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sobota 27. srpna 2016 – Masarykovo náměstí

X. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ
program uvnitř novin

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi seznámit Vás s některými údaji 
ze závěrečného účtu města za rok 2015, 
jenž byl schválen na červnovém zasedání 
zastupitelstva. Zaměřil jsem se na investiční 
činnost, kterou považuji za klíčovou pro 
naše město. Město hospodařilo s příjmy 
převyšujícími 67,7 mil. Kč. Podařilo se 
získat dotace ve výši 31,7 mil. Kč mimo 
rozpočet města, což je vynikající výsledek 
pro všechny, kteří se do těchto činností 
zapojili. Byly dokončeny opravy komu-
nikací po přívalových deštích v hodnotě 
4,7 mil. Kč, most přes Blaničku za 
2,3 mil. Kč, kanalizace pod pivovarem za 
částku 2,1 mil. Kč, rekonstrukce komuni-
kací v Protivíně a na Boru, Těšínově, Krči 
a Myšenci v hodnotě 12 mil. Kč. Podařilo 
se opravit chodníky či veřejné osvětlení 
v ulici Sportovní, Fučíkově, U Nadjezdu a Na 
Chmelničkách. V Myšenci byla vybudována 
čerpací stanice pro posílení tlaku vody, dále 
byla vybudována dvě dětská hřiště u mateř-
ských školek v Protivíně v hodnotě 4,8 mil. Kč 
a vchod do 1. MŠ. včetně zastřešení v hodnotě 
1,2 mil. Kč Dále jsme pokračovali v rekon-
strukci Domu s pečovatelskou službou, kde 
se nám podařilo zrekonstruovat dalších 
6 bytových jednotek za 2,4 mil. Kč a vybudo-
vat 2 krizové byty v Družstevní ulici v ceně 
0,5 mil. Kč, které slouží lidem ve složitých 
situacích, jež bohužel život přináší. Dále 
byla dokončena 1. etapa přestavby bývalé 
kuchyně a jídelny v č. p. 21 v hodnotě 
3,5 mil. Kč a zahájena 2. etapa, kam se 
následně přemístil odbor výstavby. Obě tyto 
rekonstrukce jsou řešeny jako bezbariérové 
a významně usnadňují vyřizování svých 
záležitostí občanům tzv. „na jednom místě“. 
Dále byla v oblasti péče o životní prostředí 
provedena rekonstrukce ovocných sadů 
v Protivíně, Záboří, Maleticích v hodnotě 

1,6 mil. Kč Na zlepšení likvidace odpadů 
bylo zakoupeno svozové auto a kontejnery 
za částku 4, 1 mil. Kč Na převážnou většinu 
těchto investičních akcí byla získána dotace, 
která však činí v průměru „jen“ 70 %, zby-
lou část hradíme z vlastního rozpočtu, což 
ovšem při rozsahu této investiční činnosti 
znamená doplatek pro město ve výši cca 
12 mil. Kč Ostatní investiční akce hradíme 
plně z rozpočtu města. Toto si naše město 
může dovolit jen proto, že jeho ekonomická 
situace je stabilní a naprosto zdravá. V oblasti 
sportu a kultury jsme získali prostředky 
od nadace ČEZ. V letošním roce bylo získáno 
0,7 mil. Kč na vybavení zázemí pro sporto-
vání v areálu FK a na dětské hřiště Selibov. 
Dále jsme získali dar od společnosti E.ON na 
ledková světla do kanceláří MÚ ve výši 0,15 

mil. Kč Samozřejmostí je již bezproblémový 
chod všech jednotlivých složek města, ať 
úřadu, hasičů, kultury, školy, školek, tech-
nických služeb atd. 

Dovolte mi poděkovat finančnímu 
a stavebnímu odboru a organizační složce 
Technické služby za přípravu podkladů 
nutných pro žádosti o dotace. Věřte mi, že 
získání dotací je velmi složitá záležitost a bez 
zapojení těchto odborů, zastupitelů a radních 
by naše úspěšnost nebyla zdaleka taková, jak 
o ní píši. Závěrečný účet byl přezkoumán 
a nebyly shledány žádné nedostatky, které by 
měly vliv na výsledek hospodaření.

Na závěr musím konstatovat, že rok 
2015 byl rokem velmi úspěšným a věřím, že 
na něj dokážeme v budoucnosti navázat. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi informovat Vás o zahájení další investiční akce, kterou pro naše město je „Rekon-
strukce ulic Na Chmelničkách a B. Němcové“. Jedná se o pokračování rekonstrukce ulic 
směrem od náměstí ke sportovnímu areálu FK a panelovému sídlišti. 

Předmětem této stavby je kompletní nová část vozovky, vč. nového asfaltového 
koberce, parkovacích stání, nových chodníků, veřejného osvětlení a v neposlední řadě na 
závěr ozelenění spolu s výsadbou nových stromů. Celá akce bude ukončena nejpozději 
do 30. září letošního roku.

Věřím, že po jejím dokončení budeme mít další velmi pěknou část našeho města 
kompletně opravenou, tzn. nejen povrchy vozovek, ale zejména kompletně opravenou 
infrastrukturu pod těmito cestami.  Jaromír Hlaváč, starosta města 

INFORMACE PRO OBČANY
Přemístění autobusové zastávky
Ve dnech 26. 8. od 12 hodin do 27. 8. 
2016 do 24 hodin bude z důvodu konání 
městských slavností protivínských pře-
místěna autobusová zastávka z Masa-
rykova náměstí do ulice Komenského 
– u sportovní haly. 

L. Štěpánová, FO – správa majetku

Rok 2015 ve znamení významné investiční činnosti s pomocí dotací

Na fotografii rekonstrukce ulice Boženy Němcové. 

DALŠÍ „DVĚ NOVÉ ULICE“ 





 ZE ŽIVOTA ŠKOLY  

V rámci rozvoje polytechnické výchovy 
jsme uspořádali ve spolupráci s SOŠ a SOU 
Písek pracovní dílničku pro naše žáky. Děti 
si pod vedením mistra odborného výcviku 
pana Bohumila Grammetbauera a studentů 
učiliště vyrobily zapichovátko s hlavou 
kočičky, pracovaly s přírodními materiály, 
drátem, dřevem, tavnou pistolí a vyzkoušely 
si svoji šikovnost při ruční práci. Výrobek se 
většině velmi povedl a radostně si ho odná-
šely domů. Vzhledem k úspěšnosti akce 
jsme se domluvili na další spolupráci. 

Poslední výjezdovou akcí, kterou naše 
škola absolvovala v projektu Erasmus +, 
byla mezinárodní vzdělávací aktivita žáků 
ve Slovinsku. 

Odjížděli jsme se žáky 5. ročníku 
v sobotu 28. května s dobrou náladou, 
plni očekávání, vstříc novým zážitkům 
a přátelům. Vedením zájezdu byla pověře-
na paní učitelka Zuzana Manová, zkušená 
projektová cestovatelka, pravou rukou jí 
byla paní učitelka Monika Smejkalová, 
náš zdravotní stav sledovala paní Dana 
Zoubková. Po klidné, i když dlouhé cestě, 
jsme se ubytovali v hotelu Emonec, téměř 
v centru Lublaně. Hned následující den jsme 
navštívili školu v Bevke, v městečku ještě 
menším, než je Protivín. 

Žáci nás přivítali českými a španěl-
skými písněmi. Španělskými proto, že 
společně s námi pracovali v projektu žáci 
ze Španělska. Celý den proběhl ve zname-
ní vědeckého bádání, společenských her 
a návštěv rodin místních žáků. Další dny 
byly věnovány poznávání místní krajiny 
a místní kultury a zvyklostí. Navštívili 
jsme školu Log – Dragomer, jezero Bohinj, 
vodopády Savica v Julských Alpách, park 
Škocjanske jame s jeskyněmi, pobřeží Piran, 
kde jsme se i vykoupali v křišťálově čistém, 
i když studeném moři. Nesmím zapomenout 
na Technical museum of Slovenia v Bistre. 
Zde si žáci vyzkoušeli vyrobit kaleidoskop 
a šplhajícího datla. Při prohlídce muzea js-
me obdivovali kolekci aut prezidenta Tita.

Na závěr si pro nás žáci společně s rodiči 
připravili odpolední piknik plný dobré zába-
vy, soutěží, jídla a přátelských rozhovorů. 
V angličtině, slovinštině a češtině, co se 
zrovna hodilo. 

Chtěla bych tímto poděkovat výše jme-
novaným organizátorům akce a také žákům, 
kteří byli velmi ukáznění a svým chováním 
důstojně reprezentovali naši školu, byli 
zkrátka bezvadní. Byly to krásné a neza-
pomenutelné dny, plné poznávání, zábavy, 
přátelství a pohody. Jsem ráda, že jsem se 
tohoto projektu mohla zúčastnit. 

Věra Křišťálová, 
pedagogický doprovod

Jako už tradičně se sešli žáci, pedago-
gové, rodiče, prarodiče a známí poslední 
den školy v aule, aby se vycházející žáci 
rozloučili po devíti letech se školou. 
Letos jich odcházelo do středních škol 
a učilišť celkem 40. Pár rad do života 
jim přišel dát i pan starosta Jaromír Hla-
váč, připojili se třídní učitelé a vedení 
školy. Pan ředitel rozdal knižní odměny 
a vyhlásil nejlepšího sportovce školního 
roku. Letos se jím stala Eva Roušalová 
z 8. B. Závěrem jsme se všichni rozloučili 
se čtyřmi odcházejícími pedagogy, kteří 
působili na protivínské škole celou svou 
učitelskou praxi. Starosta města Jaromír 
Hlaváč i ředitel školy Václav Křišťál jim 
poděkovali za dlouholetou práci. 

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

▲▲▲▲▲

WORKSHOP 
PRO 3. – 5. ROČNÍKY ZŠ

ŽÁCI ZŠ PROTIVÍN 
VE SLOVINSKU



z deníku






pokračování na 4. stránce

„Vážení sportovní čtenáři, 
dovolujeme si vás informovat o významném 
úspěchu našeho fotbalového klubu, protože 
se nám podařilo po dlouhých 9 letech se 
opět vrátit mezi elitu Jihočeského kraje. 
Cesta to byla nekonečně dlouhá, mnohdy 
strastiplná, avšak loňský ročník nás zastihl 
ve vynikající formě, když jsme prohráli 
pouze jedno utkání a čtyřikrát remizovali, 
a po zásluze jsme tak vystoupili na pomy-
slný fotbalový OLYMP. Prostě se sešlo vše 
tak, jak mělo být. Sportovní areál díky městu 
je na vysoké úrovni, zázemí odpovídá všem 
našim potřebám a v neposlední řadě bufet U 
FANDY pomohl ke stmelení party. 

Dovolte nám poděkovat trenérovi, všem 
hráčům, funkcionářům a též sponzorům, bez 

kterých bychom nemohli vyšší soutěž hrát. 
Mravenčí práce všech těchto zainteresova-
ných byla nakonec tím, co nás dovedlo do 
krajského přeboru. Za významnou podporu 
je však zároveň nutné poděkovat též Městu 
Protivín. Vyvrcholením této podpory bylo 
pozvání ze strany pana starosty na slavnost-
ní akt, který se konal za přítomnosti hráčů, 
realizačního týmu, sponzorů i novinářů 
v obřadní síni na radnici, kde pohár pro 
vítěze předával místopředseda Fotbalové 
asociace ČR Roman Berbr. Atmosféra byla 
vynikající.

Věříme, že se nám v krajském přeboru 
bude dařit a uděláme vše pro co nejlepší 
reprezentaci našeho města.” 

Výbor FK Protivín

Výsledky dopravně bezpečnostní akce „X“
 Druhý červencový víkend proběhla 

v Jihočeském kraji celorepubliková 
dopravně bezpečnostní akce „X“. Poli-
cisté se zaměřili na dopravně riziková 
místa, zejména na komunikace se zesí-
leným silničním provozem a zvýšenou 
nehodovostí. Policejní hlídky se při 
této akci zaměřují nejen na dodržování 
nejvyšší dovolené rychlosti, ale i na 
používání zádržných systémů, na pát-
rání po osobách, věcech, odcizených 
vozidlech a na kontrolu zákazu požívání 
alkoholických nápojů a jiných návy-
kových látek, rovněž pak na kontrolu 

technického stavu vozidel a potřebných 
dokladů k řízení. Na území našeho kraje 
se akce zúčastnilo na 250 policistů z řad 
pořádkové a dopravní policie. V rámci 
akce zastavili 2 079 vozidel, přičemž 
zjistili 538 přestupků, za které na místě 
uložili 514 blokových pokut, v částce 
220 600 korun, zbytek přestupků ode-
vzdali k projednání na městské úřady 
do správního řízení. Nejvyšší povolenou 
rychlost jízdy překročilo 157 řidičů, 
8 řidičů požilo před jízdou alkohol, 
pásy nepoužilo 63 osob a 60 vozidel 
mělo neodpovídající technický stav. 
Na dálničním úseku bylo zastaveno 7 
vozidel bez dálniční známky. Během 
akce policisté vypátrali jedno odcizené 
vozidlo. V akcích tohoto typu budeme 
pokračovat i nadále. Šťastnou cestu 
a bezpečný návrat vám přejí všichni 
jihočeští policisté. 

