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NOVĚ OPRAVENÁ BUDOVA ŠKOLY  
A HASIČSKÉ ZBROJNICE V KRČI

Dovolte mi Vás informovat o dokonče-
ní rekonstrukce ulice Marty Krásové. Do-
šlo zde k odstranění stávajících asfaltových 
povrchů chodníků včetně podkladů a nahra-
zení těchto ploch zámkovou dlažbou. Dále 
byly osazeny betonové obruby, vyměněno 
veřejné osvětlení, provedeno odvodnění 
prostoru včetně zřízení kanalizačních vpustí 
a následně došlo k odfrézování vozovky 
v celé délce a položení nového asfaltového 
krytu spolu s osazením liniového žlabu podél 
vozovky nutného k odvodu dešťových vod. 
Poté byly dosypány krajnice a upraveny 
plochy pro stání vozidel mimo tuto vozovku.

Je to další kompletně opravená frekven-
tovaná ulice, která byla ve velmi špatném 
stavu. Její opravou se jistě zvýší dopravní 
komfort a bezpečnost této části města.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

ULICE MARTY KRÁSOVÉ 
MÁ NOVÝ POVRCH

V průběhu měsíce května byla za-
hájena plánovaná rekonstrukce budovy 
mateřské školy, která skýtala odstranění 
nevyhovující fasády, výměnu klempířských 
prvků, vytvoření nové fasády včetně nátěru, 
dokončení výměny oken a dveří a odstra-
nění plotu. Ten bude nahrazen z přední 
části plotem kovaným a v části zahrady 
průmyslovým oplocením. Na závěr této 
rekonstrukce bude osazeno dětské hřiště 
mimo areál školky, které bude volně přístup-
né pro všechny hrající si či sportující děti.

Dále byla opravena stávající hasičská 
zbrojnice, kde byl též proveden nový plášť 

budovy včetně nátěru a zároveň s tím byly 
upraveny prostory, které slouží jako kotelna 
či sklady pro hasiče. Proběhnuvší rekon-
strukcí bychom tento areál jako součást 
návsi měli kompletně zrekonstruovaný 
a „oku milý“. Poslední částí této rozmanité 
akce byla oprava sociálního zařízení pro děti 
v patře školy, kde byly vyměněny všechny 
zařizovací předměty včetně rozvodů el. 
energie a vody, odstraněny staré dlažby 
a obklady a nahrazeny novými.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZM PROTIVÍN

konaného dne 9. 6. 2020
1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontro-

lu usnesení z posledního zasedání ZM konaného 
dne 10. 3. 2020.

2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Smlou-
vu o úvěru č. 99025639799 ve výši 15 000 000 Kč 
na  financování akce Financování investičních 
akcí zahrnutých do  rozpočtu města Protivína 
na rok 2020 – konkrétně investice „Komunikace 
Myšenec – Chalupecká“, „KD Protivín – dodávka 
a montáž křesel“, „Rekonstrukce ZŠ Protivín“.

 Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
Smlouvu o  zajištění blankosměnkou reg. 
č. 10000770337 na zajištění Smlouvy o úvěru 
č. 99025639799 ve výši jistiny 15 000 000 Kč.

3.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje výstu-
py projektu „Segmentové koncepční dokumenty 
pro obce na Písecku“ realizované dle Smlouvy 
o  spolupráci uzavřené dne 2. dubna 2019 
mezi Svazkem obcí regionu Písecko a městem 
Protivín, a  to konkrétně Pasport místních ko-
munikací, Pasport a projekt dopravního značení 
a Pasport zeleně.
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY ZE ŠKOLNÍCH PRACÍ
MÁ PRVNÍ ROUŠKA

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok bude ukončen ve středu 
24. června 2020 rozdáním vysvědčení. 
Po předání vysvědčení děti odcházejí 
domů. Školní jídelna ani školní družina 
nebudou 24. 6. v provozu.

Vysvědčení bude žákům vydáno podle 
pravidel, která platí podle nařízení vlády 
o provozu škol v období koronavirové 
epidemie.

Žákům, kteří navštěvovali školu a ode-
vzdali čestné prohlášení o neexistenci 
příznaků virového infekčního onemocnění, 
předají jejich třídní učitelé závěrečné vy-
svědčení ve třídách. Ostatním dětem nebo 
jejich zákonným zástupcům budou vysvěd-
čení vydána v kanceláři školy v určených 
úředních hodinách.

Důvodem pro předčasné ukončení škol-
ního roku je zahájení rekonstrukce fasády 

a střechy historické budovy školy. Přípravné 
práce (stavba lešení, předání místa stavby, 
oplocení…) začaly již v týdnu od 2. 6. 2020. 
Žáci byli poučeni o bezpečnosti v průběhu 
stavby. Poučení bylo zapsáno do třídních 
knih a žákovských knížek.

Ředitelka školy proto se souhlasem 
zřizovatele vyhlašuje na 25. – 30. 6. 2020 
ředitelské volno.

Jsme si vědomi, že o bezpečnost žáků je 
třeba dbát i po dobu letních prázdnin. Vě-
říme, že všichni budou nadále respektovat 
zákaz vstupu na stavbu. Abychom mohli 
s radostí 1. září nastoupit zpět do školních 
lavic.

za ZŠ Protivín T. Vojtěchová,
ředitelka školy

Svět zachvátila panika. Respektive před 
Vánoci Čínu a po Novém roce se vir dostal 
až do Evropy. U nás začaly jarní prázdniny. 
S tím návaly Čechů do italských Alp. Kromě 
skvělých lyžařských zážitků si lidé přivezli 
koronavirus. S nadšením vyprávěli svým pří-
buzným, známým a kolegům o svých zážitcích 
ze zasněžených sjezdovek a své posluchače 
obohatili nejen emotivně, ale i o malého, 
nezvaného hosta. Tak nějak to začalo u nás.

Z médií nám bylo nejprve doporučováno 
nosit roušky. Z doporučení se postupně stal 
příkaz. Jenže ouha! V lékárnách se tvoří fronty 
a na dveřích nápis: „Roušky nejsou!“ Naše 
rodina nepropadá panice. Mamka objevila 
zelené prostěradlo. Babička vytáhla šicí stroj. 
A v naší domácnosti vznikla malá manufak-
tura. Já měřím čtverce, dvacet krát dvacet 
centimetrů. Brácha podle šablony kreslí čárky. 
Mamka nastřihává předpřipravené zelené 
čtverce. Na videu to vypadalo jednoduše, ale 
když má mamka dělat záhyby, vypadá to, že 
spíš „vykvete“ dřív, než se jí podaří roušku slo-
žit. Po nějakém čase se jí to dostane do ruky. 
Babička sešpendlené roušky šije.

Nasadila jsem si první roušku. Vypadám 
jako operatérka z Nemocnice na kraji města. 
Jsem připravena vyrazit do ulic. Vypadáme 
sice jako doktoři, ale má to své mouchy. Jedna 
rouška jako druhá. To je problém. Takhle si 
akorát předáme bacily. Naštěstí se babičce 
zdá, že roušky potřebují vylepšení. Příliš tenká 
vrstva. Rozhodne se tedy přišít ještě filtr – 
gázu. Každému z nás na obličejovou masku 
přišije tuhle speciální ochranu. Ale každému 
jiným stehem. Postupně si na ni zvykám. Na-
štěstí na ni nikdy nezapomenu, ale teď jsem 
přeci jen ráda, že si ji můžu na ulici sundat.

M. Šálková, 9.A

Letošní jarní prázdniny začaly úplně nor-
málně jako všechny předešlé. Ale skončily 
úplně jinak. V polovině prázdnin byla vyhláše-
na celostátní karanténa. Další příkazy, zákazy 
a doporučení jsme nestíhali ani sledovat. Mezi 
ty, které byly nejvíce vidět, bylo zavedení 
povinného nošení roušek.

Ono se to snadno řekne „ každý je povinný 
si zakrýt nos a ústa rouškou“, ale kde ji vzít? 
A tak přišly na řadu šikovné ruce, staré látky 
a šicí stroj. V naší rodině tohle všechno má 
naše mamka. Večer, když už byl všude klid, 
se z ložnice ozývalo hrčení šicího stroje. 
Netrvalo to příliš dlouho, zhlédnutí asi tak tří 
videí na YouTube, a ve dveřích mého pokoje 
se objevila mamka s první ušitou rouškou.

Na první pohled vypadala rouška dobře, 
červená s kostičkami. Zkusil jsem ji, docela 
dobrá, na nose držela dobře. Ale pouze chvilku. 
Pak to udělalo rup a praskla gumička. Ta nová 
gumička pak zase moc tlačila do hlavy, takže 
nakonec přišla na řadu gumička číslo tři. A jak 
se říká, do třetice všeho dobrého. Moje první 
rouška byla červená, s gumičkou, která ani 
nepraskala, ani netlačila do hlavy. Byla prostě 
tak akorát pro mě.

V. Macháček, 9.B

Rouška! To je přesně to, co jsem si myslel, 
že nikdy nebudu potřebovat. Ale teď je doba, 
že bez roušky ani na krok. Když bylo nařízeno 
nosit roušky, lekl jsem se. Ani jednu jsme do-
ma neměli. Naštěstí děda ve skříni objevil pár 

V období uzavření školy dle nařízení 
vlády kvůli koronavirové epidemii se v bu-
dovách pracovalo na zlepšení pracovních 
podmínek. Uskutečnily se úpravy tech-
nického stavu školní kuchyně (osvětlení, 
nátěry) a modernizace hygienického pří-
slušenství (baterie, umyvadla) v pavilonu.

Pokračovala i revitalizace zeleně před 
školou, která byla provedena v rámci pro-
jektu „Zkvalitnění zázemí pro výuku odbor-
ných předmětů na ZŠ Protivín“. Na školním 
pozemku byly odstraněny (po schválení 
odborem výstavby a životního prostředí) 
dřevomorkou napadené ovocné stromy. 
Do tohoto prostoru jsme umístili výrobky 
našich žáků. Figury zvířátek vesele zabyd-
lely uvolněný trávník.

za ZŠ Protivín T. Vojtěchová,
ředitelka školy

DĚNÍ V UZAVŘENÉ ŠKOLE

Pokračování na straně 6   
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RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 20. 5. 2020

– vybrala
 jako nejvýhodnější nabídku pro stavbu „Oprava střechy 

a fasády na budově ZŠ Protivín“ předloženou PROCHÁZ-
KA Pokrývačské a  klempířské práce, Chvaletice 56, 
398 11 Protivín

 a pověřuje
 starostu města podpisem příslušné smlouvy
– souhlasí
 s uzavřením Příkazní smlouvy ve věci zajištění výkonu 

koordinátora BOZP a TDS na akci „Oprava střechy a fa-
sády na budově ZŠ Protivín“ s Danielem Tibitanzlem, 
Dolní 127, 370 01 České Budějovice

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem
– schvaluje
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Komunikace 

Myšenec – Chalupecká“
 a pověřuje
 starostu města jeho podpisem
– souhlasí
 s  uzavřením Dodatku ke  Smlouvě o  dílo č. 32/2020 

o dodávce a montáži křesel pro akci „KD Protivín“, jehož 
předmětem je navýšení ceny vlivem dodatečné úpravy 
půdorysného uspořádání sedadel v kinosále

 a pověřuje
 starostu města jeho podpisem
– projednala a souhlasí
 s přerušením provozu mateřských škol v době letních 

prázdnin dle návrhů ředitelek takto
 - 1. MŠ Protivín a MŠ Krč od 3. 8. do 31. 8. 2020
 - 2. MŠ Protivín od 1. 7. do 31. 7. 2020

V úterý 2. června 2020 začala dlouho 
očekávaná stavební akce. Historická 
budova základní školy z roku 1903 se 
dočkala. V průběhu dvou let by se měla 
uskutečnit obnova střechy, fasády i výměna 
oken. Všechny opravy mají zachovat tradič-
ní barevnost a vzhled. Aby mohla být stavba 
zrealizována, vyčlenilo prostředky ze svého 
rozpočtu město Protivín.

Původní záměr byl získat dotaci ze zdro-
jů MMR. Ministerstvo pro místní rozvoj 
změnou podmínek vypsaných titulů (snížení 

Rekonstrukce fasády a střechy školy

hranice pro obce do 3 000 obyvatel) nám 
znemožnilo na finanční dotaci dosáhnout.

