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Již XIV. novoroční pro-
gram v Protivíně zpříjemnil 
vstup do nového roku 2017 
všem, kteří navštívili v tom-
to čase naše město. Bohatý 
program, který byl završen 
novoročním ohňostrojem, 
největším v jižních Čechách, se i přes 
nepřízeň počasí velmi vydařil. Skupina 
ABBA REVIVAL naladila nás všechny 
a netrpělivě jsme očekávali náš oh-
ňostroj. Ten byl tentokrát pojat tak, aby 
lidé přemýšleli o podstatě svého života 
a alespoň na chvíli zapomněli na pro-
blémy všedních dnů. Ihned po skončení 
ohňostroje se s napětím očekávalo 
překvapení starosty, které bylo určeno 
lidem, kteří mají srdce a lásku v těle, 
a zároveň poděkováním sponzorům 
za to, že nám umožnili uspořádání pro 
naše město velkolepé akce. Výborná 
nálada přihlížejících byla pro nás vel-

TISÍCE LIDÍ PŘIVÍTALY NOVÝ ROK 2017  
NA PROTIVÍNSKÉM NÁMĚSTÍ

Foto: M. Černá

kou odměnou a zejména pro 
sponzory dalším motorem 
pro pokračování podpory 
této novodobé tradice naše-
ho města. Radnice přitom 
nevynaložila na největší 
novoroční show žádné fi-

nanční prostředky, vše bylo v režii právě 
sponzorů. Město Protivín bylo pouze 
garantem akce společně s SDH Mileno-
vice, který byl organizátorem koncertu. 
Mezi významné sponzory patří: Nadace 
ČEZ, firmy Hans Wendel s.r.o., Praha, 
Š+H Bohunice s.r.o., Temelín, OSEVA 
PROTIVÍN – Ing. Daňhel, OM Protivín, 
a.s., ČEVAK a.s., České Budějovice, 
Rumpold s.r.o. Vodňany a mnoho dal-
ších. Na závěr mi dovolte vyjádřit velké 
poděkování všem, kteří nám pomohli 
uspořádat tuto akci.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Vážení,
rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval všem sponzorům za velkorysou 
finanční podporu, která pokryla veškeré náklady na uspořádání novoročního 
odpoledne. Ovšem velký dík patří i těm, kteří se podíleli na jeho zajištění, a to 
MěKS Protivín, OS TS Protivín, PČR Protivín a Písek spolu s dopravní policií 
Č. Budějovice a Písek, dále MP Protivín a v neposlední řadě SDH Protivín, Krč, 
Milenovice a Záboří.

Jaromír Hlaváč, starosta města

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY MĚSTA

• Š+H Bohunice s.r.o., TEMELÍN
• MZ TENDER s.r.o., PÍSEK
• LEKO – Jaromír Hlaváč, PROTIVÍN
• OSEVA PROTIVÍN, Ing. DAŇHEL
• STAVEBNINY JAROSLAV ŘEHOŘ, PROTIVÍN
• OM PROTIVÍN a.s., PROTIVÍN
• KOJI spol. s r.o., PROTIVÍN
• BESPO – PETR BEČVÁŘ, PROTIVÍN
• AUTOHOUDEK – JOSEF HOUDEK, PROTIVÍN
• VLACH VLADIMÍR – VODOINSTALACE, MYŠENEC
• BIBO Stores s.r.o., PÍSEK
• R&P a.s., Veselí nad Lužnicí – p. KOUDELKA
• RUMPOLD s.r.o., VODŇANY
• POLANSKÝ DAVID, PROTIVÍN
• VAČKÁŘ KAREL stav. klempířství, PÍSEK
• KOČÍ a.s., PÍSEK
• ČEVAK a.s., ČESKÉ BUDĚJOVICE
• Ing. HÁJEK JIŘÍ, ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD OLEŠNÁ
• HANS WENDEL s.r.o., PRAHA – Ing. JAROSLAV JEZL
• AG Blatná družstvo
• AGPI a.s., PÍSEK

PODĚKOVÁNÍ
SPONZORŮM OHŇOSTROJE 2017,

kteří kompletně uhradili náklady  
na jeho uskutečnění.

Vážení a milí,
vítám Vás zde

v tuto novoroční chvíli.

Starý rok jsme oslavili
a ten nový přivítali.

Každý slavil podle svého,
smáli jsme se, plakali,
vzpomínali, těšili se,
co nový rok přinese.

A teď tady spolu jsme,
do budoucna hledíme,

nový rok nám cestu značí,
pošetilý, kdo se mračí.

Vykročme mu hrdě vstříc,
nebojme se věci říct.

Postavme se složitostem,
rozhodujme hlavně srdcem.

Štěstí ať Vás neopustí,
to Vám chci teď přát,

buďte zdraví, spokojení,
žijte v lásce napořád!

Jaromír Hlaváč,
starosta města

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 
OBČANŮM

Pokračování na straně 3  
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Poslední dvě hodiny strávené ve škole před začátkem vánočních prázdnin jsme si v naší 
třídě připravili takové malé Vánoce. Na lavicích ležely vlastnoručně vyrobené vánoční 
dekorace, třídou se nesly vánoční melodie a vonělo pečivo od maminek. Nechyběl ani 
vyzdobený stromeček s mnoha dárečky, na které se děti nejvíce těšily. Nejprve jsme si 
připomněli některé zvyky. Děti si samy rozkrojily jablíčko a uviděly v něm hvězdičku, 
také jsme pouštěli lodičky a čekali, kam naše loďka dopluje. Nastal okamžik nadělování. 
To bylo radosti nad malými dárečky! Každý samozřejmě Ježíškovi poděkoval. Na závěr 
jsme si zazpívali tradiční vánoční koledy. Naše malé Vánoce se nám moc vydařily.

Zdena Bízková, třídní učitelka

MALÉ VÁNOCE VE 2.A

Na naší škole se stalo již tradicí jeden pá-
tek před Vánoci věnovat vánočním dílnám. 
Žáci druhého stupně se rozdělili do 11 dílen 
a pod vedením učitelů vyráběli vánoční 
výrobky na sobotní vánoční trh.

Některé dílny organizujeme již tradičně, 
protože víme, že o tyto výrobky je zájem. 
To jsou například perníčky, pečený čaj, vě-
nečky a svícny z chvojí, zvonečky a koule 

VÁNOČNÍ DÍLNY A VÁNOČNÍ TRH ŽÁKŮ ZŠ
ze stuh, obrázky na plátně. Některé dílny se 
snažíme vymyslet nové, aby se děti naučily 
nové techniky a vyzkoušely si něco jiného. 
Letos to byla například výroba svíček, 
skleněných svícnů a ozdob, tvorba přáníček 
a jmenovek z čajových sáčků nebo ozdoby 
z dřevěných hoblin.

V sobotu 10. prosince po poledni se ote-
vřely dveře kina a tam už nedočkavě čekaly 

„prodavačky“, aby výrobky prodaly. Ceny 
byly lidové a návštěvníků bylo hodně. Kaž-
dý, kdo přišel, si odnesl nějakou maličkost 
pro sebe nebo pro své blízké. Kromě toho se 
mohl každý občerstvit ve vánočním bufetu.

Děkujeme všem, kteří přišli s námi 
strávit příjemné předvánoční odpoledne 
a podělili se s dětmi o radost z práce.

Foto: Jana Houdková Foto: Mgr. M. Johanna

V rámci předvánočního sportovního 
týdne se uskutečnil  i  tradiční  fotbalový 
turnaj. Své síly změřilo na 140 dětí, chlap-
ců i děvčat z 1. – 9. ročníku.

Prvňáčci sehráli vzájemné utkání. 
Fotbalové dovednosti sice trochu chybě-
ly, nechyběla však obrovská snaha, úsilí 
a nadšení. Padlo celkem 8 krásných gólů 
a vůbec není rozhodující, kdo jich dal víc. 
Zvítězili všichni, kteří hráli.

Turnaj 2. – 3. tříd už měl fotbalových 
momentů mnohem více. Dva hlavní favori-
té, třídy 3.B a 3.C, své další soupeře hravě 
poráželi a tak o vítězi rozhodlo poslední 
vzájemné utkání. V něm zvítězila po velkém 
boji těsně 2:1 3.C a odnesla si pohár pro 
vítěze. Nejlepším střelcem turnaje se stal 
Tobiáš Kozma se 6 brankami. Další pořadí: 
3. 2.A, 4. 3.A, 4. 2.B

Kategorie  4.  –  5.  ročníků měla jed-
noznačného favorita ve třídě 5.A. Ta svou 
úlohu splnila beze zbytku. Všechny své 
soupeře porazila bez jediného obdrženého 
gólu. Ostatní třídy bojovaly o další umístění 
takto: 2. 4.B, 3. 4.A, 4. 5.Bb, 5. 5.Ba. Nej-
lepší střelci byli tentokrát dva: Dan Kohout 
a Matyas Šípek, oba z 5.A, s 9 brankami.

V kategorii 6. – 7. ročníků mě velmi 
potěšilo, že ačkoliv se většina hráčů v této 
kategorii fotbalu vůbec nevěnuje, přesto 
se nebáli jít s kůží na trh a bojovali za čest 

Vánoční fotbal 
ve škole

Pokračování na straně 18   
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RADA MĚSTA ZASEDALA

– bere na vědomí
 zápis č. 11 z jednání komise bytové, místního hospo-

dářství a dopravy ze dne 13. 12. 2016
 a souhlasí
 s pronájmem bytu č. 6, 1+0 o celkové vým. 43,13 

m2, na adrese Protivín, Masarykovo nám. 194

– bere na vědomí
 Protokol o kontrole výkonu státní správy na úseku 

matrik provedené za období leden až listopad 2016

– bere na vědomí
 zápis ze schůze zdravotní a sociální komise konané 

dne 15. 12. 2016
 a souhlasí
 s pronájmem bytu na adrese Masarykovo nám. 21, 

Protivín

– souhlasí
 s  vypsáním výběrového řízení na  zakázku malého 

rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 21. 12. 2016                                                                    

• PROGES s.r.o., České Budějovice
• ČECHTICKÁ EVA, Sedlečko u Soběslavě
• NADACE ČEZ
• NAPA – MAJORENKO MILAN, PÍSEK
• BÍZEK JIŘÍ – AGRO BÍZEK s.r.o., PROTIVÍN
• STŘECHY MÁDL s.r.o., MALEŠICE
• DAVID NOVÝ – ohňostroje MINEGRIS
• ECO LED SOL, PRAHA
• MACHÁČEK MILAN, PROTIVÍN
• RENO ŠUMAVA a.s., VLACHOVO BŘEZÍ
• G-PROJECT s.r.o., ČESKÉ BUDĚJOVICE
• MALETICKÁ FARMA s.r.o., PÍSEK
• PETR JIRÁŠEK, PROTIVÍN
• PIXA Miroslav – ELEKTROINSTALACE, PÍSEK
• MUDr. IVANA PACALTOVÁ, PROTIVÍN
• STŘECHY PROCHÁZKA JAN, CHVALETICE
• MELO – Ing. Štěpán Meloun, PROTIVÍN
• TALAFOUS JAROSLAV, KRČ

o veřejných zakázkách, v platném znění, pro stavbu 
„Protivín – Obnova kanalizace a vodovodu v ulicích 
Fučíkova a Ve Školce“

 a stanovuje
 okruh účastníků pro obeslání této zakázky
 1) RENO ŠUMAVA a.s., Vlachovo Březí
 2) Š+H Bohunice s.r.o., Temelín
 3) VKB stavby s.r.o., Buk

– vybrala
 pro zpracování „Územní studie Protivín: lokalita B12 

– Hlinky, B16 – za ovčínem a B13 – Na rybníčkách“ 
firmu Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav 
Daněk, Husova 4, České Budějovice s  nabídkovou 
cenou 150.000,- Kč bez DPH

 a pověřuje
 starostu města podpisem této smlouvy

– souhlasí
 s přijetím finančního daru ve výši 3.000,- Kč od firmy 

Stanislav Pilát, montáž, opravy a revize el. zařízení, 

Tálín 5 a  jeho následným použitím na  financování 
vzdělávání, příp. na  financování dalších aktivit ZŠ 
Protivín

– vybrala
 nejvýhodnější nabídku na pozemky v kú Nový Dvůr 

u Písku předloženou společností Zemský hřebčinec 
Písek s.p.o., U Hřebčince 479, 397 01 Písek s nabíd-
kovou cenou 40,- Kč/m2, tj. za 134 796 m2 celkem 
5.391.840,- Kč

 a doporučuje
 zastupitelstvu města prodej předmětných pozemků 

za tuto cenu ke schválení;

– přijala
 nabídku na  pozemek v  kú Smrkovice předloženou 

Zemědělským družstvem Selibov s nabídkovou cenou 
za 715 m2 celkem 5.000,- Kč

 a doporučuje
 zastupitelstvu města prodej předmětného pozemku 

za tuto cenu ke schválení

PODĚKOVÁNÍ
SPONZORŮM OHŇOSTROJE 2017,

kteří kompletně uhradili náklady  
na jeho uskutečnění.

Foto: J. Kvasnovský

Od měsíce února budou na dvou pracovištích měst-
ského úřadu instalovány platební terminály. Jedná se 
o pokladnu o.s. Technické služby p. Šromová a pokladnu 
finančního odboru městského úřadu, p. Tomšovicová.

Na těchto pracovištích bude možné uhradit platební kartou 
všechny platby pro město Protivín.

Vzhledem k tomu, že od letošního února bude v Protivíně 
uzavřena pobočka České spořitelny a.s., bude i na pracovištích 

Platby na pracovištích Městského úřadu Protivín

městského úřadu omezen hotovostní styk. Prosíme proto 
občany, aby pokud možno své platby prováděli bezhotovostně 
převodem z účtu, nebo pomocí platební karty.

Děkujeme za pochopení.

Jaroslava Říhová,
vedoucí finančního odboru
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Nebezpečné předjíždění
 Druhý prosincový den odpoledne jela 

řidička s osobním automobilem Ško-
da Fabia od Písku na Protivín, když 
jí u Myšence začal kdosi předjíždět. 
Neměl však takový rozhled a vzdá-
lenost, aby se mohl bezpečně zařadit 
před předjížděnou Fabii a došlo 
ke střetu mezi vozidly a následně také 
s dalším automobilem, který jel za ni-
mi. Řidič vozidla, který nebezpečně 
předjížděl, z místa dopravní nehody 
ujel, aniž by cokoli řešil. Případ řešili 
písečtí dopravní policisté, po zpraco-
vání případ předali správnímu orgánu.

