od 8.00 hodin – mše svatá
 Protivín, kostel sv. Alžběty 
 od 9.00 hodin 
 – modlitba sv. růžence

 od 9.30 hodin – mše svatá
 Krč, kostel sv. Václava 
 od 11.00 hodin – mše svatá
 Heřmaň, kostel sv. Jiljí 
 od 16.00 hodin – mše svatá
28. 3. Pondělí velikonoční
 Protivín, kostel sv. Anny 
 od 18.15 hodin – mše svatá

evangelická církev metodistická, 
mírová 171, Protivín

25. 3. Velký pátek 
 od 18.00 hodin
27. 3. Velikonoční neděle 
 od 9.00 hodin

Bohoslužby jsou veřejné. 
Srdečně zveme.

Po těžké  nemoci  zemřel dne 8. března 
akademický architekt jindřich Goetz, 
bývalý rektor filmové akademie Miro-
slava ondříčka (nar. 30. 7. 1939 v Praze, 
bytem nová Ves u Protivína 27, Žďár).

Od roku 1967 až do současnosti věno-
val své úsilí, talent, vědomosti i zku-
šenosti činnosti scénografa a architekta  
a od založení Filmové akademie Miro-
slava Ondříčka i výchově mladé filmo-
vé generace, kde vyučoval  scénografii. 
Funkci rektora této vysoké školy zastával 
od roku 2007 a na podzim loňského roku 
ukončil  činnost.

Intenzitu, bohatost a kvalitu jeho celo-
životního díla dokládá jeho osobní podíl 
na vzniku více jak 75 celovečerních fil-
mů, 11 televizních seriálů, 35 televizních 
pořadů různých délek a žánrů, ale i řada 
výstav, návrhů obytných budov, rekon-
strukcí rodinných domů, realizací návrhů 
interiérů obchodů a restaurací.

V roce 1985 byl oceněn cenou lite-
rárního fondu za film Oldřich a Bože-
na, v roce 1994 nominován na nejlepší 
výtvarný počin za film Amerika a v roce 
1996 zvítězil v soutěži o nejlepší výtvar-
ný počin a získal výroční filmovou cenu 
Český lev za film Král Ubu.

Nemalý podíl  měl náš přítel aka-
demický architekt Jindřich Goetz na 
dosažené vysoké úrovni a významu 
Filmové akademie Miroslava Ondříčka 
v přípravě mladé nastupující generace 
v oblasti filmové, televizní, ale i divadelní 
tvorby. Pod jeho vedením získala škola 
takové postavení mezi uměleckými ško-
lami, které ji umožnilo obdržet akreditaci 
k magisterskému studiu a udělování titulu 
magistr umění svým posluchačům.

Příjemné prožití svátků jara
přeje MěKS Protivín

ODEŠEL fILMOVý ARcHITEKT A REKTOR 

Jindřich Goetz

BohosluŽBY o velikonocích



PROTIVÍNSKé LISTy – 16. stránka

tŘetí Místo V okrese 
Pro naŠi Školu

Každoročně vysíláme z naší školy 
soutěžící v různých disciplínách do Písku, 
aby změřili své vědomosti s ostatními 
žáky píseckých škol.

Do okresního kola konverzační sou-
těže v anglickém jazyce se v kategorii 
starších probojoval Martin Jekl, který 
tam obsadil pěkné šesté místo. Velkou 
radost naší škole udělal v kategorii mlad-
ších David Liebl. Jeho vědomosti jsou už  
v současné době tak dobré, že si mezi sed-
máky, on jako šesťák, dokázal vysoutěžit 
třetí místo. Jeho kvality byly prověřeny 
poslechovým testem, na který navazovaly 
různé otázky a úkoly v písemné podobě 
a hlavně musel vše „vykonverzovat“ se 
tříčlennou porotou.

