
ROČNÍK XXVI    číslo 4    duben 2017    18 Kč

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 12. 4. 2017
– souhlasí
 s  úpravou vedení trasy kabelového vedení NN 

u stavby s názvem „Krč  Vítek: NN připojení kabelem“, 
na pozemku parc. č. 14 v kú Krč u Protivína

– souhlasí
 s  pronájmem části pozemku p.  č. 238, zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře cca 40 m2 v kú Protivín
 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru pronájmu části tohoto pozemku

– bere na vědomí
 předložený materiál o  rozšíření přenesené působ-

nosti v oblasti hmotné nouze – pomoc při získávání 
přiměřeného bydlení a s tím související činnosti

– projednala
 návrhy ředitelek 3 mateřských škol, jichž je město 

Protivín zřizovatelem, na  uzavření MŠ v  měsících 
červenci a srpnu 2017

 a souhlasí
 s  uzavřením jednotlivých MŠ dle předložených 

návrhů

– schvaluje
 Smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky malého 

rozsahu s  názvem „Revitalizace sídelní a  krajinné 
zeleně ve  správním území města Protivína“ mezi 
Městem Protivín a firmou Ing. Jiří Hájek ZAKLÁDÁNÍ 
ZAHRAD, Olešná 82, Bernartice; cena díla je 684.535,- 
Kč bez DPH

 a pověřuje
 starostu jejím podpisem

REKONSTRUKCE VODOVODU  
A KANALIZACE V ULICI FUČÍKOVA

V průběhu měsíce dubna byla zahájena 
výše  uvedená  akce,  která  po  úspěšném 
dokončení vyřeší odvod splaškových a deš-
ťových vod na ČOV a zároveň výměnu již 
dosloužilého vodovodu. Následně poté bude 
rozhodnuto  o  rekonstrukci  vrchní  části  – 
vozovky,  chodníků  a veřejného osvětlení. 
V případě zdárného dokončení i této druhé 
etapy budeme mít směrem od náměstí v této 

Foto ing. J. Fialová

lokalitě všechny komunikace nové včetně 
kompletně vyměněných sítí. Poslední ces-
tou, která nám tak zbývá opravit, bude ulice 
Ve Školce. Ta bude opravena v průběhu roku 
2018, protože nyní bude sloužit jako objízd-
ná komunikace v souvislosti s rekonstrukcí 
průtahu městem.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

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

Změnu nebo potvrzení stávajícího povodňového plánu prosíme podejte 
v termínu do 31. 5. 2017.

Možnosti nahlášení změn k rukám Ing. Fialové
• písemně na  podatelnu Městského úřadu Protivín, Masarykovo náměstí 128,  

398 11 Protivín
• písemně na odbor výstavby, dopravy a ŽP MěÚ Protivín, nové odloučené pracoviště 

Masarykovo náměstí čp. 21
• e-mail fialova@muprotivin.cz
• telefonicky nebo SMS zprávou na mobilní telefon 604 217 734

Tyto nahlášené změny budou doplněny do vašich povodňových plánů, které jsou 
nedílnou součástí povodňového plánu města Protivín, který město Protivín dle zákona 
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zákon o vodách, pravidelně aktualizuje.

Děkujeme za vaši spolupráci.
Město Protivín

Městský úřad Protivín
odbor výstavby, dopravy a ŽP

Ing. Jaroslava Fialová

Výzva pro vlastníky nemovitostí  
v záplavovém území
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Zápis do 1. ročníku Základní školy Protivín

V pátek a sobotu 7. a 8. dubna přichá-
zely děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou 
věku šesti let, do prostor pavilonu základ-
ní školy k zápisu do 1. tříd.

Předškolní  děti  se  připravují  na  zápis 
v  mateřských  školách  velmi  zodpovědně, 
rodiče  jsou  informováni  o  dovednostech 
a znalostech, které by děti měly mít zvlád-
nuty. V průběhu jara proběhly v rámci spo-
lupráce školek a školy vzájemné návštěvy. 
Při těch učitelky ze základní školy poznávají 
děti  v  jejich  „domácím  prostředí“. A pak 
zase děti se na vlastní zkušenosti přesvědčí, 
jak to ve velké škole vypadá a jak se tam 
pracuje. To když se vydají na tradiční ná-
vštěvu ve vyučování v 1. třídách.

V  letošním  roce  se  budoucí  prvňáčci 
jevili  jako velmi odvážní, vyzrálí. Zvládli 
velmi dobře všechna úskalí zápisu. Uměli 
se představit, znali svou adresu, navazovali 
komunikaci snadno a bez obav. Bylo zapsá-
no 43 dětí. Rodiče dalších 8 dětí požádali 
o odklad školní docházky.

U  zápisu  je  čas  na  to,  aby  se  rodiče 
upozornili na dotažení důležitých podmínek 
školní  úspěšnosti. Aby  se  ještě  upravilo 
držení tužky, dotrénovala výslovnost obtíž-
ných hlásek, cvičila sebeobsluha.

Naši budoucí žáčci se ukázali jako velmi 
pilní  a  svědomití. Uměli  krásně  recitovat 
nebo zpívat. Radost nám udělala písnička 
od Kabátů. Počítání, znalost barev i tvarů 
byla na výborné úrovni.

Po  vykonané  zkoušce  si  děti  odnesly 
upomínkový  list, dárkovou  tašku od VZP 
a další agenturní balíček. ZŠ tímto děkuje 
všem sponzorům.

Děti se do školy  těší a  to  jistě dodává 
chuti do další práce všem dospělým, kteří 

s nimi cestou vzdělávání půjdou. Nezbývá 
než se rozloučit: Na shledanou v září!

Za ZŠ T. Vojtěchová

Foto J. Mošovská

Děti z dětských pěveckých 
sborů při ZŠ Protivín 

Vás zvou na 

XXIV. Jarní koncert  
dětských pěveckých sborů

Kdy?
v pátek 19. května 2017  

v 18 hodin

Kde ?
Dům kultury Protivín

Hosté:
Dětský pěvecký sbor Koťata 

při ZŠ Velešín
Dětský pěvecký sbor Rolničky 

při ZŠ Velešín

Čtvrteční  dopoledne  patřilo  dětským 
hláskům. V píseckém DDM se ve čtvrtek  
6. dubna konalo okresní kolo soutěže v sólo-
vém a komorním zpěvu „Jihočeský zvonek“.

Naši  školu  v  0.  kategorii  (2.  –  3.  tř.) 
reprezentovala Barbora Pixová, která si vy-
zpívala dvěma lidovými písničkami stříbrné 
pásmo. V I. kategorii (4. – 5. tř.) se umístila 
v bronzovém pásmu Tereza Říhová. Ve II. 
kategorii (6. – 7. tř.) si Pavlína Čecháčková 
„Protivínským  zámkem“  a  „Žádnyj  neví“ 
zajistila též bronzové umístění. Duo Kateři-
na Kučerová a Aneta Matoušková si ve vel-
ké  konkurenci  vyzpívalo  stříbrné  pásmo. 
Jejich písně „Komáři se ženili“ a „Kukačka“ 
zaujaly nejen porotu, ale i publikum! Jako 
nováček se v této okresní soutěži představil 
Josef Žemlička, IV. kategorie – volný výběr. 
–  kdy  s  „Časem“ Tomáše Kluse dokázal, 
že  umí  nejen  výborně  hrát  na  kytaru,  ale 
i zpívat, a proto získal bronzové pásmo.

Všem  dětem  děkujeme  za  poctivou 
a  časově  náročnou  přípravu,  výborné 
výkony a perfektní reprezentaci školy.

VÝBORNÉ VÝKONY  
V JIHOČESKÉM ZVONKU

KOCANĎÁCKÉ TÁBORY 
2017

1. běh – „Tajemný hrad v Karpatech“
2. 7. – 15. 7. 2017

Hlavní vedoucí St. Skotnica, tel. 602 887 295

3. běh – „Asterix a Obelix“
30. 7. – 12. 8. 2017

Hlavní vedoucí R. Lenemajer, tel. 704 432 212

Přihlášky a bližší informace na www.kocandaci.cz
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do květnových
„Protivínských listů“  

je 5. května 2017
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 22. 5. 2017 

V poslední době se opět množí stížnosti občanů 
na  to, že Město Protivín neoznamuje přerušení 
dodávky elektrické energie a  že je toto oznámení 
město povinné učinit. Tak jsou občané informováni 
především firmou E.ON.

Město Protivín není dodavatelem, pro-
vozovatelem ani distributorem elektrické 
energie. Občané v  tomto případě nejsou 
zákazníky města, ale různých dodavatelů 
a provozovatelů.

Smlouvy na  dodávku elektrické energie máte 
jako občané čili zákazníci uzavřené s  různými 
provozovateli, kteří jsou dle zákona o energetice č. 
458/2000 Sb. a vyhlášky č. 541/2005 povinni infor-
movat své zákazníky o přerušení dodávky elektrické 
energie. Od 1. 1. 2010 má provozovatel distribuční 
soustavy povinnost zveřejňovat způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup tj. na veřejně přístupných 
internetových stránkách provozovatele distribuční 
soustavy, případně na stránkách se zabezpečeným 
přístupem, k nimž obdrží zákazníci zdarma přihlašo-
vací údaje, informace o plánovaném omezení nebo 
přerušení distribuce elektřiny.

Občané by tedy měli požadovat informace 
o přerušení dodávky energie na provozovateli, 
tudíž na tom, s kým mají podepsanou smlouvu 
na dodávku energie.

INFORMACE K PŘERUŠOVÁNÍ DODÁVKY 
ELEKTRICKÉ ENERGIE

Tyto firmy nabízí zdarma rozesílání informa-
tivních sms, e-mailů apod. Je nutné kontaktovat 
příslušného provozovatele a  domluvit se s  ním 
na konkrétním požadavku.

Pokud město obdrží od provozovatelů oznámení 
o  přerušení dodávky elektrické energie, je tato 
informace zveřejněna na webových stránkách města 
www.muprotivin.cz, příp. vyhlášena městským 
rozhlasem.

Svatava Nečasová,
finanční odbor-správa majetku

MěÚ Protivín

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK  
ROZVESELIL NÁMĚSTÍ 
V měsíci dubnu jsou velikonoční svát-

ky a proto  jsme se  rozhodli naše náměstí 
trochu ozdobit a věřím, že zajíček s krasli-
cemi, symbolem Velikonoc, tomu výrazně 
napomohl.  

Jaromír Hlaváč, 
starosta města

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 16. 3. 2017
– bere na vědomí
 předložený zápis ze schůze zdravotní a  sociální 

komise konané dne 14. 3. 2017
 a souhlasí
 s  pronájmem dvou uvolněných bytů na  adrese 

Masarykovo nám. 21

– schvaluje
 přijetí nadačního příspěvku ve  výši 5.000,- Kč 

od Komunitní nadace Blanicko-Otavské, Písek, který 
bude poskytnut na podporu projektu Základní školy 
Protivín „Ekologický pobyt ve  Středisku ekologické 
výchovy Stožec“

– schvaluje
 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podané 

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Revitalizace sídelní a krajinné zeleně ve správním 
území města Protivín“

 a akceptuje
 nejvýhodnější nabídku podanou firmou Ing.  Jiří 

Hájek, Olešná 82, 398  43 Bernartice s  nabídkovou 
cenou 684.535,- Kč

– bere na vědomí
 předložený zápis z jednání komise školské a sportovní 

ze dne 27. 2. 2017
 a schvaluje
 rozdělení darů a příspěvků dle návrhu komise školské 

a tělovýchovy
• TJ Blaník Milenovice 40.000,-
• Sokol Krč  45.000,-
• Tenisový klub Protivín  30.000,-
• JUNÁK Protivín 40.000,-

• PASTELKA Protivín  45.000,-
• Evangel. církev Protivín  21.000,-
• KOCANĎÁCI Protivín  35.000,-
• SDH Milenovice  50.000,-
• SDH Záboří  35.000,-
• SDH Krč 10.000,-
• SDH Protivín  15.000,-
• SDH Myšenec 10.000,-
• SDH Maletice   5.000,-
• HORIZONT Protivín  20.000,-
• Spolek zdrav. postiž. 25.000,-
• Holubáři Protivín  10.000,-
• Myslivci Protivín  10.000,-
• Včelaři Protivín  10.000,-
• APICENTRUM Protivín  15.000,-
• ČČK 10.000,-
• Rybáři Protivín  20.000,-
• Klub žen Protivín  15.000,-
• Spolek FÓR Protivín  25.000,-
• JEDNOTA Protivín  4.000,-
• OS Těšínov 10.000,-
• Vlastivědný klub 10.000,-
• Dětský den  10.000,-
• Pohádková kovárna  30.000,-
 zároveň navrhuje
 navýšení celkového rozpočtu na příspěvky organiza-

cím o 50.000,- Kč – RO č. 1
 a dále doporučuje
 zastupitelstvu města ke schválení dary a příspěvky 

přesahující výši 50.000,- Kč
• FK Protivín 290.000,-
• TJ Slavoj Protivín 140.000,-
• TJ Platan Protivín  100.000,-
• Jihočeský TAEHAN  66.000,-

– souhlasí
 se stavebními úpravami sociálního zařízení a zříze-

ním bezbariérového WC v  ZŠ Protivín dle stavební 
dokumentace

 a souhlasí
 s  tím, že žádost o  stavební povolení na  provedení 

stavebních úprav sociálního zařízení a zřízení bez-
bariérového WC podá příspěvková organizace ZŠ 
Protivín
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Foto: M. Černá

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM PROTIVÍN
KONANÉHO DNE 30. BŘEZNA 2017

1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kon-
trolu usnesení ze zasedání ZM konaného dne 
20. 12. 2016 a dalšího zasedání konaného dne 
30. 1. 2017.

2.1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje nové 
vypořádání pozemků dle Soupisu nových 
pozemků aktualizovaného firmou Geocart CZ 
a.s. v rámci Komplexní pozemkové úpravy v kú 
Maletice ke dni 6. 3. 2017 a pověřuje starostu 
města podpisem aktualizovaného Soupisu 
nových pozemků a dále schvaluje předložený 
aktualizovaný Plán společných zařízení pro 
Komplexní pozemkovou úpravu v kú Maletice.

2.2.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření Smlouvy o  smlouvě budoucí o  bez-
úplatném převodu části pozemku p. č. 170/10 
v kú Myšenec včetně komunikace a technické 
infrastruktury (tj. vodovod, kanalizace, veřejné 
osvětlení apod.) mezi paní Karolínou Vandovou 
a městem Protivín ve znění dle přílohy.