Chtěl další alkohol
 Protivínští policisté řešili od neděle 

18. prosince 2016 odpoledne případ 
výtržnictví v jednom z místních 
barů. Mladý cizinec (1988) se 
v odpoledních hodinách dožadoval 
v podniku nalití alkoholu, vzhledem 
k tomu, že již byl dosti podnapilý, 
barman mu další pivo odmítl podat. 
Jiný z hostů mladíka vyvedl ven 
z baru, ten se ale rozčílil a chtěl zpět, 
dokonce vytáhl nůž a mával s ním 
kolem sebe. Hosté se stačili před 
agresorem zavřít vevnitř baru, on 
ještě bušil na dveře a po neúspěchu 
odešel pryč. Stačil ještě před podni-
kem poškodit reklamní tabuli.

 Policisté pár minut po oznámení 
události muže zadrželi a umísti-
li do policejní cely, případ řešili 
ve zkráceném přípravném trestním 
řízení pro podezření ze spáchání 
trestného činu výtržnictví.

Srážka se zvěří
 Během prosince řešili policisté 

na Písecku několik dopravních 
nehod se zvěří. Dne 23. prosince 
po sedmnácté hodině vyjížděli také 
k Protivínu, kde na silnici I/20 vběh-
la do jízdní dráhy srna. Řidič osob-
ního automobilu značky Peugeot již 
nestačil na situaci zareagovat a došlo 
ke střetu a usmrcení zvířete.

Sousedská rozepře
 Poslední den letošního roku řešili 

protivínští policisté konflikt mezi 
sousedy, kdy měla v podvečer sou-
sedka vytýkat sousedovi jeho rušné 
a hlasité pozdní návraty do místa 
bydliště. Muž měl situaci vyřešit tím, 
že jí uštědřil facku. Policisté případ 
zpracovali jako přestupek proti veřej-
nému pořádku a oznámili věc správ-
nímu orgánu k dalšímu projednání.

1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontrolu 
usnesení ze zasedání ZM konaného dne 20. 9. 
2016.

2.1. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej 
pozemků p. č. 944/1, ost. plocha, jiná plocha 
o vým. 76 m2, p. č. 944/2, ost. plocha, jiná plo-
cha o vým. 145 m2, p. č. 944/3, ost. plocha, jiná 
plocha o vým. 66 m2 a p. č. 944/4, ost. plocha, 
jiná plocha o vým. 167 m2, vše v kú Protivín.

2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
části pozemku p.  č. 192/46, ost. plocha, ost. 
komunikace o  vým. cca 12 m2 v  kú Myšenec 
na umístění trafostanice za cenu 500,- Kč/m2.

2.3. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej 
části pozemku p. č. 879, ost. plocha, jiná plocha 
v kú Milenovice.

2.4. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej 
části pozemku p. č. 832/2, ost. plocha, jiná plocha 
v kú Krč u Protivína.

2.5. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej 
pozemku p. č. 1128/47, ost. plocha, neplodná 
půda o vým. 377 m2 v kú Protivín a pověřuje 
starostu města podpisem kupní smlouvy.

2.6. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej pozemků p. č. 192/2, orná půda o vým.  
9 m2 a p. č. 1482/2, ost. plocha, ost. komunikace 
o vým. 24 m2, vše v kú Selibov za 50.000,- Kč/m2.

2.7. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje příspě-
vek na činnost SDH Milenovice ve výši 50.000,- Kč 
na pořádání novoročního koncertu skupiny ABBA 
REVIVAL ve výši 50.000,- Kč.

2.8. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje po-
skytnutí návratné finanční výpomoci 2. MŠ 
Protivín na předfinancování mzdových nákladů 
na  „Chůvu“ do  třídy s  2letými dětmi ve  výši 
100.000,- Kč.

2.9. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje cenu 
vodného a stočného na rok 2017 dle předložené 
kalkulace.

2.10. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje odpis 
nevymahatelného dluhu firmy Cobra plus a.s.,  
IČ: 45278610 ve výši 28.005,- Kč.

2.11. Zastupitelstvo města Protivín bere na vědomí 
výpočet pohyblivé části poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Výše poplatku v příloze vyhlášky č. 1/2016 se 
nemění.

2.12. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje roz-
počtové opatření č. 4 v předloženém znění.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM PROTIVÍN
KONANÉHO DNE 20. PROSINCE 2016

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

2.14. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje rozpočet 
města Protivín na rok 2017 s těmito závaznými 
ukazateli:

Příjmy celkem.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139 009 800 Kč
–  daňové příjmy . . . . . . . . . . . 63 870 000
–  dotace . . . . . . . . . . . . . . . . 35 989 200
–  místní a správní poplatky  . . . . . 9 735 000
–  příjmy z vlastní činnosti.  .  .  .  .  .  29 415 600

Neinvestiční výdaje celkem . . .82 283 000 Kč
– příspěvky PO . . . . . . . . . . . . 14 650 000
– správa majetku.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 718 000
– výstavba, ŽP, kronika . . . . . . . . 1 590 000
– zastupitelstvo obce . . . . . . . . . 1 400 000
– veřejná správa, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 040 000
– občanské záležitosti, rozhlas, IC . . 2 675 000
– MP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 000
– hasiči.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 060 000
– o.s. DPS . . . . . . . . . . . . . . . . 1 750 000
– o.s. TS byty, teplo . . . . . . . . 12 510 000
  TS  . . . . . . . . . . . . . 20 190 000

Investice celkem . . . . . . . . . .88 850 000 Kč
– úprava budovy radnice . . . . . . . 2 500 000
– rekonstrukce čp. 21 – levá část . . 1 800 000
– 5. pavilon 2. MŠ  . . . . . . . . . . . . 900 000
– modernizace hasičské zbrojnice.  13 500 000
– signalizace výjezdu hasičů . . . . . . 550 000
– požární cisterna . . . . . . . . . . . 8 000 000
– požární auta  . . . . . . . . . . . . . 2 700 000
– odkanalizování Myšence . . . . . 17 500 000
– vodovod Myšenec . . . . . . . . . . 2 200 000
– průtah městem  . . . . . . . . . . 27 000 000
– vodovod, kanalizace Fučíkova . . . 5 600 000
– úprava hospodářského dvora 2. MŠ 1 200 000
– o.s. TS – garsonky DPS . . . . . . . 2 800 000
– smuteční obřadní síň  . . . . . . . . 2 600 000

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje pravomoc RM 
provádět změny rozpočtu:

– neinvestiční výdaje
 do 100 000 Kč v jednotlivém případě

– investiční výdaje 
 do 500 000 Kč v jednotlivém případě.

Změny rozpočtu nad uvedený limit a všechny změny 
rozpočtu schválené RM budou předloženy následně 
na nejbližší zasedání ZM.
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Finanční úřad pro Jihočeský kraj  
Č. Budějovice
Územní pracoviště v Písku
Oddělení majetkových daní
Nábřeží 1. máje 2259, 397 01 Písek
Tel.: 382 750 111
E-mail: podatelna2208@fs.mfcr.cz

Nabídka nové služby  
pro poplatníky  

daně z nemovitých věcí

Od zdaňovacího období roku 2017 
Finanční správa České republiky umož-
ní poplatníkům daně z nemovitých věcí 
využít nové služby spočívající v zasílání 
údajů pro placení daně z  nemovitých 
věcí prostřednictvím e-mailu.

Poplatníkům s touto zřízenou službou 
zašle správce daně před splatností první 

FINANČNÍ ÚŘAD

splátky daně místo složenky k úhradě da-
ně každý rok informaci s údaji pro placení 
daně na jimi určenou e-mailovou adresu, 
tj. údaji o výši stanovené daně, nedoplatku 
nebo přeplatku, údaji pro placení daně 
včetně QR kódu, umožňujícího platbu 
prostřednictvím internetového bankov-
nictví i  mobilních platebních aplikací. 
V případě, že opomenete uhradit daň včas, 
zašle správce daně na  e-mail následně 
vyrozumění o nedoplatku. Údaje pro pla-
cení daně z nemovitých věcí Vám budou 
automaticky zasílány e-mailem i v násle-
dujících zdaňovacích obdobích.

Pro zřízení služby od roku 2017 za-
šlete, případně doručte nejlépe do kon-
ce měsíce ledna, nejpozději do  15. 
března 2017 vyplněnou a vlastnoručně 
podepsanou žádost v příloze na územní 
pracoviště, na němž máte uložen svůj 
spis k dani z nemovitých věcí.

Poplatník daně s  trvalým pobytem 
v obci zašle, případně doručí vyplněnou 
a  vlastnoručně podepsanou žádost 
na adresu:
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště v Písku
Nábřeží 1. máje 2259
397 01 Písek

Nově zřizovaná služba je elektronickou 
náhradou za každoročně zasílané složenky 
pro placení daně a  není určena práv-
nickým osobám se zřízenou datovou 
schránkou, kterým správce daně zasílá 
podrobnou informaci pro placení daně 
do  datové schránky, ani poplatníkům, 
kteří platí daň prostřednictvím SIPO, 
jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.

Bližší informace o  poskytované 
službě (vč. formuláře žádosti) nalezne-
te na  www.muprotivin.cz nebo přímo 
na FÚ.

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do únorových
„Protivínských listů“  

je 6. února 2017
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 20. 2. 2017 

Základem příjmové části je předpoklad daňo-
vých příjmů vycházející z návrhu státního rozpočtu. 
Celkové daňové příjmy včetně místních a správních 
poplatků a výnosů z loterií jsou navrhovány v částce 
71 615 000 Kč, což je o 3 125 000 Kč víc než v loňském 
roce. U vlastních příjmů došlo k výraznějšímu navý-
šení pouze u  nájmu vodohospodářského majetku 
a to o 1 248 288 Kč. V tomto případě se jedná o zvý-
šení nájemného z vodohospodářského majetku. Toto 
navýšení je v souladu se schváleným dokumentem 
o obnově vodohospodářského majetku, který město 
přijalo. Jedná se o nutnou podmínku pro poskytnutí 
dotace na  obnovu vodohospodářského majetku. 
Ostatní běžné příjmy jsou zhruba na  úrovni roku 
2015.
Celkové příjmy rozpočtu na  rok 2017 jsou 
139 009 800 Kč.

Výdaje zahrnují především běžné výdaje na pro-
voz školských zařízení, kultury, sociálních služeb, 
sportovních a zájmových organizací, úřadu, městské 
policie a celé obce spravované os. Technické služby. 
Běžné výdaje jsou navrhovány ve výši 73 798 000 Kč, 
investiční výdaje ve výši 44 300 000 Kč.

Do rozpočtu na rok 2017 jsou převedeny akce, 
které byly v minulém rozpočtu, ale jejich realizace se 
přesouvá na příští rok. Jedná se zejména o odkanali-
zování Myšence v částce 17,5 mil. Kč a nákup cisterny 
a aut pro hasiče v Protivíně, Krči, Záboří a Milenovi-
cích celkem za  10,8 mil. Kč. Dále je rozpočtována 
modernizace hasičské zbrojnice za  13,5 mil. Kč. 
Na všechny výše uvedené akce jsou zajištěny dotace.

Dále bude pokračovat modernizace DPS – dal-
ších 7 bytů – v celkové částce 2,8 mil. Kč, průběžné 
modernizace bytů dle potřeb – zejména při novém 
pronájmu. V příštím roce proběhne 1. a 2. etapa re-
konstrukce průtahu městem od náměstí na křižovatku 
s ulicí Marty Krásové (Anenské náměstí). Město bude 
budovat parkoviště, chodníky, VO, vodovod a kana-
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lizaci. Celkové výdaje na  tuto akci předpokládáme 
27 mil. Kč. Jelikož nejsou na tyto akce žádné dotační 
tituly, bude město hradit náklady části stavby spolu 
s kanalizací Myšenec z úvěru. Z vlastních prostředků 
jsou dále naplánovány tyto investiční akce.

Vodovod a  kanalizace Fučíkova – Ve Školce 
(část) ve  výši 5,6 mil. Kč, úprava hospodářského 
dvora u 2. MŠ ve výši 1,2 mil.Kč, vodovod Myšenec 
2,2 mil.Kč, rekonstrukce čp. 21 – levá část (ÚP, MP) 
za 1,8 mil. Kč, úprava hlavní budovy radnice, vnitřní 
vybavení v částce 2,5 mil. Kč, signalizační zařízení 
výjezdu hasičů za 550 tis. Kč, modernizace smuteční 
obřadní síně za 2,5 mil. Kč, oprava kabin na hřišti 
za 1,2 mil. Kč.
Neinvestiční výdaje jsou rozpočtovány ve  výši 
88 850 000 Kč.
Investiční výdaje jsou rozpočtovány ve  výši 
82 283 000 Kč.
Celkové výdaje rozpočtu na  rok 2017 jsou 
171 133 000 Kč.
Schodek hospodaření je 32 123 200 Kč.

Schodek hospodaření bude financován z dlou-
hodobého úvěru ve  výši 25 mil. Kč a  zůstatku 
z minulých let.

Nákup požárních aut, cisterny a  modernizace 
hasičské zbrojnice budou v průběhu roku financo-
vány z krátkodobých úvěrů, po přijetí dotace budou 
tyto úvěry jednorázově splaceny.

Zůstatek na  účtech města k  31. 12. 2016 je 
17 286 770 Kč s tím, že do konce roku nebyly městu 
proplaceny dotace na kontejnery na tříděný odpad 
a zateplení školní jídelny v částce cca 2 900 000 Kč. 
O  tuto částku budou po  přijetí dotace navýšeny 
příjmy roku 2017.

Rozpočet na  rok 2017 byl schválen ZM dne  
20. 12. 2016.

Jaroslava Říhová,
vedoucí finančního odboru

Platba poplatku za odpady pro rok 2017 bude zahá-
jena v měsíci únoru.

Poplatek je možné jako každý rok platit jednou 
platbou do 31. března, nebo ve dvou stejných splátkách. 
Druhá splátka je splatná nejpozději do konce měsíce září.

Výše poplatku zůstává stejná, tj. 600 Kč.
Výběr poplatku bude prováděn opět ve stejných 

dnech a hodinách:
pondělí od 7.00 do11.00 a od 12.00 do 17.00 hod.
úterý od 7.00 do11.00 a od 12.00 do 14.30 hod.
středa od 7.00 do 11.00 a od 12.00 do 14.30 hod.