Děkujeme chlapcům za vzornou repre-
zentaci školy. Přejeme jim, aby na sobě 
pracovali, nadále se zdokonalovali, aby 
jim anglický jazyk otevíral pomyslné 
dveře do celého světa.

Školní kolo 
recitaČní soutěŽe

Ve čtvrtek 18. února proběhlo kolo reci-
tační soutěže žáků 1. – 5. tříd v ZŠ Pro-
tivín.
Na soutěžící se přišli podívat a pod-
pořit je rodiče a sourozenci. Celkem  
se zúčastnilo 36 recitátorů. Soutěžilo se 
ve třech kategoriích.
V nulté kategorii přednášeli prvňáčci.
Pořadí 1. tříd:
1.  Kozová, 1. A
2.  Kubecová, 1. A.
3.  Stuchlík, 1. A a Kandová, 1. B
V I. kategorii se zúčastnili žáci 2. tříd  
a 3. tříd.
Pořadí 2. tříd:
1.  Urbanová, 2. B
2.  Matějčková, 2. B
3.  Veselý, 2. B
Pořadí 3. tříd:
1.  Klimešová, 3. B
2.  Pexídr, 3. B
3.  Foučková, 3. B
Ve II. kategorii se představili žáci 4. a 5. 
ročníků.
Pořadí 4. tříd:
1.  Koblencová, 4. A
2.  Branštýlová, 4. A
3.  Vojíková, 4. A a Levita, 4. A
Pořadí 5. tříd:
1.  Kupcová, 5. B
2.  Král, 5. B
3.  neuděleno
Nejlepší recitátoři obdrželi drobné dár-
ky.Všem soutěžícím děkujeme za účast 
a přejeme hodně úspěchů v dalších sou-
těžích. 

V sobotu 27. února se konal již 13. ročník cobra cupu v Praze ve sportovním boji 
taekwondo. turnaj byl kvalitně obsazen nejen českými závodníky, ale též bojovníky 
ze slovenska a Polska.

V sobotu 5. března byl ve 20 hodin zahájen tradiční ples, již pátý v pořadí, v kulturním 
domě ve Žďáře. Plně vyprodaný sál vyplnila hudbou skupina Elizabeth. Taneční parket  
se vlnil v rytmech známých písní a nechyběla ani dámská volenka, tanec s květinou.

O půlnoci zpestřilo ples každoroční překvapení. Tentokrát se neslo v duchu tématu 
hasičského útoku v tak trochu jiném světle. Mimo skvělou zábavu nescházela ani bohatá 
soutěž o více jak 250 cen. SDH Krč si váží všech sponzorů a tímto bychom jim chtěli 
poděkovat za ceny, které darovali. Děkujeme i všem, kteří neváhali a přišli se pobavit.  
A neméně si zaslouží poděkování také členové hasičských týmů, kteří se jakýmkoli způ-
sobem podíleli na tom, aby ples vydařil. Aneta Holečková

Protivínské taekwondo bodovalo na Cobra CuPu

Z našeho oddílu se zúčastnily celkem 
čtyři děti. Jako první nastoupila Martina 
Babáková, která již závodí v kategorii  
A díky složeným zkouškám na vyšší tech-
nický stupeň. Probojovala se až do finálové-
ho boje, kde zvítězila. Jako druhý nastoupil 
Jaroslav Korbel, který byl přeřazen do 
vyšší váhové kategorie. Přestože soupeř měl 
převahu, tak se Jára nedal a umístil se na 
krásném třetím místě. Lukáš Kajer předvedl 
krásný vyrovnaný boj, kde až v posledním 
kole nestačil fyzicky na svého soupeře  
a obsadil tak třetí místo. Nella Kalíšková 

teprve ve svých druhých závodech dala o 
sobě vědět a prala se jak o život. Nakonec 
z toho bylo krásné druhé místo.