2.3.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje pro-
dej pozemku p. č. 834/72, orná půda o vým. 
715 m2 v kú Smrkovice Zemědělskému družstvu 
Selibov za cenu 5.000,- Kč a pověřuje starostu 
města podpisem kupní smlouvy dle přílohy.

2.4.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje pro-
dej pozemků p. č. 608/1, orná půda o výměře 
91080 m2, p.  č. 608/3, orná půda o  výměře  
235 m2, p.  č. 608/4, orná půda o  výměře  
2232 m2, p.  č. 628/2, orná půda o  výměře  
409 m2, p. č. 782/1, TTP o výměře 30553 m2, 
p.  č. 782/2, TTP o  výměře 9885 m2 a  p.  č. 
782/3, TTP o  výměře 402 m2, vše v  kú Nový 
Dvůr u Písku Zemskému hřebčinci s.p.o. za ce-
nu 5.391.840,- Kč a  pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy dle přílohy.

2.5.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
rozpočtové opatření č. 1 – navýšení příjmů 
rozpočtu – prodej pozemků o 5 mil. Kč

 § 3639 + 5.000.000,- Kč
 pol. 8115 – 5.000.000,- Kč.
2.6.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje účetní 

závěrku města Protivín za rok 2016.
2.7.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 

smlouvy o příspěvku pro sportovní organizace 
pro rok 2017 dle návrhu:

 1. Fotbalový klub Protivín ve výši 290.000,- Kč
 2. TJ Slavoj Protivín ve výši 140.000,- Kč
 3. TJ Platan Protivín ve výši 100.000,- Kč
 4. Jihočeský TAEHAN ve výši 66.000,- Kč
2.8.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 

Smlouvu o  úvěru č. 99017011734 ve  výši 
20.000.000,- Kč na profinancování investičních 
akcí schválených v  rozpočtu města Protivín 
na rok 2017.

 Zastupitelstvo města Protivín schvalu-
je  Smlouvu o  zajištění blankosměnkou  
č. 100000629742 na  částku 20.000.000,- Kč 
na krytí úvěru č. 99017011734.

2.9.  Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s pro-
dloužením pořádání veřejné sbírky ve prospěch 

onkologicky nemocných dětí v nemocnici Motol 
a ambulance v nemocnici Na Homolce.

3.1.  Zastupitelstvo města Protivín bere na  vě-
domí změnu v OV Myšenec spočívající v tom, 
že na funkci předsedy a zároveň i na členství 
v  OV Myšenec na  jednání OV dne 3. 3. 2017 
rezignoval p.  Vanda, doposud Myšenec 31; 
určuje jako nového člena OV Myšenec p. Tesaře, 
Myšenec 14; volí jako předsedu OV Myšenec 
dosavadního člena OV p.  Bláhu, Myšenec 77 
a přiznává p. Bláhovi s účinností od 1. 4. 2017 
měsíční odměnu ve výši 300,- Kč.

3.2. Zastupitelstvo města Protivín nesouhlasí 
s  uzavřením Dohody o  vytvoření společného 
školského obvodu spádové mateřské školy 
s obcí Skály.

3.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Obec-
ně závaznou vyhlášku města Protivín, kterou se 
stanoví školské obvody spádových mateřských 
škol zřízených městem Protivín.

3.4.  Zastupitelstvo města Protivín volí pro další 
4leté volební období, tj. 2017 – 2021, přísedící 
Okresního soudu v Písku paní Jiřinu Šípkovou, 
Protivín.

3.5.  Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s dodat-
kem úvěrové smlouvy registr. č. 99013309463, 
kde se mění výše splátek a výše úvěrů takto:

 – úvěr 8.000.000,- Kč
 – měsíční splátky 66.700,- Kč po dobu 10 let.

Občané Protivína se nyní mohou připojit k více než 68 000 domácnostem 
a 570 obcím po celé České republice využívajících výhod úspěšného celore-
publikového projektu s názvem Obec občanům.
Projekt si klade za cíl vytvářet obcím a domácnostem volné finanční prostřed-
ky, které umožní zlepšovat prostředí v obcích a městských částech. Mezi obce, 
které se již do projektu zapojily, patří Lhenice, Nová Bystřice, České Velenice 
a  mnohé další. V  první fázi se  projekt soustředí na  vytváření volných pro-
středků obcím a občanům prostřednictvím snižování výdajů za zemní plyn 
a elektřinu.
Zapojené domácnosti v  minulých letech průměrně ušetřily na  energiích 
5 250 Kč ročně. Celý proces realizace úspory je navíc zcela jednoduchý, jelikož 
veškerý administrativní a klientský servis vyřizuje partner projektu společ-
nost Terra Group, která je zároveň garantem kvality projektu.

ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE
Občané Protivína se mohou zapojit a ušetřit v průměru 5 250 Kč. Přihlášku 
pro domácnosti můžete vyplnit na webu www.protivin.obecobcanum.cz nebo 
telefonicky s  koordinátorem projektu Stanislavem Vikukelem na  tel. čísle: 
733 595 912.

Projekt OBEC OBČANŮM umožní ušetřit  
občanům Protivína na energiích v průměru  

5 250 Kč ročně

PI

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 29. 3. 2017
– schvaluje
 Smlouvu o dílo č. 864-6/17 uzavřenou ve smyslu 

ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku pro 
stavbu „Protivín – oprava zpevněných ploch 2. MŠ v 
ul. B. Němcové“ mezi Městem Protivín a firmou KOČÍ 
a.s., K Lipám 132, 397 01

 a pověřuje
 starostu města podpisem smlouvy

– schvaluje
 nabídku výkonu funkce technického dozoru staveb-

níka na akci „Protivín – oprava zpevněných ploch 2. 
MŠ v ul. B. Němcové“ se společností MZ TENDER s.r.o., 
Strakonická 268, 397 01 Písek

 a pověřuje
 starostu města podpisem příslušné příkazní smlouvy

– souhlasí
 s tím, že Město Protivín bude pořadatelem protivín-

ské poutě konané v termínu od 29. 7. do 30. 7. 2017;
 – na dobu od příjezdu lunaparku bude zajištěno 

uzavření náměstí (PO – NE) a s tím související 
objížďky, autobusová zastávka bude od 23. 7. 2017 
24.00 hodin do 28. 7. 2017 24.00 hodin umístěna 
na stávajícím místě na Masarykově náměstí a ve 
dnech od 29. 7. 2017 do 30. 7. 2017 do 24.00 bude 
přemístěna do ulice M. Krásové;

 – provoz atrakcí a hudební produkce v týdnu 24. 7. – 
30. 7. bude v těchto časech: PO – ČT 14 – 21, PÁ 14 – 22,  
SO 8 – 23, NE 8 – 21 hod.;

pokračování na straně 5  
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Řídil v zákazu
  Protivínští  policisté  zastavili  v  úterý  

4. dubna před polednem řidiče s osobním 
automobilem značky Opel, který projížděl 
ulicemi města. Během kontroly zjistili, že 
cizinec (1978) usedl za volant, ačkoli má 
vysloven zákaz řízení všech motorových 
vozidel. Muž si tak vyslechl podezření ze 
spáchání  trestného  činu  maření  výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání. Policis-
té případ  řeší ve  zkráceném přípravném 
trestním řízení.

Vloupání
  Protivínští  policisté  vyjížděli  v  pondělí  

3. dubna odpoledne do domu v ulici Šver-
mova, kde škodil zloděj. Zatím nezjištěný 
pachatel  vnikl  do  objektu,  kde  násilně 
překonal dveře do bytu,  který prohledal 
a  vykradl. Vzal  dva  notebooky  (značek 
Lenovo a Acer) a také drobné mince z po-
kladničky. Odcizením elektroniky, mincí 
a  poškozením  dveří  způsobil  majiteli 
škodu za bezmála 19 tisíc korun.

  Policisté  společně  s  kriminalistickým 
technikem na místě činu zajistili stopy, při 
prvotním prošetřování na místě byl  také 
policejní psovod se služebním psem.

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 29. 3. 2017 
 souhlasí
 s tím, aby provoz atrakcí lidové zábavy při příležitosti 

tradiční protivínské pouti zajistil pan Kučera Josef, 
bytem České Budějovice, Roudenská 520/23 za 
cenu 62.000,- Kč + DPH 21 %, tj. celkem 75.020,- 
Kč a s uzavřením Dohody o krátkodobém pronájmu 
pozemků;

 ukládá
 OS Technické služby Protivín zajistit umístění doprav-

ního značení a označníku autobusu do ul. M. Krásové 
dle povolení MěÚ Písek a odboru výstavby, dopravy 
a životního prostředí MěÚ v Protivíně a umístění 
kontejnerů;

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

 dále ukládá
 Městské policii Protivín zajistit umisťování stánků 

tak, aby byly využity pouze vyznačené plochy pro 
stánkový prodej určené (viz situace, která je přílo-
hou), zabezpečen průchod po chodnících, průjezd po 
komunikacích, zajistit umístění atrakcí dle schválené 
situace a zajistit, aby stánkaři dodrželi čistotu a 
pořádek (úklid prostorů);

 zároveň stanovuje
 odpovědnou osobu za průběh zvláštního užívání 

komunikace při protivínské pouti pana Jaromíra 
Seberu, strážníka MP Protivín

 a stanovuje
 odpovědnou osobu za umístění dopravního značení 

a kontejnerů při protivínské pouti pana Josefa Vese-
lého, vedoucího OS Technické služby Protivín.

RADA MĚSTA ZASEDALA
  dokončení ze strany 4   

S příchodem teplého počasí nás láká vyrazit na výlet, užít si krásného 
a  slunečného  počasí,  vnímat  probouzející  se  přírodu,  hezké  prostředí. 
Kamkoliv přijedeme, vnímáme, jak je ta obec či město uklizené, osázené 
květinami, jak na nás působí a zda bychom se tam ještě někdy chtěli vrátit.

Několik let se i naše krásné město Protivín snaží, aby bylo rozkvetlej-
ší,  veselejší,  barevnější,  pozitivně naladěné. Proto  jsou osázené  truhlíky 
květinami,  proto  se  jen  tak  zničehonic  objeví  nádherný  zajíc  s  košíkem 
velikonočních vajec.

Smutné na tom všem snažení je, že květiny se ztrácí, jsou poničené, napůl 
vytahané. Na zajíce rodiče nechají lézt své potomky a vlastně je jim jedno, 
že třeba bude zajíc poničen.

Vždy jsme obdivovali rozkvetlou nádheru u našich rakouských a němec-
kých sousedů. Je nám líto, že u nás v Protivíně si tuhle rozkvetlou a pozitivní 
náladu neumíme užít, že se vždy najde někdo, kdo má potřebu krást a ničit.

Prosíme občany, aby nám naši krásnou výzdobu v Protivíně na náměstí 
a v ulici Komenského neničili a nekradli.

Velikonoční a rozkvetlý Protivín

Oprava střechy neproběhla
  Protivínští  policisté  prošetřovali  případ 

zpronevěry  peněz,  které  poškozený  za-
platil  jako  zálohu  na  nákup  materiálu 
a  opravu  střechy  v  obci  u  Protivína. 
Vyšetřovatel z oddělení hospodářské kri-
minality v úterý 21. března 2017 zahájil 
trestní stíhání dvojice mužů. Případ začal 
již v červnu loňského roku, kdy měl muž 
dle  dohody  ve  třech  splátkách  zaplatit 
několik desítek  tisíc korun, do současné 
doby se však materiálu ani prací na střeše 
nedočkal.  Za  sumu,  kterou  zaplatil,  má 
jen střešní latě v hodnotě přibližně 1 tisíc 
korun a zbytek peněz měli podezřelí muži 
použít pro svou potřebu.

  Kriminalisté případ podezření ze zprone-
věry dále vyšetřují.

Stěhování obvodního oddělení
  Počínaje květnem zahájí Obvodní oddělení 

Písek svůj provoz na adrese Na Výstavišti 
377. Stěhuje se z objektu v Zeyerově ulici. 
Jde o budovu, kde již sídlí vedení územ-
ního odboru, dopravní inspektorát, služba 
kriminální  policie  a  vyšetřování  a  další 
útvary. Pokud se budete potřebovat v ja-
kékoli záležitosti obrátit na Policii České 
republiky,  naleznete  všechny  oddělení, 
služby a útvary na jednom místě. V okolí 
budovy na výstavišti je také dostatek par-
kovacích možností. Služba obvodního od-
dělení Písek bude pokračovat ve stejném 
režimu, hned v přízemí budovy naleznete 
čtyřiadvacet  hodin  denně  stálou  službu. 

Kromě  změny  adresy  budou  všechny 
kontakty stejné jako dosud.

Senioři pozor!
  Písečtí policisté i kriminalisté řeší aktuálně 

případ, kdy se obětí stala důvěřivá seniorka.
  Případ se stal 5. dubna dopoledne v Písku, 

kdy si pachatel vyhlédl paní (1928), kontak-
toval ji prostřednictvím pevné telefonní lin-
ky a vymyslel si legendu o příbuzném, který 
potřebuje půjčit peníze. Seniorka uvěřila, 
že mluví se svým vnukem, který potřebuje 
rychle finanční hotovost na výhodnou kou-
pi bytu. Pachatel ji dokonce zmanipuloval 
tak, že šla vybrat své úspory u bankovní 
společnosti  v  Písku.  Muž  s  důchodkyní 
opakovaně telefonicky hovořil a domluvil 
s  ní  předání  peněz  prostřednictvím  své 
kamarádky,  která  peníze  u  seniorky  vy-
zvedne. Žena skutečně své úspory neznámé 
ženě  před  domem  předala.  Podvodnice 
byla ve věku 20 až 25 let, menší postavy 
(155 – 160 centimetrů), měla kulatý obličej 
a na hlavě měla šedivou kšiltovku. Na sobě 
měla  lehčí bundu a kalhoty. Měla mluvit 
s měkkým přízvukem.