Vybráno z usnesení RM 22. 6. 2016

RM schvaluje
 Smlouvu o právu provést stavbu podle § 110 

odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., sta-
vební zákon, v platném znění, na pozemku 
č. parc. 131/1 kú Protivín ve vlastnictví Pivovaru 
Protivín, a. s. týkající se projektu „Zodolnění 
a modernizace požární zbrojnice JSDHO II 
Protivín s ohledem na změny klimatu a budoucí 
nová rizika“ v Protivíně 

RM schvaluje
 nabídku výkonu funkce technického dozoru 

stavebníka na akci „Protivín – rekonstrukce ulice 
B. Němcové a Na Chmelničkách“ se společností 
MZ TENDER s. r. o., Strakonická 268, Písek 

RM rozhodla
 o vyloučení uchazeče VALDHANS s. r. o., 

Dubická 3092, 470 01 Česká Lípa z další účasti 
ve výběrovém řízení realizovaném k zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu „Doplnění 
systémů odděleného sběru odpadů ve sběrném 
dvoře města Protivín“

RM rozhodla
 o vyloučení uchazeče Pilnaj Cont s. r. o., Hoch-

manova 511, 413 01 Roudnice nad Labem 
z další účasti ve výběrovém řízení realizovaném 
k zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
„Doplnění systémů odděleného sběru odpadů 
ve sběrném dvoře města Protivín“

RM rozhodla
 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-

kách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru 
nejvhodnější nabídky podané na plnění veřejné 
zakázky „Doplnění systémů odděleného sběru 
odpadů ve sběrném dvoře města Protivín“ 

a vybrala 
 nabídku firmy GKR STEEL s. r. o., Kratochvílova 

2659, 413 01 Roudnice nad Labem s nabídkovou 
cenou 1 305 000 Kč bez DPH 

RM rozhodla
 v souladu s příslušným ustanovením zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů o vyloučení uchazeče Š+H 
Bohunice s. r. o., Temelín 3, 373 01 Temelín 
z další účasti v zadávacím řízení realizova-
ném k zadání veřejné zakázky „Výměna kotlů 
a oprava technologického zařízení plynové 
kotelny v Družstevní ulici, Protivín“ 

RM rozhodla
 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhod-
nější nabídky podané na plnění veřejné zakázky 
„Výměna kotlů a oprava technologického zařízení 
plynové kotelny v Družstevní ulici, Protivín“

a vybrala 
 nabídku firmy UCHYTIL s. r. o., K Terminálu 7, 

619 00 Brno – Horní Heršpice s nabídkovou 
cenou 2 345 789 Kč bez DPH 

Vybráno z usnesení RM 29. 6. 2016 

RM schvaluje
 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Protivín 

– rekonstrukce ulice B. Němcové a Na Chmel-
ničkách“ mezi zadavatelem městem Protivín 
a zhotovitelem Š+H Bohunice, s. r. o., Temelín 

a pověřuje
 starostu města jejím podpisem 

RM schvaluje 
 nabídku a smlouvu o dílo na zajištění výkonu 

činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby 
„Protivín – rekonstrukce ulice B. Němcové a Na 
Chmelničkách“ mezi stranami Město Protivín 
a MZ TENDER s. r. o., Strakonická 268, 397 01 
Písek

FOTBALOVÝ „A“ TÝM DOSPĚLÝCH PO 9 LETECH 
OPĚT V KRAJSKÉM PŘEBORU





z deníku


dokončení ze 3. stránky

Hrozil násilím
 V úterý 28. června zahájil vyšetřovatel 

služby kriminální policie a vyšetřování 
trestní stíhání muže (1981) z Protivína, 
který měl o deset let mladšího poškoze-
ného nutiti pod pohrůžkou násilí k uza-
vírání různých spotřebitelských úvěrů a 
půjček. V listopadu a prosinci loňského 
roku měl mladík takto postupně uzavřít 
několik smluv o spotřebitelském úvěru 
na finanční hotovost v řádech stovek 
tisíc korun. Stejným způsobem měl být 
donucen uzavřít smlouvy na nákup různé 
elektroniky. Peníze i zboží poté vydal 
pachateli. Celkem si takto „nadělal“ 
dluhy za bezmála 440 000 korun. Případ 
se ke kriminalistům dostal až poté, co 
se příbuzná mladíka dozvěděla o jeho 
dluzích a muž se jí svěřil, jak ke všemu 
mělo dojít. Kriminalisté pokračují ve 
vyšetřování případu. 

Poškodil střechu a ujel
 Obracíme se na případné svědky dopravní 

nehody s žádostí o pomoc. Písečtí doprav-
ní policisté prošetřují případ, kdy dosud 
nezjištěný řidič poškodil v Protivíně v uli-
ci Zábořská roh střechy domu a z místa 
dopravní nehody ujel. Událost se stala 
někdy v době od ranních hodin dne 13. 
června do podvečera dne následujícího. 
Pokud máte k dopravní nehodě jakékoli 
informace, sdělte je prosím přímo poli-
cistům ze služby dopravních nehod na 
lince 974 235 254 nebo na lince 158. Za 
pomoc děkujeme. 

Dopravně bezpečnostní akce
 Od 6. do 12. června 2016 proběhla na 

jihočeských silnicích dopravně bezpeč-
nostní akce „Y“ v rámci mezinárodní 
spolupráce s TISPOL, zaměřená na požití 
alkoholu a psychotropních látek před a 
během jízdy řidiči motorových vozidel. 
Do akce se zapojili policisté pořádkové a 
dopravní policie, kdy zastavili a zkontro-
lovali 1 220 motorových vozidel. Z nich 
zjistili u 223 řidičů a spolujezdců provině-
ní proti zákonu č. 361/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 72 řidičů porušilo 
nejvyšší povolenou rychlost jízdy, další 
4 řidiči před jízdou či během ní požilo 
alkohol. 32 osob nepoužilo bezpečnostní 
pás. U 45 motorových vozidel byl zjištěn 
nevyhovující technický stav. Dopravní 
akce ve větším měřítku před nástupem 
letních prázdnin ještě zintenzivníme, 
nikoli z důvodu, abychom represivně 
působili na řidiče, ale aby si všichni 
účastníci silničního provozu uvědomili, 
že nebezpečí na ně číhá na každé silnici. 
Myslete na svou bezpečnost! 

Házel cihly
 Protivínští policisté vyjížděli v sobotu 

11. června v podvečer do obce Myšenec 
k novostavbě domu, kde škodil zatím 
nezjištěný pachatel. Kdosi na pozemku 
vzal z hromady cihly, se kterými rozbil 
šest oken a poškodil také dveře i část 
kuchyňské linky a linolea. Škoda činí 
třicet tisíc korun. Policisté na místě činu 
zajistili stopu a okolnosti případu dále 
prošetřují. 

V sobotu 16. července se ko
nala v Záboří slavnost k příležitosti 
125. výročí založení místního Sboru 
dobrovolných hasičů, na kterou při-
jeli zástupci patnácti sborů z celých 
jižních Čech a více než 350 návštěv-
níků. Slavnosti se zúčastnili Věra 
Křišťálová, místostarostka města 
Protivín, Jiří Žižka, krajský staros-
ta SHČMS, Jiří Henrich, starosta 
OSH a Miloslav Uhlík, místostarosta 
OSH.

Slavnostní průvod se zástavami 
a hudbou zavedl zúčastněné před 
hasičskou zbrojnici, kde proběhlo 
ocenění dlouholetých a zasloužilých 
členů SDH. Počasí nakonec slavnosti 
přálo a návštěvníci mohli obdivovat 
šikovnost dětí při ukázkách žebří-
kového cvičení, předvedena byla 
stará funkční hasičská technika a do 
místního hasičského minimuzea se 
přišlo podívat více než 140 zájemců, 
kteří zde spatřili historické exponáty 

ZÁBOŘŠTÍ HASIČI DŮSTOJNĚ OSLAVILI 
125. LET TRVÁNÍ SBORU

týkající se nejen hasičského sboru, 
ale i obce a mnoho dalších retro 
předmětů.

Dětem se z programu nejvíce 
líbil kouzelník, dospělé návštěvníky 
bavila dechová hudba Doubravanka 
a pro všechny zde byla hojnost jídla 
i pití.

Poděkování pořadatelů patří všem 
sponzorům, kteří na oslavu finančně 
přispěli, okolním sborům, návštěvní-
kům a starousedlíkům za podporu 
naší slavnosti. 

JKo., Foto Petr Eliáš








USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍN
KONANÉHO DNE 23. 6. 2016

1.  Zastupitelstvo města Protivín schva-
luje kontrolu usnesení ze zasedání ZM 
konaného dne 24. 3. 2016. 

1.1.  Zastupitelstvo města Protivín schva-
luje podání požadavku na zahájení kom-
plexní pozemkové úpravy v kú Selibov ke 
Státnímu pozemkovému úřadu. 

1.2.  Zastupitelstvo města Protivín schvalu-
je uzavření Darovací smlouvy na převod 
části pozemku p. č. 1500/18 kú Krč 
u Protivína, nově označené dle geome-
trického plánu č. 227–7/2016 ze dne 
8. 3. 2016 jako pozemek p. č. 1500/38 
o vým. 3 m2 ve vlastnictví města Protivín 
do vlastnictví Jihočeského kraje – Správy 
a údržby silnic, a to bezúplatně, a pověřu-
je starostu města podpisem smlouvy. 

1.3.  Zastupitelstvo města Protivín schvalu-
je směnu pozemků v kú Milenovice mezi 
městem Protivín a TJ Blaník Milenovice 
dle geometrického plánu č. 228–13/2010 
ze dne 6. 5. 2016 a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy. 

1.4.  Zastupitelstvo města Protivín neschva-
luje prodej pozemku p. č. 917, zahrada 
o vým. 301 m2 v kú Protivín. 

1.5.  Zastupitelstvo města Protivín neschva-
luje prodej části pozemku p. č. 1916/1, 

ost. plocha, neplodná půda o vým. cca 
250 m2 v kú Protivín. 

1.6.  Zastupitelstvo města Protivín pověřuje 
radu města rozhodováním o uzavírání 
smluv nájemních, smluv o výpůjčce, 
pachtovních smluv a smluv o výprose. 

1.7.  Zastupitelstvo města Protivín schvalu-
je přijetí dotací: 

 – dotace na výkon sociální práce  
   164 500 Kč

 – dotace na činnost SDH   
     29 700 Kč

 – dotace na úpravu pavilonu dětského 
zdrav. střediska 600 000 Kč

 – dotace na zaměstnávání lidí z eviden-
ce ÚP  900 000 Kč. 

1.8.  Zastupitelstvo města Protivín schvalu-
je rozpočtové opatření č. 2 v předloženém 
znění. 

2.9.  Zastupitelstvo města Protivín schvalu-
je Smlouvu o úvěru č. 99014829599 ve 
výši 11 000 000 Kč na financování pro-
jektu „Komunikace v ul. Na Chmelničkách 
a v ul. Boženy Němcové“. 

 Zastupitelstvo města schvaluje 
Smlouvu o zajištění blankosměnkou 
č. 10000588295 na částku 11 000 000 Kč 
na krytí úvěru č. 99014829599. 

10.10. Zastupitelstvo města Protivín schva-
luje Závěrečný účet města Protivína 
a Zprávu o přezkoumání hospodaření 
za rok 2015 s výrokem bez výhrad. 

10.11. Zastupitelstvo města Protivín bere 
na vědomí Závěrečný účet a Zprávu 

o přezkoumání hospodaření Dobrovolné-
ho svazku obcí Blanicko-Otavského regi-
onu a Dobrovolného svazku obcí Svazek 
obcí regionu Písecko za rok 2015. 

11.1.  Zastupitelstvo města Protivín rozhodlo 
v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon) o zadání Zprávy o uplat-
ňování územního plánu města Protivína 
ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona 
prostřednictvím pořizovatele, tj. Měst-
ského úřadu v Písku, odboru výstavby 
a územního plánování. 

 Zastupitelstvo města Protivín určuje 
Jaroslava Řehoře a pověřuje jej spolupra-
cí s pořizovatelem při zpracování Zprávy 
o uplatňování územního plánu města 
Protivína. 

11.2.  Zastupitelstvo města Protivín bere na 
vědomí informaci o zrušení části územ-
ního plánu (dále též ÚP) Protivín v roz-
sahu kapitoly 13. „Vymezení urbanisticky 
či architektonicky významných staveb, 
pro které může vypracovávat architekto-
nickou část projektové dokumentace jen 
autorizovaný architekt“ rozhodnutím Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje, odboru 
regionálního rozvoje, územního plánování, 
stavebního řádu a investic čj. KUJCK 
32586/2016/OREG ze dne 3. 3. 2016, 
vydaným formou opatření obecné povahy 
s nabytím účinnosti dne 21. 3. 2016. 

 Zastupitelstvo města Protivín rozhodu-
je, že změna ÚP Protivín ve smyslu §55 
odst. 3 stavebního zákona bude zahrnuta 
do nejbližší následně pořizované věcné 
změny ÚP Protivín. 

Vybráno z usnesení RM 13. 7. 2016…

RM schvaluje
 předložený Evakuační plán města Protivín 

pro potřeby povodňové ochrany 

RM souhlasí 
 s vypsáním výběrového řízení na zakáz-

ku malého rozsahu mimo režim zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, pro stavbu „Snížení 
energetické náročnosti školní jídelny 
a družiny v Protivíně“;

RM schvaluje
 Příkazní smlouvu pro vypsání zakázky 

malého rozsahu pro stavbu „Snížení 
energetické náročnosti školní jídelny 
a družiny v Protivíně“ mimo režim zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, v platném znění, se společností 
EWAA s. r. o., se sídlem čp. 3, 392 01 
Sedlečko u Soběslavě;

RM stanovuje
 okruh účastníků pro obeslání zakázky 

„Snížení energetické náročnosti školní 
jídelny a družiny v Protivíně“ takto:

 1) Tangenta, spol. s r. o., 
  Dobrovodská 882/130, Č. Budějovice

 2) TexColor, spol. s r. o., 
  Vráto 87, Č. Budějovice
 3) Reno Šumava a. s., 
  Pražská 326, Vlachovo Březí
a jmenuje
 komisi pro otevírání obálek a hodnocení 

nabídek pro zakázku malého rozsahu 
na stavební práce „Snížení energetické 
náročnosti školní jídelny a družiny v Proti-
víně“ mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, 
ve složení: 

 1) Hlaváč Jaromír, 
  náhradník Křišťálová Věra
 2) Čechtická Eva, 
  náhradník Veselý Josef
 3) Řehoř Jaroslav, 
  náhradník Šupitar Václav

RM schvaluje
 Smlouvu o právu provést stavbu „Rekon-

strukce silnice III/1404 – průtah Protivín“ 
mezi stranami Jihočeský kraj – Správa 
a údržba silnic JK České Budějovice, 
jako investor na jedné straně a Město 
Protivín, jako vlastník pozemků na straně 
druhé (dotčený pozemek p. č. 2772/9 
kú Protivín)

RM schvaluje
 Smlouvu o právu provést stavbu „Rekon-

strukce silnice III/1404 – průtah Protivín“ 
mezi stranami Město Protivín, jako investor 

na straně jedné a Jihočeský kraj – Správa 
a údržba silnic JK České Budějovice, jako 
vlastník pozemků na straně druhé (dotče-
né pozemky p. č. 1527/15, 2769, 2770/1, 
2771/1 a 2772/1 kú Protivín)

RM bere na vědomí 
 protokol o kontrole výkonu přenesené 

působnosti na úseku pomoci v hmotné 
nouze, který je bez opravných a doporu-
čujících opatření 

RM souhlasí 
 – s jednorázovou hudební produkcí dne 

30. 7. 2016 od 17:00 hod. do 02:00 hod. 
dle žádosti Ivany Rychtářové

 – s jednorázovou hudební produkcí dne 
23. 7. 2016 od 22:00 hod. do 24:00 hod. 
dle žádosti SDH Protivín 

RM bere na vědomí 
 zápis č. 6 z jednání komise bytové, míst-

ního hospodářství a dopravy ze dne 11. 7. 
2016 

RM schvaluje
 uzavření 2. Mateřské školy Protivín v obdo-

bí letních prázdnin v době od 1. 7. do 5. 8. 
2016 





Před protivínskou sokolovnou nervózně přešlapuje několik 
desítek lidí. Nově odlitá pamětní deska je zatím skryta pod 
látkou, vedle hlídkuje sokolský praporečník. Úsilí Spolku fór 
Protivín přineslo své ovoce a zároveň dalo vzniknout kombi-
naci dvou důležitých prvků. Vzdát čest a poctu popravenému 
starostovi protivínské jednoty Sokola Cyrilu Kopeckému, ale 
i kontaktovat jeho dceru Hanu Vorlovou, která pozvání vděčně 
přijala. Při odhalení desky zazněl proslov starosty města Protivín 
Jaromíra Hlaváče, dále pronesl pár slov i senátor Karel Krato-
chvíle. Poděkování vyslovil všem dalším zúčastněným hostům 
za Spolek fór Protivín Pavel Koc. Hudební kulisu včetně státní 
hymny obstaral místní pěvecký 
sbor základní školy.