Pořadí:
 Martina Babáková  1. místo
 Nella Kalíšková  2. místo
 Lukáš Kajer, Jaroslav Korbel 3. místo

Všem závodníkům gratuluji a děkuji za 
vzornou reprezentaci oddílu. Též patří podě-
kování rodičům za podporu dětí v jejich 
aktivní závodní činnosti. MZ a JK

Foto Erik Kalíšek

 Ze života školy  



Další výsledky stolních tenistů Slavoje Protivín v mis-
trovských soutěžích.

krAjskÝ PřebOr
slavoj A : libín Prachatice C 10:4
 (Dubský 2, Votava 2, Mareš 2, Färber 2, debly)
slavoj A : el. strakonice b 4:10
 (Dubský 1, Mareš 1, Färber 1, debl)
slavoj A : Cehnice A  10:1
 (Dubský 2, Mareš 2, Tománek 2, Brabec 1, debly, 
 1xWO)
sokol N. Ves A  : slavoj A 4:10
 (Tománek 3, Dubský 2, Votava 2, Mareš 1, debly)

krAjská sOutěŽ
slavoj b : malovice A  10:3
(Weber 3, Tománek 2, Macháček 2, Marková 1, debly)
sokol mirotice : slavoj b 10:4
(Tománek 3, Vařečka P. 1)
slavoj b : sokol Vodňany C 9:9
(Tománek 2, Weber 2, Brabec 2, Marková 2, debl)

OkresNí PřebOr
slavoj C : sokol mirotice C  18:0
(Macháček 4, Pártl 4, Marková 4, Vařečka K. 4, debly)
sokol mirotice A : slavoj C  7:11
 (Pártl 4, Macháček 3, Marková 2, Najmanová 1, debl)
slavoj C : sokol mirotice d  13:5
 (Pártl 4, Macháček 3, Marková 2, Martan 2, debly)

slavoj d : slavoj C 2:16
 (Soumar 1, Polanský 1 – Pártl 3, Martan 3, 
 Marková 3, Najmanová 1, debl, 5xWO)
slavoj C : svatkovice 14:4
 (Pártl 4, Macháček 3, Marková 3, Martan 2, debly)
slavoj d : svatkovice 8:10
 (Soumar 3, Polanský 3, Vojta 1, debl)
sokol Písek C : slavoj d 2:16
 (Soumar 4, Polanský 4, Vojta 4, Koula 2, debly)
slavoj d : kovářov b  12:6
 (Soumar 4, Polanský 3, Vojta 3, Koula 1, debl)
sokol mirovice : slavoj d 16:2
 (2xWO)
slavoj d : sokol mirotice A  6:12
 (Soumar 3, Polanský 1, Vojta 1, 1xWO)
svatkovice : slavoj e  14:4
 (Vařečka P. 3, Klárner 1)
slavoj e : sokol Písek C  14:4
 (Vařečka O. 4, Klárner 4, Vařečka P. 4, debly)
kovářov b : slavoj e  5:13
 (Vařečka P. 4, Vařečka O. 3, Klárner 3, Sochora 2, debl)
slavoj e : sokol mirovice 11:7
 (Zoch 4, Vařečka P. 3, Klárner 2, Vařečka O. 1, debl)
sokol mirotice A : slavoj e 13:5
 (Vařečka P. 4, debl)
slavoj e : slavoj d  7:11
 (Vařečka O. 1, Klárner 1, 5xWO – Soumar 4, 
 Polanský 4, Vojta 2, debl)

Karel Vařečka

S l A V O J E
PrOtiVÍNSTOLNÍ TENIS
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Protivínští hokejbalisté zahájili jarní 
část Krajské hokejbalové ligy vítězstvím 
a posunuli se na druhé místo tabulky.

tj Platan Protivín – 
– sk suchdol nad lužnicí b 

3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Duel Platanu se Suchdolem měl poma-

lý rozjezd. První třetina skončila bez bra-
nek, a kdo si myslel, že se to po přestávce 
změní, tak se mýlil. Stav 0:0 byl aktuální 
až do třetího dějství. Tam se nakonec 
rozstříleli domácí, kteří třemi brankami 
rozhodli zápas. Platan získal do tabulky 
z prvního jarního zápasu potřebné tři 
body. 