  Obracíme  se  na  případné  svědky,  kteří 
si  mohli  včera  dopoledne  mezi  8:30  až 
11 hodinou na sídlišti Jih všimnout ženy 
odpovídající popisu, aby kontaktovali kri-
minalisty na lince 974 235 451, případně 
využili tísňovou linu 158. Pomoci při ob-
jasňování případu by mohli také majitelé 
vozidel s kamerami, kteří se v uvedenou 
dobu sídlištěm pohybovali.
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Zprávičky z modré 
mateřské školičky

•  INDIE
  V březnu jsme přivítali pana Mirosla-

va Procházku, který se s námi podělil 
o  své  zážitky  z  Indie.  Země,  která 
oplývá  krásnou  přírodou  a  spoustou 
exotických zvířat jistě stojí za návště-
vu. Spoustou fotografií nám dokreslil 
život Indů. Během besedy jsme si mno-
zí uvědomili vděčnost za to, že žijeme 

•  VEČEŘE PRO MANŽELSKÉ PÁRY
  Pastelka se tradičně připojila k Národní-

mu týdnu manželství, který se pravidelně 
koná v týdnu svátku svatého Valentýna. 
Letos jsme zápasili s vhodným termínem, 
takže jsme ho museli odsunout až na polo-
vinu března. Pozvání přijalo šest manžel-
ských párů. Po večeři jsme měli program, 
kde  jsme mohli partnerovi  říct,  čeho  si 
na něm vážíme a uvažovali jsme nad tím, 
které vlastnosti jsou pro nás u toho dru-
hého důležité a jestli je máme taky. Večer 
jsme se dobře bavili, zasmáli se a odešli 
s tím, že jsme rádi, že se máme navzájem. 
Manželství dnes není populární a už vůbec 
ne moderní. Přesto má a mělo své místo 
v naší společnosti. Letošní motto znělo: 
„Až  do  smrti“.  O  smrti  lidé  většinou 
nemluví, protože se jí bojí, manželství se 
někteří vysmívají nebo o něm pochybují. 
V Pastelce se však snažíme probírat i tato 
témata. Rodina  je v naší  práci  důležitá 
a rodinu chceme podporovat. Žít s někým 
až do smrti? Je to vůbec možné? „To se 
nedá“, slýcháme. Večeře pro manželské 
páry  je příležitostí poděkovat  těm, kteří 
se rozhodli žít spolu a nevzdávají to, ani 
když do života přicházejí deště a bouřky 
doprovázené hromy a blesky. K životu 
nepatří jen sluníčko a léto, ale také bouř-
ky  a mračna. Manželství  se  nevyhnou. 
Výhodou je, že jsou na to dva, takže se 
mohou  podporovat,  podpírat,  opírat  se 
jeden o druhého ve chvílích, kdy se zrovna 
nedaří. Manželství nemusí být past,  ale 
požehnání,  když v něm umíme žít  pro 
toho druhého. Kéž se nám to daří.

Mgr. M. Šálková

BŘEZEN V MATEŘSKÉM CENTRU PASTELKA
právě  tady.  Čistá  voda  z  kohoutku, 
elektřina, rychlovarná konvice, mikro-
vlnka a obchody plné potravin a zboží 
se  staly  pro  nás  samozřejmostí.  To 
ovšem rozhodně neplatí o Indii. Přesto 
však lidé tam žijí spokojeně a šťastně. 
Jsme rádi, že jsme se prostřednictvím 
fotografií mohli přenést tak daleko.

Mgr. M. Šálková

A máme tu opravdové jaro! Za oknem se 
na nás směje sluníčko a ve třídách najednou 
rozkvetly narcisky, sedmikrásky,  tulipány, 
pampelišky, které děti s radostí tvořily.
•  Pobavit  nás přijeli  dva veselí  vodníci. 

Společně jsme si s nimi zazpívali známé 
písničky, při kterých jsme si i zatančili.

•  Dalším  překvapením  bylo  maňáskové 
divadlo s pohádkou „O Červené Karkul-
ce“. Víte, jak to s vlkem dopadlo? Děti 
už ano.

•  Příjemným  zpestřením  bylo  jarní  vy-
stoupení třídy Motýlek na členské schů-
zi  SPOLKU  SVAZU  ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH PROTIVÍN. Dětem se 
vše povedlo a odměnou jim byl veliký 
potlesk přítomných a čokoládový zajíc 
na cestu.

Velikonoce už nám zaklepaly na dveře. 
Paní učitelky seznamovaly děti s tradicemi 
Velikonoc podle  svých  třídních vzděláva-
cích  programů. Děti  pilně  malovaly  veli-
konoční vajíčka, zasely osení…

Kolektiv 2. Mateřské školy Protivín
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Pro dospělé:
Michaela Dombrovská:  Pravidla  pozi-
tivního  sobectví  –  buďte  spokojenější 
s deseti pravidly pozitivního sobectví
Jojo Moyes:  Život  po  tobě  –  dlouho 
očekávané  pokračování  bestselleru  Než 
jsem tě poznala
Dominik Landsman: Deníček moderního 
fotra – aneb proč by muži neměli mít děti
Dominik Landsman: Deníček moderního 
fotra  2  –  aneb  Pánbůh  mi  to  oplatil 
na dětech
Dominik Landsman, Zuzana Hubeňáková: 
Deníček moderního páru – aneb ženy jsou 
z Venuše a muži jsou debil
Pavla Jazairiová:  Příběhy  –  tentokrát 
jihoamerická Kolumbie, Indie, Paříž a Řím
Věra Fojtová: Baba jedová – česká detek-
tivka
Ransom Riggs:  Sirotčinec  slečny  Per-
egrinové  –  Podivné  město  –  imaginární 
svět telepatie, časových smyček, pouťových 
atrakcí a vlkodlaků
Ransom Riggs:  Sirotčinec  slečny  Per-
egrinové – Knihovna duší – závěr trilogie
Hans-Joachim Lang: Ženy  z  bloku  10  – 
lékařské pokusy v Osvětimi
Fiona Valpy:  Vánoce  po  francouzsku 
–  únik  před  minulostí,  troška  vánočního 
kouzla a je tu láska
Sharon J. Bolton: Tak to je, tak to bude 
– kvalitní detektivka, kterou má smysl číst
Tomáš Kosačík:  Břicháč  Tom  –  kniha 
ukáže, že zhubnout může opravdu každý
Tomáš Kosačík:  Rychlovky  a  chuťovky 
Břicháče  Toma  –  zdravými  recepty 
ke štíhlé postavě

Novinky
městské
knihovny

Slunečné  jarní  počasí  láká  ven  snad 
každého z nás.  Je pravdou, že děti z naší 
mateřské  školy  chodí  na  vycházky  téměř 
každodenně, ale tentokrát se na školní za-
hradu obzvlášť těšily.

Ve středu 5. dubna k nám  totiž přijeli 
psovodi Policie ČR. Tři členové skupiny Zá-
kladní kynologické činnosti v Písku, vedeni 
podpraporčíkem Josefem Vaňáčem, přijeli 
klukům  a  holčičkám  ukázat,  co  všechno 
umějí  jejich  čtyři  psi.  První  se  předvedl 
pětiletý německý ovčák Fil, dále pak mladší 
Čiko  a Homer. Nejmladší  ze  čtveřice byl 
šestiměsíční belgický ovčák Eragorn. Děti 
sledovaly, jak psi poslouchají nejenom po-
vely svých pánů ale i to, jak reagují na „ne-
vítaného hosta“, který vnikl na jejich území. 

Dubnový zážitek v 1. MŠ

Vrcholem celé podívané pak bylo, když psi 
dokázali zneškodnit „domnělého pachatele“ 
tím, že ho dostihli, povalili na zem a drželi 
do příchodu policistů.

Na závěr poutavých ukázek se děti měly 
možnost pánů psovodů na cokoli zeptat. Ty 
mladší si se zájmem policejní psy hladily 
a blíže prohlížely, nejstarší děti však zají-
maly různé věci. Např. zda jsou všichni psi 
„kluci“ nebo  je nějaká  i  „holka“,  či  jestli 
s nimi chodí třeba i do cukrárny. Závěrečný 
potlesk  všech přítomných  doprovodil  psy 
do jejich klecí a při odjezdu obou aut se děti 
dočkaly i pravé policejní sirény.

Tak někdy příště zase nashledanou!

Eva Cimburová 

ZÁPIS DĚTÍ
do 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY PROTIVÍN,

Ve Školce 586

se bude konat ve středu 10. května
od 8 do 15 hodin

Upozornění pro rodiče:
Pro děti, které do 31. srpna 2017

dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 
2017 předškolní vzdělávání povinné.

Bližší informace získají rodiče  
při zápisu dětí v mateřské škole.

ZÁPIS DĚTÍ
na školní rok 2017/18

do Mateřské školy Krč se koná
ve středu 10. května 

od 9 do 14 hodin
Jarní sluníčko. 

Kresba Adélka Čecháčková, MŠ Krč.
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Památník  města  Protivína  se 
po zimní přestávce, kdy v expozicích 
teplota  klesá  i  pod  deset  stupňů, 
opět v květnu otevírá pro veřejnost. 
Mimo dobře známou stálou expozici 
sezónu zahájíme výtvarnou výstavou 
„Protivín v obrazech“, na které najdete 
plátna malířů od 19. po 21. století s nej-
známějšími protivínskými motivy jako 
jsou zámek, náměstí či kostel sv. Anny. 
Kurátor Jan Kouba shromáždil obrazy 
známých  i  méně  známých  výtvarní-
ků,  díla  Ferdinanda  Runka  či  Karla 
Liebschera reprezentují dobu nestarší, 
Josef Milota či Petr Pfleger  jsou zase 
autoři, kteří zobrazují Protivín dneška.

Dosud zřejmě největší přehlídka ma-
lovaných či kreslených scenérií z města 
na Blanici začíná vernisáží v úterý  
2. května v 16 hodin, na kterou vás 
srdečně zveme. Po dohodě s učitelem 
výtvarné výchovy v místní škole bude 
koncem  školního  roku  výstava  navíc 
doplněna  o  práce  žáků,  kteří  se  vol-
ně  nechají  inspirovat  rovněž  motivy 
z Protivína. Zároveň možnost vystavit 
vlastní dílo s podobným námětem nabí-
zíme i široké veřejnosti – máte-li proto 
v šuplíku či ve skicáři nějaký povedený 
obrázek z Protivína provedený libovol-
nou technikou, doneste jej do Památní-
ku a staňte se i vy součástí výstavy. Ta 
bude k vidění až do 6. srpna.

Poté  ji  vystřídá  fotografická  ex-
pozice „Podmořský svět“, na níž své 
snímky představí sportovní potápěč 
a fotograf Luboš Benák.

Zároveň jako každoročně předsta-
vujeme „Exponát roku“. Letos se jím 
stávají muzeem nově získané negativy 
snímků  od  fotografa  Karla  Javůrka, 
na nichž je zachycena protivínská mlé-
kárna v roce 1948. Jedná se o soubor 

V muzeu Protivín zahájí sezónu  
výstavou „Protivín v obrazech“

Akvarel Karla Liebschera zobrazuje protivínský zámek na přelomu 19. a 20. století, 
archiv Prácheňského muzea v Písku (kopie).

36 negativů, které muzeum zakoupilo 
od sběratele, a z nich bude možné vidět 
několik pozitivů. Na snímcích je zobra-
zen proces zpracování mléka a výroby 
mléčných  výrobků,  stejně  jako  stav 
budovy mlékárny. Exponát tohoto roku 
je umístěn u pokladny muzea.

Klára Koubová,
Prácheňské muzeum v Písku

Pozn.:
I v průběhu výstavy hledá Prácheň-

ské muzeum v Písku další obrazy s ná-
mětem  města  a  bude  rádo  za  každou 
informaci, která pomůže najít a zdoku-
mentovat další zapomenutá díla.“

Na sobotu 8. dubna připravilo Městské 
kulturní středisko Protivín pestrý program 
„Velikonoční odpoledne“. Ti, kdo neváhali 
a přišli, podle ohlasu nelitovali. Spolu s dět-
mi mohli vyrábět zajíčky, ovečky, kuřátka 
nebo si namalovat vajíčko. Dospělí se učili 
plést s panem Jaroslavem Kolafou košíky. 
K  zakoupení  byly  například  velikonoční 
dekorace,  pověstné  perníčky  paní  Mar-
cely  Krupičkové  nebo  zajímavé  kraslice. 
Vyvrcholením programu bylo představení 
Velikonoční  příběhy  dávných  loutkářů, 
které se odehrávalo jak uvnitř, tak v okolí 
Domu kultury. Veselé scénky s obrovským 
trakařem „plným jara a muziky“ vyvrcholilo 
pálením Morany. Herci divadla Kvelb vtáhli 
do děje všechny přítomné.

Foto S. Karfíková

VELIKONOČNÍ 
ODPOLEDNE
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Milada  Marešová,  rozená  Koubová, 
prožila větší část života v Písku, je ale pro-
tivínskou rodačkou.

Co pro vaši rodinu znamenal Protivín?
Můj otec se narodil  roku 1894 ve Žďár-

ských Chalupách, chodil do školy v Myšenci 
a Protivíně, v roce 1913 dokončil reálná studia 
v  Písku  a  rozhodl  se  věnovat  učitelskému 
povolání. Učitelskou dráhu začal v Pasekách 
1. září 1920, po návratu z 1.  světové války. 
V roce 1933 nastoupil na místo na měšťanské 
škole v Protivíně. Bydleli jsme v domě č. 38 
na náměstí u Kolafů. Tady jsem se roku 1935 
narodila.
A maminka?

Maminka Anna  pocházela  ze  mlýna 
v Kuklích, za svobodna se jmenovala Reifo-
vá. Rodiče se vzali v Českých Budějovicích 
v roce 1923. Než přišli do Protivína, bydleli 
ve školním bytě v Pasekách.
Tatínek  psal  rodinnou  kroniku.  Jak  tam 
vzpomínal na učitelská léta v Protivíně?

V učitelském sboru žili opravdu přátelsky. 
Vzpomínal  s  vděčností  na  taktního  ředitele 
Štěpánka a ze sboru zvláště na kolegu Fran-
tiška Krhouna. Byl mu upřímným a ochotným 
rádcem.

...Druhý den po narození dcery Miládky 
šel jsem do školy, a když se naše rodinná udá-
lost „roznesla“, uspořádal mi učitelský sbor 
milé překvapení. O přestávce sešel se celý sbor 
měšťanské i obecné školy ve sborovně i s pa-
nem ředitelem Štěpánkem a kolega Peterka 
přednesl vtipnou báseň, kterou narychlo složil 
a v níž pronášel blahopřání za celý sbor. Byla 
to milá, srdečná pozornost...

…Působení v cizím prostředí velmi mi 
prospívalo, zdálo se mi, že teprve v Protiví-
ně duševně rostu, rozvíjím se a prohlubuji 
vzdělání...

...Za mého učitelování v Protivíně nezbyla 
mi doslova chvilka volného času k odpočinku! 
Přípravy do školy, nekonečné opravy sešitů 
a k tomu zapřáhli mne do osvětové práce 
ve městě plnou parou : v Sokole, hlavně v di-
vadelním odboru, Jednotě legionářů, Osvětové 
komisi, v sokolském orchestru a kvartetu, 
ve Spolku invalidů, ve Sboru hasičů, všude 
mi nakládali, že nezbývalo ani chvilky pro 
rodinu!...