Kapky deště, které doprová-
zely pietní akt, byly symbolické 
zvláště ve chvíli, kdy Hana 
Vorlová slavnostně odkryla 
pamětní desku upomínající 
činy vlastního otce. Jaké byly 
v tu chvíli její pocity? Co 
cítila? Co všechno se vlastně 
stalo mezi osudným hvizdem 
kulky na táborském popravišti 
a sundáním bílé látky lehkým 
pohybem ruky, které od sebe 
dělí více než 70 let? Dospívání 
bez otce. Nejistá budoucnost 
i studium. Svatba. Emigrace. 
Norsko. Německo…

K rozhovoru se připojil 
i bývalý Hančin spolužák 
a místní patriot Zdeněk Staněk. 
Setkání to bylo vřelé, v kavár-
ně seděla i Vorlové sestřenice 
a také snacha a dva vnuci, které 
vídá jen zřídka. Také díky tomu 
se strohé vyptávání na fakta 
proměnilo v bodré odpoledne.

„Sice jsem se narodila 
v Praze, ale první dva roky 
jsem prožila na Podkarpatské 
Rusi v hlavním městě Užhorodu. 
Bylo to způsobeno zaměstnáním 
mého tatínka, který se kvůli své 
práci lesního inženýra a státní-
ho zaměstnance neustále přesouval. Maminka s ním byla vdaná 
15 let a za tu dobu se sedmkrát stěhovala“, začíná zkraje své 
vyprávění Hana Vorlová. Cyril Kopecký následně dostal místo 
na ministerstvu v Praze. Ze Zákup, kde strávili pouhý rok, se 
museli kvůli zabrání Sudet vystěhovat. 

A to hned do Protivína.
„Byl to šestipokojový státní byt. Výhodou byla malá činže. 

Maminka tak vlivem častého stěhování měla poschováva-
ný nábytek až po 14 místech na celém území protektorátu. 
Po smrti otce jsme se museli do dvou týdnů vystěhovat bez 
nároku na zaměstnání a vdovského důchodu. Celé tři roky až 
do konce války jsme bydleli ve dvoupokojovém bytě babičky 
a dědečka v Praze. Žili jsme z dědečkovy skromné penze čet-
nického kapitána, podpora příbuzenstva byla také zásadní“, 
vysvětluje Vorlová, upijí kávu a usmívá se na bývalého spo-
lužáka pana Staňka. 

„Kopecký zanechal smutek v srdcích všech mladých Soko-
lů. Pamatuji se, když Hana nepřišla v den tatínkova zatčení do 
školy. Pan učitel Krátký si stoupl na stupínek a všem ve třídě 
tenkrát oznámil, že náčelníka Sokola zatklo gestapo. Pár dní 
poté přijelo gestapo do města znovu s fotografiemi kola aten-
tátníků a všichni museli podepsat prohlášení, že bicykl nikde 

neviděli, včetně nás dětí. Vznikla zde i záškodnická organizace 
mladých Sokolů, kteří pak většinu kolaborantů pozavírali do 
sklepů v budově lesní správy. Jak to všechno skončilo, to já 
nevím…“, uzavírá Staněk. 

Po konci války se jim podařilo získat pěkný byt na 
pražském nábřeží. Mezitím Hana Vorlová studovala české 
gymnázium, maminka ji však nechala přepsat na gymnázium 
francouzské. Jak sama dodává: „Celé jsem to oplakala. Znovu 
jsem přišla o své kamarády, bylo to na druhém konci Prahy.“ 
Po úspěšném složení maturity však přišlo rozhodování, kam 
jít studovat dále.

„Chtěla jsem kreslit, ne 
jako malíř, ale spíš jako desig-
nový návrhář. Byla jsem neú-
spěšná, nepřijali mne. Nastou-
pila jsem tedy na Filosofickou 
fakultu, kde jsem studovala 
obor filologie se zaměřením 
na rumunštinu, až se ze mě 
stala tlumočnice. Díky tomu 
jsem během jedné konference 
potkala i svého muže. Přišla 
svatba a my se přestěhovali do 
družstevního bytu“. 

Zde nastává zlom v životě 
Hany Vorlové. Díky pomoci 
známých se jim podařilo emi-
grovat přes Jugoslávii do Nor-
ska, kde strávila s manželem 
další tři roky.

„Moc se nám nedaři-
lo. Norové byli však vstříc-
ní a v začátcích nám hodně 
pomohli. Například majitel 
obchodu nám přinesl ramínka 
na šaty, sladkosti pro děti. 
Bydleli jsme ve věžáku kousek 
od Osla, přes kopec byl zámek 
korunního prince. Pracovala 
jsem jako písařka, manžel 
byl zaměstnanec univerzitní 
čítárny. Za tu dobu strávenou 
ve Skandinávii jsem se naučila 
norsky“. 

Hana Vorlová je se svým 
výčtem naučených jazyků hotový polyglot. Ovládá mateřštinu, 
francouzštinu, rumunštinu, ruštinu, norštinu a jako svůj poslední 
jazyk přidala němčinu.

„Manžel našel v novinách inzerát, že hledají v bibliografic-
kém ústavu v Mannheimu redaktora. Na základě pohovoru jej 
přijali, dostal byt a já tam až poté s dětmi přijela. Pracovala 
jsem na informacích místní univerzity skoro 20 let, ale byla 
to pěkná otrava“, směje se Hana, která v Mannheimu žije 
dodnes. 

„Manželovi je dnes 91 let, minulý rok jsem ho ovšem musela 
svěřit ústavu pro důchodce. Šest let jsem se o něj intenzivně 
starala, ale už to bylo nad moje síly. Mrzí ho, že nemohl jet se 
mnou. Navzdory všemu jsem ale nesmírně vděčná osudu, že jsem 
mohla cestovat a poznat svět“, dodává a v očích se jí leskne 
i přes svůj věk nesmírná kuráž a odhodlání. 

„Vše špatné je pro něco dobré!“. Tato věta zazněla při úvod-
ním proslovu hned několikrát a je až surově trefná. Nebýt totiž 
někoho, kdo desku odcizil, nevznikla by iniciativa desku znovu 
obnovit, zjistit, kdo vlastně Cyril Kopecký byl, najít jeho dceru 
a pozvat ji sem navzdory daleké cestě, a dát tak šanci setkání 
jak dvou starých spolužáků, tak i blízké rodiny, která by se za 
jiných okolností jen těžko scházela.  Ondřej Koc

POVÁLEČNÉ CESTY A ŽIVOTNÍ PERIPETIE HANY VORLOVÉ





V sobotu 23. července proběhly na 
Masarykově náměstí v Protivíně oslavy 
140. výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů v Protivíně. Programu se 
jako hosté zúčastnili ředitel územního 
odboru HZS Písek plk. Ing. Luboš Brou-
lim, starosta OSH Hasičů Čech, Moravy 
a Slezka v Písku Ing. Jiří Heinrich, dále 
hasiči SDH Písek, SDH Albrechtice nad 
Vltavou, HZS Písek a hasiči okolních 
sborů okrsku Protivín. Jako milé hosty 
jsme přivítali hasiče z Dlouhé Třebové, 
které doprovázel starosta obce pan Jan 
Jaroslav Kašpar. Jedná se o hasiče, 
kteří u nás pomáhají při povodních.

Návštěvníci oslav mohli na náměs-
tí zhlédnout soutěž „Železný hasič“ 
memoriál Františka Hanzlíka, ve kte-
ré zvítězilo družstvo hasičů Protivín 
a družstvo žen rovněž z Protivína. Dále 
proběhly ukázky výcviku malých a mla-
dých hasičů z Milenovic pod vedením 
Viléma Plundrycha a ukázka žebří-
kového cvičení dětí SDH Záboří pod 
vedením Ing. Ondřeje Soukupa. Velmi 

pěkné vystoupení předvedli příslušníci 
Městské policie České Budějovice se 
svými služebními psy pod velením Petra 
Dunovského. Závěr oslav patřil hasičům 
města Písku, kteří přítomným ukázali, 
jak se vyprošťují osoby z havarovaného 
automobilu a protivínští hasiči předvedli 
zásah na hořící automobil. K poslechu 
celé dopoledne hrála kapela SEXTEN-
BAND.

Odpoledne na slavnostní valné hro-
madě byla předána ocenění zasloužilým 
hasičům a hasičkám a poté probíhala 
zábava při hudbě až do večerních 
hodin.

Dovolte mi při této příležitosti podě-
kovat všem návštěvníkům, kteří se přišli 
na protivínské hasiče podívat, všem 
sponzorům: Sedma Protivín – Seidlů, 
firma pana Šatry, Potraviny Plachá, 
ZD Krč, Finanční poradenství Jíně, 
Řeznictví Mužíků Ražice, restaurace 
U Rychtářů, Město Protivín, ale zejmé-
na všem hasičům, kteří se podíleli na 
přípravě a realizaci oslav jak z Protivína, 
tak z ostatních sborů. 

Jan Jelínek, starosta SDH Protivín

INFOCENTRUM ZVE NA VÝSTAVY PÍSECKÝCH VÝTVARNÍKŮ
 Do konce prázdnin se v infocentru a podkrovních prostorách 
Kaplanky můžete potěšit a inspirovat tvorbou dvou píseckých umělců – 
Ľuby Rády – Vávrové a akademického malíře Dalibora Říhánka. Paní 
Ĺuba vystavuje velmi pracné a precizně ušité gobelíny, kabelky, polštáře 
a prostírání zhotovené metodou patchwork a elegantní šperky z minerálů 
a perel. Léčivým kamenům zasazeným do cínu těžko odolá málokterá 
žena. Pan Dalibor oživil podkroví kaplanky svou krásnou grafi kou – svěží 
výjevy ztvárněné různými technikami.
Obě výstavy jsou prodejní. 
 Během X. Městských slavností protivínských v sobotu 27. srpna 
2016 bude infocentrum s možností prohlídky expozic zdarma otevřeno 
od 9 do 18 hodin. Na nádvoří kaplanky vás jistě zaujmou dva dřevořezbáři 
„v akci“. 
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme krásnou druhou polovinu léta. 

OSLAVY 140. VÝROČÍ SDH V PROTIVÍNĚ





V srpnu nastává čas prázdnin a dovole-
né také v naší školce. A je to po jedenác-
ti měsících školního roku zasloužený 
odpočinkový čas.

Než se děti na prázdniny rozešly, 
prožily ještě v závěru roku mnohá dob-
rodružství. Ty nejmladší absolvovaly 
polodenní pěší výlet se šipkovanou. 
S baťůžky a svačinkou na zádech bedlivě 
sledovaly křídou nakreslené šipky, které 
jim ukazovaly cestu. Na únavu nebyl čas. 
Starší děti již tradičně vyrazily k rybníku 
u nádraží, s pomocí učitelek rozdělaly 
oheň na připraveném ohništi a opékaly 
přinesené buřty, párky, špekáčky, klobás-
ky či housky. Stačily si ještě prohlédnout 
vlak na nádraží, přístup k pokladnám a od 
paní pokladní dostaly dětskou jízdenku.

Zajímavé byly i ukázky živých druhů 
ryb a raků, které na zahradu mateřské 
školy přivezl pan Pavel Kozák z Fakulty 
rybářství a ochrany vod JČU ve Vodňa-
nech. Děti se dozvěděly mnoho nového 
o vodní říši a to, co si zapamatovaly, 
mohly pak uplatnit v soutěžních otáz-
kách. Za správné odpovědi si pak domů 
odnesly odznaky, rybí pexeso a suvenýry 
v podobě račího klepítka, račí hlavohrudi 
či škleblí.

Dalším neobvyklým zážitkem bylo 
pro naše děti dopoledne strávené na 
školní zahradě s Hasičským záchranným 
sborem Jihočeského kraje. Mohly si na 
několika stanovištích pod vedením členů 
hasičských sborů z Českých Budějovic, 
Strakonic a Písku vyzkoušet např. vesty, 
přilby a běh v nich, stříkání hadicí na cíl, 
jízdu slalomem na koloběžce a v malých 
hasičských autech. Zvláště chlapcům se 
líbila prohlídka velkého hasičského vozu 
s pomůckami.

Dny otevřených ateliérů proběhnou 
letos v Jihočeském kraji již podeváté, 
a to o víkendu 17. – 18. 9. 2016. 

Po roce si Vás opět dovolujeme pozvat 
k účasti na Dnech otevřených ateliérů. Umělci 
i umělecké iniciativy působící v Jihočeském 
kraji zvou veřejnost do svých ateliérů či 
dílen. Zde mohou návštěvníkům předvést 
techniku své tvorby a diskutovat o svém díle. 
Organizátoři oslovili i místní galerie, muzea 
a umělecké školy, aby tak představili veřejnos-
ti bohatou mapu uměleckého života v regionu. 
Seznam ateliérů, které otevřou své tvůrčí 
zázemí, můžete průběžně sledovat v záložce 
http://www.kulturni-most/doa/seznam-prihla-
senych/atelieru-2016/
Na adrese Protivín, Chelčického 333 vystaví 
svá díla pod názvem „Kresba kouzelnou 
pastelkou ŠMM” Helena Mašindová. 
Zavzpomíná tak na kamaráda Štěpána Miku-
láše Mareše, se kterým otevřeli společně své 
ateliery v roce 2011. Otevřeno bude v sobotu 
17. září od 10 do 17 hodin. 

V neděli 22. května se sešly děti z místního 
kamarádského oddílu Zkrčci, aby společnými 
silami získaly poklad skřítka Kvítka. Po cestě 
vyznačené šipkami hledaly pod vedením Šárky 
Fürstové Křečkové indicie s úkoly, pomůckami a 
návody na řešení různých situací. Některé děti se 
tak poprvé setkaly s šipkovanou nebo s určením 
světových stran pomocí kompasu. Nechybělo ani 
plnění dobrých skutků a šifrovaná zpráva psaná 
morseovkou. Výsledkem po téměř tříhodinovém 
hledání byl skvělý pocit organizátorky akce 
z výborné spolupráce všech dětí a samozřejmě 
velká radost z nalezeného pokladu. Těšíme 
se proto se Zkrčky na další plánované akce, 
jako je dětský den, stezka odvahy nebo různé 
poznávací výlety. 

Šárka Fürstová Křečková

Pro nejstarší  děti ,  odcházející 
do základních škol v Protivíně a v Pís-
ku, bylo ještě připraveno závěrečné 
„noční přespání“ v MŠ a slavnostní 
rozloučení v obřadní síni Městského 
úřadu Protivín. Aby se noví školáčci po 
prázdninách ještě více těšili do prvních 
tříd, prošli si obě budovy školy, školní 
jídelnu i školní družinu ZŠ Protivín pod 
velmi pěkným vedením paní učitelky 
Zdeny Bízkové.