„Po zimní přestávce se již všichni těšili 
na pokračování krajské ligy. Do Protivína 

dorazil mírně okleštěný tým Suchdolu „B“ 
a dařilo se mu držet zápas na dobrém 
skóre po většinu utkání. Platan i přesto, 
že měl vyložené šance jak v první, tak v 
druhé třetině, nedokázal proměňovat i 
díky výbornému Švejnohovi v brance 
hostů. Domácí měli přeci jenom mar-
kantnější převahu v poli, kterou na konec 
dokázali ve třetí třetině proměnit údernou 
dvojkou Bican, Stropnický v tříbranko-
vé vedení. Domácí do třetí třetiny stáhli 
hru na dvě pětky.  První branka padla 
po závaru před brankou hostí a dorážce 
volného míčku Bicanem. Další dvě branky 
po přesné kombinaci dříve jmenované 
dvojice. Poděkování též ostatním hráčům 
domácích za nasazení, i když se minelám 
po zimní přestávce nevyhnuli a tudíž je 

do budoucna co zlepšovat. Hostům dík 
za korektně vedený zápas. Ještě jedna 
poznámka, zápasy se Suchdolem jsou vždy 
co o výsledek a hru docela vyrovnané, 
určitě v tomto ročníku,” Takto hodnotil 
zápas protivínský Miloslav Pexídr.
branky domácích: Bican (Stropnický), 
Stropnický (Bican), Bican (Stropnický)

doMácí ZáPasy 
protivínských hokejbalistů:
sobota   9.4. od 13 hodin   
TJ Platan Protivín : 

: TJ HC Dranreb City Nová Včelnice

neděle 10. 4. od 13 hodin   
TJ Platan Protivín : 

: HBC Vikings České Budějovice

Tabulka: KHbL - ČECHY JIH 2015-2016 - Základní část

krAJSkÁ HOkEJbAlOVÁ ligA

 
poř. název týmu Z V VP R P skóre body

	 1.	 SK	Tábor	 16	 14			 1	 0	 1	 96	:	26	 44
 2. TJ Platan Protivín 15 7 2 2 4 60 : 43 27
	 3.	 SK	HC	Rosa	České	Budějovice	 16	 7	 2	 0	 7	 44	:	41	 25
	 4.	 HC	Dranreb	Nová	Včelnice	 16	 7	 0	 3	 6	 45	:	46	 24
	 5.	 HBC	Prachatice	B	 16	 6	 2	 0	 8	 47	:	49	 22
	 6.	 BC	Vikings	České	Budějovice	 15	 6	 0	 2	 7	 40	:	57	 20
	 7.	 SK	Suchdol	nad	Lužnicí	B	 16	 4	 1	 1	 10	 36	:	67	 15
	 8.	 SK	Hospříz	 16	 4	 0	 0	 12	 47	:	86	 12



Fotbalové informace

trOsečNíCI 
1. běh: neděle 3. 7. – sobota 16. 7.
Hlavní vedoucí:  
„Stanley Skóťa“ –  Stanislav Skotnica
Celotáborová hra je inspirována popu-
lární televizní soutěží Survivor.  Děti, 
rozdělené do jednotlivých kmenů, se 
budou snažit v rozmanitých soutěžích, 
prověřujících jejich schopnosti, najít 
a vybojovat poklad ukrytý na území 
Kocandy.
ZáhAdA hlAVOlAmu
3. běh:  neděle 31. 7. – sobota 13. 8.  
Hlavní vedoucí:
Radek Lenčík Lenemajer
Celotáborová hra na motivy z knih 
Jaroslava Foglara, plná dobrodružství, 
tajemství, poznávání a bojových her  
v přírodě.