Byli bychom v Protivíně jistě zakotvili na-
trvalo. Líbilo se nám tam, byli jsme spokojeni. 
Přemýšleli jsme již o tom, že postavíme si tam 
dům. Leč stalo se jinak, osud zasáhl …

Tatínek onemocněl cukrovkou, přestal učit 
a v roce 1938 jsme se přestěhovali do nového 
domu v Písku. Léta německé okupace  jsme 
šťastně  přečkali.  Tatínek  tvrdil,  že  ho  jen 
choroba zachránila před německým žalářem. 
Pokud by byl ve službě a zdráv, byl vždy hojně 
veřejně činný a k tomu legionář, a ty odstra-
ňovali němečtí okupanti nejdříve. V legiích si 
psal deník a ten ukrýval před Němci zakopaný 
na zahradě.
Vraťme se ještě v kronice do roku 1914, kdy 
byl spáchán sarajevský atentát…

...Po této události očekávalo se s jistotou, 
že dojde k válce proti Srbsku. Všude, ve městě 
i na vesnici žilo se v napětí a očekávání zlé 
doby...

...Pamatuji se dobře, za horkého letního 
dne 26. července 1914 kráčeli jsme s tatínkem 
do Protivína na pouť. Měl jsem po zkouškách, 
byl již učitelem, a tak s radostnou pohodou 
v duši jsme si oba té cesty vážili. Pozoroval 

Místo narození – Protivín
jsem, jak je tatínek na mne pyšný, jak se chlubí 
a jak vychutnává svou radost po prožitých 
starostech, spojených s mými zkouškami. 
Na nějaký zlý úder toho dne jsme ani nepomys-
leli. Všude plno lidí, jako o pouti. Docházíme 
na Anenské náměstí, – ale co to? Lidé v hou-
fech, vyjevení, zaražení a již slyšíme bubnování 
policajta a hlášení mobilisace. Vylepují se 
mobilisační vyhlášky a císařský manifest „Mým 
národům“. Lidé se rozcházejí, pouť již nikoho 
nezajímá, většina lidí vrací se k domovu...

Začala 1. světová válka…
V říjnu 1914 narukoval tatínek k 28. ze-

měbraneckému pluku píseckému do Lince, kde 
absolvoval výcvik a v dubnu 1915 odjel na rus-
kou frontu. Z Karpat se jejich pluk přemisťoval 
přes Krakov a Tarnov k řece Sanu, kde sváděl 
těžké boje, a tam prodělal „křest ohněm“.

...I odtud začal brzy ústup Rusů a my 
prodělávali dlouhé těžké pochody „Ruským 
Polskem“ směrem na Krasník a Lublin. Bylo to 
v začátcích července, v úporně parných dnech, 
kdy pluk zaujal posice u městečka Wilkolacze 
nedaleko Krasníka. Tam se opět ruská fronta 
na krátkou dobu ustálila. Bylo to v krajině les-
naté a náš pluk byl „zakopán“, jak se říkalo, 
povětšině v lesích. Vzpomínám na ty hrůzné 
dny a hlavně noci, plné nebezpečí. A ke vše-
mu nikde kapky vody k uhašení žízně! Když 
zřídkakdy byla do linie dopravena strava, 
„menáž“, polévka se nejedla lžící, ale pila!...
Není divu, že se rozhodl při první příleži-
tosti přejít k Rusům...

Společně  se  třemi  kamarády  se  dostal 
do  zajetí  kozáky  7.  července  1915. Velkým 
transportem  je odvedli přes Lublin do zaja-
teckého tábora u Moskvy. Přihlásil se k práci 
v  továrně  na  uzeniny,  řezal  a  štípal  dříví, 
pomáhal  při  žních  na  šlechtickém  panství, 
ve městě Zahajsku pracoval ve veliké továrně 
na tkaniva.
Už koncem roku 1915 přicházely zprávy, že 
se dobrovolníci z řad zajatců mohou sou-
střeďovat ve slovanských táborech a hlásit 
do československé armády…

Tatínek  chtěl  splnit  svou  vlasteneckou 
povinnost a přihlásil se. Začátkem roku 1916 
se dostal do Bobrova ve Voroněžské gubernii, 
kde se setkal s mnoha krajany. Odjezd do čes-
koslovenské  armády  se  uskutečnil  teprve 
v červenci 1917. V roztřiďovacím čsl. vojen-

ském táboře v Brispolu u Kyjeva byl přidělen 
k 7. střeleckému „Tatranskému“ pluku. Potom 
v Berezani prodělával výcvik, zprvu ruský, pak 
československý.

…Ještě nyní po třiceti letech rád vzpo-
mínám na Berezaň! Na to svaté nadšení nás 
všech dobrovolců! Bylo to v době porevoluč-
ních zmatků v Rusku! Lid si dělal co chtěl! 
Frontu drželi ještě hlavně kozáci. Zásobování 
vázlo, o naše vojsko se ruské velení málo sta-
ralo. Užili jsme jako dobrovolci hodně hladu! 
V některých četách cvičili vojáci bosi, protože 
nebylo vojenské obuvi. Bydleli jsme v podzem-
ních „zemljankách“, vlhkých a studených. Ale 
všude zpěv, všude hrdé, radostné nadšení!…

...V listopadu 1917 zastihuje nás v Bereza-
ni bolševický převrat v Rusku. Ježto v březnu 
1918 uzavírá bolševická vláda v Brest-Li-
tevsku s Němci mír, stává se naše čsl. vojsko 
na území Ruska složkou nežádoucí! A tak 
v měsíci březnu 1918 začíná se čsl. armádní 
sbor stěhovati z Ukrajiny na dalekou pouť 
celým Ruskem a Sibiří, s cílem přepravit se 
do Francie, aby tam naše vojsko mohlo po-
kračovati v boji s Německem!…

...Další naší cestou k dalekému východu 
proskakovaly stálé zprávy, že se do Francie 
nedostaneme, a že dojde k vojenskému vystou-
pení proti bolševismu. Pohyb našeho vojska 
k východu byl stále zdržován...
Ruská anabáze je dnes všeobecně známá, 
po slavné bitvě u Zborova 2. července 1917 
ústup  Ukrajinou  před Němci,  vystoupení 
proti  bolševikům,  boje  po  celé  sibiřské 
magistrále …

Asi v listopadu 1919 vyjíždí náš pluk 
z Tomska na daleký východ. To už je v pohybu 
po magistrále celá čsl. armáda směrem k Vla-
divostoku, aby odtud po oceánech nastoupila 
cestu k domovu – do osvobozené vlasti!...

V prvé polovině roku 1920 uzavírá naše 
velení mír s armádou bolševiků, a tím zakon-
čuje se československá anabáze na Sibiři! Náš 
7. pluk dospěl konečně Vladivostoku 25. dubna 
1920! Z Vladivostoku byli jsme na parnících 
po moři převezeni na Ruský ostrov do kasáren, 
abychom tu očekávali toužené lodi, která nás 
dopraví do vlasti – domů!...
Nebyla  to  ale  jednoduchá  cesta,  42  lod-
ních  transportů  přepravilo  skoro  56  000 
vojáků...

Anglická  loď  IXION  s  3  000  lidmi 
na palubě vyplula z Vladivostoku 23.5.1920 
a po šestnácti dnech bouřlivé plavby Tichým 
oceánem přistála ve Vancouveru. Kanadským 
pacifikem přejeli legionáři Kordilliery a přes 
Quebec se dostali napříč Kanadou do přístavu 
Halifax. Odtud je vezla opět anglická, moder-
nější loď Belgic přes Atlantický oceán. Pro-
pluli kanálem La Manche k Hamburku, dále 
vlakem přes nepřátelské Německo do Nitry, 
kde byl 7. „Tatranský“ pluk demobilizován. 
Po šesti letech vrátil se tatínek 3. srpna 1920 
domů do Pasek.
Tatínkovy  vzpomínky  vyšly  ve  sborníku 
Českoslovenští legionáři – rodáci a občané 
okresu  Písek,  které  vydalo  Prácheňské 
muzeum v Písku ve spolupráci s Českoslo-
venskou obcí legionářskou v roce 1999...

Jsou tam zkrácené výpisky z rodinné kro-
niky. Originál tatínkova legionářského deníku 
se  bohužel  nezachoval,  naštěstí  máme  jeho 
kopii. Já ho teď přepisuji do digitální podoby, 
aby byl zachován pro budoucnost...
Děkuji za rozhovor, ať se daří...

Helena Mašindová
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PTS spol. s r.o. Vodňany
sídl. Škorna 1198/II, Vodňany

  montáž a servis počítačů
  instalace, nastavení a oprava systémů Windows

  odvirování PC a poradenství v oblasti výpočetní techniky

Kontakt: 
tel. 605 789 316 – ing. Libor Zezula

  grafické služby
  příprava podkladů pro tisk (letáky, sazba rozsáhlejších  

dokumentů, novin nebo časopisů)
  tisk vizitek, pozvánek, fotografií a jiných tiskovin

PI

První letošní akcí byl dětský kar-
neval,  který  jsme  již  tradičně  uspo-
řádaly  v  salonku  restaurace  R-erko 
pro  své  malé  potomky. Ti  se  velmi 
rádi  na  chvíli  stali  někým  jiným, 
nadpřirozenou  bytostí  z  pohádky  či 
postavou z oblíbeného filmu. Sobotní 
odpoledne plné tance a soutěží se vy-
dařilo, ke spokojenosti malých masek 
přispěla i nějaká ta sladkost či výhra 
z tomboly.

Příjemné  bylo  posezení  s  har-
monikou  paní  Jany  Horažďovské. 
Lidové písničky, které hrála, rozezpí-
valy a roztančily všechny zúčastněné. 
V  klubovně  DPS  v  Protivíně  vládla 
příjemná nálada a všichni se shodli, 
že  by  se  tato  akce  měla  zase  někdy 
zopakovat.

Příprava na krásné  jarní svátky – 
Velikonoce také nebyla v našem klubu 
podceněna. Díky skvělým lektorkám, 
paní Šárce Fürstové-Křečkové a paní 
Tereze Kolářové, vznikaly pod naši-
ma méně či více šikovnýma rukama 
různé  velikonoční  věnce,  zápichy 
do  květináče  v  podobě  kuřátka  či 
vyfouklá vajíčka ozdobená několika 
způsoby. Všechny  zúčastněné,  malé 
i velké ženy, si z hasičárny odnášely 
nejen ozdoby na Velikonoce, ale také 
skvělý  pocit  z  příjemně  stráveného 
odpoledne.

A  co  napsat  závěrem?  Děkuji 
všem,  kteří  se  našich  akcí  účastní, 
ale  ještě  větší  díky  patří  těm,  kteří 
nám na naše akce nezištně zapůjčují 
prostory.

J. Kubecová

PŘEDJAŘÍ A JARO 
V KLUBU ŽEN  

PROTIVÍN

Tomáš Kosačík:  Břicháč Tom  a  Lucie  – 
snadné vaření pro celou rodinu
Ken Follet: Kavky – speciální tým složený 
výhradně  z  žen má  zničit  ústřednu,  která 
spojuje  německá  vojska  s  nejvyšším 
velením v Berlíně
Deborah Rodriguezová:  Kavárnička 
v Kábulu – pět různých žen, pět různých 
příběhů
Deborah Rodriguezová: Návrat  do 
kavárničky v Kábulu – volné pokra čování 
Kavárničky v Kábulu přivádí na scénu staré 
známé postavy i nové tváře
Anne Gesthuysenová: Georgette píše otci 
– laskavá, smutná a nevyzpytatelná kniha 
jako život sám
Dounia Bouzarová:  Život  po  Dáeši  – 
poutavý, emotivní a ze skutečných zážitků 
vycházející příběh o dětech, které konver-
tovali k islámu
Barbara Erskinová: Úkryt před  světlem 
– román pro ženy úspěšné britské autorky
Luca Crippa, Maurizio Onnis:  Fotograf 
z Osvětimi – svědectví o zrůdnosti režimu
Thea Schejbalová: Bonaparťačka – lásky 
pražské plavovlásky
Elizabeth Weinová:  Rose  pod  palbou  – 
příběh  o  přátelství, 
věrnosti  a  odvaze 
d ívek   za   d ruhé 
světové války
Barbara Erskinová: 
Půlnoc je osamělé 
místo  –  řešením 
věčného  tématu 
milostného trojúhel-
níku je i po staletích 
nezištná láska
Naďa Horáková: Vejce 
podle  Stroga nova 
–  česká  detektivka

Novinky
městské
knihovny

Jenny Colganová:  Báječný  krámek 
s čokoládou – dojemný i zábavný příběh, 
okouzlující Paříž a spousta lahodné čokolády
Rota Sepetysová:  Sůl  moře  –  zima  roku 
1945, čtyři mladí lidé, čtyři tajemství
Barbara Erskinová:  Dcery  ohně  –  tři 
moderní  vzdělané  ženy  připravují  pořad 
o  dramatickém  životě  keltské  královny 
a postupně naváží silný kontakt s minulostí
Kim Van Alkemade: Sirotek č. 8 – fascinu-
jící příběh volby mezi pomstou a milosrden-
stvím
MUDr. Jan Hnízdil:  Bolesti  zad  –  mýty 
a realita
František Niedl:  Dotek  zla  –  napínavá 
detektivka

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek  
prodává slepičky typu  

Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách  
Z našeho chovu! 

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

Prodej: 7. června 2017 v 9.20 hodin  
Protivín u vlakového nádraží  

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek. 
Cena dle poptávky.  

Informace: pondělí – pátek  9 – 16 hod.  
telefon 601 576 270 nebo 728 605 840PI

PI



květen 2017

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

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

středa 3. května v 19 hodin film Rakousko
SAFARI

Dokument. Lovecký ranč v Namibii a několik turistů, kteří si přijeli zpříjemnit dovolenou střelbou na trofejní 
zvěř. Ale kdo je tu vlastně lovec a kdo kořist? Pozorovatel lidské přirozenosti U. Seidl nás tentokrát zavádí 
do  ráje trofejních lovců, mezi zebry, antilopy a  impaly. Bizarní svět, kde se střetávají iniciační rituály, 
nerovnosti, kolonialismus i lidská hloupost.

Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 87 minut, vstupné 90 Kč

pátek 5. května v 19 hodin film USA
ZTRACENÉ MĚSTO Z

Akční/dobrodružný. Britský badatel P. Fawcett (Ch. Hunnam) se poprvé vydává do Amazonie. Během 
několika expedic zmapují dosud neznámé území v Bolívii. Výprava čelí kanibalům, nemocem, nekoneč-
ným dešťům a nedostatku potravin. Hluboko v srdci pralesa nachází důkazy o existenci neznámé, velmi 
vyspělé civilizace.

Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 141 minut, vstupné 110 Kč

neděle 7. května v 16 hodin film USA
KRÁSKA A ZVÍŘE

Romantický/rodinný. Opakování úspěšné animované klasiky společnosti Disney. V jednom z nejzná-
mějších příběhů velkolepým způsobem ožívají postavy, které diváci znají a zbožňují. Pozoruhodný příběh 
Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře.

Mládeži přístupný, dabováno, 130 minut, vstupné 100 Kč

neděle 7. května v 19 hodin film ČR
MUZZIKANTI

Komedie plná písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost, odehrávající 
se na československopolském trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa 
má stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba má své nezastupitelné místo. V hl. rolích 
P. Kříž, M. Dejdar, M. Kramár, M. Konvičková, J. Nohavica.

Mládeži od 12 let přístupný, 105 minut, vstupné 100 Kč

středa 10. května 

NEPROMÍTÁME – PŘEDNÁŠKA 
INFORMAČNÍ MEDICÍNA... 
MUDR. T. LEBENHART
pátek 12. května v 19 hodin film USA
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2

Akční/dobrodružný. V rytmu zbrusu nových Nejlepších hitů #2 pokračují ve filmu od studia Marvel Strážci 
Galaxie Vol. 2 dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. Strážci se musí 
naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla.

Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 136 minut, vstupné 140 Kč

neděle 14. května v 16 hodin 

NEPROMÍTÁME – POHÁDKA 
„O ŠEVCI ONDROVI 
A KOMTESCE JULINCE“
neděle 14. května v 19 hodin film USA
SPOJENCI

Válečný/romantický. Když máte v rámci válečné operace předstírat, že tajná agentka, kterou jste právě 
potkali, je vaše manželka, neměla by být krásná. Mohlo by to mít dalekosáhlé následky. Nejen pro dva 
lidi, ale pro celý svět. Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvůrce Forresta Gumpa a Trosečníka, vrhnul Brada 
Pitta a Marion Cotillard do světa, v němž může láska skončit vlastizradou.

Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 124 minut, vstupné 90 Kč

středa 17. května v 19 hodin film V. Británie
LADY MACBETH

Drama. Viktoriánská doba nepředstavuje jen rozum a cit nebo pýchu a předsudek. Pod povrchem této 
zdánlivě upjaté éry probleskávaly i nesmírné a zničující vášně. Osamělá Katherine na tchánův příkaz nesmí 
opustit dům a tak tráví prázdné dny uzavřena v zatuchlých místnostech. Pak se ale přece jen odváží vyjít 
ven. Narazí na Sebastiana, hezkého, silného a drsného nádeníka…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 90 minut, vstupné 100 Kč

pátek 19. května 
NEPROMÍTÁME – KONCERT 
PĚVECKÝCH SBORŮ
neděle 21. května v 16 hodin film Španělsko
PŘÍŠERKY POD HLADINOU

Animovaná komedie přináší podvodní zábavu na více, než jeden nádech. Zemi zaplavily nekonečné 
oceány, celé lidstvo se odstěhovalo o  dům dál a  veškerý život na  dokonale modré planetě obstarávají 
roztodivní tvorové z hlubin.
Mládeži přístupný, dabováno, 92 minut, vstupné děti 130 Kč/dospělí 150 Kč

neděle 21. května v 19 hodin film V. Británie/Austrálie/USA
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI

Dobrodružný/drama/fantasy. Zrozen být králem. Když je ještě v Artušově dětství zavražděn jeho otec, 
zmocní se koruny Artušův strýc Vortigern (Jude Law). Artuš, oloupený o následnické právo prvorozeného 
syna, vůbec netuší, kdo ve skutečnosti je. Když se mu ale podaří vytáhnout meč z kamene, obrátí se mu 
život vzhůru nohama…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 126 minut, vstupné 120 Kč

středa 24. května v 19 hodin film USA
POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU

Drama/životopisný. Právní spor uznávané spisovatelky a historičky Deborah E. Lipstadtové proti Davi-
dovi Irvingovi, který ji obvinil z urážky na cti. Veřejně označila Irvinga za člověka popírajícího holocaust. 
V anglickém právním systému padá v případě urážky na cti důkazní břemeno na žalovaného, proto musí 
Lipstadtová dokázat, že k holocaustu skutečně došlo.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 110 minut, vstupné 50 Kč

pátek 26. května v 19 hodin film USA
RYCHLE A ZBĚSILE 8

Akční. D. Toretto (Vin Diesel) zradil svou rodinu. V jedné z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob je sice 
možné cokoliv, ale tohle je víc než automobilové seskoky padákem…Rychle a zběsile 8 rozhodně nepojede 
na neutrál. Naopak, k absolutní dokonalosti „vytuněnou“ káru dál vylepšuje. Teď například o skvělé herečky 
Charlize Theron a Helen Mirren nebo o automobilovou honičku s ponorkou.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 136 minut, vstupné 120 Kč

DÁREK KE DNI DĚTÍ
neděle 28. května v 16 hodin film USA
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE

Animovaný. Šmoula, Šmoulinka a  kamarádi Koumák, Nešika a  Silák se vydávají na  dobrodružnou 
dramatickou cestu plnou akcí a nebezpečí. Jsou na stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie.
Mládeži přístupný, dabováno, 88 minut, vstupné 50 Kč

neděle 28. května v 19 hodin film Chorvatsko/ČR
MINISTERSTVO LÁSKY

Komedie/satira. Nemilosrdná komedie o mezilidských vztazích, která jde až na dřeň. Renomovaný biolog 
Krešo je v koncích. Blíží se krize středních let, o iluze už dávno přišel, ztratil zaměstnání a navíc strádá 
v manželství, které zřejmě nikdy neměl uzavřít. Naštěstí ho stále ještě obdivuje jeho syn.
Mládeži přístupný, titulky, 103 minut, vstupné 90 Kč

středa 31. května v 19 hodin film V. Británie
PROTI VLASTNÍ KRVI

Drama. Tři generace nechvalně známé rodiny Cutlerů žijí jako psanci uprostřed krásného anglického 
hrabství Gloucestershire. V  jedné z  nejbohatších části Británie bydlí v  karavanovém táboře a  svůj čas 
vyplňují bezcílným poflakováním, občasným pytláctvím, příležitostnými zlodějnami a potyčkami. Neustále 
se pohybují za hranou zákona, jejich okolí je nesnáší a policie po nich tvrdě jde.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 98 minut, vstupné 100 Kč



PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
internetový předprodej: www.mujbijak.cz

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

neděle 14. května od 16 hodin
Dům kultury Protivín

Divadelní spolek Prácheňská scéna v Písku  
uvádí pohádku

O ŠEVCI ONDROVI 
A KOMTESCE JULINCE

V malém zámečku žila chudá kněžna  
se svou dcerkou komteskou Julinkou.  

Měla s ní ale velké trápení. Stále tancovala 
a odmítala jednoho ženicha za druhým.  

Nebýt mladého a pracovitého ševce Ondry, 
kdo ví, jak by to dopadlo.

Vstupné 50 Kč
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Jako  každý  rok  po  zimě  přijde  jaro 
a v tomto období, když zmizí sníh i z míst, 
kam slunko dobře nemůže, na nás vykoukne 
spousta povalujícího se odpadu. Opět jsme 
si sami zaneřádili prostředí kolem nás, kde 
žijeme  a  snažíme  se  odpočinout  a  nabrat 
nové síly.

Právě  v  tento  čas  každoročně  Mys-
livecký  spolek  Platan  Protivín  provádí 
úklid  černých  skládek  v  okolí  Protivína. 
Ano,  jsme  to  my  myslivci,  co  trávíme 
celoročně  hodně  volného  času  v  přírodě 
okolo  Protivína,  a  proto  také  dobře  zná-
me lokality a místa, kde se černé skládky 
nacházejí a kde se povalují odpadky. Jsou 
to většinou lesní cesty a zákoutí v krajině, 

Nekonečný příběh – jarní úklid přírody!

kam se dobře  zajede  autem a  jsou  skrytá 
zelení.  Již během celého  roku  sledujeme, 
že na jaře opravdu budeme mít zase co dě-
lat. Opravdu se jedná o nekonečný příběh. 
Každoročně zlikvidujeme několik černých 
skládek  a  spoustu  poházeného  odpadu 
v okolí Protivína. Stále převažují odpadky 
PET lahve, hadry, pneumatiky, sklo, papír 
a  není  výjimkou  i  skládka  nebezpečného 
odpadu. Přitom je to tak jednoduché - své 
odpadky a nepotřebné věci naložit do auta 
nebo na káru a odvést do sběrného dvora 
v Zábořské ulici v Protivíně.

Václav Roušal,
MS Platan Protivín

Časopis FC First Class
PETR CASANOVA (*1974) je autorem 

čtyřnásobných bestsellerů 250 zákonů 
lásky (2015) a Dvanáct srdcí (2016). V roce 
2011 založil FirstClass.cz, dnes největší 
komunitu osobního rozvoje na  českém 
a slovenském internetu, která má již téměř 
čtvrt milionu fanoušků. Vznikl First Class, 
který není ani stránka, ani časopis, ani 
knižní bestsellery, ani osobní poradna, ani 
akademie, ani e-shop, ani seznamka. First 
Class je komunita. First Class jsou skuteční 
lidé. Lidé jako já, říká Petr Casanova.

Novinka v městské knihovně

NEJLEPŠÍ ČTENÁŘSKÁ BABIČKA
Městská knihovna Protivín se v rámci 

Března  –  Měsíce  čtenářů  opět  zapojila 
do dalšího ročníku celostátní akce na pod-
poru čtenářské gramotnosti. Tentokrát jsme 
hledali nejlepší čtenářskou babičku.

Stala se jí paní Zdenka Boušková, která 
knihovnu navštěvuje se svojí vnučkou Ju-
linkou. Oběma vítězkám gratulujeme a čeká 
na ně v knihovně hodnotná kniha.

Březen
byl 
Měsícem 
čtenářů

V sobotu 11. března uspořádal hasičský sbor v Záboří 
tradiční maškarní karneval pro děti a následně pro dospě-
lé. Jedná se v Záboří o tradiční a velice hojně navštěvo-
vanou akci. O tom nejlépe svědčí 35 masek na dětském 
karnevalu a 32 masek na karnevalu pro dospělé. Hlavními 
pořadatelkami karnevalu byli členky SDH Záboří Iveta 
Kulhová a Jitka Chalupská.

Ceny do dětského karnevalu dodali sponzoři: Alena 
Schánělcová, Lukáš Čadek, Denisa Janošcová, Václav 
Chalupský, Václav Sokol, manželé Růžičkovi a  Čadkovi 
a v neposlední řadě firma Kočí a.s.

TRADIČNÍ MAŠKARNÍ KARNEVAL
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K  Měsíci  čtenářů  si  Protivínský 
vlastivědný klub (PVK) na besedu 30. 
března pozval píseckého spisovatele La-
dislava Berana. Ten v úvodu vzpomínal 
na své začátky, kdy se psalo na psacím 
stroji a jakákoli změna se nemohla udělat 
tak rychle jako dnes jednoduchým klik-
nutím a smazáním napsaného v počítači. 
Vzpomínal i na ty, se kterými spolupra-
coval, ať to byl Karel Čabrádek, či Milena 
Brůhová,  písecký  výtvarník  František 
Doubek nebo  fotograf Zdeněk  Javůrek. 
Knihy vydával mj. u píseckého naklada-
tele Měšťana, v současné době publikuje 
své knížky v nakladatelství MOBA Brno. 
Za své krimi příběhy získal několik oce-
nění,  např.  za  „Vraždy  v  afektu“  cenu 
Jiřího Marka.

Miluje 30. léta, jeho tatínek je zažil, 
on  sám  se  o  nich  ve  škole  moc  neučil. 
Začal se pídit po četnické pátračce v Pís-
ku,  šel  do  muzea,  do  dobového  tisku, 
objevil  mraky  případů.  Štábní  kapitán 
Josef Votruba  z  četnické  pátračky  není 
smyšlená  postava,  ale  reálná.  Dokonce 
ho zkontaktoval příbuzný tohoto velitele 
pátračky,  pan  docent  Hrubý,  který  mu 
přinesl na chalupu velké album. V něm 
objevili  fotku  četnické pátračky,  kterou 
pak  Ladislav  Beran  s  nakladatelem  po-
užili  na obálku další  knihy o  četnících. 
Za  knížku  „Četnická  pátračka  hlásí“ 
získal  „dalšího  Marka“.  Časem  zjistil, 
že pátračky bývaly vedené jako „revíry“, 
a tak toto slovo vsadil i do názvu knihy 
(„92. policejní revír zasahuje“). S nadsáz-
kou o sobě říká, že se cítí  jako badatel, 
když se přes zimu snaží v archivu muzea 
najít případy, které pak sepisuje. Přesto 
nechce  přijít  o  kontakt  s  kriminálkou, 
a  tak  píše  i  další  případy  ze  současné 
doby. Po šesti knížkách „pátraček“ slíbil, 
že skončí s četníky, dokonce to oznámil 
již v Prácheňském muzeu. Za půl roku to 
však již nebyla pravda. Kdykoli „vleze“ 

21. setkání Protivínského vlastivědného klubu

do muzea, přijde na nový případ, který 
by byl hoden literárního zpracování, nebo 
který před tím přehlédl.

Vstává  časně  a  píše  s  přestávkami 
do večera. A protože v televizi nic není, 
jak prohlásil pan Beran, píše někdy i pak. 
Z  televizních  kriminálních  seriálů  totiž 
pochválil  jen starší  seriál „Malý pitaval 
z  velkého  města“  a  z  těch  posledních 
„První  oddělení“,  jinak  vesměs  žádný. 
Podle známého seriálu napsal i šest kní-
žek, přičemž název vtipně otočil na „Vel-
ký pitaval z malého města“.

Dotazován byl na to, jak to vypadá se 
zločinností na Protivínsku (prý je to tu jak 
na faře) či na jeho bývalou práci krimina-
listy: „Měl jste někdy chuť někoho zastře-
lit?“. A pan Beran na to odpověděl, že byl 
neustále peskovaný, že chodí na výjezdy 
a nemá pistoli. Prý se mu to mohlo několi-
krát vymstít, ale nestalo se tak. Ke střelbě 
nemá vztah dodneška. Dotazy se týkaly 
i  jeho budoucích plánů. Letos v červnu 
vyjdou Studnička s Machem – „Rendez-
-vous s vrahem“, v prosinci „Námluvy se 
zločinem“. Chce napsat knihu o Františku 
Doubkovi a má rozepsaný román „Hříbata 
jsou  malý  koně“. A  k  tomu  další  fůru 
námětů, které by chtěl stihnout.