A za měsíc – v září – už se na jejich 
místa dostanou ty nejmladší, nově zapsa-
né děti, co si na krásně opravenou budovu 
MŠ, zrekonstruovanou školní zahradu 
i nové kamarády a prostředí pomalu 
začnou přivykat.

Všem dětem a jejich rodičům nyní 
přejeme hezké léto. 

Eva Cimburová

Léto v 1. Mateřské škole Protivín

ŠIPKOVANÁ V KRČI

Nejmladší budoucí hasiči z 1. MŠ. 

Jeseter v obležení dětských rukou. 
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Letos jsme uskutečnily dlouho plánovanou cestu kolem 
řeky Ohře, Labe a Vltavy. Prvního července jsme odjely vlakem 
do Chebu, kde jsme měly domluvený první nocleh. Odpoledne 
v Chebu jsme viděly zahájení Mezinárodního festivalu malých 
dechových kapel a mažoretek FNO 2016. Brzy ráno jsme nasedly 
na vlak do Klášterce nad Ohří, kde byl začátek naší jízdy na kole. 
Cílem dnešního dne byl Žatec. Cestou jsme se zastavily v Kadani 
a prohlédly si město. Kadaň má spoustu památek z doby Karla IV. 
Prošly jsme si náměstí s dominantou radniční věže vysoké 54 m, 
prohlédly kostel Povýšení svatého Kříže a přes parkány došly do 
katovy uličky – nejužší ulička v Česku (66 cm). Na hradbách je 
katovna, repliky středověkých mučidel a pranýř pro hádavé ženy. 
Byl čas malého občerstvení – kávička, zákusek. Sotva jsme vyjely, 
spustil se liják. Před zmoknutím nás zachránila benzínová pumpa na 
konci města. Než jsme dojely do Žatce, pršelo ještě dvakrát. Uby-
tovaly jsme se hned u cyklostezky v sokolovně. Město Žatec nám 
připadalo vylidněné, nikde ani živáčka. Na náměstí je malá chmelni-
ce, o kousek dál žatecký pivovar, synagoga, „filmové náměstíčko“. 
Městu dominuje radniční věž, na kterou jsme vystoupaly. Ochotný 
pracovník infocentra nám i po zavírací hodině ukázal z věže okolí 
a upozornil nás na hrad Hazmburk se dvěma věžemi – černou 
a bílou. Legenda praví, že kdo uvidí ze žatecké věže Hazmburk, spl-
ní se mu přání, které si 
zrovna přeje. My jsme 
to štěstí měly.

Třetí den nás čeka-
la nejdelší trasa až do 
Litoměřic. Na cestě 
jsme zastavily v Lou-
nech, prohlédly jsme 
si náměstí a chrám 
Svatého Mikuláše 
(krásný). Zajely jsme 
si z plánované tra-
sy do Koštic, rodiště 
Věřiny maminky. Před 
tamním obchodem 
jsme se daly do hovoru 
s místními. Jeden 
z nich byl bývalým 
chovancem z proti-
vínského zámku, kde 
Věra v té době praco-
vala. Jak je ten svět 
malý!

Dál jsme pokra-
čovaly na Libochovi-
ce, které také nebyly 
v  původn í  t r a se . 
Zajížďka nebyla marná. Libochovický zámek, zámecký park 
a oběd v podzámčí neměly chybu. Odtud jsme pokračovaly již po 
plánované trase do Budyně nad Ohří, kde je vodní hrad. Dál jsme 
si ještě zajely do lázní Mšené. Jsou to miniaturní lázně zaměřené 
na pohybové ústrojí. Odtud přes Doksany (zdevastovaný klášter 
– opravuje se) do Terezína. Tady jsme si prohlédly muzeum, pod-
zemí už bylo zavřené. Odtud už byly Litoměřice na dohled. Po 
celý den nás doprovázel hrad Hazmburk. V Litoměřicích jsme se 
ubytovaly v kempu na soutoku Labe a Ohře. Prohlídku města jsme 
odložily na ráno, protože začalo pršet.

Čtvrtý den nás vítalo slunečné ráno. Udělaly jsme si procházku 
městem. Bylo pondělí, to jsou památky zavřené. Výjimkou byla 
katedrála svatého Štěpána. Vystoupaly jsme na věž a pokochaly se 
okolím. Sešly jsme Máchovy schody, vyfotily se s K. H. Máchou 
a v kavárně s párou jsme si daly kávu (kavárna je v bývalé budově 
železniční zastávky postavené již v roce 1870, venku stojí malá parní 
lokomotiva). V poledne sedáme na kola a odjíždíme směr Děčín. 
Cyklostezka je rovinatá a téměř všude asfaltová. Cestou projíždíme 
Ústí nad Labem s dominantou hradu Střekov a na druhém břehu 
pěkný hotel Větruše. V podvečer jsme v Děčíně, ubytujeme se 
v kempu a jdeme na procházku po městě. Děčín má několik NEJ 
– nejníže položené město v Česku, nejdelší obezděná přístupová 
cesta k zámku na světě (292 m délky a 10 m šířky) a nejstarší ocelový 
most s obloukovou konstrukcí u nás. My jsme prošly nádhernou 

růžovou zahradou s glorietem a obezděnou přístupovou cestou od 
zámku jsme došly na náměstí. To se nám moc nelíbilo, v jedné jeho 
části stojí paneláky.

Pátý den ráno nás nevítalo slunce jako předchozí den. Obloha 
byla zatažená kolem dokola a hustě pršelo. Ve stanu, ve kterém jsme 
spaly, bylo dost nevlídno. Plánovanou cestu do Hřenska, na Prav-
čickou bránu a do soutěsek jsme vypustily. Udělaly jsme náhradní 
plán. Mrzelo nás to, protože jsme někde četly, že kdo nezná České 
Švýcarsko, páchá na sobě těžký hřích. Ale počasí neporučíme 
a v dešti jezdit na lodičkách se nám nechtělo. Odjely jsme tedy vla-
kem do Ústí nad Labem. Kola jsme uložily v úschovně. Kousek od 
nádraží, u stanice lanovky na Větruši, jsme narazily na gotický kostel 
Nanebevzetí Panny Marie se šikmou věží. Vychýlení je více než 
2 metry a je to čtvrté největší vychýlení hned po italské Pise. 
Lanovkou jsme vyjely na Větruši – od 19. století oblíbené výletní 
místo. Dnes tu stojí zrenovovaný hotel. Jeho jedinečná poloha 
poskytne krásné výhledy na celé Ústí i okolní krajinu. Prohlédly 
jsme si tu přírodní i zrcadlové bludiště a náramně jsme se pobavi-
ly. Také jsme vystoupaly na věž Větruše a viděly Ústí ještě z větší 
výšky. A ještě jedna perlička. Daly jsme si klobásu a přisedly si 
k manželskému páru v našem věku. Slovo dalo slovo, ptali se, 
odkud jsme. Protivín je zvedl ze židlí. Paní byla vnučka manželů 
Trautnerových z Protivína. Paní k nim jezdila na prázdniny. 
S Věrou se domluvily, že se vlastně znaly a zavzpomínaly na dět-
ství. Opravdu je ten svět malý. Dolů jsme sjely lanovkou a vyda-

ly se na druhý břeh 
Labe na hrad Stře-
kov. Trochu náročný 
výstup, ale výsledek 
krásný. Hrad je v sou-
kromém vlastnictví 
a postupně se opravu-
je. Když jsme byly ve 
věži, padla rána, blesk 
a v momentě lilo. 
Seděly jsme ve věži 
jako čtyři zakleté 
„princezny“ a čeka-
ly, až přestane pršet. 
Do lů  j sme  s e š ly 
kolem historického 
Masarykova zdyma-
dla. Momentálně je 
v rekonstrukci. Vráti-
ly jsme se na nádraží 
a odjely do Litoměřic 
na ubytování. Byl to 
krásně strávený den 
bez kola.

Šestý den ráno 
jsme sedly na ko-
la a vyjely směrem 

k Roudnici nad Labem. Tady jsme chtěly zastavit a vystoupit na Říp. 
Foukal silný vítr (bohužel ne do zad), takže se nejelo moc dobře. 
V Roudnici jsme zašly na náměstí a navštívily tamní cukrárnu se jmé-
nem „Dortletka“. Má svoji historii. Manželé Vopálenští měli ve Vídni 
pekařství a v něm pekli podle tajného receptu dezert „Dortletka“. Po 
čase se vrátili do své vlasti a dál provozovali pekařství pod Řípem. 
Po revoluci se k rodinné tradici vrátila jejich pravnučka a nejen 
s Dortletkou a s dortem Říp slaví velké úspěchy. Obě dobroty jsme 
ochutnaly a byly opravdu výborné. A další náhoda. Věra v Roud-
nici potkala kamaráda ze cvičení. Ten nám ukázal nejbližší cestu 
na Říp. Pod Řípem, v Rovné jsme zamkly kola. Nejprve jsme šly 
krásnou lipovou alejí a pak už jen pořád do kopce, kudy se kdysi 
plahočil i bájný praotec Čech se svojí družinou. Na Řípu nás čeka-
la turistická chata a o kousek výš rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha. 
Původně to byl holý, dnes zalesněný, kopec se třemi vyhlídkami. 
Tady kdo nebyl, může skákat, jak chce a přece není Čech. Dolů to 
šlo mnohem rychleji. Nasedly jsme na kola a ujížděly proti silnému 
větru do Mělníka.

Přivítal nás známý obrázek soutoku Labe s Vltavou a na kop-
ci mělnický zámek s vinicemi. Ubytování jsme měly v kempu 
v obytných sudech (docela dobrý nápad). Ještě večer jsme si prošly 
město. Pokochaly jsme se vyhlídkou na soutok od zámku a zašly 
na kávu do zámecké cukrárny, kde má stálé reservé majitel zámku, 

KOLEM NAŠICH ŘEK





Paměť je schopnost organismu uchovat a vyba-
vovat si podněty po jejich odeznění. (Slovník 
naučný)

Problémů s pamětí si užil každý z nás jistě 
nepočítaně, s přibývajícími roky se pak zmiňované 
potíže stupňují a nezřídka nám i komplikují život. 
Pokud se ale tomuto procesu chceme vzepřít, 
můžeme udělat radikální krok pro svou paměť 
tím, že ji systematicky začneme trénovat. A právě 
o této možnosti a o paměti vůbec jsme si povídali 
s paní Mgr. Jitkou Lojíkovou z Radomyšle, která 
je certifikovanou trenérkou paměti III. stupně 
a se kterou jste se mohli setkat i na přitažlivé 
besedě na toto téma, konané v Protivíně.

Kdybychom neměli paměť, nikdy bychom se 
nenaučili chodit, mluvit, nemohli bychom budovat 
sociální kontakty, věnovat se svým koníčkům, 
rodině, vzdělávat se… Proto je třeba se o ni starat 
a neustále ji opečovávat, aby nám nezlenivěla. 

Stárnutí mozku, stejně jako ostatních částí 
těla nelze zamezit, ale lze ovlivnit náš způsob 
života. Trénováním paměti můžeme efektivně 
posilovat mozkové funkce a dokonce si budovat 
i nová propojení mezi neurony bez ohledu na věk. 
Zároveň je to i velice dobrá prevence proti vzniku 
kognitivních poruch a stařecké demenci. Zlepšit 
si můžeme především pozornost, soustředěnost, 
smysly, myšlení a jazykové, komunikační i řečové 
schopnosti. 
Má každý člověk jinak velkou kapacitu 
paměti? 

Lidský mozek je jedním z nejsložitějších 
orgánů v lidském těle. Ovládá celý náš centrální 
nervový systém a zahrnuje zhruba přes 100 miliard 
neuronů. Rodíme se s poměrně stejnou mozkovou 
kapacitou a záleží na každém, jak s ní naloží. 
Někdo ji nechá zakrnět, naopak ten, kdo na sobě 
pracuje, si ji může snadno zvýšit nebo alespoň 
udržet. Nervová spojení v mozku mají tendenci 
samostatně ubývat, a pokud je nestimulujeme, tak 
mohou snadno o to rychleji zdegenerovat. A to vede 
ke zhoršování funkcí mozku. 
Proč je některý člověk schopen se naučit pat-
náct jazyků a jiný zvládne sotva jeden. 

Učení cizího jazyka je mimo jiné podmíněno 
věkem, kdy se ho začínáme učit. Lépe se člověk 
učí v mladším věku, ale správnou technikou se 
můžeme naučit cizí jazyk i v pozdějším věku. 
Také je to ovlivněno tím, jakou máme dominantní 
mozkovou hemisféru. Levá mozková hemisféra se 
obecně zaměřuje na logické myšlení, osvojování 
jazyka, psaní, počítání… a pravá mozková hemi-
sféra je více tvořivá. Optimální je, když fungují 
obě hemisféry stejně dobře, ale toho většina lidí 
bez efektivního trénování dosahuje zřídka. Ovšem 
neznamená to, že ti, co používají převážně pravou 
mozkovou hemisféru, nebudou schopni se naučit 
cizí jazyk. Jen budou muset vynaložit větší úsilí. 
Od jakého věku se začínají v paměti dítěte 
ukládat vzpomínky a prožité nebo slyšené 
či jinak získané poznatky?

Paměť nás provází celým našim životem, 
počínaje dobou před narozením a ihned po naro-
zení, kdy novorozenec již začíná poznávat obličej 
a hlas svých rodičů. V prvním měsíci života je dítě 
schopno udržet informaci na pouhé dvě minuty. 
To, jak se dítě vyvíjí, s sebou nese i vývoj paměti 
a dítě je schopno už od čtvrtého měsíce udržet 
informaci dle náročnosti a atraktivnosti objektu 
i na čtrnáct dní. 
Kdy je člověk nejvíce otevřený přijímání nových 
údajů do paměti?

Ideální doba na přijímání nových informací 
je právě od narození přes školní věk. To člověk 

nejsnadněji zpracovává a přijímá nové informace. 
Postupem času vlivem stárnutí se tato schopnost 
omezuje. Ale za pomoci správných technik, metod 
učení a tréninku paměti se nevylučuje, že by si 
člověk třeba i v důchodovém věku nebyl schopen 
zapamatovat např. všechny americké státy s jejich 
hlavními městy, celý kalendář na daný rok, telefonní 
čísla svých přátel, nákupní seznam nejméně 
o padesáti položkách, anebo jména a tváře lidí, 
PIN či jiné kódy a další věci, které nám usnadní 
běžný život, což běžně na kurzech trénování 
paměti děláme. 
Kdy začíná paměť slábnout a proč?

Uvádí se, že vývoj lidského mozku se ukon-
čuje zhruba v pětadvaceti letech. Po překlenutí 
tohoto věku už jeho schopnosti přirozeně postupně 
ubývají. Když není mozek dostatečně stimulován 
a trénován, změny jsou značně viditelné. Zhoršová-
ní paměti je projevem stárnutí také z toho důvodu, 
že jsme přirozeně naprogramováni tak, abychom 
dobře fungovali do čtyřiceti let, než naši potomci 
vyrostou a začnou být samostatní. Ale každý 
máme svůj osud víceméně ve svých rukou. Pokud 
budeme paměť celý život zaměstnávat a vytvářet si 

nová nervová zakončení s tvorbou nových bílkovin, 
a to můžeme v každém věku, tak si tímto způsobem 
udržujeme celý systém plasticity mozku v dobré 
kondici a vytváříme si i rezervu pro případné one-
mocnění v budoucnu. 
Hraje v tom roli domněnka, že už jsou „šuplíky 
paměti“ zaplněné?