LETNÍ TábORy NA KOcANDĚ 2016

Přihlášky a další informace
www.kocandaci.cz

PříměstskÉ tábOry
v Protivíně v termínech 

4. – 8. 7. a  11. – 15. 7. 2016

„a“ pokračovalo po náročném soustře-
dění v přípravě na školní „umělce“ a zápasy 
Hlubocké zimní ligy, které hodnotil trenér 
Kobetič takto:
roudné b – Protivín  2:2 (0:1)
branky: J. Vorel 2
sestava: Hanus – Veselý, Hála, Mikulenka, 
Fiala – Rothbauer, R. Vojta, Prášil, Z. Vorel 
– J. Vorel, Moravec
střídali: Sládek, Janeš.

„Úvod utkání a celý první poločas jsme 
hráli zodpovědně a diktovali jsme ráz utká-
ní. Zaslouženě jsme šli do vedení. V druhém 
poločase se nám už tolik nedařilo. Nekon-
centrovaný a nekolektivní výkon dal soupeři 
šanci k srovnání našeho dvoubrankového 
vedení a stanovil spravedlivou remízu“.
Hrdějovice – Protivín  2:8 (1:3)
branky: Prášil 2, Sládek 2, J. Vorel, J. Vojta, 
Rothbauer, Moravec
sestava Protivína: Hanus – Hála, Miku-
lenka, Ruczkowski – Rothbauer, R. Vojta, 
Prášil, J. Vojta, Fiala – J. Vorel, Moravec 
střídali: Sládek, Veselý, Burda

„Po celé utkání jsme byli lepším muž-
stvem, dařila se kombinace a i střelecky 
jsme se prosadili, i když mnoho dalších 
šancí zůstalo bez brankového efektu“.
katovice – Protivín  0:3 (0:0)
branky: J. Vorel, Veselý, Z. Vorel
sestava: Hanus – Rothbauer, Hála, Miku-
lenka, Ruczkowski – R. Vojta, Prášil,  
Z. Vorel, Moravec – J. Vorel, Veselý 
střídal: Zach

„Protože jsme měli na Hluboké volno, 
odskočili jsme si k leaderovi KP. Kvalitní pří-
prava na přírodní trávě měla hlavně v prvním 
poločase vysokou úroveň a rychlé tempo. Obě 
mužstva si vypracovala několik brankových 
příležitostí, ale bez úspěchu. Domácí měli 
mírně navrch. V druhém dějství jsme šli do 
vedení po trestném kopu. Tempo hry trochu 
opadlo a my jsme byli nebezpečnější. Domácí 
i v druhém dějství pokračovali v nepromě-
ňování brankových příležitostí, zato naše 
produktivita byla na dobré úrovni“.
Hluboká – Protivín  4:0 (1:0)
sestava: Hanus – Rothbauer, Hála, Miku-
lenka, Ruczkowski – J. Vojta, R. Vojta,  
Z. Vorel, Veselý – J. Vorel, Moravec 
střídal: Sládek

„Proti dalšímu účastníku krajského pře-
boru jsme chtěli prověřit obrannou činnost 
mužstva. Ukázalo se, že máme problémy 
s jednoduchou hrou soupeře a špatně jsme 
řešili míče za naši obranu. V držení míče 
jsme se soupeři vyrovnali, ale naše vytvo-
řené brankové situace zůstaly nevyužité. 
V Katovicích jsme branky dávali my, dnes 
pouze soupeř. Měsíc před soutěží jsme ale 
vykazovali slušný herní projev“.