Cenné fresky posoudil restaurátor, od-
had jejich obnovení je 1,25 milionu korun. 
Proto v této fázi rekonstrukce školy se 
ponechají ve stávajícím stavu. Zdroje pro 
financování restaurátorských prací musíme 
hledat jinde. Záměr modernizace vstupního 
parteru i spojovacího koridoru je ve výhledu 
na další roky.

T. Vojtěchová,
ředitelka ZŠ

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do letního červencového
dvojčíslí 7/8

„Protivínských listů“  
je v pátek 3. 7. 2020

do 12 hodin.
NOVINY VYJDOU

v pondělí 20. 7. 2020  

Ujel
 Písečtí dopravní policisté řeší opakovaně 

případy, od kterých viníci ujedou. Jeden 
takový je také z Protivína.

 Dne 30. května okolo půl jedné v noci kdo-
si na parkovišti u ulice Boženy Němcové 
vyjel mimo komunikaci, kde poškodil 
okrasné rostliny i záhony se zeleninou, 
ujel a škodu neřešil.

 Obracíme se na případné svědky, aby 
neváhali a kontaktovali písecké dopravní 
policisty na linkách 974 235 254 či 158. 
Děkujeme za pomoc.

Zahradní nábytek
 Bezmála sedmitisícovou škodu způsobil 

zatím nezjištěný pachatel, který v noci 
z posledního května na první červen škodil 
u pivovaru v Protivíně. Z volně přístupné 
pergoly u domu odcizil pět kovových židlí 
a dvanáct plechovek piva z ledničky.

 Případ prošetřují policisté místního obvod-
ního oddělení.

Vyřádil se na oknech u dílny i na vozidlech
 V areálu jedné z protivínských firem 

škodil v noci z 30. na 31. května vandal. 
Pachatel rozbil okna dílny a u osobních 
i nákladních automobilů ulámal stěrače, 
rozbil zpětná zrcátka i skleněné výplně 
oken, škoda dosahuje k 60 000 korun. 
Na místo vyjížděl také kriminalistický 
technik, který zajistil stopy.

Výtržnictví
 Mladý muž (1996) z Protivína, který 

měl problémy se zákonem i v minulosti, 
čelí podezření ze spáchání trestného činu 
výtržnictví. Dne 4. června měl po dvacá-
té hodině na protivínském Masarykově 
náměstí fyzicky napadnout jiného muže 
a způsobit mu zranění, která si vyžádala 
lékařské ošetření.

 Protivínští policisté případ zpracovávají 
ve zkráceném přípravném trestním řízení.

Alkohol
 Pro podezření ze spáchání trestného činu 

ohrožení pod vlivem návykové látky řeší 
písečtí dopravní policisté případ ze dne 
6. června 2020. Řidič osobního automo-
bilu značky Škoda jel po půlnoci po silnici 
od Protivína na Milenovice a sjel s vozi-
dlem do příkopu. Důvod nezvládnutého 
řízení se ukázal při dechové zkoušce, 
muž před jízdou pil, nadýchal bezmála 
2 promile.

 Policisté muži zadrželi řidičský průkaz 
a v další jízdě zabránili odtažením vozidla.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

VÝZVA
Milí filmoví fanoušci a fotografové, 
v těchto dnech je protivínský kinosál 
vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci 
uzavřen.
U příležitosti chystané výstavy hledáme 
pamětníky, kteří byli u jeho stavby či 
zahájení provozu v roce 1988 a kteří 
mají k dispozici fotografie nebo  
dokumenty.

Těšíme se na telefonu 382 251 996 nebo 
e-mailu karfikova@kultura-protivin.cz
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Pro dospělé:
Egon Hostovský: Dům bez pána / 
Půlnoční pacient – autorovy dva 
nejvýznamnější romány
Jan Bauer: Kdo zradil krále – případy 
královského soudce Melichara
Dave Asprey: Bystrohlaví – jak 
odemknout plný potenciál svého mozku
Petra Hülsmannová: Kdyby to bylo 
tak snadné, dělal by to každý – jak si 
učitelka poradí s dětmi na problémové 
škole, do které byla přeřazena?
Alice Clapton: Sexy hoteliér – vztah 
dvou mladých lidí a skomírající hotel
Naďa Horáková: Dáma v modrém – 
detektivní román
J. R. Ward: Pravda krve – čtvrtý díl série 
Odkaz černé dýky
Irving Stone: Agónie a extáze – 
životopisný román o Michelangelovi
Mona Kasten: Začít znovu – stovky 
kilometrů od své minulosti chce Allie 
Harperová začít znovu
Lenka Kovářová: Tatranka v Hanoji – 
o životě a geniu loci daleké země
Marie Lamballe: Hluboká modř moře – 
romantický příběh lásky
Anne Cathrine Bomannová: Agathe 
– stále aktuální téma osamělosti, 
bilancování, stárnutí a zamilovanosti
Liane Moriarty: Úplně cizí lidé – dejte si 
pozor, komu se svěříte do rukou
Jeff Abbor: Tři ženy – psychologický 
thriller
Alice Clapton: Sexy mlékař – mohla by 
to být láska?
Renée Knight: Osobní asistentka – 
může být tou nejnebezpečnější osobou 
v místnosti
Alois Sassmann: Kořeny 1 – 4 – knižní 
podoba stejnojmenného seriálu Českého 
rozhlasu
Pavel Kohout: Les Bor – původní česká 
detektivka
Jude Deveraux: Skvělá partie – v malém 
městečku si nikdo nenechá ujít šťavnaté 
drby …
Julie Caplinová: Pláž v Chorvatsku – 
romantická plavba zalitá sluncem a letní 
pohodou
Victoria Brownleeová: Láska a sýr 
v Paříži – nejlepší lék na zlomené srdce 
čeká ve městě pod Eiffelovkou
Michal Viewegh: Převážně zdvořilý 
Leopold – román známého autora
Karin Lednická: Šikmý kostel – 
románová kronika ztraceného města
Ivana Chřibková: Kdoule – o jedné 
obyčejné holce, která nechtěla žít 
obyčejný život
Ondřej Fibich: Za pověstmi Šumavy – 
pověsti jsou klíčem k životu našich předků
Josef Maršálek: Moderní česká 
kuchařina – inspirace mistra cukráře

Novinky
městské
knihovny

Po uvolnění vládních opatření se 
konečně 11. května otevřela pomyslná 
brána naší školky a většina dětí se vrátila 
mezi své kamarády. Nejdříve se museli 
všichni seznámit s novými hygienickými 
nařízeními, např. častá dezinfekce rukou, 
větší vzdálenosti mezi dětmi při stolování 
a mezi lehátky při poledním odpočinku, 
pobyt pouze v prostoru budovy a školní 
zahrady. Zde jsme již nemuseli používat 
roušky, ale děti z různých tříd si musely hrát 
odděleně. Denní režim a činnosti se však již 
vrátily do normálu.

Jaro bylo v plném proudu a lákalo 
k využívání zahradních tělocvičných prvků, 
pískoviště a míčových her. Také se děti učily 
písně a básně o jaru, malovaly, tvořily, pro-
cvičovaly logické myšlení při plnění úkolů 
na obrázcích, řešily hádanky, vyprávěly své 

Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

zážitky, počítaly kytičky a zvířátka nebo si 
jen tak hrály.

V pondělí 1. června měly všechny děti 
svůj svátek, proto jsme jim připravily pro 
zábavu překážkové dráhy. Děti soutěžily 
a sportovaly nebo si hrály. Za odměnu do-
staly drobné dárky a společně si pochutnaly 
na melounech.

Předškoláci, kteří odcházejí v září 
do školy, se fotili na tablo. Vystavené ho má-
me ve výloze obchodu Zverimex na náměstí 
vedle cukrárny. Fotky je možné si stáhnout 
na webových stránkách naší školky.

Děti čeká do konce června ještě spousta 
her a předškoláky „Kouzelná noc ve školce“.

Tak ať se jim vydaří!

za 2. MŠ v Protivíně Ivana Byrtusová
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Dne 25. května vyjela JSDHO Protivín 
na žádost Krajského operačního střediska 
Jihočeského kraje k dopravní nehodě 
mezi obcemi Krč a Lhota pod Horami. 
Jednalo se o dopravní nehodu nákladního 
automobilu, který se nacházel převrácený 
na pravém boku mimo pozemní komunikaci. 

Dopravní nehoda

Jednotka provedla průzkum a poté po dohodě 
s velitelem zásahu z HZS Písek se podílela 
na odstraňování následků dopravní nehody 
a přečerpávání unikajících pohonných hmot 
z nákladního automobilu. Po ukončení čin-
nosti se jednotka vrátila zpět na základnu.

Foto L. Dolejší

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 3. 6. 2020

– souhlasí
 s  uzavřením Smlouvy o  zřízení věcného břemene 

za účelem umístění distribuční soustavy – nového 
kabelového vedení NN za účelem jejího provozování, 
jehož obsahem je právo zřídit, provozovat, opravovat 
a udržovat distribuční soustavu, též provádět úpravy 
za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo 
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, 
to vše v  pozemku parc. č. 2768/3 v  kú Protivín 
za  jednorázovou náhradu ve  výši 700,- Kč + DPH, 
když smlouva, GP a  návrh na  vklad do  KN budou 
na náklady oprávněného

– souhlasí
 s pachtem pozemků p. č. 100/44, orná půda o výměře 

107 m2, 1135, orná půda o výměře 2672 m2, 1136/16, 
orná půda o  výměře 2737 m2, 1159, orná půda 
o  výměře 542 m2, 1249, ostatní plocha, neplodná 
půda o výměře 775 m2, 1262/8, ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 857 m2, 1569/4, TTP o výměře 340 
m2, 1569/14, TTP o výměře 730 m2, 1884, TTP o vý-
měře 1884 m2, 1905, TTP o výměře 2836 m2, 1915/2, 
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 170 m2, 
1915/3, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 
1192 m2, 2735, ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 2448 m2, 2834/13, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 28 m2, vše v kú Protivín a p. č. 
1083, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
8497 m2, 1134, ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 2575 m2, 1148, vodní plocha, koryto vod-
ního toku umělé o výměře 3178 m2, 1172, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 4115 m2, 1117, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 165 
m2, 1133, vodní plocha, koryto vodního toku umělé 
o  výměře 2175 m2, 1134, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 5532 m2, 1141, ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 255 m2, 1167, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 1484 m2, 1180, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o  výměře 6514 m2, 
1192, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
5139 m2, 1198, ostatní plocha, ostatní komunikace 
o  výměře 3188 m2, 1225, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 5196 m2, 1226, vodní plocha, 
koryto vodního toku umělé o výměře 2251 m2, vše 
v kú Chvaletice u Protivína a p. č. 835, ostatní plocha, 
manipulační plocha o výměře 238 m2, 963, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 6805 m2, 967, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7156 
m2, 978, vodní plocha, koryto vodního toku umělé 
o  výměře 2408 m2, 1104, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 4961 m2, vše v kú. Milenovice

 a ukládá
 finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění 

záměru pachtu těchto pozemků

– souhlasí
 s  prodejem pozemku p.  č. 1160/5, TTP o  výměře 

6462 m2 v kú Chvaletice u Protivína
 a doporučuje
 zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku 

ke schválení

– souhlasí
 s  prodejem pozemku p.  č. 791/35, ostatní plocha, 

manipulační plocha o výměře 158 m2 v kú Chvaletice 
u Protivína

 a doporučuje
 zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku 

ke schválení

– souhlasí
 s prodejem pozemku p. č. 1199/12, ostatní plocha, 

manipulační plocha o výměře 23 m2 v kú Maletice
 a doporučuje
 zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku 

ke schválení

– souhlasí
 s navrhovaným stavebním záměrem – s uložením 

nového kabelového vedení NN, spojky na pozemku 
parc. č. 134/1 v kú Milenovice v rámci stavby „Mile-
novice Šímová: NN přípojka kabelem“

 a dále souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene za  účelem umístění distribuční 
soustavy – kabel NN, spojka na  zatížené nemovi-
tosti a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem 
bude právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat 
distribuční soustavu, též provádět úpravy za účelem 
její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení 
její výkonnosti, včetně jejího odstranění, v pozemku 
parc. č. 134/1 v  kú Milenovice, za jednorázovou 
náhradu ve výši cca 1.000,- Kč + DPH, když přesná 
náhrada bude určena po dokončení stavby na základě 
GP; geometrický plán, smlouva a poplatek za návrh 
na vklad do KN budou nákladem oprávněného