V závěru jsme se dočkali autorského 
čtení z knihy „Literáti na trati II“ a auto-
gramiády  jeho  poslední  knížky  „Hříšní 
lidé města Písku“. K této milé povinnosti 
si s sebou přivezl i dobové razítko četnic-
ké pátračky v Písku, kterým vedle svého 
podpisu orazítkoval přinesené knihy.

„Zločin  má  dneska  kola,“  podotýká 
pan Beran. A štábní kapitán Votruba v po-
vídkách razí heslo: „Kde je vidět četník, 
tam je klid“.

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

Za PVK Petra Čecháčková

Foto: Radek Lenemajer

Do  konce  měsíce  dubna  přijďte 
zhlédnout do prostor Infocentra Protivín 
výstavu  fotografií  členů  Fotoklubu 
Protivín a do podkrovních prostor ob-
razy mladých výtvarnic Zuzany Bínové 
a Andrei Gonšenicové.

V  měsících  květnu  a  červnu  vás 
srdečně  zveme  do  Galerie  Kaplan-
ka  na  výstavu  výtvarníků  –  členů 
Prácheňské umělecké besedy.

Od 6. 5. 2017 představí ve spodním 
patře Galerie Kaplanka své nové akva-
rely a oleje malíř a neúnavný organizá-
tor výstav Josef Pepíno Balek. Takto 
budou  mít  možnost  vidět  Protivíňáci 
vlastně jako výstavně první v Čechách 
tuto, pro Pepína novou techniku, kterou 
tvoří od konce minulého roku. Při verni-
sáži proběhne i autorské čtení jeho nové 
knihy „No nekecej“ také v protivínské 
premiéře. Kniha vypráví o organizač-
ních starostech i radostech při pořádání 
výstav a práce se zahraničními kolegy 
a jinou mentalitou. Je to souhrn jeho 30 
let života. Pobavíte se a můžete si nechat 
knihu podepsat autorem.

Od 1. května do 30. září 2017 bude 
Infocentrum Protivín otevřeno denně 
od 9 do 17 hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu.

POZVÁNKY 
DO INFOCENTRA 

PROTIVÍN



POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
středa 10. května od 18 hod. 

Dům kultury Protivín

MUDr. Lebenhart
Informační medicína, 

mysl a imunita
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MUDr. Tomáš Lebenhart je klasic-
ky vystudovaný lékař, který se od 90. 
let  věnuje  především  homeopatii. 
Jako velký kritik dnešního zdravot-
nictví a zdejšího přístupu k pacien-
tům  před  časem  vystoupil  z  České 
lékařské komory, aby se do ní vzápětí 
vrátil. Stačilo k  tomu udání,  že  léčí 
i přesto, že v komoře není. V únoru 
2016 po dlouhém a bolestivém zvažo-
vání opět vstoupil do ČLK. Jen proto, 
aby mohl dále legálně provozovat ho-
meopatii a předepisovat homeopatika 
vázaná na lékařský recept. Na medi-
cínu hmoty a chemie, která podle jeho 
slov ignoruje základní životní zákony, 
se ale kriticky dívá stále.

Bylo vždy Vaším snem stát  se  léka-
řem?

Nikoliv. Rozhodl  jsem se až v po-
sledním roce gymnázia. Před tím jsem 
uvažoval o novinařině nebo režii. Prostě 
psát, vymýšlet… ale byla  sedmdesátá 
léta a vypadalo to, že už ta nesvoboda 
bude napořád… Dnes máme svobodu 
a  je  to  snad  ještě  horší.  Udělal  jsem 
dobře.

Jak  je Vaše  životní  dráha  spojena 
s oblastí jižních Čech?

Ano. Mám tam kořeny ze strany mat-
ky. Trávíval jsem tam letní prázdniny..
kolem Kleti. Každé léto se tam vracím, 
alespoň na cyklo výlet nebo krumlovské 
či jiné slavnosti. Jihočeši jsou mi z Če-
chů nejmilejší…

Jakým  způsobem  jste  se  seznámil 
s  homeopatií  a  alternativní  medicí-
nou?

Hned  po  revoluci,  v  roce  90  jsem 
začal studovat homeopatii. Jako jeden 
z prvních v Československu. To mi ote-
vřelo oči a nehmotný svět energií a in-
formací. Z tohoto vlaku se již nedá vy-
stoupit… postupně jsem studoval další 
léčebné směry a filozofie. Pravda je, že 
jsem občas narazil na slepé uličky. Ale 
to se hledajícím nutně stává…Například 
jsem zjistil, že náboženství a skutečná 
spiritualita spolu nijak nesouvisí. Stejně 
tak jako myšlení a moudrost…

Není  žádným  tajemstvím,  že  jste 
v roce 2013 vystoupil z České lékař-
ské komory, následně jste se do ní ale 
opět vrátil. Co Vás k oběma krokům 
vedlo?

To je velmi složité a ožehavé téma. 
Lze  to  považovat  za  osobní  selhání, 
ale  také  jako  jistou  výhru.  Zkrátka 
mohu  celkem  nerušeně  pokračovat 
ve své práci. Užitek z toho nemám ani 

Lékař, který svlékl bílý plášť…
tak  já,  jako  nemocní,  kteří  za  mnou 
přicházejí…

Vaše knihy „Svlékl  jsem bílý plášť“ 
a „Bez pláště“ nalezneme k zapůjčení 
i v protivínské knihovně. Co je jejich 
hlavním obsahem?

První kniha čtenáře (laika i klasické-
ho lékaře) seznámí s filozofií homeopa-
tie a ajurvédy a představí můj kritický 
pohled na  vědeckou  medicínu. Druhá 
kniha je spíše moje osobní zpověď, jak 
jsem se ze dna odrazil vzhůru díky auto-
patii (a pomoci duchovních bytostí).

V  čem  cítíte,  že  je  hlavní  přínos 
alternativní  léčby  oproti  klasické 
medicíně?

V  tom,  že  neubližuje  a  funguje. 
S označením alternativní bych polemi-
zoval…

Cítíte,  že  by  v  posledních  letech 
docházelo  k  nárůstu  (nebo  naopak 
k poklesu) počtu lidí, kteří hledají pro 
svou léčbu jiná řešení, než je klasická 
návštěva lékaře?

Poslední  roky zaznamenávám prud-
ký nárůst zájmu o non lege artis léčení. 
Nepřímý doklad,  že vědecká medicína 
v  praxi  selhává. A  navíc  je  tam  stále 
nepřátelštější prostředí. Zájem o nemoc-
ného a jeho uzdravení se ztrácí za zájmy 
obchodními a profesními. Funguje pouze 
urgentní část západní medicíny.

Dle Vašich  zkušeností,  setkáváte  se 
s  vyšší  mírou  úspěšnosti  léčby,  než 
tomu bylo při Vaší klasické praxi?

Jistě!

Pokud se někdo rozhodne dát před-
nost alternativní léčbě, co pro to musí 
udělat?

Dostat odvahu opustit  oblast  zdra-
votnictví a zdravotního pojištění a vy-
hledat  terapeuta,  ve  kterého  získá 
důvěru. A  jeho metodu… Většina  lidí 
to udělá, bohužel až po té, co zjistí, že 
je  oficiální  medicína  a  zdravotnictví 
nechalo na holičkách.

Vím o Vás, že se otevřeně stavíte proti 
očkování, zejména u dětí. Jaká jsou 
podle Vás hlavní negativa?

To je velmi široké, složité a závažné 
téma,  nemohu  ho  zde  heslovitě  řešit. 
Opět musím konstatovat  ze  své  čtyři-
cetileté praxe, že mnohem více škodí, 
než prospívá.

Každá  doba  má  nějaký  „všelék“, 
pokud se to dá takto nazvat, zkrát-
ka zázračného pomocníka, který je 
zbaví všech neduhů. Naše babičky 
například  spoléhaly  na  sílu  heř-
mánku,  v  současné  době  je  zase 
hitem  lněné  semínko…  Máte  také 
takového svého favorita, na kterého 
nedáte dopustit?

Já se postupně prokousávám k po-
znání, že jediným všelékem je láska… 
ať to zní jakkoliv hloupě. Pozitivní na-
ladění mysli, přirozené rozpouštění ega, 
laskavost a přirozenost malého dítěte či 
duševně chorého…

Tereza Procházková
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Český rybářský svaz, z.s.  
MO PROTIVÍN pořádá  

v sobotu 20. května
1. ročník rybářských závodů  

pro dospělé a mládež 
na revíru Blanice Vodňanská 2 (421008) 

– Myšenecká přehrada

Platné doklady k lovu ryb  
pro daný revír nutností!

Časový harmonogram:
  6.00 – 7.00 hod.  prezentace závodníků, 
    losování míst 
    pro 1. a 2. kolo
  7.00 – 10.00 hod.  1. kolo závodu
 10.00 – 11.00 hod.  přestávka, občerstvení
 11.00 – 14.00 hod.  2. kolo závodu
  15.00 hod.  vyhlášení výsledků 
    a předání cen

Startovné: dospělí 200 Kč, mládež 100 Kč.
Počet míst je omezen na 60.

Podmínky účasti:
Závodník musí nejpozději v den závodu 

dosáhnout 15 let věku.
Chytá  se  na  jeden prut  s  max.  dvěma 

návazci s jednoháčky (plavaná, položená).

Krmení povoleno po zahájení závodu, 
nástrahy dle RŘ.

Povinná výbava dle RŘ + podběrák.

Bodování:
Měří se každá ulovená ryba co 1 cm to  

1 bod. (Ouklej, plotice a perlín se do bodo-
vání  nezapočítává.)  Měření  probíhá  hned 
po  ulovení,  rozhodčí  zapíše  počet  bodů 
do karty závodníka.

Občerstvení:  Zajištěno  po  celou  dobu 
závodu a samozřejmě i po jeho ukončení.

 
Souřadnice: 49.223569, 14.204007

Rezervace:  M.  Laně  tel.  604  916  104, 
P. Schánilec tel. 777 049 897

Všeobecné podmínky:
Vyhrává závodník s největším počtem 

bodů. V případě rovnosti rozhoduje počet 
ulovených  ryb.  Během  závodu  se  chytá 
systémem  „Chyť  a  pusť“.  Každá  chycená 
ryba bude vrácena zpět do vody. Rozestupy 
závodníků 3 metry. Každý závodník chytá 
na vlastní nebezpečí. Protesty lze podávat 
po zaplacení kauce 500 Kč. V případě klad-
ného rozhodnutí se vklad vrací. Nedodržení 
závodního řádu má za následek vyloučení 
závodníka ze závodu bez nároku na vypla-
cení startovného. Závodník zaplacením star-
tovného potvrzuje seznámení se s pravidly. 
Chytá se za každého počasí. Po ukončení 
závodu lze pokračovat v rybolovu na revíru 
421008 Blanice, Vodňanská 2 dle platného 
Rybářského řádu pro rok 2017.

Co není  povoleno,  je  zakázáno. Revír 
bude před závody 14 dní hájen.

Garant závodu: 
Český rybářský svaz, z.s. MO Protivín
www.crsprotivin.cz

1. ročník rybářských závodů pro dospělé a mládež
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

 28. 3. syn Marek Patka
	 Dagmar	Zárubové	z	Boru

 4. 4. syn Radek
	 Alexandře	Houskové	z	Protivína

 6. 4. syn Tobiáš
	 Jitce	Kůrkové	z	Protivína

 16. 4. syn Lukáš Pícha
	 Ivaně	Tomanové	z	Protivína

ZEMŘELI
	 15. 3. Jaroslava Martanová

	 68	let,	Protivín

	 17. 3. Věra Kulířová
	 84	let,	Protivín

	 19. 3. František Kučera
	 70	let,	Protivín

	 23. 3. Jiří Staněk
	 69	let,	Protivín

	 30. 3. Marie Poláková
	 85	let,	Protivín

	 5. 4. Anna Vaňatová
	 92	let,	Chvaletice

Dalo  by  se  to  již  nazvat  tradicí. 
Březen  je  v  podstatě  pravidelně  mě-
sícem,  na  který  svolává  „SPOLEK 
SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
PROTIVÍN“ svou první členskou schů-
zi v daném roce. Tentokrát se konala  
21. března v salonku restaurace R-erko. 
Zúčastnilo se jí 76 členů, což je usnášení 
schopná nadpoloviční většina.

Příjemnou náladu navodily děti ze 2. 
Mateřské  školy  Protivín  svým  pásmem 
tanečků,  říkanek  a  písniček.  Jako  od-
měnu  sklidily  nejen  velký  potlesk,  ale 
dostaly  všechny,  trochu  s  předstihem, 
velikonočního zajíčka. Za svůj výkon si 
ho zasloužily.

Předseda spolu pan František Muzika 
pak  seznámil  přítomné  s  programem 
schůze. Jako první byla předložena zpráva 
o  hospodaření  s  finančními  prostředky 
za rok 2016. Na členské schůzi byla před-
ložena i zpráva revizní komise – závady 
v hospodaření neshledány.

Vzhledem ke stále rostoucím cenám 
a  jen  s  minimem  sponzorských  darů 
a do loňského roku i členskými příspěvky, 
které jsme již řadu let drželi nízko, jsme 
museli dost počítat. Drží nás nad vodou 
příspěvek z rozpočtu Města Protivín, díky 
němuž  své  výdaje  ufinancujeme.  Jaký 
bude příspěvek z rozpočtu tento rok ještě 
nevíme. Na doporučení mnoha členů a se 
souhlasem dalších jsme od roku 2017 zvý-
šili po letech členský příspěvek z 50 Kč 
na  100 Kč. Výdaje  omezujeme,  kde  to 
jde. Ale tři členské schůze za rok, jeden 
výlet  a  jednu  návštěvu  divadla  chceme 
dodržet. Stejně tak i návštěvy členů, kteří 
se pro věk nebo nemoc nemohou schůzí 
zúčastnit a gratulaci těm, kteří v průběhu 
roku  dosáhnou  věk  80  let.  Jiná  výročí 
neslavíme, jen při té 80, při dalších ku-
latinách  popřejeme  pohlednicí.  Letošní 
výlet  jsme  právě  z  finančních  důvodů 
a  také  vzhledem  ke  zdravotnímu  stavu 
členů naplánovali do ZOO Hluboká nad 
Vltavou. Je to blízko a ani pohyb tam není 
náročný. A v některém podzimním měsíci 
bychom rádi navštívili divadelní předsta-
vení v Č. Budějovicích, zatím nevíme, co 
vhodného divadlo připravuje.