Poplatek je možné zaplatit také v centrální pokladně 
finančního odboru, Masarykovo náměstí 21.

Tato pokladna má ve středu úřední hodiny do 17 
hodin.

J. Šromová,
Organizační složka TS Protivín

Platba poplatku  
za odpady

Podrobné informace o připravované 
rekonstrukci průtahu městem Protivín 
budou pro občany zveřejněny v únoro-
vém vydání Protivínských listů.



PROTIVÍNSKÉ LISTY 6. stránka

ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍN NA ROK 2017
ORJ Název ORJ Organizace Název org. Sekce RN

PŘÍJMY
1111 daň z příjmu FO ze záv. činnosti 1 – 4 14 000 000,00
1112 daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti 1 – 4 320 000,00
1113 daň z příjmů FO z kapital. výnosů 1 – 4 1 250 000,00
1121 daň z příjmů právnických osob 1 – 4 14 160 000,00
1122 daň z příjmů právnických osob za obce 1 – 4 2 000 000,00
1211 daň z přidané hodnoty 1 – 4 28 140 000,00
1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1 – 4 10 000,00
1340 poplatek za shromažďování,likvidaci odpadu 1 – 4 2 900 000,00
1341 poplatek ze psů 1 – 4 130 000,00
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1 – 4 30 000,00
1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 – 4 15 000,00
1351 Odvod z loterií a podobných her 1 – 4 150 000,00
1355 výnos  z provozu VHP 1 – 4 6 000 000,00
1361 správní poplatky 1 – 4 500 000,00
1511 daň z nemovitostí 1 – 4 4 000 000,00
2031 příjmy z lesů 1 – 4 10 000,00
2092 příjmy z reklamy 1 – 4 500 000,00
2111 příjmy za dodané služby – nebytovky 1 – 4 50 000,00
2112 příjmy z prodeje zboží 1 – 4 90 000,00
2131 příjmy z pronájmu pozemků 1 – 4 700 000,00
2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1 – 4 700 000,00
2141 příjmy z úroků z účtů 1 – 4 5 000,00
2200 ČEZ, reklama, příspěvky 1 – 4 600 000,00
2212 pokuty a jiné sankční platby 1 – 4 10 000,00
2460 splátky půjček od obyvatelstva 1 – 4 50 000,00
3091 pronájem vodohospodářského majetku 1 – 4 8 496 600,00
3111 příjmy z prodeje pozemků 1 – 4 200 000,00
4037 příjmy ze vstupného 1 – 4 300 000,00
4112 souhrnný finanční vztah se SR 1 – 4 2 876 200,00
4134 převody z účtů – SF 1 – 4 300 000,00
4222 dotace JČ kraj – dětské zdravotní středisko 1 – 4 180 000,00
4222 dotace JČ kraj – kanalizace Myšenec 1 – 4 708 000,00
4216 dotace SR kanalizace Myšenec 1 – 4 6 585 000,00
4222 dotace JČ kraj – hasiči – auta 1 – 4 1 300 000,00
4216 dotace SR – hasiči – auta 1 – 4 8 300 000,00
4213 dotace hasiči – zbrojnice 1 – 4 12 540 000,00
4116 dotace ÚP – nezaměstnaní 1 – 4 2 600 000,00
4116 dotace – sociální služby DPS 1 – 4 600 000,00
4351 pečovatelská služba 1 – 4 200 000,00
5000 domovní a bytová správa 1 – 4 8 800 000,00
5500 tepelné hospodářství celkem 1 – 4 7 345 000,00
6000 technické služby – správa 1 – 4 10 000,00
6030 technické služby – odpady 1 – 4 900 000,00
6050 technické služby – doprava 1 – 4 200 000,00
6070 technické služby – hřbitovy 1 – 4 200 000,00
6080 technické služby – plakátování 1 – 4 40 000,00
6171 místní správa – úřad 1 – 4 9 000,00

Příjmy celkem 139 009 800,00
VÝDAJE

1 příspěvky organizacím 301 1. Mateřská škola Protivín 5 – 6 800 000,00
1 příspěvky organizacím 302 2. Mateřská škola Protivín 5 – 6 800 000,00
1 příspěvky organizacím 304 Mateřská škola Krč 5 – 6 600 000,00
1 příspěvky organizacím 305 Základni škola Protivín 5 – 6 4 300 000,00
1 příspěvky organizacím 310 Městské kulturní středisko Protivín 5 – 6 6 000 000,00
1 příspěvky organizacím 3419 příspěvky sportovním organizacím 5 – 6 700 000,00
1 příspěvky organizacím 3421 příspěvky neziskovým organizacím 5 – 6 500 000,00
1 příspěvky organizacím 3669 příspěvky sdružením obcí 5 – 6 150 000,00
1 příspěvky organizacím,SF 23610 sociální fond 5 – 6 400 000,00

Výdaje 1 příspěvky organizacím 14 250 000,00
8 správa domů a bytů 5000 domovní a bytová správa 5 – 6 4 600 000,00
8 správa domů a bytů 5121 DBS čp. 21 DPS 5 – 6 2 800 000,00

Výdaje 8 správa domů a bytů 7 400 000,00
9 výroba tepla 5100 DBS kotelna Komenského 5 – 6 2 700 000,00
9 výroba tepla 5110 DBS kotelna čp. 23 5 – 6 1 800 000,00
9 výroba tepla 5120 DBS kotelna 631 5 – 6 2 500 000,00
9 výroba tepla 5130 DBS kotelna 891 5 – 6 260 000,00
9 výroba tepla 5140 DBS kotelna 892 5 – 6 200 000,00
9 výroba tepla 5160 DBS kotelna 202 5 – 6 80 000,00
9 výroba tepla 5170 DBS kotelna čp. 258 5 – 6 120 000,00
9 výroba tepla 5180 DBS kotelna čp. 19 5 – 6 50 000,00
9 výroba tepla 5200 DBS kotelna čp. 911 5 – 6 90 000,00
9 výroba tepla 5210 DBS kotelna čp. 912 5 – 6 110 000,00

Výdaje 9 výroba tepla 7 910 000,00
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10 technické služby 6000 technické služby – správa 5 – 6 2 300 000,00
10 technické služby 6010 technické služby – zimní údržba komunikací 5 – 6 450 000,00
10 technické služby 6011 technické služby – čištění města 5 – 6 600 000,00
10 technické služby 6020 technické služby – veřejná zeleň 5 – 6 1 900 000,00
10 technické služby 6030 technické služby – odpady 5 – 6 6 500 000,00
10 technické služby 6050 technické služby – doprava 5 – 6 300 000,00
10 technické služby 6070 technické služby – hřbitovy 5 – 6 3 000 000,00
10 technické služby 6080 technické služby – plakátování 5 – 6 70 000,00
10 technické služby 6090 technické služby – veřejné osvětlení 5 – 6 2 700 000,00
10 technické služby 6100 technické služby – běžná údržba komunikací 5 – 6 4 000 000,00
10 technické služby 6110 technické služby – výzdoba města 5 – 6 350 000,00
10 technické služby 6130 technické služby – kanalizace 5 – 6 300 000,00
10 technické služby 6150 technické služby – dětská hřiště, sportoviště 5 – 6 300 000,00
10 technické služby 6170 technické služby – veřejné studny 5 – 6 20 000,00

Výdaje 10 technické služby 22 790 000,00
11 správa majetku 3341 rozhlasové a televizní poplatky 5 – 6 18 000,00
11 správa majetku 3639 opravy a údržba majetku obce, radnice – jinde nezařazené 5 – 6 3 500 000,00
11 správa majetku 5362 majetkové daně 5 – 6 100 000,00
11 správa majetku 6131 výkupy pozemků 5 – 6 300 000,00
11 správa majetku 6172 konzult. poradenské a právní služby – majetek 5 – 6 1 000 000,00
11 správa majetku 6320 pojištění majetku 5 – 6 800 000,00

Výdaje 11 správa majetku 5 718 000,00
12 výstavba města 2041 muzeum 5 – 6 50 000,00
12 výstavba města 2210 úprava hlavní budovy  radnice – vnitřní vybavení 5 – 6 2 500 000,00
12 výstavba města 2249 rekonstrukce čp. 21 – levá část MP, ÚP 5 – 6 1 800 000,00
12 výstavba města 2228 rekonstrukce 5. pavilonu 2.MŠ – zdravotní středisko vnitřní část 5 – 6 900 000,00
12 výstavba města 2252 modernizace hasičské zbrojnice 5 – 6 13 500 000,00
12 výstavba města 2251 signalizace výjezdu hasičů 5 – 6 550 000,00
12 výstavba města 5512 požární cisterna 5 – 6 8 000 000,00
12 výstavba města 2253 požární auta Záboří, Krč, Milenovice 5 – 6 2 700 000,00
12 výstavba města 2173 odkanalizování Myšenec 5 – 6 17 500 000,00 
12 výstavba města 2248 vodovod Myšenec 5 – 6 2 200 000,00 
12 výstavba města 2231 vodovod Mírová, Jiráskova 5 – 6 7 000 000,00 
12 výstavba města 2231 kanalizace Mírová, Jiráskova 5 – 6 7 000 000,00 
12 výstavba města 2231 chodníky, parkoviště Mírová, Jiráskova 5 – 6 11 000 000,00 
12 výstavba města 2231 VO Mírová, Jiráskova 5 – 6 2 000 000,00 
12 výstavba města 2250 kanalizace, vodovod Fučíkova, Ve Školce 5 – 6 5 600 000,00 
12 výstavba města 2247 Úprava hospod.dvora 2. MŠ 5 – 6 1 200 000,00 
12 výstavba města 5272 krizové řízení 5 – 6 50 000,00
12 výstavba města 6126 projektová a inženýrská činnost 5 – 6 1 200 000,00

Výdaje 12 výstavba města celkem 84 750 000,00
Výdaje 13 kronika města 3319 kronika 5 – 6 50 000,00

14 životní prostředí 4101 Naučné, stezky, aleje 5 – 6 40 000,00
14 životní prostředí 4107 Údržba významných stromů 5 – 6 200 000,00

Výdaje 14 životní prostředí celkem 240 000,00
Výdaje 15 zastupitelstvo obce 6112 zastupitelstvo obce 5 – 6 1 400 000,00
Výdaje 16 správa úřadu, 6171 místní správa – úřad 5 – 6 1 650 000,00
Výdaje 17 pečovatelská služba 4351 pečovatelská služba 5 – 6 1 750 000,00
Výdaje 19 IC, kaplanka 4037 Kaplanka 5 – 6 1 400 000,00

20 výpoč. kancel. technika,telekom. 2090 výpočetní  a kancelářská technika 5 – 6 400 000,00
20 výpoč.,kancel. technika,telekom. 6173 opravy a údržba výp. a kancelářské techniky 5 – 6 350 000,00
20 výpoč.,kancel. technika,telekom. 6174 software – nákup, údržba 5 – 6 400 000,00
20 výpoč.,kancel. technika,telekom. 6175 telekomunikační služby úřad 5 – 6 300 000,00

Výdaje 20 výpoč., kancel. technika,telekom. celkem 1 450 000,00
Výdaje 21 městská policie 5311 městská policie 5 – 6 700 000,00
Výdaje 22 hasiči celkem 5512 hasiči celkem 5 – 6 1 060 000,00

23 MÚ- ostatní výdaje 5141 úroky z půjček 5 – 6 350 000,00
23 MÚ-ostatní výdaje 6176 mzdy, SP, ZP úřad 5 – 6 11 900 000,00
23 MÚ-ostatní výdaje 6177 školení a vzdělávání 5 – 6 150 000,00
23 MÚ-ostatní výdaje 6178 cestovné 5 – 6 20 000,00
23 MÚ-ostatní výdaje 6179 ostatní pojištění a odvody za zaměstnance 5 – 6 80 000,00
23 MÚ-ostatní výdaje 6181 právní služby 5 – 6 140 000,00
23 MÚ-ostatní výdaje 6399 daň z příjmu, DPH 5 – 6 4 000 000,00
23 MÚ-ostatní výdaje 5345 převody vlastním účtům SF 5 – 6 300 000,00

Výdaje 23 MÚ-ostatní výdaje 16 940 000,00
Výdaje 24 občanské záležitosti 3339 občanské záležitosti 5 – 6 50 000,00
Výdaje 25 městský rozhlas 3342 údržba rozhlasu 5 – 6 25 000,00

Výdaje 333 občanské záležitosti, městské akce 3330 městské akce, propagace 5 – 6 1 200 000,00
Celkem Výdaje 170 733 000,00
Příjmy celkem 139 009 800,00

Celkem Saldo (P-V) -31 723 200,00
Financování 8115 použití zůstatku prostředků  minulých let 8 10 386 824,00

8113 krátkodobé půjčky – hasičská technika, zbrojnice 8 25 000 000,00
8123 dlouhodobé půjčky – infrastruktura 8 25 000 000,00
8124 splátky dlouhodobých půjček 8 3 663 624,00
8114 splátky krátkodobých půjček 8 25 000 000,00

Zpracovala: Jaroslava Říhová, vedoucí finančního odboru MÚ Protivín
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Od roku 2006 patří v Protivíně neodmyslitelně k adventní době koncert Rybovy vánoční 
mše. O tradiční provedení se vždy postarají Písecký komorní orchestr a pěvecký sbor  
SONITUS Písek. Kostel sv. Alžběty je vždy zaplněn do posledního místa. 
Městské kulturní středisko Protivín děkuje za vstřícný postoj ing. Janu Mičánkovi,  
administrátorovi Římsko-katolické farnosti Protivín.

Vzhledem k zájmu čtenářů prodlužujeme výprodej vyřazených knih v rámci 
výpůjční doby. 
Tituly jsou průběžně doplňovány.

Pavla Lišková, knihovnice

Po Vánocích jsme se v MŠ Krč všichni 
sešli v dobré náladě a plni zážitků z pro-
žitých svátků. Příroda nám hned nadělila 
pěkné zimní počasí, a tak jsme na školní 
zahradě postavili sněhuláky, upekli sněho-
vé bábovky a objevil se i sněhový ježek! 

Zimní radovánky v MŠ Krč

Nezapomněli jsme ani na ptáčky – už mají 
krmítko plné slunečnicových semínek. 
Konečně bylo sněhu tolik, že jsme mohli 
vyrazit sáňkovat a kopec za Krčí byl jen náš!

Děti a paní učitelky MŠ Krč

Konečně můžeme sáňkovat!