Naše „šuplíky paměti“ nelze snad ani nikdy 
zaplnit – tato kapacita je prakticky neomezená. 
Jde jen o to, správně si informace do pomyslných 
šuplíků uložit a uspořádat, abychom pak byli 
schopni je vždy ve správný čas a ze správného 
místa dobře vytáhnout. Většina lidí má problém 
si nové informace efektivně zpracovat a uložit do 
těchto pomyslných šuplíků. 
Lze vlastním chtěním vytěsňovat z paměti 
nepodstatné věci a ukládat ty podstatnější? 

Informace, které nejsou správně uložené 
a následně používané, postupem času z naší 
paměti vymizí. Ale obecně bohužel platí, že to, co 
hodně nechceme a soustředíme na to maximálně 
naši mysl, si jako úmyslně pamatujeme, protože 
tomu přidáváme atraktivitu a věnujeme hodně 
pozornosti. 
Jak lze naši paměť podpořit?

Paměť lze určitě podpořit zdravým životním 
stylem, pravidelným pohybem, pestrou stravou, 
cíleným cvičením na paměť, posloucháním hudby, 
hraním šachů, zájmem a komunikací s okolím, 
o dění kolem sebe, učením se novým věcem, 
koníčky, které nás budou uspokojovat. Důležité je 
se snažit vyhýbat nadměrnému stresu a dívat se 
na svět pozitivně. Také je třeba pravidelně navště-
vovat lékaře, protože i preventivní prohlídky slouží 
k včasné diagnostice a léčbě například vysokého 
tlaku, vyšší hladiny cukru, srdečního selhávání 
a dalších faktorů, které mohou samy o sobě vést 
ke zhoršování mozkových funkcí. 

Dalo by se jednoduše říci, že se mozek chová 
jako sval, který funguje za předpokladu řádného 
trénování a péče. Můžete třeba namítnout, že když 
si vezmete medikament na paměť, už není třeba 
trénovat. Ovšem opak je pravdou. S medikamenty 
na paměť je to jako s prášky podporujícími růst 
svalové hmoty. Ty sice podpoří růst, ale je potřeba 
svaly neustále zatěžovat. Nikdo se ještě nestal 
kulturistou z toho, že ležel v posteli, polykal prášky 
a svaly mu samy rostly. 
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Aby paměť nezlenivěla,





Jak co nejefektivněji zaměřit trénink paměti?
Trénink by měl být zaměřen komplexně na 

všechny oblasti naší paměti. Měl by obsahovat 
koncentrační cvičení, cvičení na krátkodobou a 
dlouhodobou paměť, psychomotorická cvičení, 
cvičení na reminiscenci, slovní zásobu, počítání, 
orientaci a další. Pokud budeme procvičovat jen 
jednu oblast, tak těžko dosáhneme nějakého 
značného posunu. 
Je lepší cvičit paměť v kolektivu, nebo sám? 

Osvědčený způsob trénování paměti je 
v kolektivu. V kolektivu nám to přináší jiný pohled 

na danou problematiku. Dozvíme se více, než když 
cvičíme sami. Vzájemně se podporujeme. Tvoří 
se zde sociální kontakty, přijdeme mezi lidi. Často 
zažijeme i plno legrace a jednotlivce to motivuje 
k větším výkonům. Kdo může a nedělá mu to pro-
blém, je zkrátka lepší trénovat paměť ve skupině. 
Individuální cvičení paměti lze také provádět, ale 
pro větší efektivitu ideálně pod vedením trenéra 
paměti, což se v praxi také děje. Většinou je to 
ale například u lidí s poúrazovými stavy mozku, 
s počínající demencí, či lidí, kteří jsou zdravotně 
omezení a těžko se dopravují na skupinu. 

Přispívají k osvěžení paměti všelijaké hry – kar-
ty, stolní hry, bingo apod.?

K osvěžení paměti přispívá jednoduše řečeno 
jakákoliv činnost, kterou běžně neděláme. Protože 
pokud děláme něco rutinně, tak nejsme nuceni nad 
tím přemýšlet a děláme to už automaticky. Jsou různá 
cvičení, kterými si lze trénovat paměť. Tato cvičení se 
zaměřují na procvičení krátkodobé a dlouhodobé paměti, 
koncentrace, logiky atd. Různé stolní hry, karty, pexeso, 
sudoku, křížovky mohou k procvičení paměti určitě jen 
prospět. Není špatné také například zkusit dělat věci dru-
hou rukou než tou, která je naše dominantní. Například 
si praváci mohou zkusit vyčistit zuby, sníst polévku nebo 
učesat levou rukou. Už jen tato zdánlivě lehká činnost 
donutí náš mozek provádět jinou aktivitu. 
Co byste vzkázala všem, kdož mají snahu si 
udržet paměť co nejdéle svěží? 

Těmto lidem bych ráda vzkázala, že určitě dělají 
dobře. Začít trénovat paměť není v žádném věku 
pozdě, ovšem čím dříve se začne, tím lépe. Pokud 
půjdou správným směrem a budou se snažit svoji 
paměť trénovat, tak budou schopni využít různé techniky 
a strategie trénování paměti pro lepší zapamatování 
v jejich každodenním životě, což povede ke zvýšení jejich 
kvality života. Začnou zvládat problémy denního života s 
daleko větším přehledem. Nebudou muset být závislí na 
pomoci druhých, budou déle samostatní a budou moci 
prožít nejpříjemnější a nejdůstojnější formu stárnutí. 

V závěru bych se ráda rozloučila mým oblíbe-
ným citátem, který o mnohém vypovídá, a to: 
„Paměť je naším jediným bohatstvím. Teprve 
přijdeme-li o ni, stanou se z nás skuteční 
žebráci.“ (J. E. D. Esquirol)

Rozmlouvala Hanka Hosnedlová 
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Novinky
městské
knihovny

PRO DOSPĚLÉ:
J. D. Robb: Očistím tě od hříchu 
– americká detektivka
Anthony Doerr: Jsou světla, která 
nevidíme – dva životní příběhy, 
každý z jiné země válečné Evropy
Petr Nazarov: Jižní Afrika – 
dobrodružná cesta po státech jižní 
Afriky
Robert Galbraith: Ve službách zla 
– anglický detektivní příběh
Vladimír Kos: Květen 1945 
v jižních Čechách – nová místa, 
nová dramata – volné pokračování 

dnes už beznadějně vyprodané 
fotokroniky

PRO DĚTI:
Jiří Kahoun: Pidibabka z hor 
– babička s dědou holčičky Emičky 
jsou trpaslíci
Bohumil Matějovský: Čuňa, Zulu 
a Ferda – nejlepší humoristický 
příběh pro děti z nakladatelství 
Albatros
Zuzana Pospíšilová: Baobaba 
a jiné příběhy – krátké bajky, 
příběhy a pohádky
Ivan Binar: O Záhořovi, prasátku 
s kníry – Bezzubý tygr a fousaté 
prasátko, jak tohle jenom dopadne?
Juráčková Lenka: Kam zmizela 
Anna? – pátrání po klukovi z fotky 
a dívce, do které se zamiloval
Vratislav Maňák: Expedice 
z pohlednice – kniha plná 
ztřeštěných dobrodružství

Roman Podhola 


Roman Podhola píše: „Asi jen málokdo 
nesouhlasí s tvrzením, že Šumava je krásná. 
Když se ale probere štosy jejích starých 
obrázků, neubrání se pocitu, že mohla být 
ještě hezčí. To jen kdyby nepřišla o tu spous-
tu sídel, tak úžasně ladících s krajinou“. 
A právě o nich je titul 583 portrétů zmařené 
Šumavy.

Upozornění pro návštěvníky Městské knihovny Protivín
Ve dnech od 1. srpna do 14. srpna bude z důvodu dovolené uzavřena 
Městská knihovna Protivín. (Včetně veřejného internetu. )

musíme ji trénovat
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POSLEDNÍ AKCE 
PROJEKTU ERASMUS

Poslední akcí našeho školního 
projektu Erasmus+ byla mezinárodní 
vzdělávací aktivita pořádáná Základní 
školou v Protivíně v týdnu od 6. do 12. 
června. Do rekreačního zařízení Nová 
Louka u Albrechtic nad Vltavou se sjelo 
9 dětí a pět učitelů z naší partnerské 
školy Canning Street Primary School 
v Newcastle upon Tyne ve Velké Britá-
nii, 8 studentů a tři učitelky z partnerské 
školy v Brašově v Rumunsku a 12 žáků 
a dvě učitelky z naší základní školy.

Cílem tohoto týdne nazvaného 
„Science week“ bylo zužitkovat příro-
dovědné znalosti získané během pro-
jektu, her a aktivit v kempu, ve škole 
a v dalších institucích nabízejících 
zajímavé programy. V pondělí se všich-
ni účastníci seznamovali během her a 
úkolů v kempu, v odpoledních hodinách 
se výlet na rozhlednu Kamýk z důvodu 
nepříznivého počasí nevydařil, ale díky 
skvělému zázemí v rekreačním zařízení  
se děti věnovaly sportovním činnostem. 
V úterý se na půdě školy konal příro-
dovědný den, kdy si jednotlivé třídy 
a učitelé připravili pokusy a úkoly pro 
zahraniční hosty. Ti se například utkali 
v silových soutěžích, ověřili si, jak se 
dlouho rozkládají odpadky v přírodě na 
našem „hřbitově odpadků“, nebo se nau-
čili tanec mazurka a vyrobili si hudební 
nástroje. Celé dopoledne je po škole 
prováděli žáci devátých ročníků a zajišťo-
vali komunikaci s mladšími studenty 
a učiteli. Odpoledne proběhla exkurze 
v Krokodýlí ZOO Protivín a večer na 
Nové Louce hry s bublinami a folkový 
koncert. Ve středu jsme strávili dopoled-
ne ve vodňanském institutu MEVPIS, 
kde interaktivní aktivity a přednášky 
o rybách a racích všechny zaujaly. Odpo-
ledne patřilo návštěvě záchranné stanice 
Makov. Po cestě zpět ještě rumunská 
skupina prohlédla památky v Písku 
a ostatní si užívali volna a sportu v kem-
pu. Čtvrteční návštěva Techmania Cen-
tra v Plzni završila hlavní přírodovědné 
aktivity, 3D film o vesmíru a astronau-
tech a tříhodinový pobyt plný interak-
tivních úkolů byl skvělý zážitek. Před-
náška o energetických domech a stavba 
vlastního domečku z kartonu zpestřily, 
díky Energy Centru České Budějovice, 
páteční program. V odpoledních hodi-
nách anglická skupina odjela do Prahy 
na letiště a rumunská skupina se vydala 
znovu na rozhlednu Kamýk. V sobotu 
vyrazili studenti a učitelé z Rumunska 
za památkami na zámek Hluboká a do 
Českého Krumlova. V neděli již byli 
všichni se spoustou zážitků doma. Naši 
studenti napsali své zážitky:

„Byl to velmi zajímavý zážitek. 
Seznamování s cizinci bylo zábavné, 
mají zajímavá jména. Ačkoli byla naše 
angličtina celkem krkolomná, poměrně 
jsme se domluvili. Výlety byly zajímavé 
a zábavné. Navštívili jsme toho hodně 
a nakonec jsme všichni měli radost, že 
jedeme domů, byli jsme hrozně una-
vení.“ 

Zelinská, Koubová, Hornátová, 
Rajcseková (6. B)

VČELY VE ŠKOLE
Ve středu 22. června k nám, do školy v Protivíně, zavítaly včely v doprovodu  včel-

mistra včelařské firmy pana Petra Koce. Včely byly ve skleněném úlu a tak jsme si 
je mohli všichni pěkně prohlédnout. Děti vyhledávaly královnu a pozorovaly včelí 
hemžení na plástvi. Podrobnosti a zajímavosti o jejich životě jsme se dozvěděli od 
průvodců z řad dětí z 9. ročníku – Filipa Kroutila a Martina Jekla.

Moc děkujeme za zpestření konce školního roku. Znovu jsme si osvěžili vědo-
mosti a zase jsme uviděli další zázrak přírody. Za ZŠ M. Marešová

pan Lobkowicz. Pak už jsme se uložily ke 
spánku. Čekala nás poslední trasa do Prahy. 
Říp a silný protivítr nás trochu zmohl.

Sedmý den ráno se vydáváme po 
vltavské cyklostezce kolem historického 
zdymadla ku Praze. Cyklostezka je opět 
krásná s příjemnou krajinou. Na cestě se 
stavíme na zámku Veltrusy (ten je státní). 
V Nelahozevsi zastavíme v rodném domě 
A. Dvořáka a na místním zámku (opět 
majetek pana Lobkowicze, dokonce i Ŕíp 
mu patří). Z Nelahozevsi pokračujeme po 
příjemné cestě proti proudu Vltavy. Před 
námi je Větrušická rokle. Tady je zákaz 
jízdy na kole, ale protože Věra už tudy asi 
před pěti lety jela, vydaly jsme se tudy. Je 
to úzká pěšina 3,5 km dlouhá, z jedné stra-
ny kopec, z druhé strany třímetrový sráz 
do řeky. Docela horor. Ale zvládly jsme 
to ve zdraví a už máme Prahu na dohled. 
Míjíme pražskou zoo, zámek v Troji 
a přes lávku do Holešovic na vlak. Odtud 
jedeme na Masarykovo nádraží a pěšky na 
hlavní nádraží na vlak domů. Tady naše 
cyklistické putování končí a začíná další 
horor na hlavním nádraží. Všechny kromě 
Věry jsme tu totálně ztracené. Věra, coby 
zkušená cestovatelka, nás správně nasmě-
rovala, posadila nás jako medvědy do vlaku 
a odjela jiným vlakem do Plzně.

Výlet se nám vydařil i přes mírnou 
nepřízeň počasí. Najely jsme 320 kilometrů 
a celá cesta se obešla bez sebemenšího zra-
nění a defektu. Na závěr bychom chtěly říci, 
že celý tento výlet zařídila Věra – ubytování, 
trasy včetně tištěného itineráře, vlaková 
spojení a celou trasou nás bezpečně a s pře-
hledem vedla. Za to jí patří náš velký dík.

Všem čtenářům přejeme krásné léto 
a hodně zážitků.  Cyra

KOLEM NAŠICH ŘEK





Tak jako měl Masaryk pátečníky, v Pro-
tivíně máme čtvrtečníky, jak s nadsázkou 
podotkla paní Věra Piklová na poslední 
předprázdninové besedě PVK, která se 
konala ve čtvrtek 9. června v klubovně 
Domu s pečovatelskou službou. Paní Piklo-
vá na ní přivítala pana Jiřího Hladkého, 
jenž nám v prezentaci následně ukázal, jak 
vypadá selské baroko na Písecku.