– schvaluje
 Smlouvu o  poskytování služeb č. 19  714  00 mezi 

městem Protivín a  Pontex, spol. s  r.o. na  realizaci 
zakázky „Zpracování projektové dokumentace 

na rekonstrukci mostu v ul. Marty Krásové přes sil. 
I/20 v Protivíně“

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem

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

dářství a dopravy ze dne 1. 6. 2020
 a souhlasí
 s pronájmem bytu č. 4, 2+0 o celkové vým. 73,23 

m2, na adrese Protivín, Masarykovo nám. 19

– souhlasí
 se záměrem zhotovení přístřešku (uskladnění přívěs-

ného vozíku k požárnímu vozu) pro potřeby jednotky 
SDH Krč v prostorech u mateřské školy v Krči, resp. její 
části, kterou využívá SDH Krč, a to v ceně do 200 tis. 
Kč vč. DPH

– schvaluje
 Dodatek č. 2 ke  Smlouvě o  dílo na  stavbu „Proti-

vín – chodník ul. Marty Krásové“ se zhotovitelem 
Jaromír Hlaváč – LEKO, Husova 389, Protivín, jehož 
předmětem je úprava ceny za dílo, resp. vypořádání 
méně nákladů

 a pověřuje
 místostarostku města jeho podpisem

– souhlasí
 s ukončením výuky ve školním roce 2019 – 2020 dne 

24. 6. 2020 z důvodu zahájení rekonstrukce střechy 
a fasády historické budovy Základní školy Protivín
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A PAK ŽE SE NEČTE
Školní rok skončil. Věta, kterou kaž-

doročně slýcháme nebo čteme v tomto 
období.

Letos to byl ale zvláštní školní rok, 
zvláště jeho poslední čtvrtina. Všichni ško-
lou povinní – žáci, učitelé a všichni zaměst-
nanci školy, ale i rodiče a přátelé školy – 
zažili premiéru něčeho dosud nepoznaného. 
A byl to boj. Byl to boj? Každý zúčastněný 
to vidí po svém. Každý z nás se naučil něco 
nového, všichni jsme se někam posunuli 
a věřme tomu, že správným směrem.

Nechci tleskat všemu, co jsme společně 
prožili, určitě ne vše je na pochvalu. Něco 
zaslouží, abychom se na to podívali s od-
stupem, nadhledem a zpracovali to, tak aby 
toho, co ke kladnému zhodnocení nebylo, 
bylo co nejméně.

Ale k titulku tohoto příspěvku. ČTE SE. 
A někteří čtou překvapivě hodně a velice 
zajímavou a hodnotnou literaturu a někteří 
dokonce i v cizím jazyku. Parafrázovala 
bych některé akce a dovolím si říci, že 
ČETL CELÝ DRUHÝ STUPEŇ. Dobře – 

četli všichni ti, kteří přistoupili na nabídku 
nakladatelství OXFORD.

Nakladatelství Oxford University Press 
uvolnil nejdříve do 30. 6., nyní až do 31. 8. 
t. r. svých 148 titulů pro různě vyspělé čte-
náře, aby si každý mohl vybrat, podle své 
volby a svého vkusu. A naši žáci se této na-
bídky chopili a začali číst. Z internetových 
stránek školy všichni jejich čtenáři vědí, že 
kdo nečetl, neplnil si své úkoly pořádně.

A my ve škole víme, že někteří naši 
čtenáři byli velice nadšení a zainteresovaní. 
Přečetli zadaný titul, přečetli titul dle svého 
výběru a někteří četli a četli a hodně toho 
načetli. Vím o jednom zatím nejmenovaném 
žákovi, který přečetl titulů pět a dokonce 
si vybral i titul náročnější, než byly ty 
předchozí.

Uvidíme, kdo, jak a s čím se sejdeme 
ve škole po prázdninách. Třeba vyhlásí-
me nejsečtělejšího čtenáře v anglickém 
jazyce. Tak čtení zdar a po prázdninách 
na shledanou.

Mgr. Z. Křišťálová

  Dokončení ze strany 2

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
jednorázových. Byli jsme zachráněni. Tedy jen 
na chvíli. Roušky došly. Nikde nebyly k sehná-
ní. Proto jsme se s mamkou rozhodli, že je sami 
zkusíme ušít. Měl jsem z toho obavy. Přeci jen 
jsem kluk a šití není můj koníček, ale šel jsem 
do toho. Mamka sehnala látku, gumičku a šicí 
stroj. Také na internetu našla návod, jak na to. 
První rouška se nám nepovedla. Říkali jsme si: 
„No, co, další bude lepší.“ No a nebyla. Když 
jsme ušili pět roušek a ani jedna se nám nepo-
vedla, mamka řekla: „A dost!“ Zvedla telefon 
a zavolala kamarádce, která umí šít, aby nám 
jich pár ušila. Pocit, mít něco tak otravného 
jako je rouška na obličeji, je příšerný. Nedá se 
v tom skoro dýchat. Vůbec nezávidím zdravot-
níkům a lékařům, kteří se o nás starají. Patří 
jim velké díky. Tvoje rouška chrání mě, moje 
rouška chrání tebe. Toto heslo se mi moc líbí. 
Doufám, že brzy se roušek nadobro zbavíme 
a pandemie bude za námi.

A. Karásek, 9.B

Naše první roušky ušil taťka. Zkoušel je 
šít podle návodů a videí na YouTube. Celkem 
ušil tři různé typy, jeden s gumičkou a pak dva 
zavazovací. Každá měla jiný tvar, abychom 
mohli vyzkoušet, který střih nám bude nej-
víc vyhovovat. Všechny byly jednobarevné, 
tyrkysově modré, ušité z bavlněného trička.

Po nějaké době nám přinesla kamarádka 
Máša roušky, které ušila ona. Byly vzorované 
a popravdě řečeno i lépe ušité, než měl taťka. 
Pro mě ušila obdélníkový střih se slony a pak 
maskované se střihem, který lépe přiléhá 
k obličeji. Taťka dostal černou s malinkými 
bílými puntíky a mamka šedou s kočkami. 
Tyto roušky byly velmi dobré, byla v nich 
i malá kapsička na papírový kapesník, který 
měl zlepšit filtraci a pravidelně se měnil.

Jelikož jsme celá rodina chodila do skauta 
a pořád se snažíme něčím přispět, jezdit na tá-
bory a pomáhat s věcmi, co jsou zrovna třeba, 
tak jsme se rozhodli objednat si i skautskou 
roušku. Ta je opravdu super. Má sice trochu 
nepraktické a nepohodlné zavazování, ale 
po designové stránce je krásná. Navíc koupě 
skautské roušky byla na dobrou věc, protože 
část zisku skauti věnovali do zdravotnictví 
na boj proti čínskému viru. Potom jsme 
objednali ještě roušku Jamboree (Jamboree 
je celosvětové setkání pro skauty a skautky). 
V roce 2023 by se tato událost měla konat 
v Jižní Koreji.

Na začátku karantény mi nošení roušky 
vadilo, styděl jsem se chodit s rouškou ven, 
přišlo mi to trapné a celé divné a hlavně 
nepohodlné. Ale po nějaké době si myslím, 
že si každý zvykl a teď už se to v pohodě 
dá vydržet. Když jsme kdysi jeli na dovole-
nou do Řecka nebo třeba jen do Německa, 
ba dokonce i u nás v Čechách, tak jsem se  
divil, když jsem viděl nějaké Vietnamce nebo 
Číňany, jak nosí roušky. Vždycky se mi to 
zdálo velmi divné, bojácné a hodně přehnané. 
Teď už jim rozumím. Jsou zvyklejší na různé 
epidemie a znečištěnější ovzduší a také větší 
hustotu obyvatel. A tak je pochopitelné, že 
se bojí, a že dbají na svoje zdraví a bezpečí.

Jsem docela zvědavý, jak dlouho ještě  
svoji první roušku budu potřebovat. Bohužel 
se asi tohoto nového módního a bezpečnost-
ního doplňku jen tak nezbavíme.

F. Koštel, 9.B

ZE ŠKOLNÍCH PRACÍ
MÁ PRVNÍ ROUŠKA

Skautský tábor pořádáme tradičně 
o letních prázdninách každý rok. Pláno-
vání a přípravy takového tábora probíhají 
v průběhu celého roku. Avšak vzhledem 
ke koronavirovým opatřením stanovených 
v jarních měsících tohoto roku jsme si 
nebyli vůbec jisti, zda letos bude možné 
tábor uspořádat. Díky zlepšující se situaci 
jsme se nakonec rozhodli, že se letní tábor 
uskuteční, ale za zpřísněných hygienických 
podmínek.

Termín tábora jsme posunuli až na sr-
pen, neboť předpokládáme, že se bude 
situace nadále zlepšovat. Místo konání 

Skautský tábor 2020

tábora jsme si oblíbili na pomezí Píseckých 
hor, kde stanujeme obklopeni překrásnou 
přírodou, a proto ho pro letošní ročník 
nebudeme měnit. Přihlášky na tábor jsme 
stále nezveřejnili, ale pracujeme na nich 
a do poloviny června je jistě nabídneme 
rodičům našich skautských dítek.

Na tábor se všichni těšíme a věříme, 
že díky pečlivému dodržování zpřísněných 
hygienických opatření a vstřícnosti a po-
chopení rodičů, proběhne celý tábor v po-
řádku a my budeme moci v dalších letech 
pokračovat v naší skautské táborové tradici.

Marie Nováková – Majda
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V neděli 24. května jsme po dlouhé době 
opět svolali vlčata na pěší výpravu. Vzhle-
dem k dlouhému období karantény jsme se 
všichni těšili, až se zase uvidíme. Ve 14 ho-
din jsme se sešli na naší skautské základně 
a vyrazili směrem k cíli naší výpravy – Ra-
byňskému vrchu. Během cesty jsme cvičili 
pochod ve formaci, hráli různé pochodové 

Vlčácká výprava
hry a obdivovali krásy přírody. Kolem 15.45 
hodin jsme vystoupali k vrcholu, kde jsme 
si zahráli několik her a posilnili se na cestu 
zpět. Vraceli jsme se líným krokem s po-
myšlením, že musíme na podobnou výpravu 
opět vyrazit. Rozloučili jsme se na našem 
náměstí, odkud pak každý šlapal domů sám.

Štěpán Šedivý – Šéďa

Ve čtvrtek 4. června jsme uspořádali 
pro rodiny s malými dětmi dětský den. Tra-
dičně jsme připravily na naší farní zahradě 
několik her. Děti skládaly puzzle, kostky, 
a to podle obrázku i poslepu do krabičky. 
Házely kruhy na cíl, skákaly v pytli, chodily 
s kelímkem plným vody tak, aby jí co nej-
více donesly na určené místo. Bystré hlavy 
hledaly deset rozdílů. Ještě i jiné dovednosti 
si mohly děti vyzkoušet. Nakonec se všichni 
občerstvili domácí meruňkovou zmrzlinou. 
Rodiny si spolu povídaly, strávily společně 
čas. Snad se bude moci dětský den příští 
rok zopakovat.

MiŠ

Dětský den v Pastelce

Prázdninové putování s rusalkou Bla-
ničkou a vodníkem Otíkem z Protivína až 
do Volyně.

V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha 
rybnících na území Prácheňska, pobývají po-
hádkové perlorodky. Tajemné vodní bytosti jsou 
na ně hrdé a pečlivě je ochraňují a střeží. Na sta-
rost je dostává vždy ta nejpečlivější z rusalek. 
Protože místní mají rádi svůj půvabný kraj, těší 
je, když jej přicházejí anebo přijíždějí poznávat 
návštěvníci odjinud. Proto se rozhodli, že k tomu 
i sami pomohou. Rusalky dostaly za úkol, aby 
roznášely perly pohádkové perlorodky tam, kde 
si je zájemci budou moci opatřit, a ještě k tomu 
poznat zajímavé turistické cíle. Pohádkovými 
příběhy o zajímavých místech regionu se ná-
vštěvníci seznámí s rusalkou Blaničkou a vod-
níkem Otíkem, kteří se stanou jejich průvodci 
na cestě po Prácheňsku.