Dne  2.  prosince  2016  se  tradičně 
vydala  andělská  výprava  vedená  paní 
Květou Vejvalkovou za nemocnými dětmi 
do FN v Praze Motole na oddělení dětské 
hematologie a onkologie. Doprovod tvořili 
pan Petr Suchomel, který tradičně zajistil 
dopravu, paní učitelky Tamara Vojtěchová 
a Zdena Bízková, pan Josef Květoň, Jaroslava 
Zemanová a Ivana Vazačová.

Díky všem štědrým dárcům jsme společ-
ně potěšili malé pacienty a jejich přítomným 
rodičům jsme mohli dát najevo upřímnou 
podporu, kterou všichni velmi potřebují. 
Přesto, že předání dárků probíhá s ohledem 
na zdravotní stav dětí tak, abychom nebyli 
na pokojích příliš dlouho, dají se s námi 
obvykle přítomní rodiče do hovoru a svěří se 
se svým trápením. Při tom se dozvíme, jaké 
starosti má třeba maminka samoživitelka, 
která chce být oporou vážně nemocnému 
dítěti hospitalizovanému na onkologii v Praze 
a zároveň být také maminkou pro ostatní své 
zdravé dítě nebo děti doma, někde na malém 
městě ve východních Čechách. Svěří se vám 
tatínek nemocného kluka, který si nemůže 
dovolit přijít o práci, že každý den dojíždí 
po D1 200 km, zatímco se jeho žena stará 
o pár týdnů starého dalšího syna. Svěřují 
se, odkud jsou, jakou jejich děti podstoupily 
léčbu a po kolikáté už jsou hospitalizované. 
Jedno mají společné, díky nemoci se jim 
obrátily životy na ruby a velmi potřebují 
podporu, která se jim dostala za aktivního 
přispění těchto dárců: ing. Václav Hoch – 
MO Protivín, ing. Michal Voldřich – pivovar 
Protivín,Vlastimil Pártl – zemní práce, Filip 
Stinka, Pavel Veselý – pneuservis, Jaroslav 
Řehoř – stavebniny, Eva a Zbyněk Jelínkovi, 
Martina Krahulcová, Vlastimil Texler, Micha-
ela Hladká, Kateřina Večeřová, Stanex CZ 
s.r.o., manželé Vazačovi, Jaroslava Zemano-
vá, Petr Chudomel s rodinou, Jana Horaž-
ďovská, Soňa Nedorostová, paní Frnochová, 
paní Šálková, Marcela Dubská,Veronika 
a Matěj Vlčkovi,Věrka Marková, rodina 
Stinkových, ALU-Plast s.r.o., Kaplice, Petra 
Trubková,VENT Písek, Petr Hrubant, Tere-
za Texlerová, Renata Brázdová, Soukromá 
zemědělská farma Dagmar Němcová Kučeř, 
PROGRESS sportswear, s.r.o., Lucie Suchá, 
Vlasta Vajďáková, Renata Vohradská, Arnošt 
Mareš, Klára Kubátová, Helena Pešková, 
Hana Keclíková, Petra Štědroňská, Ivana 
Novotná, Majda Kolaříková, Jitka Kutišová, 
Božena Nováková, Eliška Štrbíková, Jaro-
slava Malá, rodina Misturových, Iva Veselá, 
BZK PLUS PLASTY s.r.o., Karel Buček, 
Ivana Krahulcová, Helena Štosová, Hana 
Hroncová, Tomáš Procházka – Písek, Lucie 
Kalinová, Iveta Mrvíková, Petra Keclíková, 
Vlasové studio Liběny Michalcové – Písek, 
Josef Květoň, ZŠ Protivín, děti z církve  
CASD – Pastelka, Martina Lackovičová, 
Hotel U Kapličky Písek, Jana Hanzlíková, 
Fürstovi, Mirka Kačenová, Sobkovčíkovi, 
Park Cafe 67 – Písek.

Děkujeme všem jmenovaným sponzorům 
a dárcům, děkujeme těm, kteří přispěli a ze 
skromnosti neuvedli své jméno.

Vám všem přejeme do nového roku pevné 
zdraví a zachovejte nám i nadále svou přízeň!

I.V.

Nadělování  
v Motole
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RADA MĚSTA ZASEDALA

Již celý rok, od 1. 1. 2016, probíhá na Pí-
secku projekt na podporu vzdělávání s ná-
zvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
(MAP). Zpracování místních akčních plánů 
vzdělávání probíhá i na ostatních územích 
České republiky a  je prioritně zaměřeno 
na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělá-
vání žáků a dětí do 15 let. Zahrnuje oblasti 
včasné péče, předškolního a  základního 
vzdělávání, zájmového a  neformálního 
vzdělávání.

Svazek obcí regionu Písecko se jako 
nositel tohoto projektu aktivně podílí 
na  zlepšení kvality vzdělávání na  Písec-
ku, podporuje vzájemnou komunikaci 
a  spolupráci nejen škol, ale i  organizací 
z oblasti zájmového a neformálního vzdě-
lávání. Na  společných setkáních si jejich 
zástupci vyměňují zkušenosti, společně 
se informují, motivují, vzdělávají a plánují 
budoucí aktivity.

Od  začátku roku 2016 na  Písecku 
proběhlo v  rámci MAP patnáct vzdělá-
vacích akcí pro pracovníky základních 
a  mateřských škol, dvacet jedna jednání 
diskusních skupin zástupců mateřských 
a základních škol, zřizovatelů škol a škol-
ských zařízení a  organizací zájmového 

PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE  
VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK“

a neformálního vzdělávání. Byla schválena 
vize rozvoje školství na Písecku a tzv. Stra-
tegický rámec MAP, který stanoví hlavní 
oblasti ve vzdělávání, kterými je třeba se 
na Písecku věnovat.

Výstupem projektu bude strategický 
dokument pro oblast vzdělávání s Akčním 
plánem na školní rok 2017/2018, kde bu-
dou uvedeny záměry vzdělávacích organi-
zací na tento školní rok a který pomůže jak 
koordinaci jednotlivých záměrů a aktivit, 
tak přístupu k jejich finanční podpoře.

„Komunikace mezi organizacemi, které 
ovlivňují vzdělávání na Písecku, je důležitá 
pro vyvolání diskuze o změnách ve školství 
a o stanovení společných priorit a projektů 
na další roky. Děkujeme tímto všem, kteří 
se aktivně zapojují do  přípravy aktivit 
na  zlepšení kvality vzdělávání. A  zveme 
další zájemce, aby do  místního akčního 
plánování zapojili. Mohou se účastnit 
jednání diskusních skupin, nebo se svými 
náměty či připomínkami kontaktovat reali-
zační tým projektu“ řekla Taťána Mládková, 
manažerka projektu MAP.

Všechny potřebné informace jsou do-
stupné na www.sorp.cz/projekty.

Rok podpory vzdělávání na Písecku

Máme nejširší pobočkovou síť v ČR, 
přesto však nemůžeme být všude. Sna-
žíme se přizpůsobovat našim klientům 
a mít pobočky tam, kde je klienti nejvíce 
využijí. Chod poboček proto pečlivě 
sledujeme a podle míry jejich využití 
je přemísťujeme, otevíráme na nových 
místech, případně uzavíráme. V této 
souvislosti jsme po detailní analýze 
dospěli k rozhodnutí, že 31.  ledna 
2017 ukončíme provoz naší pobočky 
v Protivíně.

Tím, jak se mění rytmus života měst 
a obcí, využívají klienti některé poboč-
ky stále méně (například v centrech 
menších měst), zatímco v jiných loka-
litách, kde by je využilo velké množství 
lidí (typicky třeba nákupní centra), je 
poboček nedostatek. Od toho se odví-
její i rozhodnutí o přesouvání poboček 
z méně využívaných lokalit do oblastí 
s hustším provozem.

Klienty budeme o připravovaných 
změnách pochopitelně s předstihem 

Ukončení provozu pobočky  
České spořitelny v Protivíně

informovat. Čísla účtů, ani nastavení 
jejich dalších produktů se jim nijak 
nezmění. V Protivíně bude nadále kli-
entům k dispozici 24 hodin denně náš 
bankomat, který umožňuje vedle výběru 
hotovosti například zadání jednorá-
zového i trvalého platebního příkazu, 
zaplacení složenky, dobití kreditu mo-
bilního telefonu, změnu PIN kódu nebo 
zobrazení limitů karty. Dále nabízíme 
řadu alternativních cest k obsluze účtu 
(bankomat, elektronické bankovnictví 
SERVIS 24 internet/telefon/mobil 
s nepřetržitým provozem), kompletní 
obsluhu klientských účtů a dalších ban-
kovních produktů zajistí také kterákoli 
jiná naše pobočka. Nejblíže Protivínu je 
naše pobočka ve Vodňanech, v okruhu 
20 km máme i další dvě pobočky, a to 
v Písku a Týně na Vltavou, které mají 
delší otevírací dobu a nabízejí komplet-
ní bankovní servis.

Děkujeme za pochopení.
Česká spořitelna

– souhlasí
 s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi DSO Blanicko – 

– Otavského regionu a městem Protivín na vypůjčení 
drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 
65.970,- Kč

– byla seznámena
 se zápisy z jednání likvidační komise ve dnech 9. 12. 

a 29. 12. 2016
– schvaluje
 nabídku výkonu funkce technického dozoru staveb-

níka na akci „Obnovený vodovodní řad – Vodovodní 
řad – Myšenec (objekt SO06 obnovený vodovod)“ se 
společností MZ TENDER s.r.o., Strakonická 268, Písek

– bere na vědomí
 zápis č. 1 z jednání komise bytové, místního hospo-

dářství a dopravy ze dne 9. 1. 2017
 a souhlasí
 s  pronájmem bytu č. 2, 2+0 o  celkové výměře  

46,88 m2, na adrese Protivín, Švermova 912
 a dále souhlasí
 s pronájmem bytu č. 5, 2+0 o celkové vým. 55,2 m2, 

na adrese Protivín, K Rybníčku 70
– souhlasí
 s poskytnutím neinvestiční dotace – příspěvku DSO 

Blanicko-Otavského regionu ve  výši 26.388,- Kč 
na realizaci společného projektu svazku „Kompletní 
rozvoj života regionu – POV 2016“

 a schvaluje
 předmětnou smlouvu o poskytnutí této neinvestiční 

dotace DSO BOR
– schvaluje
 uzavření veřejnoprávní smlouvy podle zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších před-
pisů, § 63 odst. 1 na  výkon přenesené působnosti 
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů s obcí Tálín s vědomím, že město 
Protivín je schopno svým orgánem řádně zabezpečit 
výkon výše uvedené přenesené působnosti jmeno-
vané obce

– souhlasí
 s dokončením oprav budovy kabin na parc. č. 245/2 

v  kú Protivín dle žádosti Fotbalového klubu, z.s., 
Ve Školce 1069, Protivín

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 11. 1. 2017

Zve v pondělí 6. února od 17.30 hodin
na Zdravé vaření – pokračování  
povídání o oříšcích, ochutnávky.

Srdečně zve do infocentra Protivín  
na výstavu svatebních oznámení,  

která se koná v rámci  
„Národního týdne manželství“. 

Výstava potrvá celý únor.

Mateřské centrum  
PASTELKA Protivín

(Mírová 171)

 Pronajmu byt 2+kk v Protivíně 
 Tel. 608 519 929

ŘÁDKOVÁ INZERCE



PROTIVÍNSKÉ LISTY 10. stránka

SPOLEČENSKÝ A SPOLKOVÝ ŽIVOT 
V PROTIVÍNĚ OD ROKU 1902
– ČÁST TŘETÍ – SLAVNOSTI

Vzpomínky MUDr. Křišťana Pokorného, 
vrchního železničního a obvodního lékaře 
v Protivíně

V létě se hrávaly v zahradách někte-
rých hostinců kuželky a to: „U Zelenků“, 
„U Vojíka“, na nádraží (kuželník pro želez-
niční úřednictvo a jeho hosty), v hotelu 
Marie Javůrkové „U  nádraží“, později, 
když byl zřízen pivovarský sad „Belve-
der“, zřízen v  něm i  kuželník, na  němž 
ve všední den hrávalo pivovarské úřed-
nictvo se svými hosty, o  slavnostech 
na  Belvederu pořádaných, se tam pak 
koulelo o ceny.

Slavnosti, tak zvané „výlety“, pořáda-
né různými spolky, se konaly na Velké 
louce (panské) vedle samoty č.p. 129, 
vlevo od cesty k Milenovicům, kde bydlel 
panský cihlář Mertl, po zrušení panské 
cihelny polní hlídač.

V roce 1902 se už v panské cihelně 
nepracovalo, hlína byla už vybrána. 
Vedlejší cihelna Kandů byla ještě v čin-
nosti a později byla postavena kruhová 
cihelna Josefa Řežábka a  jeho tchána 
Aloise Vandy.

Dvě velké matiční slavnosti byly 
pořádány u  Boru (Na  průhoně, cestě 
od Boru k nádraží, která bývala mnohem 
širší a borský ovčák na ní pásal ovce), jež 
byla s alegorickými vozy (pivovarský vůz 
„Gambrinus“, vůz živnostníků a dělníků 
a jiné), a na poli mezi státní silnicí a pi-
vovarem na poli, kde je dnes sokolovna.

V  neděli odpoledne bylo zvykem 
chodívati procházkou na nádraží (bylo 
volně přístupno obecenstvu až do  té 
doby, co zde nastoupil úřad přednosty 
inspektor Sitte) a  zajíti do  nádražní 
restaurace.

Na  popeleční středu pořádávali Ja-
vůrků v restauraci na nádraží tak zvaný 
„häringschmaus“, na kterém byl hostům 
servírován zdarma marinovaný slaneček 
a za peníze pečený krocan, řízky a jiná 
jídla. Byl pořádán pro hosty, kteří tam 
chodívali o nedělích a svátcích. Poslední 
tento „hod“ byl pořádán chotí přednosty 
Marvana. Potom tento zvyk úplně zanikl. 
V nádražní restauraci byl za přednosty 
Marvana pořádán také jeden domácí 
věneček.

O  masopustě byly pořádány plesy 
(bály) „U  Zelenků“ (různých spolků: 
Čtenářsko-zábavný klub, hasiči, veterá-
ni, Bratrský spolek, Sokol). „U  Böhmů“, 
dokud tam nebyl zrušen sál, bývaly bály 
starousedlých sousedů a  u „Zeleného 
stromu“ Čtenářská beseda, která tam 
měla svoji místnost spolkovou.