„b“ sehrálo jedno přípravné utkání, 
dokonce mezinárodní. Na umělé trávě 
v Prachaticích se utkalo s rakouským 
mužstvem SV Kirchberg.

sV kirchberg – fk Protivín 5:2
branky: Hornát, Cina

Do zhruba 60. minuty jsme se soupeřem 
drželi krok, ale potom nás soupeř „uběhal“, 
říkal po zápase trenér Sajtl.Aby kondice 
hráčů byla na patřičné úrovni, opět se ve 
dnech 3. – 6. března uskutečnilo tradiční 
soustředění mužstva v Přední Výtoni. Tre-
nér hochy nešetřil, ze své hráčské kariéry si 
dobře pamatuje trenéry oblíbeného Suvoro-
va – těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

„dorost”
O posledním únorovém víkendu se dorost 

FK Protivín zúčastnil závěrečného turnaje v 
Oseku. K zápasům odjelo tentokrát pouze 
osm statečných, což se v důsledku ukázalo 
jako výhoda, neboť ti co hráli, turnaj oprav-
du odmakali.Odměnou jim bylo třetí místo 
za tři vítězství, dvě remízy s favority soutěže  
a jednu prohru. Celkově se kluci umístili na 
7. místě turnaje.
Góly dali: Vojta Cina 10, Láďa Vejšický 5, 
Radim Cvachovec a Michal Ludvík. Dále 
se zúčastnili Karel Kulich, Jakub Slavíček, 
Tomáš Janeš a Kamil Jiroch.  

„starší žáci”
Kluci dohráli svou Týnskou zimní 

halovou ligu a vybojovali pěkné 4. místo. 
Asistent trenéra Josef Šedivý hodnotil 
turnaj těmito slovy: V dnešním turnaji js-
me pouze jedenkrát prohráli, ale nakonec 
jsme skončili čtvrtí. Od druhého místa 
nás dělilo buď udržení vedení 3:2 nebo 
proměnění gólové šance dvě vteřiny před 
koncem posledního utkání – dnes to ale 
nevyšlo. Všichni hráči zaslouží velkou 
pochvalu za velké nasazení, bojovnost  
i předvedenou hru.
Výsledky a branky:
Protivín – Čtyři dvory  2:1
branky: Novotný, Sochora,
Protivín – Vodňany  3:3
branky: Studený, Urban, Morej,
Protivín – Český krumlov  1:4 
branka: Měšťan,
Protivín – lokomotiva Čb  3:3
branky: Morej 2, Urban

„Mladší žáci“
„Závěrečný turnaj v Oseku se nám 

povedl a nebýt několika zbytečných chyb 
v utkáních s Hradištěm a Blatnou, mohl 
být výsledek ještě lepší. Všichni obětavě 
bojovali a zaslouží si pochvalu. Ve skupině 
o 8. – 14. místo jsme obsadili konečné 11. 
místo“, hodnotí turnaj vedoucí mužstva 
Markéta Viktorová.
Výsledky a branky:
Protivín – Hradiště  2:2
branky: Sháněl, Leškanič,   
Protivín – blatná  1:4
branky: Urban
Protivín – Milín  5:4
branky: Urban 2, Leškanič 2, Viktorová, 

Protivín – Volyně  4:3
branky: Urban 3, Leškanič
Protivín – osek  6:0
branky: Leškanič 2, Viktorová, Urban, 
Viktora O., Sháněl,
Protivín – kasejovice  7:1
branky: Urban 3, Leškanič 2, Viktora O., 
Sháněl

Jak jsme již psali, kluci hrají ještě jeden 
turnaj v Č. Budějovicích.
Výsledky 1. kola nadstavbové části:
Protivín – Vimperk  0:4
Protivín – Veselí n. l. 0:2
Protivín – třeboň  2:2
branky: Matoušek, Pikl 
Protivín – Prachatice 1:1
branka: Sháněl
Závěrečný turnaj kluci sehrají 19. března.

„starší přípravky”
Mají před sebou poslední turnaj Týnské zim-

ní halové ligy, „A“ tým bojuje o 6. místo, „B“ by 
chtělo nepropadnout na poslední příčku.