Stačí navštívit alespoň čtyři z mnoha zážit-
kových cílů na území Prácheňska a za návštěvu 
sbírat na putovní kartičku razítka. Při návštěvě 
posledního, čtvrtého místa, získají účastníci kro-
mě razítka i poklad v podobě jedinečné Prácheň-
ské perly a sady kytiček, kterými si mohou svoji 
kartu s rusalkou či vodníkem dozdobit a vytvořit 
si tak originální suvenýr z cest.

Aktuální seznam partnerů zapojených do Pu-
tování za Prácheňskou perlou bude k dispozici 
v informačních centrech nacházejících se v turis-
tické oblasti Prácheňsko, u zapojených partnerů 
či na oficiálních webových stránkách oblasti 
www.prachensko.eu.

O turistické oblasti Prácheňsko
Prácheňsko se rozprostírá v severní části 

Jihočeského kraje, u hranice s krajem Plzeň-
ským, a zahrnuje mikroregiony Protivínsko, 
Vodňansko, Strakonicko a Volyňsko. Prácheňsko 

Putování za Prácheňskou perlou
je území s bohatou historií, se spoustou drobných 
památek, s tajemnými hrady a vznešeně vzhlí-
žejícími zámky. Živý region, který má mnoho 
podob a tváří - malebné vísky s udržovanými 
lidovými zvyky a tradicemi, ale také zapadlé 
hájovny uprostřed šumících lesů plných borůvek 
a hub, či kvalitní řemeslné výrobky a služby 
oceněné certifikátem "regionálního produktu 
– Prácheňsko". Krajina protkaná rybníky, lesy 
a voňavými loukami nabízí prostor pro mnoho 
sportovních aktivit i pro trávení klidné dovolené. 
Prácheňskem cválejte na koni, plujte lodí po Ota-
vě, jezděte na kole po značených cyklostezkách, 

jako pěší turista se procházejte ve stínu staletých 
dubů po poutních stezkách. Osvěžte se pivem 
z regionálních pivovarů, ochutnejte speciality 
z ryb nebo navštivte některou z kulturních akcí.

Zveme Vás do regionu, který je atraktivní pro 
všechny. Každý si u nás najde to své. Na svých 
toulkách krajem objevíte mnoho technických 
a historických památek, také studánky, léčivé 
prameny a místa s tzv. geniem loci. Poznávejte 
Prácheňsko všemi smysly a nechte se unést…

Více o turistické oblasti naleznete na oficiál-
ních webových stránkách www.prachensko.eu.
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V březnu 2020 přichází koronavir, 
nasazujeme roušku na ústa a nos a starým 
lidem je doporučeno nevycházet z domu. 
A tak usedám ke stolu, abych napsal 
několik vzpomínek na konec války. Náš 
dům byl označen jako vhodný protiletecký 
úkryt ve sklepě. Byl vzdálen od železniční 
protivínské zastávky asi 60 m. Tedy pří-
mo terčem pro hloubkové letce, kteří nad 
protivínským hřbitovem zaměřovali svoje 
kulomety na parní lokomotivy. Vzácná 
a zároveň smutná byla podívaná po střelbě 
do osobního vlaku č. 401 z Českých Bu-
dějovic. To kovové monstrum po zásahu 

Kvílení raketometných střel

Hostinec u Zastávky – duben 1945

Na fotografii zleva – Beránek, Žemlička, 
Klojdy, Z. Staněk (autor příspěvku)  
ve střeleckých kuklách – Vánoce 1945.

připomínalo kropáč s horkou vodou. Spoje-
necké letectvo tímto přerušovalo železniční 
přepravu zvláště německé armády.

Tak jsem v dubnu v roce 1945 často na-
sazoval plynovou masku a běžel do sklepa. 
Než byl sklep vyprázdněn, vyndal otec po-
slední homolku cukru, tuším dvoukilovou, 
ukrytou pod mandlem. To nám donesl Žid 
pan Špígl z obchodu, který měl před mostem 
přes řeku Blanici, než byl se svojí ženou 
a dalšími Židy odsunut do koncentračního 
tábora, ze kterého se již nevrátili! Obě okna 
ve sklepě byla ucpána starými pytli, v kte-
rých bylo seno s plevami, za mokra stluče-
nými. To bylo podle mého dědy, který byl 
v první světové válce. Po skončení nechtěl 
čekat na repatriaci domů a tak se vydali 
s kluky z Protivína a okolí na cestu pěšky 
přes Alpy. To jim trvalo 29 dnů.

Na obrázku v podkroví hospody u za-
stávky bydlela paní učitelka Tinhoferová. Ta 
25. dubna v 7.15 hod. odcházela do školy 
v začátku střelby útočícího letadla. Kleká 
na kolena na chodníku ve výklenku před 
hospodu a omítka jí padá na hlavu. Do na-
šeho jednoho sklepního okna vletěla kulo-
metná střela, vyrazila pytel, ale neproletěla 
jím. Po tomto útoku zůstává jeden německý 
voják s průstřelem hrudníku v čekárně 
na podlaze, druhého ošetřovala zdravotní 
sestra s průstřelem břicha a loučil se se 
svými dětmi „meine lieber Kinder“. Některé 
prameny (Pod palbou hloubkařů) uvádějí 
pouze jednoho mrtvého. V kronice města 
Protivína v ten den jsou uvedeni dva němečtí 
vojáci, a to Ludvik Rader 34 let a Edward 
Spindler 31 let, zemřelí právě 25. dubna.

Nejmohutnější nálet byl vyhlášen 
4. května 1945 v 8.00 hod ráno. Nad proti-
vínským nádražím se objevily dvě stíhačky. 
Z vojenského německého transportního 
vlaku bylo na ně vystřeleno z flaku (kanonu) 
umístěného na jednom z vagonů. Německý 
důstojník nařizuje popojet až ke kilometru 

249.5/6 tak, aby vlak byl chráněn z obou 
stran vysokými náspy. Kromě tohoto vla-
ku stál již několik dní na odstavné koleji 
s maďarskými uprchlíky další vlak. Několik 
vagonů stálo na třetí koleji, vlečce do míst-
ního pivovaru a mlékárny.

Po neúspěšné střelbě z německého děla 
přiletělo vzápětí sedm letadel a dílo zkázy 
bylo dokonáno. Některé vagony ve vojen-
ském transportním vlaku byly označeny 
znatelně červenými kříži! Historické pra-
meny uvádějí, že v tu dobu zde stálo kolem 
sta vagonů. Některé vagony začaly hořet, 
včetně nějakých olejů. Nad celým nádražím 
byl mohutný oblak dýmu. Vzápětí přicházejí 
výbuchy munice a štěkot raketometných 
střel. Vojáci z vlaku utíkají do nejbližších 
domů a manželé Papežovi, kteří zde byd-
leli, č.p. 493, znající německy, vypověděli, 
že se nejprve ptali po záchodu, až potom 
po úkrytu ve sklepě. Raketometné střely 
létaly a kvílely na Budičovice, Chalupy, 
Skály, Tálín, Novou Ves a ještě dál. Země 
se třásla a duněla, některé vagony vyletěly 
do vzduchu a ležely vedle kolejí na boku. 
Celou čtvrť Protivína zachránil zářez vysoký 
z obou stran 6 – 10 m.

Celá ta hrůza dnes nepředstavitelná trva-
la do dvou hodin odpoledne. To byl vyhlá-
šen konec, já jsem mohl opustit sklep a šel 
se podívat na tu zkázu. Nejdříve jsem před 
zástavkou ČD uviděl dva hořící vagony, 
které měli hasiči uhasit na příkaz nějakého 
německého důstojníka. Voda byla daleko, 
tak utekli, důstojník také a nechali vagony 
dohořet. To bylo něco pro nás kluky. Našli 
jsme ohořelé letecké kukly se sluchátky, 
které nás tlačily do uší, tak jsme je vyměnili 
za střelecké, které jsme používali v zimě při 
lyžovačce.

Celou tu zkázu u nádraží jsem viděl 
z kamenného mostu pod pivovarem a nejvíc 
mě zaujaly vagony, které ležely na bocích 
vedle kolejí. Odpoledne nastalo neobvyklé 
ticho. Nastalo očekávání osvoboditelů. 
Nejprve přijíždí Američané v džípu pro 
pivo do pivovaru, kteří byli požádáni for-
mujícími českými partyzánskými jednot-
kami o odzbrojení německých jednotek. To 
provedli v místním pivovaru, v zámku, kde 
byl vojenský lazaret a na náměstí v hotelu 
Zelenka, kde jsem sledoval to odhazování 
přicházejícími jednotlivými vojáky pušek 
a samopalů na kopici. Ten zvuk kovu a paž-
by pušky na dlažbu dvora potvrzoval úlevu 
od strachu a utrpení.

11. května kolem poledne přijíždí ruská 
armáda nejprve s povozy a koňmi. Pan Jíra, 
řezník, majitel hostince U Zastávky, trhá 
šňůru špekáčků a hází vojákům do vozů. 
Za nimi přijíždí těžká technika, děla, mi-
nomety a nákladní auta s vojáky.

Smutná a veselá zároveň byla ke konci 
května podívaná na transporty zajatců. Pro-
tivínem od Písku procházelo tisíce zajatců 
ve skupinách směrem na Záboří do Českých 
Budějovic. Chlapi před několika dny se 
zbraní v ruce byli postrachem všech v naší 
zemi a teď neoholeni, zaprášeni, páchnoucí 
potem, s hlavou dole, trpící hladem a žízní, 
kráčející každý jiným krokem, jako zmoklé 
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Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Jan Krško: Český tramping – dějiny 
trampingu
Jean Carper: 100 jednoduchých 
věcí, které můžete udělat proti 
Alzheimerově nemoci – jak na metlu 
moderního věku
Tereza Boučková: Bhútán, má láska – 
putování po království štěstí
Martin Čarek: Historie rodu Čarků – 
nejen rodopis
Alena Nachtmannová: Společenská 
role módy po vzniku Československé 
republiky – poznání oděvu, módy 
a společenských proměn I. republiky
Petr Čornej: Jan Žižka – život a doba 
husitského válečníka
Milan Macho: Fotbal – historie 
od počátku do současnosti
Milan Jenčík: Klatba Sudet – 
dramatické dějiny českého pohraničí
Chantal Poullain: Chantal Život 
na laně – příběh česko – francouzské 
herečky, šansoniérky a prezidentky 
Nadace Archa
Bez frází – životní příběhy sportovců 
jejich vlastními slovy
Jan Vojáček: Umění být zdráv – 
ozdravný průvodce životem

Pro děti:
Olga Dandová: Kam se draci rádi 
vrací – krátké usměvavé i dojemné 
příhody dvou malých dráčků
Daniela Fischerová: Bum bum 
tydlidum – hravé a legrační básničky 
pro nejmenší
Daniela Fischerová: Plác tác bác – 
říkadla pro opravdu ty nejmenší
Daniela Fischerová: Uspávanky 
a vstávanky – hodí se mít pro vstávání 
a usínání malé rituály
Daniela Krolupperová: Taje olivového 
háje – pohádka o víle, kterou vítr 
odnesl z hor až do zahrady na pobřeží 
Provence
Petr Stančík: Fíla, Žofie a Smaragdová 
deska – v tajemné Říši Alchymie
Ivan Binar: Sloneček Malej ve světě 
širém – sloneček Malej se vydává 
do širého světa
Daniela Krolupperová: Sněhová víla – 
sněhová víla hledá pomoc proti zlému 
čertovi
Petr Svobodný: Pozor doktor! – dějiny 
medicíny pro starší děti
Michal Vlk: Tajemství Querburů – 
dobrodružný román pro děti od 9 letHořící německý vojenský transport – 4. 5. 1945

slepice. Ta německá hrdost a nadřazenost 
zmizela. Drtivá většina přihlížejících jim 
to přála za to, co rozpoutali. Přesto se našli 
tací, většinou křesťané, kteří s vědrem vody 
a hrnkem v ruce nabízeli pomoc. Oni totiž 
prosili přihlížející občany o vodu. Běda, 

když to uviděl doprovázející ruský voják, 
tak okamžitě hrozil zastřelením.