Když roku 1922 byla postavena so-
kolovna, většina plesů byla pořádána 
v  sokolovně. Hasiči, Čechomír (bývalí 
veteráni), Bratrský spolek, Dělnická tělo-
cvičná jednota, Orel měli své plesy i na-

PROTIVÍNSKO NA ZAČÁTKU MINULÉHO STOLETÍ

dále „U Zelenků“, podobně i zaměstnanci 
továrny „Premo“. Velmi oblíbené byly 
vždy sokolské šibřinky, pořádané vždy 
s různým názvem. Na prvých sokolských 
šibřinkách v sokolovně roku 1922 bylo 
1147 účastníků !

Divadelní představení pořádaly zde 
jednak divadelní společnosti herců z po-
volání, jednak zdejší ochotnický spolek 
Záboj, který hrával nejprve „U zeleného 
stromu“, později „U  Böhmů“, po  jeho 
zániku Čtenářsko-zábavný klub (měl 
i své jeviště), Sokol, Pošumavská jedno-
ta, Dělnická tělocvičná jednota (zprvu 
„U  Pisingrů“, ale i „U  Zelenků“), Orel 
„U Zelenků“.

Koncerty a  hudební produkce (pě-
vecké i instrumentální) bývaly pořádány 
Čtenářsko-zábavným klubem, pěvec-
kým spolkem „Smetanou“ i  odborem 
hudebním Sokola, za dirigování sládka 
Hněvkovského, řídícího učitele Josefa 

Hausnera, učitele Jaroslava Kratochvíla, 
odborného učitele Jaroslava Vejvary, 
ředitelů kůru Bečváře, Wünsche a jiných, 
odborného učitele Antonína Kaliny, 
„U Zelenků“, od roku 1922 i v sokolovně.

Koncerty tyto byly navštěvovány 
hlavně schwarzenbergským úřednic-
tvem, učitelstvem, velmi málo starou-
sedlými a živnostnictvem. Byly pořádány 
zpravidla v sobotu a říkalo se v Protivíně, 
že starousedlí a  živnostníci nemohou 
přijíti do koncertu, protože starousedlí 
prý koupou děti a živnostníci prý dodě-
lávají zakázky.

Zdejší děkan Šebesta si přál, aby 
všechny zábavy byly v neděli, zvlášť zá-
bavy taneční, poněvadž účastníci zábav 
sobotních nezúčastňují prý se v neděli 
služeb božích.

Dle originálních zápisků zpracovali  
Helena a Jaroslav Mašindovi

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

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

středa 1. února v 19 hodin film Německo/ČR
KOUDELKA FOTOGRAFUJE SVATOU ZEMI

Dokument. Jedinečný a intimní pohled na tvůrčí proces Josefa Koudelky, jednoho z největších žijících 
mistrů fotografie. Čtyřicet let od vzniku snímků ruské invaze v srpnu 68 se světoznámý český fotograf 
vydává znovu pracovat do míst, kde zuří konflikt – tentokrát ve Svaté zemi. 
Mládeži přístupný, titulky, 92 minut, vstupné 80 Kč

pátek 3. února  v 19.30 hodin 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  
„HVĚZDNÉ MANÝRY“
neděle 5. února v 16 hodin film USA
LEGO®BATMAN FILM

Animovaný/dětský/akční/komedie. V neotřele odlehčeném duchu, dík kterému se film 
LEGO®příběh stal celosvětovým fenoménem, se dočkal vlastního filmového dobrodružství přirozený 
vůdce celého ansámblu – LEGO Batman. Buď vždy sám sebou. Pokud můžeš, buď Batman.
Mládeži přístupný, dabováno, 104 minut, vstupné 110 Kč

neděle 5. února v 19 hodin film USA
LA LA LAND

Komedie/muzikál/drama. Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu 
umocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný 
vztah. Od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí. Nebojte se snít.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky,127 minut, vstupné 110 Kč

středa 8. února v 19 hodin film USA
MÍSTO U MOŘE

Drama. Příběh osamělého bostonského údržbáře, jemuž se zcela změní život poté, co se vrací do 
rodného města, aby se postaral o svého dospívajícího synovce. Dojemný a zároveň humorný portrét 
zobrazující sílu rodinné lásky, život v menších komunitách, obětování se. Režie K. Lonergan. Herec 
Casey Affeck získal Zlatý glóbus v kategorii Nejlepší mužský herecký výkon v dramatu. 
Mládeži do 12 let nepřístupný, titulky, 137 minut, vstupné 120 Kč

pátek 10. února v 19 hodin film USA
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ

Dobrodružný/fantasy. Historicky největší film, který se natáčel na území nejlidnatější země na 
světě. Jeho producenti dali dohromady výjimečnou sestavu, v níž figuruje hned 25 držitelů Oscara. 
Velká čínská zeď je opředena mnoha mýty. Jednoho z nich se chopil legendární režisér Čang Yimou. 
Hollywoodská superstar Matt Damon hraje bitvami zoceleného žoldáka W. Garina, který přijel na 
Dálný východ získat tajemství střelného prachu. 
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 104minut, vstupné 140 Kč

neděle 12. února v 16 hodin 
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  
– SKŘÍTEK SKŘÍŇÁČEK
neděle 12. února v 19 hodin film USA
PROČ PRÁVĚ ON? 

Komedie. Mohla mít, koho chtěla. Nejhorší sny se mohou splnit třeba i o Vánocích. A přesně to se 
stalo Nedovi (B. Cranston), který přijel s rodinou za svou dcerou Stephanií (Z. Deutch) a jejím novým 
přítelem Lairdem (J. Franco) do Silicon Valley, kde oba pracují. Těšil se na seznámení s partnerem své 
dcery. Jediné, co jej ale čeká, je naprostý šok…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 110 minut, vstupné 110 Kč

středa 15. února v 19 hodin film ČR
STRNADOVI 

Dokument. Majitele prodejny s nábytkem Ivanu a Václava Strnadovy sleduje režisérka Helena 
Třeštíková v rámci projektu Manželské etudy už od roku 1980. Její nový celovečerní dokumentární 
film o Strnadových na televizní filmy tohoto cyklu navazuje, především ale ukazuje další překvapivé 
zvraty, které život manželů a jejich dětí přinesl. 
Mládeži přístupný, 102 minut, vstupné 80 Kč

pátek 17. února v 19 hodin film USA
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY

Erotický thriller. Už žádná pravidla. Už žádná tajemství. Padesát odstínů šedi – 255 tisíc nedočka-
vých fanynek vytvořilo za premiérový víkend nepřekonaný rekord. Pod vedením režiséra J.  Foleyho 
a bedlivým dohledem autorky předlohy E. L. James se vrací J. Dornan a D. Johnson, aby napsali další 
kapitolu pikantní romance o vztahu dominantního milionáře a submisivní studentky.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 117 minut, vstupné 130 Kč

neděle 19. února v 16 hodin film USA
DIVOKÉ VLNY 2

Animovaná komedie pro všechny.  Surfaři ve fraku jsou zpět! Mladý tučňák Cody Maverick dal 
vale ledovým planinám domova a vydal se na exotický ostrov Pin-Guí, aby se před davy fanoušků a 
objektivy kamer zúčastnil surfařského šampionátu. Byla z toho velká sláva, Cody našel sám sebe a taky 
kamarády. Všichni se teď vrací v novém dobrodružství plném vysokých divokých vln a surfařské zábavy. 
Mládeži přístupný, dabováno,85 minut, vstupné 100 Kč

neděle 19. února v 19 hodin film USA
xXx: NÁVRAT XANDERA CAGE

Akční komedie. Xander Cage (Vin Diesel), zvaný též xXx, je naživu. To ale není ta nejdůležitější 
zpráva. Hlavní je to, že je zase v dokonale vyladěné formě a připravený s pomocí svých vymazlených, 
ale hlavně dokonalých adrenalinových kousků a triků nabančit všem největším hnusákům na světě. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky,105 minut, vstupné 140 Kč

středa 22. února v 16 hodin film ČR
ANDĚL PÁNĚ 2

Pohádka. Ještě jste nestihli zhlédnout nejnavštěvovanější pohádku – film režiséra Jiřího Stracha? 
Nebo bylo beznadějně vyprodáno? Máte šanci! Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je 
přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. 
Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému 
uznání bude volná.
Mládeži přístupný, 99 minut, vstupné 90 Kč 

středa 22. února v 19 hodin film Mexiko/USA
MLČENÍ

Historické drama. V polovině 17. století je Japonsko zcela uzavřené kontaktu se západními moc-
nostmi. Křesťanství je zde postavené mimo zákon a křesťané musí svou víru skrývat.
Dva portugalští jezuité, otec Rodrigues (A. Garfield) a otec Garupe (A. Driver), se vydávají do země 
vycházejícího slunce s velmi nebezpečným cílem: najít svého učitele, otce Ferreiru (L. Neeson), 
který se prý zřekl víry. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 161 minut, vstupné 120 Kč

pátek 24. února v 19 hodin film USA
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA

Akční/horor. Závěrečný díl nejúspěšnější filmové série na motivy videoher, která celosvětově utržila 
přes 1 miliardu dolarů a inspirovala se úspěšnou herní sérií společnosti Capcom. Film navazuje na 
události snímku Resident Evil: Odveta. Alice jako jediná přežije klíčový střet s nemrtvými, který měl 
rozhodnout o osudu lidstva. Nyní se musí vrátit tam, kde katastrofa začala…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 107 minut, vstupné 130 Kč

neděle 26. února v 16 hodin film USA/Čína
PES RO(C)KU

Aminovaná komedie. Pes, který zpívá, nekouše. Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes s pevnou 
pracovní dobou a slibnou kariérou. Místo toho vzal kytaru, hrábnul do strun a stal se zcela novým 
druhem – psem rockovým.
Mládeži přístupný, dabováno, 80 minut, vstupné 110 Kč

neděle 26. února v 19 hodin film ČR
BÁBA Z LEDU

Komedie/drama. Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana 
Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů 
(Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesát-
nice Hana prožívá love story, postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství.
Mládeži do 12 let nevhodný, 106 minut, vstupné 120 Kč

MIMOŘÁDNÉ PROMÍTÁNÍ
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CESTA K PROTIVÍNU… /Jiří Hladký/ 10. díl
NÁVESNÍ KAPLIČKY
Kaplička, nebo kaple, je sakrální stavba prostorově 
malé křesťanské modlitebny. Jejich název je prav-
děpodobně odvozen od  latinského cappa (malý 
hrob). Postupným vývojem vznikly sakrální stavby 
nejrůznější velikosti. Kaple je označení stavby, která 
je svým vzhledem a funkcí podobna prostorově větší 
stavbě – kostelu. Neexistuje jednoznačné kritérium, 
kdy se jedná o kostel a kdy o kapli. Existují relativně 
velké kaple a  naopak malé kostely. Majitelem kaple 
může být církev, obec, ale známe i kaple v soukromém 
vlastnictví. Stojí většinou na  návsích, ale najdeme 
je i  na  návrších, nad studánkami, nebo při cestách 
k městům a poutním místům.

V době osvícenectví bylo z protipožárních důvodů 
Ohňovým patentem nařízeno vybavit každé venkovské 
sídlo typu vesnice zvonicí. Vzniklo tím mnoho staveb 
se sdruženou funkcí kaple, zvonice, případně i hasičské 
zbrojnice. Kaplička může být vysvěcená i nevysvěcená. 
Nevysvěcená slouží k soukromému modlení každého 
jedince, ale nemůže v ní být sloužena mše svatá.

Půdorysem kaple může být obdélník, čtverec, kruh 
ovál a mnohdy kombinace uvedených tvarů. Většina 
z nich pochází z 19. a 20. století. Jejich výbava bývá 
velmi prostá. Plastiky svatých a patronů České země, 
skromné oltáře, malby na  skle, jednoduché obrazy, 
relikvie z poutních míst atd. U většiny z nich není znám 
autor. Jedná se o jedinečná díla šikovných vesnických 
řemeslníků. Fortel a velký smysl pro rozvržení prostoru, 
to jsou atributy těch, kteří nám zanechali tato díla. 
Našel jsem jich na  okrese Písek téměř čtyři sta. Ale 
najít dvě stejné, nebo alespoň hodně podobné, se mi 
nepodařilo!

Protože v okolí Protivína je jich okolo 20, rozdělil 
jsem je na několik dílů. V tomto se podíváme do něko-
lika obcí na severovýchod od Protivína.

TÁLÍN (foto 5) – kaplička postavena v roce 1903 
je zasvěcena sv. Václavovi

Sv. Václav – hlavní patron Českého státu, jeho 
knížat a králů, „DĚDIC ČESKÉ ZEMĚ“. Narodil se okolo  
r. 903? jako prvorozený syn knížete Vratislava a kněžny 
Drahomíry. Vychovávala ho jeho babička sv. Ludmila. 
Byl na svoji dobu neobyčejně vzdělaný. Jeho mírná po-
litika zaměřená na dohody a smlouvy se sousedy naráží 
na odpor bratra Boleslava. 28. září 929 (Kosmas), nebo 

28. září 935 (Palacký) zve Boleslav Václava na svoje sídlo 
do Staré Boleslavi. Najatí vrazi jej na prahu kostela sv. 
Kosmy a  Damiána zavraždili. Svým životem, postoji 
a myšlením daleko předběhl svoji dobu. Legend o jeho 
životě je mnoho. Ta nejznámější říká, že až bude české-
mu národu nejhůře, vyjede sv. Václav v čele blanických 
rytířů na pomoc českému lidu. K největšímu rozkvětu 
jeho kultu dochází za vlády Karla IV. a třetího pražského 
arcibiskupa Jana z Jenštejna.

Atributy: knížecí čapka, svatováclavská orlice 
na štítu nebo na praporci, klasy, hrozny, kopí

Patron: vinařů, zemědělců, českého vojska, Prahy

KUKLE U TÁLÍNA (foto 3) – kaplička postavena 
v r. 1851 je zasvěcena Panně Marii

Panna Marie. Jejími rodiči jsou sv. Anna a Jáchym. 
Je matkou Ježíšovou a  manželkou pěstouna Páně 
Josefa. V Nazaretu se jí zjevil anděl a zvěstoval jí, že 
se jí z  Ducha svatého narodí Ježíš, syn Boží. Ježíš se 
jí narodil v  Betlémě. Při ukřižování Ježíše stojí pod 
křížem a  Ježíš jí odevzdává do  péče svého žáka, 
evangelistu Jana. Zemřela pravděpodobně v  Jeruza-
lémě. Je známo mnoho ztvárnění Panny Marie např. 