Písek má šest tisíc památek nemovitých 
a tři a půl tisíce movitých – od kapliček 
až po kněžská roucha. Zvláštní skupinu 
v tomto výčtu tvoří selské baroko. Není až 
tak rozšířené, jak si mnozí myslí. Zasahuje 
do jižních Čech, částečně do středních Čech 
a na Vysočinu. Jinde není nebo, jak podo-
tkl pan Hladký, se nedochovalo. V jižních 
Čechách se zachovalo, protože tu bylo chu-
do, a tak se opravovalo, co bylo. Na Písecku 
existuje osm památkových zón; osm vesnic 
je chráněných jako intaktní.

Fotogalerii jsme začali v Budičovicích, 
kde je to samé selské baroko. Stojí tu nejen 
2 – vjezdové statky, což znamená, že do 
statku vjedete jak z návsi, tak i z humen, 
ale i 4 – vjezdové statky, z každé strany 
tedy hned dva vjezdy. Pan Hladký vyprávěl, 
jak se jako památkáři po revoluci dostali 
ke statku, jenž byl před tím využíván JZD. 
„Jézedáci“ se nevešli traktory do vjezdu, 
a tak bránu zbourali. Památkáři ji společně 
s majitelem domu podle fotografií postavili 
znovu, a tak se dům může pyšnit vjezdem 
jako za časů našich předků. V jiném domě 

je střecha jedné ze sýpek celá podmazaná 
hlínou. Naši předci tak dvojnásob bránili 
vodě, aby se dostala k obilí. Další vsí, která 
nám byla představena a kde najdeme trochu 
jiné baroko, jsou Kluky. Tady se vrací do 
výklenků sošky, např. sv. Linhart (ochránce 
hospodářských zvířat), Panna Marie, sv. Jan 
Nepomucký apod. V Jamném za Záhořím 
se zase v průčelí statku objevuje čtyřlístek 
(ten se pak prolíná celým krajem). Na jiném 
domě najdeme komplikovanější ozdobu, 
jakou jsou dva andílci, kteří pokládají 
korunu Panence Marii na hlavu. Svého času 
žil řemeslník Jan Panovec a ten měl pár 
znaků, podle kterých lze poznat jeho práci. 
V této vsi se například jedná o květináč 
s vysokou rostlinkou. Další prezentovanou 
obcí byla osada Třešně. Tam stojí domek 
dědečka Hrubců. Na fotografii za domkem 
ční kostelíček sv. Michala v Dolním Záhoří, 
kde děda dělal kostelníka. Nejezdil ale na 
kole po asfaltce, nýbrž si v poli, která ho od 
kostelíka dělila, projížděl pěšinu. Jednou 
mu ale „jézedáci“ udělali čáru přes rozpočet 
a zasadili tam brambory. A děda neváhal, 
vzal motyku a udělal si cestičku polem 
i tak. Ve Skalách zase stojí dům, kterému 
se nakláněla brána. Památkáři společně 
s majitelem odkryli základy a bagr ze dvora 
tlačil do brány, aby ji dostal zpátky. Okolo 
stála spousta lidí, kteří čekali, že spadne. 
Nestalo se tak. Další ze zdokumentovaných 
vsí byla obec Zahrádka u Kostelce nad 
Vltavou. Tam stojí u jednoho statku brána, 

jejíž horní část zdobí sluneční hodiny. Při 
té příležitosti pan Hladký zavzpomínal na 
svůj nástup do Státního ústavu památkové 
péče. V jedné ze zpráv si přečetl o stavu slu-
nečních hodin v okrese, v níž se v dovětku 
píše, že hodiny stále jdou... V prezentaci 
jsme viděli fotografie i z dalších vsí, např. 
Květov, Žďár či Chvaletice.

Na našich předcích pan Hladký obdivuje, 
jak měli vše „promakané“. Ne beze smyslu 
bývala v domech špaletová okna rozdělená 
na spodní a horní část. Ta horní plnila funkci 
větráku, a tak v domě bylo sucho. Stejně tak 
obdivuje, jak si naši předci poradili s větrá-
ním v hospodářské části statku – sýpkách. 
Řešili je buď různými tvarovanými otvory, 
nebo namalovali na fasádu falešné okno, 
v jehož části byl pak otvor zdánlivě „ukryt“, 
a tak byla i technická část domu dekorativně 
začleněna do celkového vzhledu.

Snahou památkářů je odkrýt nánosy 
nátěrů na fasádě až na první vrstvu. Majitel 
pak natře dům podle tohoto odstínu. Pokud 
by se mu barva nelíbila, dům zůstane jen 
bílý, natřený vápnem. Barvy se míchají do 
vápna z tzv. frontonů, které mají přírodní 
základ, pak se přidá trochu fermeže a nátěr 
vydrží dvacet let. Pan Hladký u každého 
nafoceného domu říkal nějaký příběh, 
nebo komentoval výzdobu, která se měnila 
vesnice od vesnice, podle toho, který řeme-
slník se na ní podílel. I tak se dá poznat, 
kdo kterou stavbu dělal – jeho ozdoby jsou 
jako podpis. Málokdo uměl tehdy například 
krásnou volutu. V dnešní době je zase málo 
řemeslníků, kteří dokážou starou technikou 
tyto prvky zrealizovat.

Pan Hladký ukončil besedu pozván-
kou do píseckých kostelů. V současné 
době se společně s dalšími kolegy zabývá 
2. ročníkem projektu „OTEVŘENÉ 
BRÁNY PÍSECKÝCH KOSTELŮ“. 
Když vloni přišli s tímto nápadem za 
píseckým vikářem, našli u něj velké 
porozumění. Z původních tří kostelů, 
jichž za loňskou sezonu navštívilo třicet 
tři tisíce lidí, je jich letos otevřených již 
deset. Mezi nimi v této sezoně najdete 
i kostel v Krči, či v Myšenci. 

Za PVK Petra Čecháčková

Protivínskej zámek mezi horama, Když 
jsem já šel tou Putimskou branou, Na břehu 
Blanice, Kmochovy melodie, lidové písnič-
ky a mnohé další zněly klubovnou „Pečo-
vatelského domu” v Protivíně ve čtvrtek 
14. července. Protivínský vlastivědný klub 
zde uspořádal pro své členy i veřejnost již 
své 15. setkání, tentokrát pod názvem Letní 
setkání s lidovou písničkou.

Vzhledem k deštivému počasí se akce 
nemohla uskutečnit v areálu zrenovovaného 
prostoru za „Pečovatelským domem” Pro-
tivín, na náladě zúčastněných a příjemné 
atmosféře to pranic neubralo. 

Mgr. Jana Horažďovská přes dvě hodi-
ny hrála na harmoniku, zpívala, připojil 
se i „sbor“ všech zúčastněných. Zpěv se 
střídal s mluveným slovem Mgr. Věry 
Piklové o historických souvislostech vzni-
ku některých písní umělých, ale vzhledem 
k oblibě posluchačů už naprosto zlidově-
lých (Tálínský rybník, Na břehu Blani-
ce...). I ostatní doplňovali zpěv a hudbu 
v přátelském duchu případnými postřehy 
a připomínkami. 

Mgr. Martina Maternová ze ZŠ Husova 
Písek informovala o akcích blížícího se 
100. výročí založení této jedné z největších 
píseckých základních škol (říjen 2016).

Po skončení setkání si ještě většina 
účastníků prohlédla prostor zrenovova-
ného parčíku s velkým alpínem, grilem 
a altánkem zvoucím k příjemnému posezení 
v romantickém prostředí u řeky Blanice.

Dík za tuto úpravu patří vedoucí „Pečo-
vatelského domu” Protivín a vedení města, 
kteří dali protivínským seniorům možnost 
tento prostor užívat. Paní O. Cvrčková 
„pokřtí“ areál se svými svěřenci – obyva-
teli „Pečovatelského domu” – v nejbližších 
dnech za již lepšího slunečného počasí.

Naše setkání se vydařilo, organizátory 
těší a jistě splní přání podobnou akci v brzké 
době zopakovat. 

Za Protivínský vlastivědný klub 
Ing. Helena Mašindová

14. SETKÁNÍ PROTIVÍNSKÉHO VLASTIVĚDNÉHO KLUBU

TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ...

▲ ▲ ▲





Tenisový klub Protivín přivítal na svých 
kurtech tým z Veselí nad Lužnicí, kte-
rému měl co oplácet za loňskou prohru. 
Poté jsme cestovali do Českého Krum-
lova a závěr zápasů ve skupině byl na 
domácích kurtech proti Milevsku B. 
TK Protivín vs. TJ Lokomotiva Veselí 
nad Lužnicí 7:2
Černý – Ondráček  6:1  6:4
Hlaváč – Chlaň   6:7  4:6
Hejsek – Strada  6:1  6:2
Jaroš – Zeman  0:6  6:3  6:3
Šípová – Chlaňová  6:1  6:1
Bečvářová – Smolíková 1:6  0:6
Černý/Jaroš – Chlaň/Zeman 
   6:4  6:4
Hlaváč/Hejsek – Ondráček/Strada 
   6:4  6:4
Šípová/Farberová – Chlaňová/Smolíko-
vá    6:3  6:2
Zápas se vyvíjel opět vyrovnaně, po 
nasazených jedničkách a dvojkách 
byl stav zápasu 2:2. Povinné vítězství 
si připsal Aleš Černý i Bára Šípová, 
Jaromír Hlaváč odehrál velmi dobrý 
a vyrovnaný zápas se silným Chlaněm, 
ale na vítězství chybělo trochu štěstí, 
Nikola Bečvářová jasně prohrála se 
zkušenou starší hráčkou. Výsledkově 
snadné vítězství přidal Jiří Hejsek, byť 
ve druhém setu se soupeř rozehrál 
a zápas byl vyrovnaný. Velmi cenný 
bod, za skvělý výkon, vybojoval Vašek 
Jaroš, byť hladce prohrál první set 0:6, 
tak trpělivou hrou svého soupeře doslo-
va utahal. V tu chvíli už bylo o zápasu 
rozhodnuto, protože Veselí n. Lužnicí 
nemělo jednoho hráče do čtyřhry, tedy 
zbylé čtyřhry už byly výsledkově pro 
náš tým. 
LTC Český Krumlov B – TK Protivín 
4:5
Štaberňák – Černý  2:6  3:6
Vrba – Hlaváč  4:6  6:4  6:4
Vachta – Hejsek 6:4  6:7  6:4
Rajský – Bečvář  6:4  6:0
Šimková – Šípová  0:6  0:6
Bláhová – Hlaváčová 
  4:6  6:4  6:1
Šimková/Bláhová – Šípová/Farberová  
   6:7  3:6
Štaberňák/Rajský – Černý/Kubička  
   4:6  3:6
Vachta/Vrba – Hlaváč/Hejsek 
  7:5  5:7  7:10
V den krumlovských slavností jsme 
navštívi l i  vel ice krásný tenisový 

areál LTC Č. Krumlov. Byl to nevšední 
výlet s krásným počasím, koupáním 
v bazénu u kurtů. Zápas v Krumlově 
přinesl pro náš tým i nevšední sportov-
ní zážitek. Do zápasu vstoupili výhrou 
obě naše jedničky (Aleš Černý a Bára 
Šípová), Petr Bečvář svůj zápas prohrál 
a o další body ve velmi vyrovnaných 
zápasech bojovali Jaromír Hlaváč, 
Mirka Hlaváčová a Jiří Hejsek. Bohužel 
vyrovnané a náročné třísetové zápasy 
nedotáhli k vítězství. Holky čtyřhru 
zvládly a stav celého zápasu před 
závěrečnými pánskými čtyřhrami byl 
4:3 pro Krumlov. Pro celkové vítězství 
bychom museli vyhrát obě čtyřhry, což 
se s ohledem na kvalitu soupeře, únavu 
našich hráčů a omezenou soupisku 
z důvodu zranění, ukazovalo jako málo 
pravděpodobné.
Kapitán rozhodl „silnější deblisty“ rozdě-
lit. V zápase Aleše Černého s Pavlem 
Kubičků rozhodla kvalita našeho kapi-
tána, který krumlovskou dvojici prostě 
„rozstřílel“, na síti dobře zahrál Pavel. 
Nutno podotknout, že soupeř celkem 
netakticky většinu míčů hrál na našeho 
silnějšího hráče. Stav celého zápasu 
byl 4:4.
Poslední čtyřhra, do které nastoupil Jiří 
Hejsek a Jaromír Hlaváč, se překvapivě 
na začátku vyvíjela v náš prospěch. 
Vedli jsme 5:3 v prvním setu, ale domá-
cí otočili na 5:7. Druhý set se vyvíjel 
velice špatně, prohrávali jsme už 1:5 
a vypadalo to, že je o výsledku čtyřhry 
a celého zápasu rozhodnuto. Příchod 
Báry a Martiny ke zbytku týmu, byl tím 
pravým dopingem. Mohutné povzbuzo-
vání celého týmu po každém vyhraném 
míčku, neustálé burcování Báry, to naši 
dvojici na kurtu „nakoplo“. Zní to až 
neuvěřitelně, ale dokázali jsme druhý 
set otočit ze stavu 1:5 na 7:5 a šlo se do 
supertiebreaku. Ten jsme zvládli výsled-
kem 10:7, čímž jsme vyhráli čtyřhru i 
celý zápas. Poděkování patří celému 
týmu, který nás k tomuto nevšednímu 
sportovnímu výsledku doslova „doko-
pal“ svým hlasitým povzbuzováním. 
Únava a radost byla opravdu značná, 
ale výhra zasloužená. 
TK Protivín – TK Milevsko B 4:5
Hlaváč – Kníže   6:7  1:6
Bečvář – Beran   1:6  0:6
Jaroš – Němeček 2:6  7:6  7:6
Kubička – Volf   6:4  6:2

Farberová – Zemanová  4:6  2:6
Černá – Maťhová  0:6  0:6
Farberová/Kubičková – Zemanová/
Maťhová   1:6  3:6
Kubička/Řezáč – Kníže/Beran 
  6:4  4:6  1:0
Hlaváč/Bečvář – Němeček/Volf 
   6:3  6:3
Poslední zápas ve skupině jsme hráli 
doma proti Milevsku B, které přijelo 
bez silného Radosty. Šlo o přímý sou-
boj o 2. až 4. místo tabulky, kdy jsme 
bojovali kromě Milevska také na dálku 
s Blatnou. Vítězství nad Milevskem by 
znamenalo 2. místo ve skupině. Zápas 
skončil těsnou prohrou 4:5 (některé 
zápasy se neodehrály kvůli dešti), což 
nám dávalo ještě naději na celkové třetí 
místo v tabulce, Blatná prohrála v Tábo-
ře 7:2, tedy o celkovém pořadí rozhodl 
až celkový poměr vyhraných setů, kde 
na tom byla lépe Blatná. 
Soutěž pro náš tým bude pokračovat 
na podzim, kdy 3. 9. jedeme na kurty 
do Dobré Vody u Českých Budějovic 
bojovat o celkové 7. – 8. místo KP V. 
Info k Tenisovému klubu Protivín najdete 
na internetu – www.tkprotivin.cz. 