Členská schůze zdravotně postižených
Předložili jsme členské schůzi návrh 

zrušení  příspěvku  na  lázeňskou  léčbu 
a členská schůze tento návrh odsouhlasila. 
Vzhledem k různému druhu a typu lázeň-
ských poukazů je těžké se vyznat v tom, 
kdo by měl na příspěvek nárok a kdo ne.

Pan  Muzika  seznámil  ještě  členy 
s činností výboru za uplynulé dva měsíce, 
zodpověděl  případné  dotazy  a  podáním 
malého  pohoštění  byla  členská  schůze 
přibližně v 16 hodin ukončena.

Přejeme  všem  členům  hezké  jaro 
a  uvidíme  se  na  druhé  členské  schůzi 
v červnu.

Za výbor SSZP
Zdena Vojtová

Ve čtvrtek 16. března se konala 1. vý-
roční schůze Protivínského vlastivědného 
klubu (PVK). V úvodu byla shrnuta činnost 
klubu za rok 2016 a zároveň doplňována 
krátkou videoprojekcí předchozích besed. 
Členové PVK byli seznámeni s hospodaře-
ním klubu a s návrhy besed na tento rok. 
V diskuzi se pak vyjádřili k dalším námě-

Výroční schůze Protivínského vlastivědného klubu

Foto: Radek Lenemajer
tům, které je zajímají, případně o kterých 
by chtěli besedovat, či slyšet přednášku. 
Jedná se namátkově o  tramping, rybní-
kářství či fotografie z cest. Závěrem byla 
schválena výroční zpráva. Výbor PVK dě-
kuje firmě Pekárně Klas za sponzorský dar 
v podobě občerstvení.

Za PVK Petra Čecháčková

Vzpomínka
Ve dnech 19. a 23. dubna uplynulo  

20 roků od úmrtí  
Marie a Jana Pokorných z Myšence.

Vzpomíná dcera s rodinou.

Vzpomínáme
Dne  5.  května  uplyne  patnáct  smutných 
let, co nás navždy opustil pan Milan Trnka 
z  Protivína  a  též  by  oslavil  11.  srpna  80. 
narozeniny.
Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe 
žít, ale lásky smrtí nekončí, v srdci Tě navždy 
budeme mít.
Stále  vzpomínají  manželka  Dana,  dcera 
Soňa,  synové  Milan  a  Peťa  s  rodinami, 
vnoučata a pravnoučátka, sestry Míla a Olga 
s rodinami.

PRAVIDELNÁ DOPRAVA NA HŘBITOV
Fotbalový klub Protivín společně se SPOLKEM SVA-
ZEM ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH PROTIVÍN zajišťuje 
i letos dopravu na místní hřbitov. Jezdí se 1x za 14 
dní, vždy v  pátek v  17.30 hodin. Zastávky jsou 
u prodejny Flop a na Masarykově náměstí. Cena 10 Kč.
Termíny pro rok 2017:

Nabídka platí pro všechny občany města.
SZP Protivín

 5. května
 19. května
 2. června
 16. června
 30. června
 14. července

 11. srpna
 25. srpna
 8. září
 22. září
 6. října
 20. října
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Stavebniny
Jaroslav Řehoř

PI

 Nabízíme vše, co potřebujete pro stavbu:
písek, vápno, cement, cihly, tvárnice, překlady, latě,  
hřebíky, vruty, šrouby, odpady, dráty, tašky...

 Máme pro Vás připravený sortiment  
 pro práci na zahradě:

rýče, motyky, lopaty, hrábě, náhradní kolíky na hrábě,  
rukavice, kropáče, vědra...

 Pro Váš byt velký výběr:
malířské barvy, lazury, štětce, válečky, špachtle,  
lepící pásky, zakrývací fólie...

Moc se těšíme na Vaši návštěvu,  
určitě se k nám přijďte podívat.

Čechova 347, 398 11 Protivín
tel./fax: +420 382 251 183 | mobil: +420 608 124 348

email: info@stavebninyrehor.cz | web: www.stavebninyrehor.cz

KDYŽ SI DĚVČATA VYRAZÍ ZA JARNÍ POHODOU!
Na  přelomu  května  jsme  protivínské 

i písecké Zumbice vyrazily za jarní poho-
dou na Orlík, kde jsme si neskutečně užily 
první Zumbování pod širým nebem a další 
sportovní aktivity. Teplé, až skoro letní po-
časí nám přálo natolik, že jsme celý sobotní 
den strávily venku a mnohé z nás pocítily 
na zčervenalé pokožce sílu prvních jarních 
paprsků. Sobotní večer nám zpříjemnila pa-

ní Ing. Blanka Pallanová, která nás zasvětila 
do tajů kamenoterapie a výroby šperků. Byl 
to vydařený výlet za hranici všedních dnů, 
nabitý pozitivní energií a veselou náladou 
všech  účastnic.  Děkuji  všem  za  hojnou 
účast a za nezapomenutelné, nejen sportovní 
zážitky.

Hana Bísková,
vaše instruktorka Zumby

ZUMBA v Protivíně!
Ráda bych pozvala všechny, bez rozdílu věku, na pravidelné lekce Zumby každou středu 

od 18 hodin do sportovní haly v Protivíně! Přijďte si to s námi vyzkoušet, první vstup pro 
nováčky ZDARMA! Informace najdete na www.forbodystudio.com

POZVÁNKA!  KDO CVIČÍ, NEZLOBÍ!

V sobotu 3. června 2017 si naplánujte 
návštěvu do areálu fotbalového hřiště v Pro-
tivíně na již II. ročník Dětského dne. Užijete 
si odpoledne plné sportu a zábavy, těšit se 
můžete  na  vystoupení  dětských  souborů 
z Protivína,  Písku  a  přilehlého  okolí.  Pro 

malé  i  velké  diváky  je  připraven  bohatý 
doprovodný program, soutěže a samozřejmě 
velká Zumba párty.

Těším  se  na Vás  s  celým  týmem  For 
Body studia

Hana Bísková

Tenisový klub Protivín absolvoval 
náročnou tenisovou přípravu, pravidelně 
přes zimu ve Strakonicích, opět v Turecku 
a na Lipně. V letošní sezóně se opět bude 
účastnit Krajského přeboru V, kam se 
přihlásilo rekordních 18 týmů. Soutěž je 
rozdělena na  dvě skupiny, Protivín patří 
do skupiny A s následujícím rozlosováním. 
Zápasy se hrají vždy v sobotu se začátkem 
v 9:00. Vítěz skupiny postupuje do KP IV.

1. kolo – 29. 4. (VENKU)
TJ Blatná vs TK Protivín

2. kolo – 6. 5. (DOMA)
TK Protivín vs TK LOKO Veselí n. Lužnicí

3. kolo – 20. 5. (DOMA)
TK Protivín vs TK Strakonice C

4. kolo – 27. 5. (VOLNO)

5. kolo – 10. 6. (DOMA)
TK Protivín vs Jiskra Bechyně C

6. kolo – 17. 6. (VENKU)
TK ZVVZ Milevsko B vs TK Protivín

7. kolo – 24. 6. (DOMA)
TK Protivín vs TK Prachatice

8. kolo – 2. 9. (VENKU)
LTC Český Krumlov B vs TK Protivín

9. kolo – 9. 9. (DOMA)
TK Protivín vs SKT Planá nad Lužnicí B

Tréninky budou probíhat opět v pon-
dělí a pátek v čase 16 – 19 hodin. Zájemci 
o tenis (závodní i rekreační) najdou infor-
mace o  členství/hodinovém pronájmu 
kurtů na internetových stránkách 
www.tkprotivin.cz

Jiří Hejsek

TENIS
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Jarní  část  ženské  divizní  skupiny 
„D“ pokračovala na zelených trávnících 
i s boji našich holek. Letošní první domácí 
zápas  jsme si odskočili zahrát do Číčenic 
z důvodů ještě ne zcela připravenému hřišti 
v Protivíně a hlavně velmi brzkému startu 
soutěže žen.

Tradiční „derby“ mezi našimi hráčkami 
a píseckým Hradištěm začal svižným tem-
pem  a  po  mnohých  pokusech  o  ohrožení 
branky soupeřek se podařilo vstřelit branku, 
kdy se v 15. minutě prosadila Denisa Peče-
ná, místní číčenická rodačka, a zasloužené 
ovace místních diváků byly velmi slyšitelné. 
Po poločasovém přerušení za stavu 1:0 jsme 
nastoupily k druhé části hry. I přes početní 
převahu s hráčkami na střídání (12:15) se 
zápas vyvinul téměř v jednostrannou záleži-
tost, která byla okořeněna Majdou Bártovou 
na stav 2:0 v 58 min. Po již asi tradiční jakési 
chybě v obraně se prosadily i soupeřky, ale 
i přesto jsme se loučili za slunného počasí 
spokojeni se ziskem tří bodů.

Úžasná ženská JAFÁCKÁ bojovnost
Po volném 14. kole jsme byli vyzváni 

k sehrání zápasu do Kaplice, kde na náhrad-
ním  hřišti  nás  čekal  za  velmi  chladného, 
i když slunečného, ale velmi vyfoukaného 
dne obtížný zápas. Už při odjezdu z Proti-
vína jsme věděli, že v osmi hráčkách z nás 
soupeřky mít ostych a strach nebudou. Před-
poklady se začaly naplňovat velmi záhy, a to 
měli domácí k dobru ještě čtyři náhradnice. 
Při těchto zápasech si vždy velmi přejeme, 
aby nedošlo k žádným zraněním způsobova-
ných po bojovnosti, která holkám nechybí, 
a následné únavě.

Tentokráte  naše  přání  vyslyšeno  ne-
bylo  a  druhý  poločas  jsme  dohrávali  již 
jen  v  „Sedmičce  statečných“. V  průběhu 
zápasu došlo při  souboji k nepříjemnému 
pádu a Míše Vítovců, jedné z opor a stálic 
naší obrany, přední křížový vaz nevydržel 
a  po  lékařské prohlídce na  trauma centru 
v  ČB  jsme  spolu  přijali  zprávu  o  pauze 
minimálně  tři měsíce a klidovým stavem, 
velmi  smutně.  Za  výkon  v  tomto  zápase 

však konstatovat jen „Klobouk dolů“ a to 
si  myslela  i  hrstka  místních  diváků,  kteří 
dlouho  za  bojovnost  tleskali  a  výsledek 
11:0  (5:0)  byl  pro  mnohé  soupeřky  spíše 
zklamáním.

S jistotou oslabené sestavy jsme očeká-
vali příjezd protihráček z Volenic k sehrání 
dalšího domácího zápasu. Po vyřazení  ze 
hry čtyř hráček po zranění (jen po kaplic-
kém  klání  chodí  o  berlích  Míša Vítovců 
a Bára Vlků – dlouhodobě Nikola Trnková 
a vedoucí týmu Iveta Kolešová) a virovém 
onemocnění  a  pracovních  povinnostech 
dalších tří hráček nebyla situace vůbec ve-
selá. S podivem a možná trochu škodolibě 
jsme však uvítali stejně oslabené družstvo 
soupeřek.

S vyrovnanými silami na počet hráčů si 
holky vyrazily na hřiště opravdu zaběhat. 
Při vyrovnaných silách byla jistě viditelná 
převaha  JAFY  a  jen  díky  neprovedeným 
a nedohraným šancím byl konečný výsledek 
2:0 nepřesvědčivý, ale jistý v zisku dalších 
bodů a gólově se prosadily opět střelkyně 
Maruška Bártová, která se s časem vstřelení 
branky  (po  41  vteřinách)  přibližuje  k  re-
kordu  Denči  Duškové  (4.  vteřina  zápasu 
v Mokrém) a Denisa Pečená.

Těsně  před  uzávěrkou  Protivínských 
listů  jsme  se  vrátili  ze  zápasu  v  Hrádku 
u Rokycan a přivezli jsme si plný kufr gó-
lů,  který nám na  zpáteční  cestu  soupeřky 
v průběhu zápasu nadělily k Velikonocům. 
Už odjezd z Protivína byl plný emocí, ale 
jako  parta  těch  nejlepších  holek,  které 
předem nic nevzdávají,  si nasedají do aut 
s úsměvy. Pěkně upravené a hodně prostorné 
hřiště nás v Hrádku přivítalo spolu se čtr-
náctkou místních hráček domácího klubu. 
Naše devítičlenná sestava s po dlouhé době 
nastoupivší Štěpánkou Bláhovou se dohod-
la, že žádný boj není porážkou okořeněn, 
pokud se bojuje. Okamžitě po zahájení nás 
soupeřky začaly válcovat početní převahou 
a  rychlými  útočnými  výpady.  Netrvalo 
dlouho a po pěkných brankářských zákro-
cích i naše svatyně neodolala a Peťa začala 
shromažďovat pomyslné kuličky počítadla 
nad naší brankou. V poločase se na ceduli 
ukázalo skore 9:1 a to se opět podařilo velmi 
rychlonohé  Majdě  předstihnout  soupeřky 
a vynikající přihrávku od Adély Kubičkové 
proměnila v gólový úspěch a tak ve 24. mi-
nutě se skóre měnilo na 5:1. Tento gól nebyl 
v zápase pro Marušku jediný. Ještě po hodně 
smolně zahraném obranném zákroku se sna-
žila přihrát míč po centru soupeřek hlavou 
brankářce  a  Peťa  tuto  i  byť  velmi  malou 
ránu po letmém doteku nedostihla a míč se 
dokutálel tam, kam si soupeřky přály. Toto 
se  událo  dvě  minuty  po  vstřelení  branky. 
Závěr utkání patřil soupeřkám, ale ne vůbec 
přesvědčivě, neboť výsledek na konci 13:1 
napovídá  o  tom,  že  síla  našeho  týmu  je 
v partě i přes početní převahový handycap. 
Za naši hru se nemusíme stydět.

Všem hráčkám je potřeba velmi podě-
kovat za přístup ke hře a dávat je za příklad.

Bohužel  konec  tabulky nás  zřejmě  již 
nepustí a určitě se budeme mít na co dále 
připravovat. Vždyť sezóna ještě nekončí!

RK

V pondělí 27. března se protivínští 
taekwondisté učili japonskému umění 
Chanbary pod vedením Mároše Nová-
ka, který je členem národního týmu.