Immaculata (neposkvrněná, stojí na zemském globu 
a srpku měsíce, přišlapuje nohou hada a kolem hlavy 
má dvanáct hvězd), Marie Bolestná (s mečem v hrudi), 
Marie Sedmibolestná (sedm mečů v hrudi), Růžencová 
madona (v mandorlovém věnci je padesát růží) atd.

Atributy: drží v náručí Ježíška, jednorožec, hořící 
keř, lilie, růže, anděl

PASEKY (foto 2) – kaplička stojí uprostřed obce

NUZOV (foto 4) – kaplička postavena v  druhé 
polovině 18. stol.

ŽĎÁR U PROTIVÍNA (foto 1) – kaplička postavena 
1795?, je zasvěcena sv. Anně
Sv. Anna spolu s Jáchymem jsou rodiči Panny Marie. Byli 
ti již staří bezdětní manželé. Jáchym se po čtyřicet dnů 
postil v poušti, Anna se modlila pod vavřínovým keřem. 
Oběma se zjevil anděl a zvěstoval jim, že se jim narodí 
dítě. Narodila se jim Marie. Anna je znázorňována 
jako starší žena se závojem nebo plachetkou, která jí 
pokrývá hlavu.

Příště zamíříme jiným směrem od Protivína.
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V sobotu 17. prosince, týden před 
Vánocemi,  jsme  v  Záboří  společně 
oslavili  Štědrý  den. Všichni dostali 
pozvánky domů a v sobotu jsme se 
dostavili v hojném počtu. Čekaly nás 
krásně prostřené a nazdobené stoly 
s cukrovím a rozsvícenými svíčkami, 
které podtrhovaly vánoční atmosféru, 
připraven byl ovocný punč, nechyběl ani 
naparáděný stromeček s prskavkami. 
Každý s sebou přinesl malý dárek, který 
dostal číslo a byl uložen pod stromek.

Nejprve jsme si všichni za doprovo-
du živé hry na klávesy zazpívali z roz-
daných textů známé koledy, následoval 
slavnostní přípitek a poté pravá štědro-
večerní večeře s rybím řízkem a bram-
borovým salátem. Po večeři jsme se 
odebrali ke kapličce, kde na nás čekalo 
překvapení, kdy se za úplné tmy rozzá-
řily kontury celé kapličky i s podsvíce-
ným zvonem. Všude rozsvěcují stromky, 
v Záboří kapličku. Od magické svíčky 
jsme si mohli rozsvítit malé svíčičky 

Vánoce v hasičské klubovně v Záboří

a pošeptat jim tajná přání, která se prý 
vyplní. Podával se punč a zpívání koled 
doprovodilo trio místních kytaristů.

Poté jsme se opět odebrali do klu-
bovny a každý si vylosoval číslo svého 
dárku. Jednalo se o maličkosti, některé 
vzbudili i všeobecné veselí.

Velké poděkování patří především 
Zdeňku Peroutkovi st., který nezištně 
nachytal kapry ve svém rybníce, zpra-
coval a připravil chutné řízky a punč, 
děvčatům za výborný salát, Jitce Cha-
lupské za nádhernou výzdobu a vůbec 
všem, kteří se podíleli na večeru plném 
radosti a pospolitosti.

Marie Burdová

V měsíci prosinci měly malé Sed-
mikrásky Krč několik tanečních vy-
stoupení. Diváci se na besídce v krčské 
školce, v MC Pastelka, na vánočním 
trhu ZŠ Protivín a v Domově Pomněnka 
Protivín mohly potěšit dvěma rytmický-
mi ukázkami, které holčičky nacvičily 
pod vedením Šárky Fürstové Křečkové 
v tanečním kroužku probíhajícím od říj-
na 2016.

Šárka Fürstová Křečková

          

Malé tanečnice 
Sedmikrásky

Pokračování na straně 19  

Patrik Kotrba má za sebou neobvyklou pouť. Z Kloužovic 
u Chýnova šel do známého poutního města Santiago de Com-
postela ve  Španělsku. Cesta mu trvala přes rok. Denně ušel 
přibližně 25 kilometrů, jen v Itálii musel na delší čas zastavit, 
aby si vydělal peníze na cestu. Patrik Kotrba vystudoval dějiny 
umění na vysoké škole v Brně.

Na 150 tisíc lidí z celého světa se každoročně vydává na ces-
tu do španělského Santiaga de Compostela. Mnoho poutníků 
jde cestu z města Sarría vzdáleného 100 kilometrů, jiní tam míří 
z mnohem větších dálek.

Jihočech Patrik Kotrba šel do  Santiaga už pětkrát, po-
slední cesta mu trvala přes rok a vyrážel z Kloužovic u Chýnova 
na Táborsku.

„Vyšel jsem z rodného domu své matky. Místo, odkud vyjdete, 
není určené, mohl jsem vyjít i z Veselí, kde jsem strávil nejvíce času, 
ale mamka se ke mně chová hezky, tak jsem šel odsud. Vyrazil 
jsem 10. dubna 2012 a vrátil jsem se v červnu 2013“, vzpomíná 
30letý Kotrba.

Cestu do  Santiaga de Compostela měl v  plánu už při 
studiích. „Vystudoval jsem dějiny umění na vysoké škole v Brně. 
S nejlepším kamarádem jsme se domluvili, že po škole pojedeme 
do Španělska. Jenže kamarád to nakonec odvolal, takže jsem jel 
sám“, vypráví.

ČTVRTEK 16. ÚNORA OD 19 HODIN 
DŮM KULTURY PROTIVÍN

STRHUJÍCÍ CESTOVATELSKÁ 
DIASHOW PATRIKA KOTRBY

ZE SRDCE EVROPY DO SANTIAGA DE COMPOSTELA, 
ANEB PĚŠKY Z ČESKÉ REPUBLIKY 

AŽ K OCEÁNU NA ZÁPAD ŠPANĚLSKA
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I když už je leden, my se ještě trochu 
vrátíme do předvánočního času.

I u nás ve školce se děti radovaly 
z vánoční nadílky. Ježíšek jim nadělil 
spoustu krásných hraček, didaktických 
pomůcek a her.

V týdnu od 12. do 15. prosince jsme 
si zpříjemnili vánoční atmosféru připrave-
nými besídkami jednotlivých tříd. Dětem 
se vystoupení povedlo a odměnou jim byl 
velký potlesk obecenstva. Pro ty nejmenší 
připravily paní učitelky vánoční dílničku, 
při které spolu s rodiči vyráběly vánoční 
lucerničky, čepičky, svícny a ozdoby 
z modelovací hmoty.

Děkujeme všem rodičům, prarodi-
čům, kteří si udělali čas v předvánočním 

Zprávičky z modré 
mateřské školičky

shonu a poseděli s námi u kávy, čaje 
a vánočního cukroví, na jehož výrobě se 
podílely děti.

Konečně jsme se také dočkali trochy 
sněhu a děti si ho mohly užít na školní 
zahradě. Zde využíváme přírodního svahu 
ke sjíždění na lopatách a bobech. Nechy-
běl ani skutečný sněhulák.

Srdečně Vás všechny, kteří máte děti 
staré 1,5 roku, zveme do naší školky 
na pravidelné návštěvy BABY STUDIA, 
které začíná od 5. 1. v 15 hodin.

Chtěli bychom poděkovat Svazu 
včelařů Protivín za darovaný med pro 
naše děti.

Kolektiv 2. Mateřské školy Protivín

Klub žen Protivín, z. s., ani v druhé 
půli loňského roku nezahálel. V čer-
venci jsme vyjeli do Týna nad Vltavou 
na otáčivé hlediště, kde jsme shlédli Noc 
na Karlštejně, kterou nastudovala místní 
Divadelní společnost Vltavan.

Na počátku nového školního roku 
jsme uspořádali společně se Spolkem 
fór Protivín v pořadí již 4. Protivínský 
pohádkový les. Při středověkých hrátkách 
si děti, kterých přišlo většinou v dopro-
vodu nějakého dospěláka osm desítek, 
vyzkoušely dovednosti rytířů, pod dozo-
rem Bílé paní nebo stavitelů stavěly věž 
a hrad, který následně s pomocí královské 
rodiny dobývaly, u královského lovčího 
poznávaly rostliny a živočichy, u rybáře 
určovaly a následně i lovily ryby. Napsat 
své jméno dobovým písmem byl nelehký 
úkol u písaře, u kováře bylo nutno své 
jméno vykovat do připravené destičky. 
Pro někoho lehký, pro někoho těžký úkol 
bylo poznat bylinky a koření v kouzelné 
kuchyni, ale u malíře při malování ob-
rázků již uspěl úplně každý. Odměnou 
na každém stanovišti byla nějaká ta 
sladkost či drobnost, na závěr obdrželo 
každé zúčastněné dítko limonádu a moh-
lo si opéct vuřta. Akce byla uspořádána 
za podpory sponzorů – Zahradní restau-
race Belveder, POLANSKÝCH s.r.o. 
a Bio-Circle Surface Technology. Všem 
ještě jednou děkujeme.

Výlet za poznáním okolí Železné 
Rudy se nám v září moc nevyvedl. Celý 
den nás provázel vytrvalý déšť, přesto se 
pár statečných dětí i dospělých vydalo 
na túru ze Špičáckého sedla k Černému 
a Čertovu jezeru. Všichni jsme byli více 
či méně promočeni, a tak odměnou v cíli 
byl nejen vydatný oběd v některé restau-
raci, ale také suché boty a oblečení. Ti, co 
zůstali pouze ve městě, si tento uplakaný 
den užili po svém – prošli se po městě 
a blízkém okolí, navštívili nové infocen-
trum či muzeum, poseděli u dobré kávy 
v některé z místních cukráren.

V závěru roku členky klubu uspořádaly 
pro své děti tvořivé dílničky, na nichž se 
vyráběl sněhulák z ponožky, skleněná lu-
cernička nebo čert, anděl či Mikuláš z pa-
píru. Samozřejmě nechyběla ani nadílka. 
Mikuláš si s sebou přivedl i čerta, a tak se 
v očích mnohých dětí objevily i obavy, zda 
si je neodnese v pytli do pekla. Vše však 
dobře dopadlo, hříchy byly podmíněně 
prominuty a všechny děti odcházely domů 
s nadílkou. A pak nás už čekal jen poznáva-
cí výlet do adventní Prahy a vánoční pose-
zení spojené se soutěží o nejlepší vánoční 
cukroví a vánočku. Nesešlo se nás sice 
moc, ale ty, které se v tomto předvánočním 
čase na chvilku odtrhly od přípravy domácí 
vánoční pohody, si večer hezky užily.

A co dodat závěrem? Těšíme se na ten-
to nový rok a na další společné akce.

Za Klub žen, z. s., J. Kubecová

          

OHLÉDNUTÍ
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Na poslední besedě roku 2016 ve čtvr-
tek  15.  prosince  2016  jsme  se  setkali 
s  bývalými účastníky  zaniklého  senior-
ského klubu, kteří zavzpomínali na léta 
strávená organizováním skečů, písniček, 
her či divadelních představení na přelo-
mu 80. a 90. let. Mezi vzpomínajícími byli 
mj. paní Kušková, Jarošová, Pavlíčková, 
manželé Slavíkovi.

Duší seniorského klubu se stala paní Olga 
Tomková a spolu s dalšími spolutvůrci, ať 
již to byla paní Jarošová, nebo Dvořáková 
a mnozí další, pravidelně jednou za měsíc 
sestavovala cca dvouhodinový program. 
Po příchodu na představení se účastníci po-
depisovali, a tak měli přehled o narození jed-
notlivých účastníků. Před začátkem estrády 
zahráli na úvod těm, kteří měli v daný měsíc 
narozeniny. První půlka představení měla váž-
nější průběh, paní Olga totiž oslovila zástupce 
závodů v Protivíně, který pak představil, jak 
to v závodě vypadá. Jednalo se o přednášku 
na cca 20 – 25 minut. Další část programu 
se po přestávce skládala ze skečů, hraných 
vtipů, písniček, apod. Zkoušky i vystoupení 
zpočátku probíhaly v závodní jídelně. V roce 
1988 se přestěhovali do „kulturáku“. Vstup 
byl dobrovolný. Někdo dal korunu, někdo 
dvě, málokdo dal pětikorunu, ale i tací se 
našli. Z peněz se kupovaly různé potřeby pro 
vystoupení; leccos se muselo pro představení 
vyrábět, a tak na to mohli peníze ze vstupné-
ho využít. Průměrně se scházelo kolem 130 
lidí, na MDŽ či Mikuláše jich chodilo i 180. 
Estrády se hrály každý měsíc. Jak podotkli 
bývalí kolegové seniorského klubu, profíci 
mají jednu estrádu a jezdí s ní po celé repub-
lice třebas měsíce. Je tedy obdivuhodné, že 
v malém Protivíně byli schopní (za velkého 
nasazení) zvládat jednu novou estrádu každý 
měsíc. Paní Jarošová jezdila do Celetné ulice, 
kde se prodávaly skeče (Dilia) a vždycky 
nějaké pořídila. Málokdy je „naštudovávali“ 
do detailu, ale jednalo se o obrovskou vý-
pomoc. Sehrávali vtipy, probíhaly soutěže 
(Pět ran do klobouku, Kolo štěstí), nazkou-
šeli i Maryšu, Lucernu, Radúze a Mahulenu 
a další. Někdy se nezadařilo. Například paní 
Kušková vyprávěla o dialogu, který se málem 
nepovedl. „Předsedo, musíme objednat nový 
krmení!“ A kolega měl říct: „Proč?“ Jenomže, 
ať opakovala, jak opakovala, kolega ne a ne to 
jediné slovo říct. Nakonec situaci zachránila 
sama: „A proč? Protože mi včera večer doma 
chcíplo prase.“ Paní Jarošová zažila něco 
podobného – v projekci bylo na jedné z fotek 
dokonce vidět, jak si drží před ústy kapesník, 
aby nebylo vidět, jak napovídá. Přesto to prý 
nepomohlo. Účastníci besedy měli možnost 
si vyposlechnout jednu z estrádních písní: 
„Zítra už konečně budu důchod brát. Zítra 
už vnoučatům mohu opět dát. Ráda dám 
a chvěje se mi trémou hlas. Zvonky štěstí, 
já slyším zpívat v každém z nás.“ Jak vidno, 
lehká ironie a sarkasmus jim byly také vlastní. 
A na závěr vystoupení zaznívala tato píseň: 
„Víc v programu už dnes nemáme. Tak ještě 
naposled si zazpíváme. Tak dobří přátelé se 
hned nesejdou, nebudem‘ si říkat sbohem, ale 
na shledanou. […]“

18. SETKÁNÍ PROTIVÍNSKÉHO VLASTIVĚDNÉHO KLUBU
Před přítomné byly na stěnu promítnuty 

fotografie z vystoupení s řadou osobností, 
mezi jinými se do Protivína přijeli podívat 
Milan Peterka, paní Ljuba Hermanová, 
Antonín Molčík, či MUDr. Josef Havlík se 
ženou Naďou Urbánkovou, která jim i zazpí-
vala, a mnozí další. Pan Slavík vzpomínal 
s blížícími se Vánoci na tradici v seniorském 
klubu: součástí scény v tomto vánočním 
čase byl stromeček, jehož zdobení měla 
na starosti paní Valhodová. Ta na něj vyrá-
běla sama i ozdoby. Zpívaly se samozřejmě 
vánoční písničky, recitovaly se básničky…

Paní Jarošová vedla estrády od roku 
1985 až po květen 1993. Do roku 1989 hrál 
na estrádách Jiří Dubský, po jeho smrti jej 
nahradil Jaroslav Slavík. Jedna z návštěvnic 
besedy, paní Hlaváčová, vzpomínala na rok 
1988, kdy se slavilo 70. výročí vzniku Čes-

Foto R. Lenemajer

koslovenska a při té příležitosti vystoupili 
vedle dětí ze školek, oddílu Slavoje právě 
i senioři. Olga Tomková byla neskutečně 
lidská, vzkázala paní Hlaváčová Janu Tom-
kovi, synovi paní Olgy, který se na besedu 
přišel se svou ženou podívat. S paní Tomko-
vou to začalo, s ní to vzkvétalo, po její smrti 
v roce 1995 to i s ohledem na věk organi-
zátorů nešlo dlouhodobě udržet. Činností 
ubývalo, a přestože se začaly organizovat 
i zájezdy, klub v roce 2000 přestal existovat.