Jiří Hejsek

Dne 18. června se konal v Krči dětský 
den, který pořádal společně s rodiči místní 
sbor dobrovolných hasičů. Děti si užívaly 
nejrůznější soutěže a disciplíny, za jejichž 
plnění si každý účastník mohl vylosovat 
tašku s odměnou. Sponzoři a pořadatelé 
připravili dětem bohaté pohoštění a na 
ty nejmenší čekalo překvapení v podobě 
nafukovacího skákacího hradu. Na závěr 
dne nechybělo opékání špekáčků a dětská 
diskotéka.  Šárka Fürstová Křečková

Svačina s dortem od slečny Pavlasové, 
ostatní dobroty přichystaly dětem 
maminky – paní Nožková s paní Hlinkovou. 

DĚTSKÝ DEN S SDH KRČ

TENISOVÝ KLUB PROTIVÍN

pořadí klub vítězství porážky body sety hry body 
       v tabulce
1.  LTC Tábor 1903 D  6 0 43:11 86:24 594:307  12
2.  TK ZVVZ Milevsko B  4 2 30:24 66:50 529:447 10
3.  TJ Blatná  4 2 26:28 56:60 473:496 10
4.  TK Protivín z. s.   4 2 26:28 57:63 471:546 10
5.  TJ Lokomotiva Veselí nad Luž.   2 4 23:31 50:65 449:517 8
6.  LTC Český Krumlov B  1 5 20:34 44:74 442:565 7
7.  Jiskra Bechyně C  0  6 21:33 47:70 452:532 6

Níže přinášíme konečnou tabulku základní skupiny „A“ KP V. 





Ve dnech 20. a 21. června se v obřadní 
síni MěÚ Protivín konalo slavnostní roz-
loučení dětí s mateřskou školou. Kulturní 
program pro děti připravil pěvecký sbor 
ze ZŠ Protivín pod vedením paní učitelky 
Lenky Přástkové a pana učitele Michala 
Nováka. Pan starosta popřál dětem mno-
ho úspěchů ve škole a předal jim malé 
dárečky. 

✿ ✿
 NARODILI SE
❀ 19. 6. syn Ondřej
 Michaele Popelkové z Protivína

❀ 26. 6. dcera Simona
 Ing. Tereze Macháčkové z Myšence

❀ 29. 6. syn Adam
 Lence Vítkové z Krče

❀ 14. 7. syn Hugo
 Ing. Lence Kropáčkové z Myšence

ZEMŘELI
✝  11. 7. Jana Veselá
 74 let, Protivín

✝  20. 7. Josef Hanzlík
 68 let, Krč

GRATULACE

Dne 2. srpna 2016 
se dožívá 90 let 
pan Jaroslav Jezl z Protivína. 
K tomuto životnímu jubileu gratulují 
syn Jaroslav 
a dcera Olga s rodinami. 

VZPOMÍNKA

Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme 
rádi. Nikdy nezapomeneme na toho, který 
nám moc chybí. 

Dne 4. července 2016 
jsme vzpomněli první výročí od úmrtí 
paní Růženy Svobodové ze Skal. 

Stále vzpomínají děti, 
vnoučata a pravnoučata. 

 
●  Pronajmu byt 2+1 v Protivíně. 

Prosím volat po 18. hodině.
 Telefon 774 040 333





Fotbalové informace
„A“ 

O postupu mužstva jsme čtenáře již infor-
movali v minulém čísle, dnes již jen doplňuji 
informace ze závěru sezóny. 

Na hráčské schůzi trenér Kobetič zhodnotil 
úspěšnou sezónu, poděkoval všem hráčům za 
přístup k tréninkům a utkáním a nadále bude 
pokračovat ve funkci i v utkáních KP, stejně 
jako celý realizační tým – vedoucí mužstva 
V. Mikulenka a B. Jarolímek. 

V pátek 24. 6. přijal úspěšné mužstvo včetně 
realizačního týmu, výkonného výboru a význam-
ných sponzorů klubu na radnici pan starosta 
Jaromír Hlaváč a poděkoval všem za vzornou 
reprezentaci města. Na setkání se dostavili 
i významní hosté z řad FAČR. Pohár a diplom 
za 1. místo předával kapitánovi J. Vorlovi pan 
Milan Berbr, místopředseda českého výkonného 
výboru, poblahopřát přišel i místopředseda JFS 
a předseda OFS Písek pan Michal Řezáč. 

Protože sezóna v krajském přeboru začíná 
již 14. 8., začala příprava hráčů již 8. července. 
Mužstvo sehraje několik přípravných zápasů, 
mezi nimi nebude chybět tradiční pouťové utkání, 
ve kterém změří síly s kombinovaným týmem 
třetiligového FC Písek. Do přípravy se zapojila 
již první letní posila – Milan Brož, který přichází 
z divizní Čížové. O dalších posilách se rozhodne 
během letní přípravy. 
„B“ 

Závěr sezóny nezastihl tým v nejlepší formě 
a pohodě. Z mužstva, složeného z kmenových 
hráčů a doplňované pendly z „A“ a dorostenci 
se postupně vytráceli hráči ať již vinou zra-
nění nebo někdy i vlastní nedisciplinovaností 
a nezájmem. Výsledkem bylo umístění ve středu 
tabulky, nejhorší umístění v poslední době. 
Nejlepším střelcem mužstva se stal Petr Sládek 
s 20 brankami. 

Po skončení sezóny na hráčské schůzi podě-
koval trenér Sajtl zejména starším, zkušeným 
hráčům a zejména dorostencům, bez nichž by 
některá utkání mužstvo nebylo schopné odehrát 
ve stanoveném počtu. Trenér Sajtl po několika 
úspěšných sezónách, mezi nimiž bylo i vítězství 
v OP, od mužstva odchází a nahradí jej jako 
hrající trenér Pavel Burda. Ostatní členové 
realizačního týmu, M. Motyčák a P. Němeček, 
zůstávají. S týmem bude úzce spolupracovat za 
vedení dorostu R. Slavíček. 
Dorost

Sezóna se klukům příliš nepovedla. Omluvou 
jim může být skutečnost, že byli jedním z nejmlad-
ších mužstev soutěže. Ale hlavním problémem je 

špatná tréninková účast, zejména hráčů, kteří by 
měli být osou týmu. V týmu se vystřídalo celkem 
23 hráčů včetně 4 vypomáhajících žáků. 

Nejlepším střelcem týmu byl Vojta Cina 
s 21 brankami. Trenéři J. a Z. Vorlové a R. Slaví-
ček ocenili Tomáše Janeše za příkladný přístup 
k tréninkům a zápasům jako nejužitečnějšího 
hráče, Jana Honzíka jako osobnost týmu a dále 
poděkovali hráčům, kteří přecházejí do kate-
gorie dospělých – J. Honzíkovi, J. Slavíčkovi, 
M. Bartuškovi. V příští sezóně bude tento trenér-
ský triumvirát pokračovat a hráčský kádr se ještě 
více omladí– přichází 6 hráčů ze starších žáků. 
Starší žáci

„Pouštění žilou“ – odchody hráčů do klubů 
z vyšších soutěží, se projevuje zejména na velmi 
úzkém kádru. Mužstvo doplňovali kluci o dva 
roky mladší a v některých zápasech to bylo 
hodně znát. Přesto se na jaře podařilo trenérům 
P. Novotnému a J. Šedivému tým zkonsolidovat 
na solidní umístění ve středu tabulky. 

Velkým přínosem byl návrat Jana Novot-
ného, který byl ústřední postavou týmu, navíc 
nejlepším střelcem s 11ti brankami. Dalšími 
oporami byli Radek Jíra v brance, Marek Měšťan 
v obraně a Roman Morej v útoku. Bohužel 
všichni jmenovaní a s nimi Jakub Studený, Filip 
Šedivý a Pavel Pergler odcházejí do dorostu. 
Odchází i trenér Pavel Novotný. K týmu postu-
pují L. Veselý a F. Plachý a jejich řady posílí 
J. Sajtl. Vedoucím mužstva zůstává J. Šedivý. 
Mladší žáci

Během jarní sezóny se toto mužstvo mno-
hokrát velmi těžko dávalo dohromady a nebýt 
pomoci hráčů ze starší přípravky „A“, některé 
zápasy by nesehrálo. Fotbalistů v tomto věku 
je v Protivíně jak šafránu, navíc je to velmi 
problematické věkové období, kdy kluci od 
fotbalu odcházejí. Ale i přesto se také umístili 
uprostřed tabulky, což je při současném stavu 
solidní výsledek. 

Oporami týmu byli Vojta Sochora, který byl 
zároveň i nejlepším střelcem s 12 góly, Michal 
Urban, Anička Viktorová a Jakub Leškanič. Že 
pomoc kluků z přípravky byla velmi účinná, 
dokazuje 10 gólů Ondry Matouška. 

Protože z mužstva odcházejí do starších žáků 
Vojta Sochora, Michal Urban, Štěpán Šedivý, 
Anička Viktorová, Zbyněk Kříž, do Písku Kuba 
Leškanič, a protože do starších žáků musí odejít 
také ročník 2004, aby byl kádr dostatečně počet-
ný, přesunuje se do mladších žáků kompletní 
tým starší přípravky „A“ i s trenéry M. Bláhou 
a J. Vláškem a vedoucí J. Kubecovou. 

Přípravky
V této kategorii nejsou důležité výsled-

ky, body nebo umístění v tabulce. Mnohem 
důležitější je přitáhnout kluky ke sportu, což 
se odráží i v jejich hodnocení. Nejvíce bodů 
získávají za tréninkovou docházku, zápasovou 
morálku a potom teprve za např. vstřelené 
branky. Takže přinášíme přehled těch nejlépe 
hodnocených. 
Starší A
Nejlepší tréninková docházka (nad 85%): Štěpán 
Král, Tomáš Kubec
Nejlepší střelec: Ondra Matoušek 21 branek
Celkové hodnocení: 1. Štěpán Král, 2. Tomáš 
Kubec, 3. Adam Jirášek, 4. Ondra Matoušek, 5. 
Kryštof Sláma
Nejužitečnější hráč: Adam Schánělec
Starší B
Nejlepší tréninková docházka: Jakub Hruška, 
Petr Staník, Tomáš Malý, Jára Hájek, Lukáš 
Niebauer, Jakub Čajan, Filip Chalupský
Nejlepší střelec: Jára Hájek
Celkové hodnocení: 1. Jára Hájek, 2. Tomáš 
Malý, 3. Jakub Hruška, 4. Petr Staník, 5. Jakub 
Čajan
Nejužitečnější hráč: Jakub Hruška
Největší zlepšení výkonů: Jakub Čajan 
Do příští sezóny jsou opět přihlášena 2 mužstva 
starší přípravky. Trenéři V. Chalupský, R. Kajer, 
V. Křišťál a J. Křišťál rozhodnou o rozdělení 
hráčů po přípravném období. Vedoucím bude 
J. Chalupská. 
Mladší přípravka I
Nejlepší tréninková docházka: Tobiáš Koz-
ma, Filip Chalupský, Michal Šabatka, Jakub 
Handschuh, Lukáš Niebauer, Tomáš Malý, Jára 
Hájek
Nejlepší střelec: Jára Hájek 58, Tomáš Malý 
31
Celkové hodnocení: 1. Jára Hájek, 2. Tomáš 
Malý, 3. Filip Chalupský, 4. Tobiáš Kozma, 
5. Lukáš Niebauer
Nejužitečnější hráč: Lukáš Niebauer
Nejlepší zlepšení výkonů: Jakub Handschuh, 
Filip Chalupský 
V kategorii mladší přípravka bude v nové sezó-
ně pouze jedno mužstvo. Jeho trenérem bude 
M. Bartuška, vedoucím P. Štěpková. 
Mladší přípravka II
Nejlepší tréninková docházka: Anička Kubecová, 
Adam David, Šimon Pilný
Nejlepší střelec: Anička Kubecová 32, Ondra 
Štěpka 31
Celkové hodnocení: 1. Anička Kubecová, 
2. Ondra Štěpka, 3. Jakub Cupan, 4. Adam 
David, 5. Petr Mikulenka
Nejužitečnější hráč: Petr Mikulenka
Největší zlepšení výkonů: Adam David, Lukáš 
Pikl. 

přehledné tabulky výsledků viz
pokračování na 18. stránce

Po úvodních závodech, kdy se na všech domácích tratích v různých disciplínách umístil 
vždy na stupních vítězů, pokračovala sezóna dalšími podniky.

I nadále se Kubovi velmi daří nejenom doma, ale i v sérii Evropských downhillových 
závodů. 

V červnu se konal BIKEFESTIVAL Kopřivná, kde Kuba bral první místa v nočním 
FUN NICHTRACE závodu i závěrečného závodu ve sjezdu. V Koutech nad Desnou se jel 
druhý závod série BIG Mat Czech Downhill tour 2016 – odtud si přes defekt zadního kola 
přivezl 2. místo. V downhillu se jely ještě dva závody Evropského poháru ve Schladmingu 
v Rakousku a v šumavském Špičáku. V Rakousku obsadil Kuba 15. místo a byl velmi 
spokojený. Opravdový úspěch se dostavil na 3. závodě Evropského poháru na Špičáku, 
kde byl 6. nejrychlejším jezdcem a zároveň nejúspěšnějším Čechem.

V další disciplíně – Enduru si na Ještědu v náročných 6 rychlostních zkouškách zajistil 
vynikající 3. místo. 

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek 

opět prodává slepičky
typu Tetra hnědá

a Dominant ve všech barvách
Stáří 14 až 19 týdnů. 

Cena 149 až 180 Kč / ks. 

Prodej se uskuteční 24. 8. 2016
od 9. 20 hodin

u vlakového nádraží v Protivíně

Při prodeji slepiček
VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK

cena dle poptávky

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

PI

HORSKÁ KOLA
Protivínský biker Jakub Říha 
prožívá v letošním roce velmi úspěšnou sezónu





Celkem se nás zúčastnilo 20 dětí 
a dospělých. V rámci soustředění probíha-
ly zkoušky na vyšší technické stupně pod 
vedením reprezentačního trenéra mistra 
LEE YOUN JAE. Mistr v pátek a v sobotu 
všem vysvětloval historii taekwonda, ukazo-
val možnosti využití tohoto bojového umění 
v sebeobraně a učil všechny nové trendy 
v taekwondu. V sobotu proběhlo oficiální 
skládání zkoušek. Byly to pro všechny per-
né hodiny. Nakonec všichni i přes některé 
slzičky obstáli. Mistr vyjádřil spokojenost 
a přislíbil účast s ukázkou svého umění na 
protivínských slavnostech v rámci ukázky 
našeho oddílu.