Chanbara je bojové umění z Japonska, 
vycházející ze samurajské tradice. Jako 
sport je v České republice postupně roz-
šiřován. Jedná se však o dynamický sport, 
o který je stále větší a větší zájem. Hlavní 
myšlenkou tohoto sportu je fair-play 
a spolupráce. Soutěže probíhají v jednot-
livých kategoriích s různými typy zbraní. 
Stejně jako v jiných východních bojových 

TAEKWONDO PROTIVÍN A CHAMBARA

Foto: Erik Kalíšek

uměních lze v Chanbaře získávat technické 
stupně (pásky). Mezi základní typy zbraní 
a jejich kombinace patří krátký meč, dlou-
hý meč, štít, kopí, dlouhý obouruční meč.

Děti se učily základy s gumovým me-
čem pod vedením Mároše, který jim vše 
vysvětlil a  ukázal zábavnou formou. Též 
si vyzkoušely zápasy. Děti byly spokojeny 
a jsou pozvány na závody konané na Slo-
vensku v Trenčíně, kde budou reprezento-
vat nejen náš oddíl, ale i Českou republiku.

MZ, JK
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Fotbalové informace
V březnu se rozběhly naplno mistrov-

ské soutěže dospělých. Zápasy „A“ týmu 
hodnotil trenér Kobetič.

Protivín – Třeboň 2 : 0 (0 : 0)
Branky: J. Vojta, Prášil
Sestava Protivína: Hanus – Rothbauer,  
Hála,  Brož,  Zach  –  J.   Vojta  (85. 
Ruczkowski), R. Vojta,  Z. Vorel,  Prášil 
Moravec (90. Fiala) – J. Vorel

Začátek  prvního  jarního  kola  byl 
z obou stran opatrný. Vzruch přinesla ne-
proměněná penalta z naší strany a násled-
ná branková příležitost hostí. Dominovaly 
obrany a zápas přinášel pramálo ohrožení 
branek. V  druhém  dějství  se  nám  ale 
častěji dařilo udržet míč a zakombinovat. 
Závěr utkání jsme tak zvládli lépe a body 
vystřelili dvěma brankami.

Soběslav – Protivín 4 : 2 (1 : 2)
Branky: Prášil, Moravec
Sestava Protivína: Hanus – Rothbauer, 
Brož (77.Vojík), Hála, Zach – Moravec, 
Z.Vorel,  R.Vojta,  J.Vojta  (72.  Fiala)  – 
J.Vorel, Prášil

Chtěli jsme vstoupit do zápasu aktiv-
ně, ale domácí nás přimáčkli k naší brance 
a z toho pramenilo i jejich vedení. Naše 
otočení  zápasu,  bylo  rychlé,  a  dokázali 
jsme  proměnit  dva  centry  před  bránu 
ve dva zásahy. Nepovedlo se nám zachytit 
nástup do druhé půli a domácí, kteří byli 
lepším  mužstvem  celé  utkání,  rozhodli 
o  utkání  v  pěti  minutách.  Za  stavu  3:2 
jsme  se  ještě  pokusili  nadechnout,  ale 
laciná  penalta  byla  poslední  hřebíček. 
Domácí vyhráli zaslouženě.

Protivín – Milevsko 2 : 0 (1 : 0)
Branky: Z. Vorel, Prášil
Sestava Protivína: Hanus – Rothbauer,  
Hála, Brož, Zach – J. Vojta (75. Vojík), 
R. Vojta, Z. Vorel, Prášil, Moravec  (88. 
Ruczkowski) – J. Vorel

Úvod utkání se hrál ve vysokém tem-
pu a nám se dařila kombinace. Pohledný 
fotbal z obou stran přinesl i střely do bran-
kových konstrukcí. Naše úvodní branka se 
zrodila po vydařené kombinaci. Do druhé 
poloviny  utkání  jsme  nevstoupili  dobře 
a  jako v Soběslavi  jsme  tahali za kratší 
konec.  Náš  brankář  měl  výborný  den 
a  zachránil  nulu.  Milevsko  bojovalo  až 
do konce utkání, ale jeho náročný způsob 
hry poznamenal i jeho hráče a tak závěr 
utkání už byl vyrovnaný a nám se povedlo 
potvrdit naše vítězství.

Osek – Protivín 3: 1 (2 : 0)
Branka: R. Vojta
Sestava Protivína: Hanus – Rothbauer, 
Brož, Hála, Zach – J.Vojta (81.Chalupa), 

R.Vojta,  Z.Vorel,  Růžička  (75.Vojík), 
Moravec- J.Vorel

Zápas pro nás nezačal dobře a nabídli 
jsme  domácím  vedení,  které  je  nestálo 
žádné snažení. I tak jsem věřil, že v zá-
pase můžeme uspět. Do poločasu se nám 
nepovedlo korigovat skóre, i když příle-
žitosti  byly. Hrál  se  neurovnaný  fotbal. 
Na začátku druhé půle to vypadalo s námi 
líp,  ale  pak  jsme  se  dostávali  do  šancí 
moc komplikovaně a čas utíkal. Domácí 
pojistili  vítězství  po  vyloučení  našeho 
hráče  z  precizně  kopnutého  trestného 
kopu.  Do  konce  zápasu  už  jsme  se  ne-
dokázali dostat do tempa a nechali jsme 
body na nerovném hřišti.

Protivín – Rudolfov 0: 3 (0 : 3)
Sestava Protivína: Hanus – Vojík (65.Rů-
žička), Brož, R.Vojta, Zach – Rothbauer, 
Prášil, Z.Vorel, J.Vojta, Moravec – J.Vorel

Neuběhlo ani 20 minut a znovu jsme 
se  ocitli  v  roli  mužstva,  které  má  dvou 
brankové  manko.  Naše  defenzíva  byla 
chaotická a hosté měli dostatek prostoru 
k našemu ohrožení. Třetí střelecký pokus 
hostů skončil v naší síti a my jsme tápali 
i  ve  hře  dopředu. Ve  druhé  půli  hosté 
zahustili prostor před svojí brankou a my 
jsme cestu nenašli. Aspoň že jsme zastavi-
li přísun do naší sítě, i když konec utkání 
nás zase zastihl bez koncentrace.

„B“ tým začal jarní sezónu zostra – 
dvě  derby  za  sebou.  Postřehy  z  utkání 
od vedoucího týmu R. Slavíčka:

Milenovice – Protivín 4:1
Branka: Bartuška

Domácí  měli  mnohem  větší  odhod-
lanost a vůli ve vítězství a proto je jejich 
výhra zasloužená.

Protivín – Krč 1:1 pen. 5.4
Branka: L. Ruczkowski

Domácí  měli  dvě  šance  na  začátku 
utkání, potom ale převzali iniciativu lépe 
kombinující hosté, dali branku a byli až 
do poločasu lepším týmem. Ve druhé půli 
hostům začaly docházet síly a my, i když 
se  nám  stále  nedařila  kombinace,  jsme 
dokázali v závěru hosty přitlačit ke své 
brance a vyrovnat.

Bernartice B – Protivín 1:3
Branky: Cvachovec, Honzík, Měšťan

Protivínští sice rychle prohrávali, ale 
stačili  do  poločasu vyrovnat  a  zejména 
ve druhém poločase, kdy výsledek oto-
čili na svou stranu, předváděli bojovný, 
kompaktní a obětavý výkon.

Mládež:
„D“

Protivín – Olešník-Zliv 2:3
Branky: Jíra 2

Po jednoznačném průběhu prvního po-
ločasu a 3 brankách v naší síti to vypadalo 
na příděl. Ve druhé části nastoupili Proti-
vínští s větším odhodláním a bojovností, 
snížili a v závěru bojovali o remízu.

Václav Křišťál

PI
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Tajenka (1. a 2. díl) klidného středu. Stejně tak člověk. Norman Vincent Peale
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. května na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz.
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z březnových novin vyhrává paní Eva Roušalová z Protivína. Blahopřejeme!

TJ Platan Protivín – HC Rosa 
České Budějovice 3:1 (0:0,2:1,1:0)
Branky a  asistence: Bican, Kříž P.  (Klas), Kříž 
P. (Stropnický)PP – Kubeš (Ruprecht, Kočvara).

HC ŠD Písek „B“ – TJ Platan Protivín 
11:2 (4:0,2:2,5:0),
branky a asistence: Kobližka (Bečvář), Volf, Sup 
(Volf)PP, Kolář, Kobližka (Drnec,Vlášek)PP, Máša 
(Kobližka), Novák (Volf), Volf (Čapek, Novák), 
Čapek (Máša), Sup (Novák), Bečvář (Marek)
SH – Steinocher (Čekan), Steinocher (Čekan).

TJ Platan Protivín – HBC Falcon 
České Budějovice 4:1 (2:1,1:0,1:0),
Branky a  asistence: Bican (Stropnický), Bican 
(Stropnický, Koloušek), Čekan, Bican (Stropnic-
ký, Kříž P.) – Patrovský (Fidler).

Poř. Název týmu Z V VP R P Skóre Body
1. HC Švantlův Dvůr Písek B 16 15 0 1 0 137 : 30 46
2. HBC Prachatice B 16 12 1 0 3 64 : 41 38
3. K HC Rosa České Budějovice 16 9 1 1 5 75 : 44 30
4. HC Dranreb Nová Včelnice 16 9 0 1 6 56 : 44 28
5. TJ Platan Protivín 16 8 1 0 7 59 : 52 26
6. SK Suchdol nad Lužnicí B 16 7 1 1 7 57 : 67 24
7. HBC Prachatice C 16 2 2 1 11 47 : 91 11
8. HBC Vikings České Budějovice 16 3 0 0 13 43 : 73 9
9. HBC Falcon České Budějovice 16 1 0 1 14 29 : 125 4

KHbL – ČECHY JIH 2016 – 2017 – Základní část

Protivínský hokejbal
HBC Prachatice „C“ – TJ Platan Protivín 
2:7 (1:3,1:0,0:4),
Branky a asistence: Sosna (Nechutný,Valenta)PP, 
Valenta (Horák, Sosna) – Stropnický (Holý), Bi-
can (Stropnický)SH, Holý (Koloušek), Steinocher, 
Vrzal (Stropnický, Bican), Bican, Hrdina J. PP.

TJ Platan Protivín – HC Dranreb City 
Nová Včelnice 2:3 (1:1,0:1,1:1),
Branky a asistence: Plojhar (Stropnický, Bican), 
Moravec (Klas, Pavlíček) – Kupka (Jindra 
M., Vojta), Bartoš (Sedlák), Vojta (Jindra M., 
Kupka)SH
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Honzík začal bikrosovou sezónu jako 
obvykle  halovým  mistrovstvím  v  Man-
chesteru. V  sobotu  25.  března  jel  úplně 
úžasně, každou rozjížďku na 1. místě. Ve fi-
nále po malé chybičce na poslední rovince 
před cílem dojel na úžasném 2. místě.

Protivínský  sportovec,  vynikající  ho-
kejista, tenista a bikrosový jezdec potvrdil 
svou vynikající formu a chystal se na neděl-
ní závod. Kolo nechal v hale, protože s ním 
nemohl do tramvaje. Na zastávce přeskako-
val zábradlí a dopadl na hranu betonového 
schodu. Pádem si poranil pravou nohu pod 
kolenem a způsobil si velkou tržnou ránu.

Po 50 minutách čekání na sanitku musel 
být odvezen do Královské dětské nemocnice 
v Manchesteru taxíkem. Do nočních hodin 
byl  Honzík  se  svým otcem na  ambulanci 
s tím, že je v pořadí na operaci. Víkendový 

Jan Seidl potvrdil svou formu a chystal se na závod…

Po operaci.

provoz s malým počtem doktorů byl velice 
rušný a Honzíka  se podařilo až  s pomocí 
českého  velvyslanectví  odoperovat  po  42 
hodinách  na  jeho  12.  narozeniny  27.3. 
Operaci provedl celý tým s plastickým chi-
rurgem, rána si vyžádala okolo 100 stehů, 
které jsou hlavně v podkoží. Ve čtvrtek 30. 
března byl díky cestovnímu pojištění letec-
ky převezen do Prahy a z Prahy dopraven 
až domů. Těch nekonečných 42 hodin če-
kání na operaci, kdy bylo slibováno každou 
hodinu,  že  už  půjde  na  sál,  bylo  pro  nás 
nekonečně dlouhých. Musím říct, že české 
zdravotnictví se nemá za co stydět. Honzík 
je v pořádku a zotavuje se po úrazu.

Velká podpora všech známých a kama-
rádů nás moc těší, moc si toho vážíme a dou-
fáme, že Vás všechny bude Honzík brzy zá-
sobovat pěknými sportovními výsledky. Ne 

Premiérové závody 
v dětském aerobiku

V neděli 9. dubna se děvčata z písec-
kého a protivínského kurzu aerobiku For 
Body  studia  Hanky  Bískové  z účastnila 
MIA  festivalu,  aerobikových  závodů 
v  Českém  Krumlově.  Své  první  závody 
zde absolvovaly dívky z Protivína se sklad-
bou Čarodějnický rej, které se v konečném 
pořadí  v  kategorii  6  –  10  let  umístily 
na  krásném  čtvrtém  místě  a  závody  pro 
ně  byly  nejenom  skvělou  zkušeností,  ale 
především  velkým  zážitkem.  Premiéru  si 
odbyla i nejmladší děvčata z Písku se sklad-
bou Námořnice. Po velmi zdařilém výkonu 
vystoupaly na bronzový stupínek. Skvělého 
výsledku dosáhly nejstarší závodnice, kte-
ré nejprve v kategorii 14 – 17  let získaly 
bronz za skladbu Jedním tahem a následně 
tuto kategorii kompletní devatenáctičlenný 
písecký  tým  se  skladbou  Pokrové  hráčky 
ovládl a vybojoval zlaté medaile.

Ráda  bych  tímto  poděkovala  všem 
účastnicím  za  skvělý  výkon  a  obzvláště 
mám radost, že se nám podařilo protivín-
ským  dětem  nabídnout  cvičení  nejen  pro 
radost, ale umožnit jim soutěžit a získávat 
zkušenosti  i  na  republikové  úrovni. Tým 
instruktorek dětského aerobiku si zaslouží 
můj nemalý obdiv za obětavost a profesio-
nální přístup.

Kompletní tým uvidíte vystupovat v so-
botu 29. 4. v Písku na Mezinárodním dni 
tance, v květnu na Cipískovišti, v červnu 
na Dětském dni v Protivíně, na píseckých 
slavnostech a v srpnu na protivínských 
slavnostech. Přijďte nás podpořit!

Hana Bísková,
For Body studio

nadarmo je sportovcem Písecka v kategorii 
do 15ti let a díky Vám čtenářům i hvězdou 
Píseckého deníku. Děkujeme moc.

Eva Seidlová

         