V roce 2003 se jej podařilo (pod ve-
dením paní Marie Macarové) obnovit. 
Vzpomínala paní Kušková – každý měsíc 
něco připravovali, ale ubývali lidi, až zbyla 
jen hrstka skalních příznivců. Vystupovali 
v klubovně DPS, hudebně je doprovázel 
pan Ješina. Besedující mohli nahlédnout 

Pokračování na následující straně  
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do kroniky tohoto obnoveného klubu, kam 
byly zaznamenávány průběhy setkání, 
včetně vzkazů známých osobností: Záznam 
z 2. 4. 2007 zní: „Nejlepším Jihočeškám, 
s díky za vlídné přijetí a milé popovídání. 
Ať se vám všem daří!“ Marie Retková.  
A 3. 9. 2007 zapsal Antonín Molčík ná-
sledující slova: „Ze srdce přeji všem vám 
mnoho zdraví a dobrou pohodu do dalších 
let. Děkuji za pozvání mezi Vás!“

Od září 2009 již v kronice zápis není.
Závěrem besední části vánočního setká-

ní bylo vysloveno přání, aby byla podobná 
činnost obnovena. Pan Slavík k tomu ale 
poznamenal, že by Protivín musel najít opět 
takovou duši, jakou byla paní Olga…

Následovalo hudební vystoupení man-
želů Lejčkových (kytara, housle), které se 
setkalo s velkým ohlasem. Zazněly skladby 
od Nicola Paganiniho, Giovanni Martiniho 
či skladba „Ave Maria“, o které nechtěli 
posluchače ochudit, byť zapomněli noty 
doma, a tak se ji pokusili zahrát zpaměti – 
s bezchybným výsledkem. Následovaly mé-
ně tradiční koledy z barokních kancionálů, 
např. „Poslouchejte, křesťané“, a na závěr ty, 
které znají snad všichni, např. „Nesem‘ vám 
noviny“, „Slyšte, pastuškové“, „Já bych rád 
k Betlému“, „Tichá noc“ a na závěr „Narodil 
se Kristus Pán.“

Sledujte kalendář akcí na http://protivin-
net.blogspot.cz/

Za PVK 
Petra Čecháčková

DEN S TANDEMEM ANEB JAZYKOVÁ 
ANIMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ SE UČÍ 
NĚMECKÝ JAZYK

Jazyková animace je nekonvenční a zá-
roveň zábavná metoda, jejímž cílem je při-
blížení základů cizího jazyka a prohloubení 
již získaných jazykových znalostí. Pomáhá 
odbourat bariéry při komunikaci v inter-
kulturních skupinách a posiluje schopnost 
účastníků uvědomovat si nejrůznější způ-
soby dorozumění.

I letos se naší základní škole podařilo 
zajistit animační hodiny pro žáky, kteří se 
učí německý jazyk. Tyto animační hodiny 
jsou pro naši školu zdarma, a to v rámci 
projektu Němčina nekouše, společnosti 
Tandem. Animační hodiny vedou zkušení 
lektoři.

Lenka Přástková, vyučující NJ

Ve středu 14. 12. 2016 nás navštívila 
paní lektorka z projektu Němčina nekouše. 
Snažila se nám přiblížit němčinu formou 
her. Hráli jsme jich několik. Při některých 
jsme se zasmáli a u některých jsme se až 
zapotili. Naučili jsme se nová slovíčka 
k tématu Vánoce. Vyučovací hodina s paní 
lektorkou Soňou utekla rychle, ale byla 
zábavná.

E. Roušalová, 9.B

Ve středu 14. prosince jsme měli ani-
mační hodinu v německém jazyce s paní 
Soňou. Na začátek jsme se rozdělili na dvě 
skupiny a posadili se v řadě za sebou. Po-
slední v řadě napsal na papír libovolnou 
větu a poslal ho dopředu dalšímu v řadě. 
Ten si větu přečetl, založil papír a pokusil 

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
se nakreslit obrázek, který by vyjadřoval 
danou větu. Další v řadě se podíval na ob-
rázek, založil papír a napsal větu, kterou 
pochopil z obrázku. Takto to pokračovalo 
až k prvnímu v řadě. Společně jsme potom 
rozbalovali papír a zjišťovali, co vzniklo 
z první věty. Další hra byla na způsob 
aktivit, ale jelikož se blíží Vánoce, byla 
slova na vánoční tematiku. Nakonec jsme si 
zahráli bingo. Zakroužkovali jsme šest čísel 
na losu a čekali, až se naše čísla vytáhnou 
z pytlíku. Vyhrál ten, kdo měl jako první 
všechna svoje čísla škrtnutá. Díky zábavné 
formě jsme se naučili nová slovíčka.

E. Králová, 9.A

Další besedou PVK bude v pondělí  
23. 1. přednáška na téma Schwarzenbergové 
na Protivínsku od Zdeňka Bezecného, ten-
tokrát se zaměřením na ty naše protivínské. 
Jste srdečně zváni.
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PI

Vánoční fotbal 
ve škole

  Dokončení ze strany 2

své třídy, jak nejlíp uměli. Favorit 6.B sice 
zvítězil, ale nebylo to rozdílem třídy, jako 
u páťáků. Pořadí: 1. 6.B, 2. 7.A, 3. 7.B,  
4. 6.A. Nejlepší střelec: Jaromír Nečas 7.A

To, co jsem psal o předcházející katego-
rii, neplatilo pro kategorii 8. – 9. ročník. 
Sešla se bohužel jen 2 mužstva, třetí jsme 
narychlo sestavili z hráčů z bývalé 8.B, kteří 
z naší školy už odešli, ale přesto k ní mají 
vztah a z hráčů 9.B, kteří se nedostali do tý-
mu své třídy. Zápasy byly fotbalově velmi 
pohledné, rychlé, občas zbytečně tvrdé. Ale 
hrálo se o prestiž, to k tomu patří. Nakonec 
zvítězila 8.B, která měla největší motivaci 
a toužila po vítězství nejvíce.

Po celé dva dny bylo plné hlediště vý-
borných fandících diváků, při organizaci 
turnaje pomohli ve funkci časoměřičů, zapi-
sovatelů a rozhodčích V. Štěpka, V. Branštýl, 
L. Šimek, J. Novotný, T. Schánělec, kterým 
také patří dík za plynulý průběh turnaje.

Turnaj s více než dvacetiletou tradicí si-
ce trochu ztrácí na atraktivnosti u starších 
ročníků, u těch bohužel vítězí informační 
technika, ale co je potěšitelné, mladší roč-
níky pořád ještě mají o fotbal zájem.

Václav Křišťál

Aby zlikvidovali nohejbalisté Slavoje Protivín první cenu z turnaje v Tá-
líně (sud piva), uspořádali ve sportovní hale turnaj tříčlenných mužstev pro 
zájemce z Protivína a přilehlého okolí.

Turnaje se zúčastnilo celkem osm mužstev rozdělených do dvou základních 
skupin, kde se utkali každý s každým a mužstva na prvním a druhém místě  
postoupily do skupiny finálové, ostatní do skupiny o páté až osmé místo. Zápasy 
v základních skupinách byly velmi vyrovnané a o postupu do skupiny finálové 
rozhodovala v obou skupinách minitabulka mezi třemi mužstvy. 

Vyrovnané byly i zápasy v následujících skupinách, ze kterých vyšlo násle-
dující pořadí:

1. Cihelna Čičenice Köhler L., Köhler T., Jareš M.
2. Čačarky Protivín Vařečka P., Vařečka O., Petrus M.
3. Rafanda Protivín Vařečka K., Dubský L., Dubský J.
4. Krč Jenší Zd., Kanda M., Bláha P.
5. Myšenec Bláha P., Sládek R., Novák P.
6. Platan Protivín Monzer T., Černický L., Kříž P.
7. Zochové Zoch M., Zoch S., Kieweg
8. Kajmani Kajman, Slípa, Boďa

S koncem turnaje se podařilo vypít i poslední pivíčko a tuto hezkou cenu z Tálína 
zlikvidovat. Přání Kajmanů uhrát na turnaji alespoň jeden set se nepovedlo, snad 
prý příště. Nejvytíženějším hráčem byl Petr Bláha z Myšence, který hrál i za Krč 
a pomohl jim k postupu do finálové skupiny. O občerstvení hráčů se výborně starali 
Jirka Sládek a Láďa Kortus.

Karel Vařečka

NOHEJBAL – TURNAJ MUŽSTEV
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

 12. 12. dcera Darina Čechová
	 Ditě	Šimůnkové	z	Protivína

 6. 1. syn Christian Köhler
	 Veronice	Votýpkové	z	Protivína

ZEMŘELI
 12. 12. Marie Minaříková

	 93	let,	Protivín
 13. 12. Anna Nováková

	 79	let,	Myšenec
 5. 1. Pavel Toušek

	 nedožitých	44	let,	Těšínov

  dokončení ze strany 14

Nenápadný člověk Stanislav Plachta 
z Vodňan. Pro Městské kulturní středisko 
Protivín je to však člověk, který se zapsal 
do historie kultury v Protivíně. 

Píše se prosinec 2016 a končí dlouho-
letá spolupráce. „Kolega“ z tiskárny PTS 
se rozhodl věnovat druhou polovinu svého 
života koníčkům a hobby, na které neměl dík 
pracovnímu vytížení mnoho času.

Pokud bychom chtěli počítat, tak mož-
ná dojdeme k rekordním číslům. Nejen, 
že stál u zrodu pravidelného měsíčníku 
Protivínské listy, ale s jeho „rukopisem“ 
vycházely nepřetržitě dvacet pět let. Nechy-
běl sazbou ani u jednoho vydání, počítejte 
jedenáct až dvanáct čísel ročně, průměrně 
o 18 stránkách u každého čísla novin… 
K tomu čas od času přibyla nějaká barevná 
příloha. Pravidelně tvořil většinu grafiky 
plakátů kulturních akcí. No a aby toho ne-
bylo málo také knihy (A. Kolafová „Dějiny 
města Protivína…“, Petr Sládek „V krajině 
s krajinou“), řada celobarevných publikací 
(například Protivínský zámek, J. Chmelík 
„Protivín ve víru staletí“), stolní kalendář, 
pohlednice Protivína a okolí.

Statistika ani výčet všeho, co s jeho 
rukopisem bylo pro naše město vytištěno, 

Poděkování za dlouholetou spolupráci

není smyslem těchto řádků. Rozhodně jsme 
se v různých podobách mohli s jeho prací 
setkávat denně.

Milý, dnes již bývalý, „kolego“, obrov-
ský dík za sebe i celou kulturu. Druhý dík 
i za „občasné noci“, kdy bylo potřeba do-
táhnout „dílo“ do konce.

Sylva Karfíková,
kulturní středisko

Zveme návštěvníky na nové výstavy 
– ve středu 4. ledna 2017 zahájili svou pře-
hlídku fotografií tři autoři – Petr Hejna st., 
Václav Turek a Petr Hejna ml.

Více o této události a výstavě se dozvíte 
na www.kulturne.com

V prostorách Infocentra vystavuje 
Mgr. Jiří Hájek fotografie ze své cesty 
po Skotsku – zdánlivě drsné krajině.

Těšíme se na vaši návštěvu, ať již přijde-
te na výstavy, či „jen tak“…

Přejeme všem nový rok plný radosti. 
Kolektiv Infocentra Protivín

          

KAPLANKA VÍTÁ NOVÝ ROK 
NOVÝMI VÝSTAVAMI

Poprvé šel trasu na doporučení známé. „Ale důvod, proč jsem 
ji opakoval, byl, že jsem na ní vlastně několik let žil. Je to dennodenní 
inspirace krajinou, lidmi, historií a svébytným kulturním kontex-
tem“, popisuje prožitky Kotrba, který se živí hraním na kytaru.

Nástroj ho doprovázel i  na  daleké pouti. „Poslední roky 
jsem se hodně zabýval psaním poezie, textů k  písním, historií 
umění a všemi uměleckými obory. Cesta pro mě byla tím nejlepším 
místem, kde tvořit“, přemítá zahloubaný muž.

Na výpravách dospěl k  tomu, že cesta znamená osobitý 
typ univerzity. „Trasa dává specifický druh vzdělání v  tom, že 
vám nikdo neříká, co máte dělat. Ať jsme ve škole, nebo v práci, 
tak nad námi neustále někdo stojí. Vydal jsem se na cestu i kvůli 
tomu, že jsem studoval dějiny umění, a historických památek je 
na trase spousta“, připomíná poutník.