„Mladší přípravka”
Kluci také odehráli poslední turnaj 

v Týně a umístili na celkovém 4. místě. 
K bronzu bylo třeba ještě jedno utkání 
vyhrát, to se však nepodařilo. Trenér Vác-
lav Chalupský byl s výkony kluků celkově 
spokojený, uhráli své maximum, postup 
mezi nejlepších 5 je pro nás úspěchem. 
Jaroslav Hájek byl vyhlášen naším nejlep-
ším hráčem, zároveň se umístil na 3. místě 
v hodnocení střelců. Václav Křišťál

PROTIVÍNSKé LISTy – 18. stránka



PROTIVÍNSKé LISTy – 19. stránka

křÍžOVkA O kNižNÍ ODMěNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 	 Autor křížovek P.  Šoba
„Příroda	je	neúprosná	a	nezměnitelná.	Je	jí	jedno,	zda	jsou	či	(tajenka 1. – 5. díl)	jejího	konání”.	–	Galileo	Galilei
Vyluštěnou	tajenku	zašlete	do	4.	dubna	2016	na	adresu	MěKS,	Mírová	337,	398	11	Protivín,	nebo	e-mailem	karfikova@kultura-protivin.cz.
Knížku	„V krajině s krajinou“	od	Petra Sládka	za	správně	vyluštěnou	únorovou	křížovku	získává	pan Marek z Protivína.	Blahopřejeme.

V sobotu 5. března se v Záboří  
„Na vrchu“ uskutečnil již druhý ročník 
srazu motorkářů. Počasí nám celkem 
přálo a tak není divu, že se sjelo cel-
kem 84 strojů různých značek i kubatur. 
Na motorkáře čekala vyjížďka po okolí, 
malé občerstvení ve formě teplého čaje 
a buřta a zhodnocení celé akce. Pod-
le údajů, které nám účastníci poskytli 
při registraci, byl vyhlášen motorkář, 
který k nám přijel z největší dálky 
(Zruč nad Sázavou), dále pak nejstarší  
a nejmladší účastník akce, vybrán byl 
také nejstatečnější motorkář a rozdána 
byla ještě spousta dalších cen. Nouze 
nebyla ani o přihlížející, jejichž počet 
dosahoval 250. Večer následovalo 
posezení v místní hasičské klubovně, 
kde nám náš host pan Stanislav Šareš 
z Kestřan ochotně vyprávěl o svých 
cestách na motorce např. do Mon-
golska. Iveta Kulhová

motolom 2016 
v Záboří
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V rámci zimní přípravy se nejlepší bikeři scházejí na tra-
dičních, divácky oblíbených sjezdech velkými obchodními 
domy v centru evropských měst. Letos se závody konaly 
v Německu v Hannoveru, Frankfurtu nad Mohanem a Berlí-
ně, v maďarské metropoli Budapešti,  u sousedů v Bratislavě  
a finále seriálu v Praze v obchodním domě Arkády Pankrác 
(viz foto vlevo).

Protivínský kuba Říha se  i tentokrát závodů zúčastnil, 
i když pouze v polovině seriálu a to ve Frankfurtu nad M., 
Bratislavě a v Praze. Tři závody a třikrát stupně vítězů! Závo-
dy se jedou jako vyřazovací a z každé jízdy postupuje  
20, respektive 10 nejrychlejších jezdců až do finále. Z devíti 
finálových jízd se Jakubovi podařilo zajet vždy mezi třemi 
nejrychlejšími časy a 7x porazit úřadujícího mistra světa. 
Skvělá příprava na novou sezónu! 
konečné výsledky:
Frankfurt nad Mohanem  3. místo
Bratislava    1. místo  
Finále Praha    3. místo – velká gratulace

V neděli 31. ledna se v příjemném 
prostředí hrdějovické sportovní haly 
nedaleko Českých budějovic konalo 
další turnajové klání o post mistra České 
republiky v ženském sálovém fotbalu. 
Téměř pravidlem se stává, že na těchto 
turnajích se zúčastňují a do finálových bojů 
postupují i protivínské holky z JAFY.