Za zapůjčení fotografií patří dík 
Prácheňskému muzeu v Písku – panu 
Mgr. Z. Dudovi.

Zdeněk Staněk

nad Protivínem

Hořící německý vojenský transport – 4. 5. 1945

Část transportu před zastávkou ČD – 4. 5. 1945



Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Aktuální informace o představeních v předprodeji naleznete na internetových stránkách www.mujbijak.cz  

telefony: 382 251 806, 382 251 996, 734 271 080 • e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz

ZAHÁJEN OD 1. ČERVNA 2020PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

středa 2. září od 19.30 hodin
Dům kultury Protivín

Vstupné 250 Kč

neděle 13. září od 16 hodin
Dům kultury Protivín

Vstupné 60 Kč



pondělí 20. července v 15 hod.
Dům kultury Protivín
Boučkovo loutkové  
divadlo Jaroměř
uvádí pohádky

pondělí 19. října od 19.30 hodin
Dům kultury Protivín

Vstupné 290 Kč

Zábořští hasiči pořádají oslavu 129 let  
trvání místního hasičského sboru,  

přijďte se pobavit a podpořit tuto akci.

• Šípková Růženka
• Kašpárek a princezna

Vstupné 40 Kč

Bez možnosti  

rezervace vstupenek!
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Nouzový stav z důvodu omezení šíření 
nákazy koronaviru v České republice platil 
od 12. března do 17. května 2020.
V době začátku pandemie covidu – 19 
jsem od tebe dostala fotografie prázdných 
ulic – odkud to bylo?
To byl začátek mého lázeňského pobytu 
ve Františkových Lázních.
A jak to tam potom vypadalo?
Vše probíhalo postupně. Krajský hejtman 
vyhlásil mimořádná opatření. Po ulicích 
začali jezdit policisté v autech a oznamovali 
povinnost nošení roušek. V lázních byla 
nainstalovaná dezinfekce. Jeden 
z lázeňských hostů přišel s infor-
mací, že roušky šijí a prodávají 
v galanterii, tak jsem si ji tam 
také koupil. Ráno u snídaně se 
objevila vyhláška hotelu o zpřís-
něných podmínkách. Do jídelny 
nás pouštěli po 30 a dodržovali 
jsme povinné vzdálenosti. Chvil-
kami nastala drobná hysterie, 
když se nevědělo, jak se vlastně 
máme všichni chovat. Nikdo 
z nás takovou situaci nezažil. 
Ale všichni se snažili dodržovat 
nařízení. Hned druhý den pobytu 
na mém pokoji praskla voda, 
takže mne přestěhovali do hlav-
ního hotelu, což bylo výhodnější. 
Lázeňské procedury probíhaly 
normálně, poslední třetí týden 
mi však zrušili, protože lázně už 
nesměly nabírat nové pacienty, 
a tak se uzavřely. Cesta domů 
vlakem byla zajímavá, jelo mini-
mum lidí a všichni v rouškách...
A co po návratu – učíš na Střed-
ní škole elektrotechnické Cent-
ru odborné přípravy v Hlubo-
ké nad Vltavou...
Učím elektroinstalace, to aby 
ten správný vypínač rozsvítil to 
správné světlo. Odborný výcvik 
začal od 11. května výukou 
ve škole za zpřísněných hygie-
nických podmínek. Předtím se 
komunikovalo po internetu.
Na výuku po internetu nebyl 
nikdo připraven. Jaké progra-
my se daly využít?
Programů je mnoho. Já jsem 
je již využíval při lektorování počítačů 
a ke konzultacím na dálku, kdy se nechá 
nasdílet obrazovka a já vidím, co dotyčný 
dělá a mohu mu na dálku radit. Nebo na-
opak zase já mohu ukazovat a předvádět, 
co se kde dá dělat. Jsou to programy pro 
komunikaci: Skype, Facebook, Hangouts.
Jak jsi komunikoval ty se svými žáky? 
Kolik procent jich pracuje on-line?
Na naší škole jsme používali Edubase, ale 
nyní se přešlo na Moodle. My žákům za-
dáváme úkoly, oni nám je tam zpětně vrací 
a my můžeme vytvářet různé testy, které se 
i samy vyhodnocují. Mnozí to využívají, ale 
ne všichni na sto procent.
Myslíš, že něco z této zkušenosti se dá 
využít i do budoucna?
Sami se přesvědčujeme v každodenním 
životě, že spousta věcí přechází na online. 

K učení a k samovzdělávání se používalo 
už předtím. Formou webinářů a přednášek, 
ale i samostatných kurzů, kterých se nechá 
najít mnoho podle oborů, co koho zajímá.
A tvůj vztah k novým technologiím… 
Máš krásnou adresu Protivín.net, ale už 
tam nejsou aktuální informace…
Nové technologie mám rád, vlastně s roz-
vojem digitální fotografie to byla i nutnost 
začít je využívat. Je nádherné pozorovat 
ten vývoj od kotoučových magnetofonů 
přes kazety, cedéčka, až po dnešní mobily, 
které umí vše najednou. Mám rád obrázek, 

kde je pracovní stůl a tam jsou nejrůznější 
kancelářské potřeby, včetně záznamu obra-
zu a zvuku. Vedle je ten samý stůl a na něm 
jen aktuální mobilní telefon.
K druhé části otázky – hlavní aktivity se 
přesunuly na facebook. Protivín.net nejde 
dělat sám, vše je o čase. Pokud jsem byl 
na volné noze a pracoval z domova, tak to 
šlo. Příspěvky občas někdo pošle. Na face-
booku je to o něco méně časově náročné. 
Tam sdílím zajímavosti, které potkám, pří-
padně najdu na internetu vzhledem k městu 
Protivín nebo okolí.
Jaký máš vztah k Protivínu – kde ses 
narodil, kde chodil do školy, co studoval, 
kde potom žil a pracoval?
V rodném listě mám Prachatice, které 
jsou moje srdcovka, rád se tam vracím. 
Asi do mých třech let jsme bydleli v Čí-

čenicích a po postavení paneláku jsme 
se přestěhovali do Protivína, kde bydlím 
doposud. Základní školu jsem vychodil 
v Protivíně, pak jsem se učil ve Středním 
odborném učilišti energetickém v Hluboké 
nad Vltavou. Tam jsem se pokoušel udělat 
i maturitu, ale z mladické nerozvážnosti se 
to kvůli matematice nepovedlo. Pak jsem 
šel na vojnu, to jsem dozrál a o maturitu 
jsem se pokusil na Střední průmyslové škole 
Písku. Nebyla jiná možnost než maturovat 
z matematiky, takže jsem se tomu věnoval, 
chodil na doučování ke kamarádce a poved-

lo se. Kamarádka dostala velkou 
kytku. Takže pokud člověk něco 
chce, tak se i matematika k ma-
turitě nechá naučit...
Nejprve jsem pracoval v Tep-
lárně Písek, pak jsem přešel 
na obvodovou služebnu JČE také 
v Písku. Tam jsem lezl po slou-
pech a opravoval nízké a vysoké 
napětí. JČE se potom změnilo 
na E.ON. Po čase jsem přešel 
do Českých Budějovic do kan-
celáře na pohledávky. Přišla 
restrukturalizace a ukončil jsem 
pracovní smlouvu. Absolvoval 
jsem lektorský kurz na výuku IT. 
Dělal jsem kurzy a učil maminky 
na mateřské dovolené a seniory 
a kdo to potřeboval. Chvilku 
jsem prodával elektrotechnický 
materiál, dva měsíce jsem byl 
ve školce a chvilku na volné 
noze – fotografické a grafické 
práce. Pak jsem pracoval v Pís-
ku jen rok v soukromé školce, 
nyní je druhým rokem mým za-
městnavatelem Střední odborná 
škola elektrotechnická, Centrum 
odborné přípravy v Hluboké nad 
Vltavou. Pracuji jako učitel od-
borného výcviku instalace.
Václav Lenemajer, tvůj otec, 
se narodil v Truskovicích a je 
uveden v soupisu Milana Han-
kovce jako významný rodák 
Strakonicka. Fotografuje pře-
devším krajinu, železnici, li-
dovou architekturu a lidi. Jak 
dalece tě ovlivnil?
Ovlivnil – ať už spoluprací s tis-

kovinami, tak samozřejmě fotografií. 
Zrazoval od kouření: „Kup si raději film, 
než cigarety.“ V jeden čas však filmy byly 
téměř dvakrát dražší než cigarety. Přesto 
mne tento koníček provází od dětství. Vždy 
mne podporoval a půjčoval techniku.
Co tě nejvíc baví při fotografování?
Hodně mě baví portréty, ateliérové a taky 
venkovní. Reportáže – kde se něco děje 
– a setkání se zajímavými lidmi. Focení 
koncertů, společenských akcí, zachycování 
lidí v davu. Nyní probíhá v infocentru „Kap-
lanka“ v Protivíně výstava z fotografií, které 
jsem před 10 lety vyfotil v mateřské školce.
Máš své další koníčky – čemu se věnuješ 
od mládí a nyní...
Kromě už výše zmíněné fotografie jsem 
řadu let pracoval s dětmi. V období uči-
liště jsem začal jezdit do Skočic s Láďou 

V době koronaviru – rozhovor s Radkem
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V sobotu 14. března těsně před zavede-
ním plošných omezení jsme ve spolupráci 
s kestřanským mysliveckým spolkem uspo-
řádali další ročník Odpoledne deskových 
her. Her bylo připraveno dostatek a tak se 
nikdo nenudil. Čas rychle utíkal. Protože 
přálo počasí, mohli jsme tak rozdělat oheň 
a opéct si špekáčky. Po dalších pár hodinách 
a několika vyzkoušených nových hrách 

ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
jsme se museli rozloučit. Alespoň s dětmi 
teda, pár dospěláků pokračovalo v hraní až 
do pozdních nočních hodin.

Chtěli bychom tímto poděkovat kestřan-
ským myslivcům za půjčení chaty a všem 
za účast. Příští ročník deskovek, na který se 
již těšíme, bude opět v Protivíně.

za Kocanďáky Tomáš

Vovesným, který dělal hlavního vedoucího 
na táboře. Po revoluci převzal protivínského 
Pionýra Standa Skotnica, a s tím jsme po-
kračovali v táborech i v činnosti s dětským 
oddílem. V roce 2017 jsem po celotáborové 
hře Asterix Obelix oznámil pauzu.
Dalším koníčkem byl tanec. Přibližně roku 
1995 jsem potkal partu zajímavých lidí 
na vandru na Velkou Ameriku. Měli v Písku 
taneční country soubor Oregon, se kterým 
jsem začal tančit. Pravidelně jsme trénovali, 
vytvářeli choreografie, jezdili na country 
bály a další společné akce. V Písku fungo-
val ještě soubor Oklahoma. V roce 2000 
došlo k sloučení obou souborů a vznikl 
TCS Louisiana. Jezdili jsme po soutěžích 
a podívali jsme se i do světa. Takže i já se 
svou korpulentní postavou jsem se díky 
tanci podíval po Evropě. Navštívili jsme 
Německo, Anglii, Francii, Švédsko, Lotyš-
sko a Chorvatsko. Tam všude jsem tančil, 
setkal se s mnoha zajímavými lidmi, zažil 
spoustu zábavy.
V roce 2001 byl založen pod vedením 
učitele Jana Linharta FaF club, jehož 
náplní bylo i pořádání „Protivínského 
filmáku“. Po letech byl přejmenován 
na „Protivínský videofilm“. FaF club 
postupem času zanikl a pořadatelství 
Protivínského videofilmu převzal Václav 
Lenemajer a synové. Od 13. ročníku 
organizuje tento filmový festival ama-
térských a nezávislých tvůrců spolek Ko-
canďáci. Několik let byl předsedou poroty 
Štěpán Mikuláš Mareš, na jeho návrh se 
změnil název festivalu na „Lenčík fest“. 
V roce 2016 proběhl již 15. ročník. Kdy 
se pořádal festival naposledy a jaká je 
jeho budoucnost?
„Filmák“ se konal za velké podpory MěKS 
Protivín. Co nejdříve bych se mu chtěl opět 
věnovat.
Dnešní technologie poskytují spoustu 
dalších možností a snad se zapojí i mladší 
generace. Měl by se dát prostor autorům, 
kteří chtějí ukázat věci kolem nás, kterých 
si třeba nestačíme v tom rychlém běhu světa 
úplně všimnout. Festival také zprostředkuje 
příjemné setkání lidí, které filmování zajímá 
a baví.
Již přes tři roky navrhuješ plakáty pro 
akce Protivínského vlastivědného klubu, 
pomáháš s přípravou a realizací akcí. 
Čím je pro tebe PVK?
Na plakátech se snažím zachytit vždycky 
toho člověka, který nám přednáší. Chceme, 
aby to byl i někdo z místních, který má 
zajímavou zálibu, koníčka. Ostatní ho třeba 
potkávají a ani netuší, že něco takového 
dělá. Protivínský vlastivědný klub je pro 
mě možností potkat zajímavé lidi.
A závěrem – co se ti v Protivíně líbí a co 
bys změnil?
Chybí mi tu taneční a potkávací prostor. Můj 
názor je, že se lidé potřebují setkávat. Mám 
zkušenosti s tancem, který lidi sbližuje, 
snáze se navazují kontakty. Otázka proti-
vínské sokolovny je trošku nostalgická – ale 
i každá víska okolo má své sály...