Celý víkend byl však protkán i zábavou. 
Kromě opakovaného koupání v krásném 
přírodním koupališti náš oddíl využil 
i fotbalové hřiště, tenisové kurty, minigolf 
a krytou halu. Všichni společně si zahráli 
fotbalové utkání s výsledkem 10:10, vodní 
klání na pontonu a nakonec si děti zabo-
jovaly s rodiči, kteří si vyzkoušeli, jak je 
tento sport fyzicky náročný. Jako zpestření 
proběhla ukázka a nácvik s naším kolegou 
mistrem v umění s nunchaki a mečem. Veli-
ce zajímavé a účastnili se i rodiče. 

V neděli převzali všichni účastníci pamět-
ní certifikáty a medaile. Prožili jsme krásný 
prodloužený víkend s přáteli plný sportu a 
zábavy. Po celou dobu pobytu jsme měli 
výborné podmínky pro naše sportování.

V sobotu 2. července se na hřišti 
TJ SOKOL Krč odehrál již 19. ročník 
turnaje v malé kopané Prácheňský bal-
van. Počasí nám letos vyšlo na jedničku, což 
ocenili jak diváci, tak zejména hráči. Nutno 
podotknout, že účast fotbalových mužstev 
byla překvapivá, sešlo se devět týmů. 

A jak skončili? To není vůbec důležité, 
nescházíme se pro vítězství, ale proto, 
abychom zažili skvělý pocit ze setkání 
s kamarády.

Tento turnaj by se nemohl konat bez 
sponzorů, kterým touto formou chceme 
velice poděkovat: ELSO-MONT s. r. o., 
Potraviny Plachá, DUVEMARO Proti-
vín, restaurace BELVEDER, p. Ondřej 
Drbohlav. Velký dík také patří TJ Slavoj 
Protivín za zapůjčené branky. Za skvěle 
zvládnuté občerstvení a poskytnutí areálu 
děkujeme „Krčákům“. Závěrem musíme 
poděkovat neznámému autoru z protivín-
ské ZŠ, který nám vytvořil úžasný návrh 
letošních diplomů. Vám všem ještě jednou 
„Díky moc“.

Za rok se koná jubilejní 20. ročník toho-
to turnaje. Pevně věříme, že na nás sponzoři 
nezanevřou a doufáme, že i diváků bude 
více než letos. My Vám dáme vědět, kdy 
a kde se turnaj odehraje a Vy lidi: Přijďte 
pobejt! pořadatelé

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do zářijových
„Protivínských listů“ 

je 5. září 2016
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 19. 9. 2016 V Balvanu neznáme věkový rozdíl, pouze váhový. 

Na závěr je mou milou povinností 
poděkovat všem zúčastněným za krásně 
prožitý víkend. Zvláště pak děkuji Martině 
Benákové, která měla hlavní podíl na zor-
ganizování celé akce. 
Získané technické stupně:
Nella Kalíšková – žlutozelený pásek
Tom Andre Nickel – žlutý pásek
Martina Babáková – modročervený pásek
Miroslav Plundrich – modročervený pásek
Aleš Benák – žlutozelený pásek

MZ a JK

Účastníci červnového víkendového soustředění taekwonda. 

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TAEKWONDA
Protivínské taekwondo uspořádalo další letní prodloužené víkendové soustředění v ter-
mínu od 24. do 26. června, tentokrát v rekreačním zařízení Nová Louka u Albrechtic.

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

PRÁCHEŇSKÝ 
BALVAN





dokončení ze 16. stránky

Fotbalové informace
Všechny níže uvedené tabulky obsahují pořadí na prvních 3 místech a umístění FK Protivín

I. A třída mužů – sk. A 
Rk.  Družstvo Záp.  + 0 – Skóre Body
1.   FK Protivín 26 21 4 1 82:19 67
2.   Bernartice 26 20 2 4 51:27 62
3.   Vodňany 26 14 6 6 71:36 48

OP II. třída muži 
Rk.  Družstvo  Záp.  + 0 – Skóre Body Penalty +  Penalty –
1.   TJ Sokol Putim  24 19 0 5 64:31 55 3 1
2.   FC AL–KO Semice 24 18 0 6 86:28 54 1 1
3.   TJ ZD Kovářov  24 17 0 7 90:44 50 1 0

7.  FK Protivín B  24 12 0 12 54:45 36 1 1

ČEZ – I. A dorostu sk. B
Rk.  Družstvo Záp.  + 0 – Skóre Body  Penalty + Penalty –
1.  Vacov  26 22 0 4 152:27 64 3 1
2.  Týn/Vlt.  26 18 0 8 91:37 55 2 3
3.  Blatná  26 18 0 8 120:50 54 2 2

10.  Protivín 26 10 0 16 65:84 29 3 2

ČEZ – I. A tř. starších žáků sk. B
Rk.  Družstvo Záp.  + 0 – Skóre Body  Penalty + Penalty –
1.  Zliv/Hluboká 16 14 0 2 75:22 42 1 1
2.  Vl. Březí 16 13 0 3 76:27 39 0 0
3.  Hradiště 16 12 0 4 73:15 36 1 1

5.  Protivín 16  7 0 9 62:54 21 0 0

ČEZ – I. A tř. mladších žáků sk. B  
Rk.  Družstvo Záp.  + 0 –  Skóre Body  Penalty +  Penalty –
1.  Hradiště 16 16 0 0 169:12 48 0 0
2.  Katovice/Strakonice  16 12 0 4 88:33 36 1 1
3.  Zliv/Hluboká 16 12 0 4 70:39 34 3 1

5.  Protivín 16 6 0 10 42:61 19 0 1

OP Generali starší přípravka    
Rk.  Družstvo Záp.  + 0 – Skóre Body Penalty +  Penalty –
1.  FC ZVVZ B 20 19 0 1 227:81  57  0 0
2.  TJ Hradiště A 20 18 0 2 172:62  53  1 0
3.  TJ Hradiště C 20 16 0 4 174:77  46  2 0

5.  FK Protivín A 20 9 0 11 145:121  29  0 2
10.  FK Protivín B 20 3 0 17 68:189  9  0 0

OP mladší přípravka I. – U9     
Rk.  Družstvo Záp.  + 0 – Skóre  Body  Penalty +  Penalty –
1.  SK Oslov  21 18 0 3 168:83  53  2  1
2.  TJ Hradiště B  21 14 0 7 170:121  40  3  1
3.  FK Protivín  21 12 0 9 200:117  38  0  2

OP mladší přípravka II. – U8    
Rk.  Družstvo  Záp.  + 0 – Skóre Body Penalty +  Penalty –
1.  FC Písek C  19 15 0 4 170:80 44  1  0
2.  Kluky/Albrechtice  19 14 0 5 174:96 41  1  0
3.  TJ Hradiště E  19 13 0 6 183:91 37  2  0

4.  FK Protivín  19 12 0 7 183:113 36 0 0

Václav Křišťál





KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
„Způsobuješ škodu, když chválíš to, ...TAJENKA“ Leonardo da Vinci 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. září 2016 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. 
Knižní odměnu za správně vyluštěnou červnovou křížovku získává pan Koc z Protivína. Blahopřejeme! 

Vážený pan
Václav Křišťál
president FK Protivín
Masarykovo nám. 21
398 11 Protivín

Milý Václave, vážení členové představenstva fotbalového klubu FK Protivín, 
po delší přestávce jsem v minulých dnech navštívil Protivín, abych se podíval na nově vybudo-

vané protivínské fotbalové hřiště a zhlédl alespoň část utkání s Týnem nad Vltavou. Hřiště je krásné, 
kabiny a restaurant, tenisové kurty, hřiště na volejbal a nohejbal, to vše Vás stálo mnoho práce a úsilí 
a byla to pěkná podívaná. Gratuluji Vám. 

Co mne zaujalo ještě více je okolnost, které jste dosáhli pro blaho protivínského mládí. Viděl 
jsem desítky – snad stovku – malých chlapců, kteří hráli kopanou, viděl jsem přihlížející rodiče, viděl 
jsem řadu malých předškolních dětí s maminkami a tatínky, kteří přihlíželi hře malých předškoláčků 
na jejich „hřišti“. A z toho jsem měl také velikou radost. Proč vlastně a co mě zaujalo?

Je to to, že se Vám podařilo stáhnout téměř všechny děti na sportoviště, pryč z ulice, která je pro 
pozdější teenagery plná svodů a nemravností. To je Vaše veliká a nepředstavitelně velká zásluha. 

V krátké době budu slavit výročí 60 ti let dětským lékařem. Od České pediatrické společnosti 
převezmu v Hradci Králové u příležitosti mezinárodního kongresu dětských lékařů cenu prof. Brdlíka 
za celoživotní úsilí o rozvoj dětského lékařství v České republice. Je to velice významná a prestižní 
cena. Ale to, co jsem viděl na protivínském fotbalovém hřišti ve městě, ve kterém jsem vyrůstal 
a s Vašimi otci sportoval, mně udělalo stejně velkou radost. Přijedu zase a zase, abych Vás i podpořil. 

S přáním stálého pokračování v načaté cestě, zdaru a rodinné pohody ve Vašich rodinách. 

Karlovy Vary, 20. června 2016
Váš 
Josef Havlík
MUDr. Josef HAVLÍK 
odborný dětský lékař 
pediatr FMH
Bezručova 19
360 66 Karlovy Vary








Již popáté budou v jižních Čechách 
soutěžit nejlepší evropští cyklisté v rámci 
největšího etapového závodu u nás – Oko-
lo jižních Čech. Podnik se bude konat 
od 31. srpna do 4. září a letos je opět součástí 
UCI Europe Tour. 

Na start se postaví dvacetpět týmů, což 
představuje 150 závodníků. Z národních 
týmů potvrdily svou účast například repre-
zentace Německa a Ruska. Z kontinentál-
ních týmových stájí Katuscha, Lotto Soudal 
či Astana. 

První etapa startuje v úterý 31. srpna 
2016 ve 13 hodin v Českých Budějovicích 
na náměstí Přemysla Otakara II. Trasa 
měří 165 km a cyklisty na ní čekají tři 
sprinterské (Ševětín, Veselí nad Lužnicí, 
Bechyně) a dvě vrchařské (Kostelec, 
Třitim) prémie. Do cíle na Masaryko-
vo náměstí v Protivíně by měl peloton 
dojíždět cca v 17 hodin. Centrem Proti-
vína obkrouží závodníci ještě dva cílové 
okruhy. 

Okolo jižních Čech je mezinárodní 
etapový závod v silniční cyklistice. Pořádá 
jej Cyklistický klub RBB invest Jindřichův 
Hradec a letošní závod je pátým ročníkem. 

Vzhledem k počtu etap jde o největší etapo-
vý závod, který se v České republice jede. 
Na rozdíl od ostatních podobných závodů se 
v klasických etapách, kterých se jede letos 
pět, ve čtyřech jede od města k městu. 
A po vzoru Tour de France se rozdělují 
čtyři dresy:
Žlutý dres – pro celkově prvního v prů-
běžném pořadí
Zelený dres – pro vedoucího závodníka 
bodovací soutěže (sprinterské prémie)
Puntíkatý dres – pro vedoucího muže 
vrchařské soutěže
Bílý dres – pro vedoucího závodníka do 
23 let

Poslední sobotu v červnu se nohej-
balisté Slavoje Protivín zúčastnili tra-
dičního nohejbalového turnaje ve 
Vráži. Celkem sedm mužstev, které na 
turnaj dorazily, hrálo systémem každý 
s každým na dva vítězné sety. Slavoj, 
který se snažil vylepšit loňské druhé 
místo, hrál ve složení Karel Vařečka, 
Pavel Vařečka, Lubomír Dubský a 

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

CESTA K PROTIVÍNU
Start: v sobotu 10. září 2016 od 7.30 do 
9.30 hod. na náměstí v Protivíně
Cíl: na stejném místě do 16 hodin
Startovné: 40 Kč, děti do 15 let 10 Kč
Pěší trasa: 
15 km – Protivín – rybník Rabyň – Těšínov 
– Bečelov – Protivín 
Cyklistické trasy: (vhodnější pro krosová 
a horská kola)
20 km – Protivín – Žďár – Nová Ves – Těší-
nov – Bečelov – Protivín 
50 km – Protivín – Kukle – Nový Dvůr 
– Albrechtice – Všemyslice – Těšínov – Krč 
– Bečelov – Protivín 
Odměny: Po úspěšném absolvování zvole-
né trasy obdrží účastník v cíli malé občer-
stvení, pamětní list a drobnou upomínku 
na akci. 

Protivínští taekwondisté bodovali na 
otevřeném mistrovství České republiky 
v Praze. Turnaje se zúčastnilo celkem 260 
závodníků z České republiky, Slovenska 
a Slovinska. 

Jako první nastoupil do bojů náš před-
školák Matěj Babůrek. Soupeře celý zápas 
proháněl po tatami, ale v posledním kole 
udělal chybu a prohrál o jediný bod. Po 
něm nastoupil Tom Andre Nickel, který díky 
pěkným kombinacím úderů postoupil do 
semifinále a zde podlehl o jediný bod. Bylo 
z toho krásné třetí místo. 

Dalším zápasníkem byl Matěj Hudák. 
Ač se snažil bojovat, co mu síly stačily, tak 
nakonec svému zkušenějšímu soupeři pod-
lehl. Nella Kalíšková předvedla krásný semi-
finálový boj. V základní části boj skončil 
nerozhodně. Poté přišlo na řadu prodloužení. 
Zde se bojuje na tzv. náhlou smrt. Kdo dá 
první bod, vyhrává. Tak se stalo, že Nella 
prohrála, ale získala krásné třetí místo.

Momentálně naše nejzkušenější závod-
nice Martina Babáková předvedla velice 
pěkný boj, ale její soupeřka byla rychlejší. 
Martina tak podlehla v semifinále a získala 
zasloužené třetí místo.

Všem závodníkům gratulujeme a budeme 
se s nimi a celým oddílem těšit na červnové 
soustředění s korejským mistrem v areálu 
Nová Louka u Albrechtic. Zde proběhnou 
zkoušky na vyšší technické stupně. Zároveň 
děkujeme všem přátelům taekwonda Protivín 
za pomoc v průběhu uplynulého školního roku 
a těšíme se po prázdninách na viděnou. 
Umístění:
Bronzová medaile
 Nella Kalíšková, Martina Babáková, 
 Tom Andre Nickel 
Čtvrté místo    
 Matěj Babůrek, Matěj Hudák 
 Milan Zobal a Josef Kubička

Lukáš Köhler, neztratil ani set a celý 
turnaj vyhrál. Nejlepším hráčem vyhlásili 
pořadatelé Lukáše Köhlera. 
Pořadí turnaje:
 1.  Slavoj Protivín
 2.  Zlivice
 3.  Nekopové
 4.  Nová Vráž čp 1
 5.  FK SDH Vráž
 6.  Pyramida
 7.  Prasata

Karel Vařečka

NOHEJBAL

Cyklistický závod 
„OKOLO JIŽNÍCH ČECH 2016“ 

v Protivíně

OSEVA PROTIVÍN a. s. 
Přijme pracovníka na pozici 

řidič manipulátoru + traktoru, 
popř. opravář zemědělské techniky. 

Výkon práce – dílny Protivín. 
Bližší informace p. Tomka, 

telefon 733 678 837 PI

CZECH OPEN 2016