Stejně tak se stalo i letos a opět se dařilo. 
Po dvou výhrách a jedné remíze ve velmi 
vyrovnaných zápasech jsme se shodným 
počtem bodů postoupili z druhého místa do 
boje o medailové umístění a Denisa Pečená 
byla i nejlépe střílející hráčkou tohoto před-
kola skupiny „A“ se čtyřmi brankami.

Ve finálových utkáních se ukázala 
síla týmu Chemkomex Praha, kteří jsou 
zatím  „tradičními“ vítězkami těchto turnajů 
a po úvodní remíze jsme se s nimi porovnávali  
i my. Po, dle diváků, předběžném finále jsme 
zklamáni po našich chybách odcházeli do 
šatny s porážkou 1:4 i přesto, že jsme se ujali 
v zápase vedení. Soupeřkám jsme nabídli dva 
téměř vlastní góly a do samého konce jsme  
i přesto drželi krok a v posledních deseti minu-
tách jsme hru ovládali. Bohužel i za spoluprá-
ce se „smůlou“ jsme výsledem nekorigovali  
a v samém závěru při hře vabank jsme naší 
svatyni neuhlídali, ale i přesto naše holky 
sklidily velkou poctu nejen od diváků, ale 
i od samotných zkušenějších protihráček 
týmu tvořeného ligovým a reprezentačním 
výběrem.

Z trenérského místa velmi těmto holkám 
děkuji za velmi pěkný kompaktní týmový 
výkon a bojovnost.

V posledním zápase Jafačky marně 
ostřelovaly branku Jindřichova Hradce  
a v derby, při kterém soupeřky vystřelily 
pouze jednou přímo na branku, se nepo-
dařilo vstřelit ani jednomu z týmů bran-

ku. Výsledek 0:0 nahrál tak soupeřkám 
k zisku druhého místa turnaje a velmi nás 
všechny mrzelo to, jak málo stačilo ke 
krůčku k vysněné metě. K tomuto zápasu 
již nenastoupila naše nejlepší hráčka turnaje 
Denisa Pečená, ale na samotné hře bylo 
vidět, že kvalita je v celém týmu a na to jsme 
patřičně hrdí stejně jako na hrstku fanoušků 
JAFY, kteří nás velmi pěkně povzbuzovali 
z publika a velice jim za to děkujeme.
Celkové výsledky jsou ke zhlédnutí:
http://www.futsal-salovyfotbal.com/
index.php?str_id=2504&id_pod=&id_
pod2=8&id_pod3=&oblast=172

Nyní však musíme nechat zapo-
menout na zimní přípravu, která bude 
ukončena povinným soustředěním   
19. – 20. 3.  v  Mníšku pod Brdy a musíme 
se přeformátovat na velký fotbal. Zde bude 
ukončena naše příprava i sehráním zápasu 
proti atraktivnímu soupeři z řad pražských 
týmů? V jarní části, která začíná pro JAFU 
27. 3.  na domácí půdě (hřiště FK Protivín) 
bychom rádi dokázali, že smůla nemůže 
trvat věčně a pokud se vyhnou nenadálé 
události, tak se rádi popereme o celkové 
lepší umístění nežli v podzimní polovině 
soutěže. RK

SKVĚLÁ ZIMNÍ PŘÍPRAVA KUBY ŘÍHY

PArketOu „jAFAček” je PAlubOVkA

Na fotografii účastnice MČR 2016. 
Zleva stojící – trenér Radovan Koleš, brankářka Petra Brožová, Michaela Vítov-
cová, hrající vedoucí týmu Iveta Kolešová a Klára Mrázová. V pokleku – Helena 
Račáková, Lenka Vajsová, Adéla Kubičková a trenér Václav Mráz.