Radka Lenemajera se ptala  
Ing. Mašindová, květen 2020

Lenemajerem
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Charitativní ples pro protivínskou sokolovnu byl jubilejní – desátý
Písecký kulturní dům zažil už potřetí 

jeden z vrcholů plesové sezóny. Náš ples 
byl totiž už desátý v pořadí a také tomu 
odpovídal nabitý program. Tradičně dě-
láme ples v půlce března, letos jsme si tak 
nějak zapomněli včas zamluvit termín 
a zbyl už jen 15. únor. Naštěstí…

Úvod obstaral starosta TJ Sokol Písek 
pan Milan Matějka. Za zvuku sokolských 
fanfár přišel společně se dvěma vlajkonoši 
a historickými sokolskými prapory zapůj-
čenými pro tuto příležitost z Prácheňského 
muzea v Písku. Pozdravil přítomné, hovo-
řil o trvalé účelnosti a popřál nám všem 
vše dobré do budoucna. 
Všichni v sále si pak připili 
na zdar sokolovny skvě-
lým řemeslným ciderem 
(kvašený perlivý nápoj 
z jablek), který vyrábějí 
pánové Muška a Procház-
ka v Chelčicích, a který 
na všechny stoly zajistil 
pan Libor Čajan.

Nohy tanečníků a ta-
nečnic se míhaly při tanci 
s populární českobudějo-
vickou kapelou Yamaband 
pod vedením pana Pavla 
Černého. Udělat zábavu 
na úrovni oni prostě umí. 
Od prvního waltzu byl 
parket plný. A kdo netan-
coval, mohl na velkoplošné 
projekci sledovat fotogra-
fie a videa z předchozích 
devíti plesů.

V průběhu večera dva-
krát vystoupil kouzelník 
Radek Bakalář. Jeho Revo-
lution of Magic bylo dech-
beroucí. Očekávaně jsme 
vystoupili i my s tanečním 
fórem, protože tanec se 
tomu úplně říkat nedá… 
Kalinka a garmoška se 
snad i líbily a Sára z nás svou nápaditou 
choreografií něco vymáčkla.

Náš ples se mnohým líbí také proto, že 
pro doprovodné aktivity prakticky není čas 
na nic jiného. Je až neuvěřitelné, jak rychle 
se dá sníst 40 kilogramů čerstvého ovoce, 
10 kilogramů kvalitní tmavé čokolády v čo-
kofontáně, 6 desetikilových šunkových kýt 

a 700 topinek s 10 kilogramy výborného 
tataráku a vychutnat si 350 porcí skvělé 
husté ovocné italské točené zmrzliny, kte-
rou všem účastníkům už tradičně věnoval 
pan David Polanský.

Cestu tam i zpět jsme pro protivínské 
hosty zajistili svozovým BUSEM (palec 
nahoru). A nálada na palubě, zvláště pak 
cestou domů, byla údajně velmi plesová.

Sponzorů bylo tradičně téměř pade-
sát. Díky nim byla jak malá, tak i velká tom-
bola velmi bohatá a rozmanitá. Děkujeme 
úplně všem a vaší podpory naší společné 

myšlenky si vážíme. Speciální poděkování 
patří firmám SIKO Čimelice, Stavitelství 
Čajan Protivín, KOVO Fritz Vodňany, Ma-
xxTool, PetLove značková krmiva Polaris, 
AGPI Písek, s.n.o.p. CZ Písek, Agroles 
Písek, FORESTECH Písek, dále pak 1. pí-
secký velkoobchod p. Štěpka Písek, Agency 
InterBohemia s.r.o., ALEA sportswear Pro-

tivín, Anna Kocová Vodňany, Autoopravna 
Ladislav Dolejšek Protivín, Časopis Barbar! 
P. Štifter, Fakulta rybářství a ochrany vod JU 
Vodňany, František Plachý potraviny Proti-
vín, Harmony Wellness Písek, Hodinářství 
Filip Kubelka Písek, Chovatelské potřeby 
La Majda Protivín, IC Energo a.s., ITS 
Písek, Iveta Zochová květinářství Protivín, 
Jarmilka Bartíková Týn nad Vltavou, Jin-
dřich Trtek zámečnictví Písek, Kadeřnictví 
Pavla Šípková Protivín, KAKADU Kateřina 
Šolcová Písek, Kosmetika Lucie Loudíno-
vá Písek-Tábor, Krokodýlí ZOO Protivín 
Procházkovi, Lékárna U Palmy Proti-

vín, Magic Wolf návnady 
a nástrahy, MÚÚÚ Písek, 
Pavla Mikšíčková květiny 
Narcis Protivín, Pivovar 
Bukovar Dolní Bukov-
sko, Pneuservis p. Veselý 
Protivín, Roman Dodič, 
prodej klempířského ma-
teriálu Protivín, Řeznic-
tví u Rychtářů Protivín, 
Sedma Seidlovi Protivín, 
Vladimír Brůžek motorové 
pily Protivín, Zahradnictví 
MELO Protivín, ZEO trade 
Vodňany, ZOO potřeby 
Radka Jelínková Protivín 
a všem, kteří nechtěli být 
jmenováni.

Veškerý výtěžek plesu 
(tentokrát zhruba 10 tis. 
Kč) půjde opět na účelový 
fond Sokolovna (aktuální 
stav 200 tis. Kč vč. le-
tošního příspěvku), jehož 
účelem není samozřejmě 
sehnat peníze na rekon-
strukci, ale připomenout 
její potřebu, podpořit myš-
lenku rekonstrukce a hlav-
ně její následný provoz 
formou příspěvků pořada-

telům budoucích akcí. Statut fondu Soko-
lovna je v celém znění ke stažení na www.
konabo.cz.

A pokud si chcete do tanečních de-
níčků něco poznamenat, tak 6. 3. 2021 
na shledanou.

za Spolek fór Protivín Pavel Koc

Jak jistě víte, vláda povolila konání letních 
dětských táborů. I u nás v lese jsme schopni 
splnit podmínky ministerstva zdravotnictví 
pro pořádání táborů. Oba běhy tedy proběh-
nou v plánovaném termínu a plném počtu 
účastníků. Na třetí běh máme ještě pár 
volných míst, tak neváhejte s přihlášením. 
I nadále sledujte naše webové stránky a so-
ciální sítě pro aktuální informace a případné 
změny.

Těšíme se na viděnou na Kocandě!

3. běh – „Letopisy Narnie“
2. 8. – 15. 8. 2020 (neděle – sobota)
Velké a staré domy jsou ideální pro jednu 
oblíbenou dětskou činnost – hru na scho-
vávanou. Někdy se může stát, že při takové 
schovávané objevíte tajné dveře a jako 
správnému dobrodruhovi vám to nedá 
a rozhodnete se zjistit, co se za takovými 
tajemnými dveřmi skrývá. Může to být jen 
další ložnice, spižírna, nebo koupelna. Jindy 
ale při hledání ideální skrýše narazíte na sta-
rou skříň. Ukryjete se v ní a doufáte, že vás 

nikdo nenajde. V tom ale ucítíte, jako kdyby 
vám nohy ovanul studený vítr. Zarazíte se, 
otočíte se, uděláte pár kroků vpřed a na-
jednou se ocitnete v úplně jiném světě. Co 
budete dělat? Připojíte se k Petrovi, Lucince, 
Edmundovi a Zuzce a vydáte se zkoumat 
svět, ve kterém neplatí stejná pravidla jako 
v našem světě? Čekáme na vás!

Účastnický poplatek: 3 900 Kč
Přihlášky a aktuální informace na: 
www.kocandaci.cz
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EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
farnost Protivín, Mírová 171

Srdečně zveme na shromáždění v červenci

NEDĚLE 5. 7. v 9.00 hodin
„Jdi, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí,
neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle.“
Bohoslužba s vysluhováním sv. Večeře Páně 
(farář Novák R.)

NEDĚLE 12. 7. v 9.00 hodin
„Jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali“.
Bohoslužba s poselstvím (laický kazatel)

NEDĚLE 19. 7. v 9.00 hodin
„Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív.“
Bohoslužba s kázáním (farář Novák R.)

NEDĚLE 26. 7. v 9.00 hodin
„Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se 
slituji.“
Bohoslužba s kázáním (laický kazatel)

Upozornění: během prázdnin se nekonají  
Biblické hodiny.

Sbor Týn nad Vlt. – bohoslužby od 14.00 hod.
Sbor Vimperk – bohoslužby od 9.30 hod.
Diakonie ECM poskytuje pomoc všem potřebným,
obětem šikany, maminkám v nouzi, drogově závislým.
Svatby, křty, církevní pohřby.
Kontakt: farní úřad Mírová 171; 
e-mail: protivin@umc.cz
kazatel: 775 941 105; Fb ecm Protivin

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

	 28.	5.	dcera	Eliška
	 Kristýně	Toporové	z	Protivína

	 8.	6.	syn	Filip
	 Janě	Hejskové	z	Protivína

	 12.	6.	syn	Petr
	 Lucii	Frintové	z	Protivína

NARODILI SE

NOC KOSTELŮ
V pátek 12. 6. se farnost Evange-

lické církve metodistické v Protivíně 
připojila do programu Noci kostelů. 
V modlitebně byl pro návštěvníky při-
praven krátký exkurs do historie církve 
v Čechách a na Slovensku. Zvlášť potom 
pohled do historie církve přímo v Pro-
tivíně a okolních sborech patřících far-
nosti. Bohatě vyzdobené kroniky sboru 
si návštěvníci mohli v klidu prohlédnout 
u kávy a malého občerstvení. Prohlídka 
byla doplněna komentářem kazatele a ta-
ké dokumentárním filmem „Jak šel čas“ ze 
života sborů jednotlivých farností.

Letos bude Evangelická církev meto-
distická slavit 100 let své služby v České 
republice. V Protivíně začal práci J. P. Bar-
ták dne 12. června 1922. Při prvním vyslu-
hování svaté Večeře Páně bylo přijato 126 
osob do plnoprávného členství.

Noc kostelů také doplnila výstava 
Písma svatého – Bible, kde si návštěv-
ník mohl prohlédnout na 50 výtisků 
nejrůznějších vydání a překladů tohoto 
pokladu českého písemnictví. Kdybyste 
přeci jenom zjistili, že vaše knihovna 
tento poklad postrádá, máte možnost si 
Bibli v moderním ekumenickém pře-

kladu či krásném historickém vydání 
Bible kralické objednat na farním úřadě 
ECM. – Děkujeme všem, kdo naši službu 
podporujete.

Richard Novák,
kazatel farnosti 

Den upálení mistra Jana Husa byl zákonem 
dne 29. června 2000 prohlášen státním 
svátkem České republiky. Tato skutečnost 
svědčí o veliké hodnotě Husova života, o je-
ho svědectví i o hodnotě jeho mučednické 
smrti. Všichni občané naší vlasti, i nekřesťa-
né, si každý rok připomínají tohoto věrného 
Kristova svědka.
V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., 
že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho 
reformátorem církve.

CITÁTY MISTRA JANA HUSA
„Hledej pravdu, slyš pravdu,
uč se pravdě, miluj pravdu,
drž pravdu, braň pravdu až do smrti,
neboť pravda tě vysvobodí
od hříchu, od ďábla, od smrti duše
a konečně od smrti věčné, jenž je
odloučení věčné od milosti Boží…“

(Výklad viery 1412)
*

„Také prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti nedali
a pravdy každému přáli.“

-RN-

STÁTNÍ SVÁTEK – 6. ČERVENCE
UMUČENÍ M. J. HUSA

Do 26. června se přijďte do našeho 
podkroví podívat na výstavu děl čtyř 
autorek a autorů ze SPŠK Bechyně. 
V měsících červenci a srpnu zde vystaví 
své obrazy členky a členové Prácheňské 
umělecké besedy.

V prostorách „Turistického infor-
mačního centra“ můžete do konce 
června zhlédnout přehlídku fotografií 
otce a syna Lenemajerových a poté zde 
pro vás připraví Václav Křišťál fotodo-
kumenty mapující 100 let protivínského 
fotbalu.

Turistická sezóna se pomalu, ale 
jistě rozbíhá a my se těšíme na Vaši 
návštěvu, ať již přijdete na výstavu, 
využít služeb „Turistického informač-
ního centra“ nebo „jen tak“.

Otevřeno máme denně od 9 do 17 
hodin.

Kolektiv TIC

Pozvánka do kaplanky



PROTIVÍNSKÉ LISTY 16. stránka

Fotbalové informace

I přesto, že je náš klub čistě amatér-
ský, vždy ho zdobila a zdobí dobrá práce 
s mládeží a mnoho našich odchovanců 
nastupovalo v týmech ve vyšších soutěžích. 
Ti nejtalentovanější si pak vyzkoušeli i dres 
se lvíčkem na prsou, tedy reprezentační. Co 
na tom, že jen v mládežnických kategoriích. 
Byli a jsou to: Milan Trnka, Václav Cahyna, 
Karel Novák, Tadeáš Bečvář a Tomáš Schá-
nělec. Poslední dva mají pořád ještě šanci 

František Rosmaisl, reprezentant, mistr Evropy, 
první nehrající trenér A týmu v Protivíně

POKRAČOVÁNÍ ZAJÍMAVOSTÍ Z HISTORIE U PŘÍLEŽITOSTI 
100 LET OD ZALOŽENÍ OFICIÁLNÍHO FOTBALOVÉHO SPOLKU 
SK PROTIVÍN.

F. Rosmaisl stojí uprostřed mezi Pláničkou a prachatickým hráčem Kunešem

obléci i ten dospělý, jejich kariéra se teprve 
rozbíhá. Ze srdce jim to přejeme.

V historii našeho klubu máme ovšem 
slavnou postavu, která oblékala i dospělý 
reprezentační dres.

Bylo to v průkopnických dobách čes-
kého fotbalu nedlouho po přelomu do 20. 
století. Neměli jsme oficiální reprezentační 
jedenáctku, nebyli jsme tehdy svrchovaným 
státem, byla to jedenáctka Českého svazu 

fotbalového, který řídil domácí soutěže, 
a pod jeho hlavičkou hráli výběry tehdy 
nejlepších hráčů v Čechách. Právě v nich 
nastupoval František Rosmaisl. A nejen že 
reprezentoval, byl to dokonce mistr Evropy 
z roku 1911!

Cituji vzpomínku na pana Františka 
Rosmaisla, jak na něj vzpomínají na slá-
vistickém webu.

„František Rosmaisl (v našem klubu 
zvaný Majzl) se narodil 25. dubna 1884. 
Sehrál ve Slavii 207 utkání a vstřelil 16 
branek. Byl součástí slavného reprezen-
tačního mužstva, které v roce 1911 vyhrálo 
amatérské mistrovství Evropy ve francouz-
ském Roubaix. Spolehlivý střední záložník 
nejen reprezentace Čech, ale i Slavie, nosil 
červenobílé barvy v letech 1904 až 1914. 
S rezervou vyhrál Charity Cup v roce 1908, 
s prvním mužstvem poté mistrovství Čech 
v roce 1913.

Když skončil s kariérou, stal se ve Slavii 
funkcionářem. V letech 1925 až 1935 byl 
náčelníkem amatérského úseku, tedy hráčů 
bez profesionálního statutu (rezerva, juni-
orka, dorost). V civilní profesi zastával post 
poštovního ředitele.“

A tento post jej přivedl až do Protivína. 
Pracoval zde někdy v létech 1939 – 1940. 
Jeho předcházejícím působištěm byla Voly-
ně, a i zde dosáhl s týmem velmi dobrých 
výsledků. Že se stal v Protivíně uznávaným 
a úspěšným trenérem, dokazuje i tento zápis 
z protivínské kroniky (viz foto rukopisu 
vlevo dole).

Význam činnosti pana Františka 
Rosmaisla v Protivíně ocenil i Franti-
šek Pihlík, ikona protivínského fotbalu 
v předválečných a válečných létech. Cituji 
jeho slova, směřovaná k tehdejším hráčům, 
která pronesl ve svém projevu při oslavě 25 
let fotbalu v Protivíně v roce 1945: „Zbavte 
se dobrovolnou disciplínou chyb, které jsou 
Vám mírně vytýkány a plně využijte dobrodi-

Na fotografii František Rosmaisl v dresu 
Slavie před 1. světovou válkou.

Pokračování na následující straně   
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HARMONOGRAM VYDÁNÍ 
PROTIVÍNSKÝCH LISTŮ 2020
 
 Uzávěrka Vydání
č. 7/8 3. 7. 20. července
č. 9  7. 9. 21. září
č. 10  5. 10. 19. října
č. 11 2. 11. 16. listopadu
č. 12 30. 11. 14. prosince

Změna termínu vyhrazena.

Kurzy pilates v Protivíně, pod vede-
ním Ing. Jaroslavy Fialové sice skončily 
v půlce června, ale z důvodu velkého 
zájmu pokračujeme v lekcích pilates 
i v průběhu letních měsíců. Lekce se 
konají i nadále v prostorách 2. Mateřské 
školy Protivín, každou středu v odpoled-
ních hodinách.

Ráda bych tímto poděkovala Ivaně La-
cinové, ředitelce 2. MŠ, že nám umožnila 
cvičit ve velmi příjemném prostředí nejen 
v průběhu školního roku, ale i v průběhu 
prázdnin.

Mám velkou radost, že cvičební metoda 
pilates v Protivíné žije a přináší nejednu 
radost, ale i pohybové úspěchy všem účast-
nicím. Vysoká úroveň lekcí je zaručena 
zejména tím, že je vedena zkušenou certifi-
kovanou instruktorkou Jarkou Fialovou, ale 
také za možnosti podpory fyzioterapeutky 
Mgr. Martiny Bískové.

Již nyní se účastnice kurzů pilates hlásí, 
že budou od září opět pokračovat ve cvičení, 
a to je naše největší odměna. Pokud někdo 
z nových zájemců by si rád již nyní přišel 
vyzkoušet lekci pilates v Protivíně, může 
se přihlásit na recepci FOR BODY studia.

Hana Bísková,
FOR BODY

Protivínské „PILATESKY” 
pokračují!

Po získání prvního místa v soutěži 
družstev Dětského aerobicu v Českých Bu-
dějovicích měla děvčata slušně našlápnuto 
obhájit své vítězství i v dalších soutěžích. 
Bohužel pandemie coronaviru vše zastavila 
a i děvčata zůstala bez možnosti tréninku 
doma. Všichni jsme očekávali každý týden, 
že se situace zlepší, ale bohužel letošní 
sezóna je nenávratně pryč.

My se ale nevzdáváme, děvčata přijala 
moji nabídku a dojíždějí na tréninky 
do FOR BODY studia do Písku. Děkuji 
všem rodičům za spolupráci a podporu 
dětí v pohybu.

Věřím, že se s novou sezónou opět 
děvčata ukáží na prvních místech a těším 
se s nimi na setkání v srpnu na Benešov-
ském mlýně, kde bude probíhat každoroční 
soustředění.

Přeji všem hodně zdraví a hezké počasí 
na soustředění!

Hana Bísková,
FOR BODY

Děvčata „Dětského  
aerobicu“ v Protivíně  

trénují ve FOR BODY!

Členové Mysliveckého spolku Platan Protivín odstraňují černé skládky v okolí města 
prakticky celoročně. S takovou drzostí, jako byla skládka ojetých pneumatik z velkých 
nákladních vozů v lese na Zadním Boru nedaleko nadjezdu, se ale často nesetkávají. Vše 
bylo uklizeno společnými silami myslivců, technických služeb města a Lesů ČR.

Text a foto Pavel Koc

Slavná fotografie amatérských mistrů Evropy byla pořízena na okraji Louvru v Paříži. 
Jsou na ní čeští mistři Evropy 1911 s trofejí šampionů. František Rosmaisl na ní stojí 
čtvrtý zprava.
Na fotografii stojí čtvrtý zleva Karel Kovařovic, hráč SK Smíchov, Viktorie Žižkov i Slavie 
Praha, bratr ing. Antonína Kovařovice, o kterém jsme psali v minulém čísle. Toho jsme 
bohužel v Protivíně vidět v akci nemohli, padl na konci roku 1914 na srbské frontě.

ní, a blahovůle, jež Vám rukou štědrou z ro-
hu zkušeností skýtal milý náš přítel a bývalý 
slavný hráč předválečné i poválečné Slavie, 
poštovní rady v.v. p.Františka „Rosmislav“ 
(asi ho takhle v Protivíně oslovovali). Jiné 
kluby, či hráči jiných klubů dovedli si vážit 
jeho rad daných ku prospěchu nejen svého 
klubu, ale i fotbalové generace.“

Panu Rosmaislovi bylo 7. února 1940 
uděleno čestné členství v SK Protivín.

Z Protivína byl František Rosmaisl 
bohužel opět přeložen, nevíme kam, ale 
víme o jeho posledním působišti. Opět ci-

tuji slávistický web: „Ráno 9. května 1945 
se na okraji Rakovníka odehrála tragická 
událost. Přátelé ze sousedství Františka 
Rosmaisla vyslali, aby ustupujícím Něm-
cům slíbil volný průchod bez odporu. Šel 
jim vstříc s bílou vlajkou, ale oni ho přesto 
zastřelili. Bývalá opora Slavie se tak konce 
válečného běsnění nedožila.“

Václav Křišťál
Zdroje:
archiv SK Protivín
archiv SK Slavia Praha
SOA Písek
Miloslav Jenšík – Kronika českého fotbalu I

  Dokončení z předchozí strany
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Fotbalové informace
Fotbalové jaro začalo až po uvolnění vládních 
nařízení přátelskými zápasy a mládežnickými 
turnaji.
A
Milevsko – Protivín 5:3
Branky: Hrachovec, Z. Vorel, Kasík
Protivínští v zápasu hraném na 3 x 30 minut 
třikrát vedli, domácí vyrovnali a v poslední tří-
minutovce strhli vítězství na svou stranu.
Protivín – Týn 2:2
Branky: Kasík pen., Říha
I v tomto zápase domácí inkasovali vyrovná-
vající gól v závěru, hosté vyrovnávali doslova 
v posledních sekundách.
Soběslav – Protivín 9:2
Branky: Kasík 2
Divizní domácí jednoznačně přehráli Protivín-
ské, kteří zkoušeli 3 nové hráče, a několik dalších 
jich chybělo. Hosté propadli hned v úvodní 
čtvrthodině, kdy inkasovali čtyři góly, z toho 
dva po hrubých chybách v rozehrávce, a bylo 
rozhodnuto.
B
Protivín – Kluky 5:4
Branky: Barbotkin, Hrynevich pen., Hornát, 
Burda, Janeš
Domácí měli po celý zápas výraznou převahu, ale 
své šance neproměňovali. Hosté hráli zatažení, 
podnikali rychlé brejky a na rozdíl od Protivín-
ských byli produktivní.

Vítězové „Stoletého poháru“ FK Protivín v kategorii mladších přípravek – FK Protivín A.
Zleva: Šonský, Průcha, Kropáček, Ťuka, Brůžek, Zíková, Němejc, Moucha, vpředu Čáp

D
Záhoří – Protivín 3:2
Branky: Šedivý, Jirášek
Protivín – Milenovice 3:1
Branky: Sochora 2, Král

„STOLETÝ POHÁR“
Seriál mládežnických turnajů ke stoletému výro-
čí protivínského fotbalu zahájili kluci z mladších 

přípravek. V systému „každý s každým“ zvládli 
porci 5 zápasů velmi dobře a bojovali o každý 
míč až do posledních minut. Po odehrání všech 
zápasů se umístila mužstva v tomto pořadí:
1. Protivín A 15 bodů
2. Vodňany 10 bodů
3. Temelín 10 bodů
4. Vimperk A 6 bodů
5. Protivín B 3 bodů
6. Vimperk B 0 bodů

Vyhodnocení jednotlivců
Nejlepší brankář: Marek Gocala, Protivín B
Nejlepší střelec: Adam Ťuka, FK Protivín A
Nejlepší hráč: Jaroslav Mach, Vimperk A

Václav Křišťál

Protivínští taekwondisté pilně cvičí i při 
všech omezeních a zdokonalují se ve svých 
dovednostech. Všichni oceňují možnost setkat 
se a zacvičit si společně se svými kamarády.

Již se těší na novou sezonu, která začne v zá-
ří. Někteří pojedou na letní soustředění s naším 
korejským mistrem do Malých Svatoňovic, kde 
se budou zdokonalovat ve svém bojovém umění.

Jak je vidět na fotografiích, tak cvičíme jak 
sportovní boj, tak sebeobranu a i boj se zbraněmi. 
Všichni protivínští taekwondisté poctivě cvičí 
a učí se novým věcem.

Dne 13. června se celý oddíl spolu s příznivci 
zúčastnil společné vyjížďky „Na kole kolem 
Pasek“.

Máte-li zájem přijít mezi nás, tak ještě 
v červnu cvičíme pondělí a čtvrtek od 16 do 18 
hodin v tělocvičně na dvoře u prodejny second 
hand vedle kostela.

M.Z. a J.K.

TAEKWONDISTÉ NEZAHÁLÍ

Tak jako většina sportovních soutěží i soutěž 
stolních tenistů Slavoje Protivín zůstala nedo-
hrána a o osudu letošních soutěží se rozhodne 
u příslušných sportovních orgánů.
Výsledky druhé poloviny do přerušení soutěží:

Divize
Slavoj A : Prachatice A . . . . . . . . . . . . . .10:7
(Vařečka O. 3, Cendelín 2, Dunovský 2, 
Tománek 1, debly)
Slavoj A : Třeboň A . . . . . . . . . . . . . . . . .5:10
(Dunovský 2, Vařečka O. 1, Cendelín 1, debl)
Slavoj A : Hluboká nad Vlt. A. . . . . . . . .6:10
(Dunovský 3, Vařečka O. 1, Klárner 1, debl)

Pojbuky : Slavoj A . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:5
(Dunovský 2, Cendelín 2, debl)
Kardašova Řečice A : Slavoj A 10:7
(Dunovský 3, Vařečka O. 2, Cendelín 1)
Slavoj A : Sokol ČB . . . . . . . . . . . . . . . . .1:10
(Vařečka O. 1)
Slavoj A : Orel ČB A . . . . . . . . . . . . . . . .8:10
(Dunovský 3, Cendelín 2,Vařečka O. 1, 
Klárner 1, debl)
Veselí nad Lužnicí : Slavoj A. . . . . . . . . .4:10
(Dunovský 3, Cendelín 2, Klárner 2, 
Vařečka O. 1, debly)
Bechyně A : Slavoj A . . . . . . . . . . . . . . . .10:1
(debl)

Krajská soutěž
SKP Prachatice : Slavoj B . . . . . . . . . . . .7:10
(Tománek 3, Klárner 2, Mareš 2, Vařečka P. 1, 
debly)
Sokol Strakonice B : Slavoj B . . . . . . . . .8:10
(Tománek 3, Klárner 2, Topinka 2, Mareš 2, 
debl)
Třebohostice A : Slavoj B . . . . . . . . . . . .10:7
(Mareš 2, Vařečka P. 2, Patzelt 1, Polanský 1, 
debl)
Slavoj B : Heřmaň A . . . . . . . . . . . . . . . .10:4
(Mareš 3, Tománek 2, Klárner 2 Topinka 2, debl)

STOLNÍ TENIS Slavoje Protivín

Pokračování na následující straně   
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Člověka tajenka (1. – 4. díl), nikoliv si svou lásku podmiňovat tím, jaký by měl být. Natalija Astafjevová.
Vyluštěnou tajenku zašlete do 3. července 2020 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění květnové křížovky získává paní Kancírová z Protivína. Blahopřejeme!

STOLNÍ TENIS Slavoje Protivín

Slavoj B : Vimperk A . . . . . . . . . . . . . . . .6:10
(Zoch 2, Vařečka P. 1, Topinka 1, Tománek 1, 
debl)
Svatá Máří A : Slavoj B . . . . . . . . . . . . . .6:10
(Zoch 3, Tománek 2, Klárner 2, Topinka 1, 
Mareš 1, debl)
Blatná B : Slavoj B . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:7
(Tománek 3, Topinka 2, Mareš 1, debl)
Slavoj B : Sokol Písek A. . . . . . . . . . . . . .10:8
(Topinka 3, Zoch 2, Tománek 2, Mareš 2, debl)
Slavoj B : Sokol Vodňany C. . . . . . . . . . .10:1
(Klárner 3, Vařečka P. 2, Tománek 2, 
Topinka 1, debly)

Okresní přebor
Slavoj C : Kovářov B . . . . . . . . . . . . . . . .13:5
(Soumar 3, Macháček 2, Polanský 2, Patzelt 2, 
Mareš 1, debly, 1xWO)
Sokol Písek B : Slavoj C. . . . . . . . . . . . . .6:12
(Mareš 4, Patzelt 3, Polanský 3, Soumar 1, debl)
Slavoj C : Svatkovice B . . . . . . . . . . . . . .16:2
(Mareš 4, Polanský 4, Patzelt 4, Soumar 2, 
debly)

Slavoj C : Kovářov A . . . . . . . . . . . . . . . .10:8
(Polanský 3, Soumar 2, Mareš 2, Patzelt 1, debly)
Mirotice B : Slavoj C . . . . . . . . . . . . . . . .15:3
(Polanský 1, Patzelt 1, debl)
Svatkovice A : Slavoj C . . . . . . . . . . . . . .10:8
(Lednický 3, Patzelt 3, Polanský 2)
Slavoj C : Mirotice C . . . . . . . . . . . . . . . .10:8
(Mareš 3, Lednický 2, Soumar 2, Polanský 1, 
debly)
Kovářov B : Slavoj C . . . . . . . . . . . . . . . .7:11
(Soumar 3, Polanský 3, Lednický 2, Patzelt 2, 
debl)
Slavoj C : Sokol Písek B. . . . . . . . . . . . . .18:0
(Soumar 4, Mareš 4, Polanský 4, Patzelt 4, debly)
Svatkovice B : Slavoj C . . . . . . . . . . . . . .5:13
(Patzelt 4, Polanský 3, Soumar 3, Levita 1, debly)
Slavoj C : Mirotice B . . . . . . . . . . . . . . . .12:6
(Mareš 4, Macháček 2, Polanský 2, Soumar 2, 
debl,1xWO)

Okresní soutěž
Slavoj D : Mirotice E . . . . . . . . . . . . . . . .10:8
(Čurdová 4, Čurda 3, Klenovec 3)
Svatkovice C : Slavoj D . . . . . . . . . . . . . .10:8
(Klárner 4, Macháček 2, Čurdová 1, debl)

Hradiště : Slavoj D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:9
(Macháček 4, Čurdová 2, Čurda 1,  
Klenovec 1, debl)
Slavoj D : Heřmaň C . . . . . . . . . . . . . . . .4:14
(Klárner 2, Čurdová 1, Levita1)
Mirotice D : Slavoj D . . . . . . . . . . . . . . . .12:6
(Klárner 2, Čurdová 1, Čurda 1, Levita 1, debl)
Slavoj D : Heřmaň B . . . . . . . . . . . . . . . .5:13
(Klárner 2, Čurdová 2, debl)
Mirotice E : Slavoj D . . . . . . . . . . . . . . . .6:12
(Klárner 4, Čurdová 3, Levita 3,  
Klenovec 1, debl)
Slavoj D : Svatkovice C . . . . . . . . . . . . . .2:16
(Levita 2)

Oddíl stolních tenistů Slavoje Protivín by 
chtěl touto cestou poděkovat panu Bohoušovi 
Handsuchovi, P. Poláčkové, starostce obce 
Skály, zastupitelstvu obce Skály, Iloně Souku-
pové, hospodské, za zapůjčení stolu na stolní 
tenis a sálu na sehrání domácích zápasů.

Karel Vařečka

  Dokončení z předchozí strany
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Letní lekce ZUMBY s Hankou!Český rybářský svaz, z.s.
MO PROTIVÍN

pořádá v sobotu 19. září 2020
 

4. ročník rybářských závodů  
pro dospělé a mládež

na revíru Blanice Vodňanská 2 
(421008) (Myšenecká přehrada)

Časový harmonogram:
6.00 – 7.00 hod. – prezentace závodní-
ků, 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, pře-
dání 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.
• Chytá se na jeden prut s jedním 

návazcem a jedním jednoháčkem 
(plavaná, položená).

• Krmení povoleno po zahájení závo-
du, nástrahy dle RŘ.

• Povinná výbava dle RŘ.
Bodování:
Měří se každá ulovená ryba co 1 cm to 
1 bod. (Ouklej, plotice a perlín se do bo-
dování nezapočítávají.). 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, předseda, tel. 604 916 104
P. Schánilec, hlavní rozhodčí,  
tel. 777 049 897 (přihlášky do závodu)
Vzhledem k velkému zájmu závodníků 
je nutná registrace.
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 kladného rozhodnutí 
se vklad vrací. Nedodržení závodního 
řádu má za následek vyloučení závod-
níka ze závodu bez nároku na vyplacení 
startovného. Závodník zaplacením 
startovného potvrzuje seznámení se 
s pravidly. Chytá se za každého počasí.
Co není povoleno, je zakázáno. Revír 
bude před závody 14 dní hájen a to až 
do 20. 9. včetně!
Garant závodu: 
Český rybářský svaz, z.s. MO Protivín
www.crsprotivin.cz

Letní lekce zumby v Protivíně začaly díky 
pandemii coronaviru na protivínském fotbalo-
vém hřišti o měsíc dříve. V březnu po uzavření 
tělocvičny ZŠ pro mimoškolní aktivity nebylo 
kde lekce zumby pořádat, sportovní hala byla 
v rekonstrukci a „Zumbice“ se ptaly, co budeme 
dělat? Risk je zisk, proto jsem vsadila na zumbu 
pod širým nebem, která nás každoročně o prázd-
ninách na hřišti baví. Počasí nám v květnu přálo 
a přivítaly jsme mezi námi nové Zumbice z řad 
dětí i dospělých.

Doufáme, že nám i letos bude přát počasí 

a užijeme si s radostí Zumbičku každé pondělí 
od 18 hodin. Těšíme se i na posezení po roz-
tančené lekci v místním bufetu, kde vychlazený 
drink bude odměnou za spálené kalorie.

Přijďte si s námi užít letní večer v rytmech 
zumby, stačí jen dobrá nálada a sportovní oděv. 
Vstup je možný na zvýhodněné permanentky, 
nebo na jednorázový vstup. Kdo přijde jako nový 
na lekci, má první vstup zdarma! Lekce mohou 
být zrušeny z důvodu špatného počasí!

Těším se na vás já i celý tým „Zumbic“.
Hana Bísková, FOR BODY

Po delší pauze se opět začal hrát stolní 
tenis. Na „Pedagogu“ v Českých Budějovi-
cích se uskutečnil krajský přebor družstev 
dorostenců, kterého se zúčastnili i hráči 
Slavoje Protivín Ondřej Vařečka, Jakub 

STOLNÍ TENIS SLAVOJ PROTIVÍN

Zleva Jakub Klárner, Ondřej Vařečka, Bohdan Levita Foto K. Vařečka

Klárner a Bohdan Levita. Po dobrých výko-
nech se Slavoj probojoval do bojů o medaile 
a obsadil celkové třetí místo.

Karel Vařečka