Kotrba vyrazil do Španělska po svých s batohem a kytarou 
od Tábora přes Veselí, Budějovice a Krumlov. Přešel Šumavu, dál 
směřoval přes Salcburk a Innsbruck do Itálie, Francie a Španěl-
ska. „Na zádech jsem nesl dvacetikilový batoh připravený na zimu. 
Měl jsem stan, kvůli dvěma věcem – klíšťatům a  protože jsem 
plánoval jít přes Alpy. Vzal jsem si kvalitní spacák, boty a oblečení. 
Zbytek se dá vždycky koupit“, říká.
Velká únava v Itálii

Denně zvládl přibližně 25 kilometrů. Jídlo si kupoval, vařil 
si málo. „Oheň se rozdělávat ve většině zemí nesmí. A tak se mi 
stalo, že jsem třeba po celý měsíc neměl teplé jídlo. Nevím, jestli 
jsem byl opravdu vyčerpaný, ale cítil jsem všechny druhy svalů, 
které si člověk dovede představit s batohem na zádech a s kytarou 
v ruce. Nepříjemný byl déšť na Šumavě, kde jsem spal promoklý. 
V Alpách padal sníh s vodou, takže jsem se vzbudil a stan ležel 
na mně. Když se stane něco jednou a jeden den, tak to má vždy 
řešení, nesmí se to dít týden“, upozorní Kotrba, jehož maximální 
výkon byl 45 kilometrů za den.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Od roku 1982 je hlavním městem autonomního společen-
ství Galicie. Má přes 95 tisíc obyvatel. Od  středověku je 
jedním z  nejvýznamnějších poutních míst Evropy. V  roce 
2000 bylo spolu s  Prahou Evropským hlavním městem 
kultury. Santiago de Compostela bylo založeno na přelomu  
4. a 5. století. Název města je odvozen z latinského Campus 
Stellae, tj. hvězdné pole respektive Mléčná dráha. Později 
pak byl zkomolen na  Compostela. V  9. století zde byly 
objeveny údajné ostatky svatého Jakuba Staršího, jednoho 
z 12 apoštolů. Zdroj: wikipedie

ČTVRTEK 16. ÚNORA OD 19 HODIN 
DŮM KULTURY PROTIVÍN

STRHUJÍCÍ CESTOVATELSKÁ 
DIASHOW PATRIKA KOTRBY
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Cyklo fór Protivín je sportovně ladě-
ná odnož Spolku fór Protivín. Rok 2016 
znamenal pro členy druhou opravdovou 
sezónu, čtvrtou celkově.

Rok 2015 jsme zakončili štědrodenní 
vyjížďkou na Loucký mlýn u Vodňan, který 
se spoustě cyklistů ze širokého okolí často 
stává základnou. Kromě dárečků došlo 
i na koupání v Blanici… Pokud bych si měl 
z celé sezóny pamatovat jediný moment, pak 
by to byla voda o teplotě 1°C. Bylo to krát-
kých 20 km, ale na Vánoce to má takovou 
nějakou jinou poetiku.

10. dubna jsme vyrazili podpořit Jirku 
Plívů a další protivínské sběratele a podí-
vat se na nějaká ta historická kola a nový 
špejchar do Ražic. Jirka byl opět poetický, 
špejchar je krásně opravený a atmosféra 
moc příjemná. Domů přes Řežabinec a zá-
věr v bufetu U Fandy. Pěkných 30km.

7. května jsme vyrazili na 6. ročník 
obnovené Švejkovy padesátky. Spousta 
lidí, krásné počasí a potkali jsme i Švejka, 
který nás rád viděl, protože jsme masopust-
ní kamarádi. Vyrazili jsme na trasu 35 km 
z Protivína a dobře udělali. Davy valící 
se jen po jedné straně Otavy připomínaly 
Václavák. Nejzajímavější pasáží byl sjezd 
do Heřmaně, kde jsme zaznamenali 3 de-
fekty, některé dvojité.

Koncem května jsme opět vyrazili pod-
pořit školou povinné členy na školní cyklo-
turistický kurz a kolem Schwarzenberského 
kanálu s výjezdem na Plešné jezero natočili 
70 kilometrů.

Přes Písecké hory je tradiční akce 
paseckých turistů, 18. června se konal již 
16. ročník. Co říci k trase? Takové náročné 
nahoru dolů, jako v životě... Krásných  
60 km, za které se sluší poděkovat místním 
pořadatelům.

Na začátku prázdnin nás Milánek protá-
hl svou oblíbenou trasou do Bechyně a přes 
Týn nad Vltavou a Koloděje domů. Zvláště 
partie kolem Lužnice a Židovy strouhy byly 
velmi zajímavé. V obrovském vedru jsme 
zvládli 78 kilometrů.

Jedním z vrcholů naší letošní sezóny byl 
třídenní etapák přes Šumavu. Začali jsme 
u Sušice na chalupě u Jirky pohodovým 
večerem. Ráno jsme vystoupali na Pancíř 
a odtud pokračovali přes Hůrku, Jezero 
Laka, Prášily, Prášilské jezírko, Poledník 
do Srní, kde jsme trávili druhou noc. Bazén 
a chlazené nápoje nás zachránily od totál-
ního vyčerpání. Ze Srní jsme pak jeli přes 
Modravu, Tříjezerní slať, Kvildu, Bučinu, 
Knížecí pláně, Strážný až do Zátoně. Pořád-
ně jsme zmokli, ale čekání v minipivovaru 
Lyer na Modravě docela uteklo. Poslední 
noční etapa ze Zátoně do Protivína byla 
také dobrodružná. Celkem jsme tedy zvládli  
53 km + 63 km + 64 km.

To, co jsme plánovali celý rok, a kvůli 
čemu jsme těšením nespali, vypuklo 9. 
srpna. Rozhodli jsme se totiž objet maďar-
ský Balaton na kole kolem dokola. Spali 
jsme v kempech, zázemí měli v minivanu 
z Brčálníku, jinak už by to ani nešlo. Už 
úvod stál za to. Na Balatonu fouká celý 
rok. Když jsme však přijeli první večer, 
i domorodci nám říkali, že takový vichr 

Cyklo fór Protivín v roce 2016

Svoji soutěž rozehrály i  stolní tenistky Slavoje Protivín v  divizi žen. 
Tým tvoří kmenové hráčky Slavoje Ivana Marková, Alena Kudelová, Lucie 
Najmanová a hostující hráčky z Vodňan Klára Jarešová a Eliška Vaněčková.

TTC Kovářov : Slavoj 7:3
(Marková 1, Kudelová 1, Jarešová 1)

Slavoj : Bechyně 5:5
(Marková 2, Kudelová 2,Vaněčková 1)

Karel Vařečka

Stolní tenis žen

nepamatují… A na místě, které jsme měli 
zamluvené pro stany, ležel vrchol zlomené-
ho stromu ze sousedního pozemku. Byla to 
děsivá noc, ale naštěstí jsme měli z domova 
likéry na ředění úzkosti. Další dny byly 
sice větrné, ale málokdy foukalo přímo 
do obličeje, spíše to byl boční vítr, takže 
jsme po návratu ještě pár dní jezdili všichni 
trochu nakloněni. Co dodat k Balatonu? 
Doporučujeme. Střídají se romantické 
pasáže s rákosím a loďkami, přes chatové 
osady socialistické podoby s částmi, kte-
ré si pro svůj luxus nezadají s Riviérou. 
Koupání krásné, i když opravdu mělké. 
Bavily nás místní speciality jako langoše, 
rybí polévka halászlé, guláš, perkelt… 
A to proloženo termály v Hévizu, dobrým 
místním vínem a udatnými historkami 
„noisy boys“ při večerních posezeních. 
V řeči čísel pak dopadl náš výlet takto: 1. 
den Badacsonytomaj-Balatonkenese 94 km, 
2. den Balatonkenese-Fonyód 79 km, 3. den 
Fonyód-Badacsonytomaj 74 km. 247 km = 
Mission completed!

Samozřejmě nemůžeme nikdy chybět 
na naší podzimní Cestě k Protivínu. Opět 

domácími pořadateli vše skvěle připra-
veno a zorganizováno, počasí také vyšlo. 
Tradičně jezdíme 20 + 50 km, nejinak le-
tos. Lahůdkové párečky od Rychtářů jsou 
nejlepší medailí.

Závěrečná společná vyjížďka směřovala 
koncem září z Protivína na Zvíkov po Sed-
láčkově stezce a domů přes Písecké hory. 
Byla to nakonec delší trasa, než jsme si 
mysleli, ale dali to i ti nejmladší.

Celý rok vyrážíme samozřejmě 
na spoustu kratších výletů, někdy úplně 
sami, někdy ve dvojici, trojici, prostě jak má 
kdo chuť a čas. Dali jsme si letos předsevzetí 
urazit za sezónu každý 2000 km, někomu se 
to už povedlo, někdo na tom pracuje, jiný to 
už vzdal. To nakonec není důležité. Důležité 
je, že nás to baví, že se každý podílí tak, 
jak může a umí. A budeme šlapat i za rok, 
když to vyjde, tak i v Německu na Rujáně 
po baltském pobřeží.

A s trikolórou na dresech a nápisem 
Protivín na zádech nás to bude bavit o to víc.
Tak ať nám to všem v roce 2017 šlape!

Za všechny „Cyklofóristy“ Pavel Koc
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Hru na Silvestr aneb dětské maškar-
ní si mohly užít děti a jejich rodiče dne  
30. prosince 2016 v klubovně sportovního 
hřiště v Krči. Hosty přivítal vyzdobený 
silvestrovský sál s bohatým pohoštěním, 
taneční parket s animačním programem, 
soutěžemi o ceny a s tombolou. Během 
karnevalového odpoledne létala vzduchem 
spousta konfetek, serpentinek i balónků, 
které byly pro účastníky připraveny. Výbor-
ně se bavily nejen děti, ale i dospělí, kteří 
se do soutěží a karnevalových radovánek 
také zapojili. Nechybělo vyhlášení nejlep-
ších masek, hra na půlnoc s odpočítáváním 
a s přípitkem dětským šampaňským. Krátce 
před 18. hodinou bylo zábavné odpoledne 
zakončeno, samozřejmě jak jinak, než  
ohňostrojem. Organizátoři akce se už teď 
těší na další ročník v roce 2017!

Poděkování patří firmě Jan Seidl – 
SEDMA, paní Kateřině Hlinkové za vý-
borné domácí koláčky a v neposlední řadě 
dobrovolníkům, kteří vytvořili skvělou 
atmosféru. Šárka Fürstová Křečková

Dětský MINI SILVESTR 
v Krči

Tradiční novoroční Kocanďácký výstup na Skočický hrad. Tam se nachází táborová  
základna Na Kocandě, kde mnoho protivínských dětí tráví léto na táboře.  
Tábory se připravují i pro letošní rok. R. Lenemajer

V  sobotu 10. prosince 2016 se ko-
nal v Pelhřimově již 22. ročník turnaje 
ve  sportovním boji. Vánočního turnaje 
se zúčastnilo celkem 450 závodníků 
v sobotu a 450 závodníků v neděli z celé 
České republiky, Rakouska, Polska, Ně-
mecka, Maďarska, Chorvatska, Španělska, 
Švédska, Anglie, Ruska, Běloruska, Izraele, 
Slovenska a  Slovinska. Z  našeho oddílu 
se zúčastnilo celkem 5 závodníků, Nella 
Kalíšková, Martina Babáková, Aleš Benák, 
Tom André Nickel a Matěj Hudák.

Všichni závodníci dali do bojů celé své 
závodnické srdce a  byla z  toho výborná 
umístění v těžké konkurenci. Pro protivín-
ské taekwondo to byly další cenné zkuše-
nosti se zahraničními závodníky a  jejich 
bojovými zkušenostmi.
Umístění:
3. místo – Nella Kalíšková , Martina Babáko-
vá, Tom André Nickel, Matěj Hudák
5. místo – Aleš Benák

Náročný víkend protivínského taekwonda

V  neděli 11. prosince proběhly 
zkoušky na vyšší technické stupně pod 
vedením našeho korejského mistra 
Youn Jae Lee.

Všichni protivínští taekwondisté zúro-
čili své dosavadní zkušenosti a dovednosti 
nabyté při náročných trénincích a  semi-
náři. Mistr všem vysvětlil u  jednotlivých 
pohybů, co přesně znamenají a  k  čemu 
slouží. Poté proběhly samotné zkoušky. 
Zde ještě jednou vše sami cvičenci před-
vedli. Dva naši cvičenci Martina Babáková 
a Miroslav Plundrich se přiblížili k prvnímu 
danu (mistrovskému stupni černý pás). 
Získali zkoušku na červený pásek. Pokud 
budou pilně cvičit, tak do  dvou let by  
mohlo mít taekwondo v  Protivíně další 
černé pásky. Mistr byl se zkouškami spoko-
jený a svěřence chválil. Zároveň jim dodal 
chuť do dalšího cvičení.

MZ, JK, EK

Na závěr první poloviny letošní soutěže uspo-
řádali stolní tenisté Slavoje Protivín tradiční turnaj 
ve čtyřhrách. Ve sportovní hale se sešlo celkem deset 
dvojic a hrálo se systémem každý s každým na dva vítězné 
sety, ze kterého vzešlo následující pořadí:

Pořadí Vítězství
1. Tománek – Šťastný st. 9
2. Votava – Neumanová 8
3. Mareš – Soumar 6
4. Vařečka P. – Marková 6
5. Topinka – Vařečka K. 5
6. Dubský – Polanský 4
7. Färber – Vojta 3
8. Vařečka O. – Klárner 3
9. Dunovský – Koula 1
10. Sochora – Bohdan 0
O  pořadí při stejném počtu vítězství rozhodoval 

vzájemný zápas. Po skončení turnaje proběhlo v Tipsport 
baru zhodnocení zatím úspěšné sezony.

Karel Vařečka

Tradiční turnaj  
ve stolním tenise
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Fotbalové informace
Poslední měsíc v roce je zejména pro 

dospělé  hráče  a  funkcionáře  měsícem 
odpočinku,  relaxace,  doléčení  bolístek 
a provozování jiných druhů sportu. Ne-
mohu  posloužit  výsledkovým  servisem, 
ale třeba bude čtenáře zajímat hodnocení 
podzimu od trenéra Kobetiče.

Naše A  mužstvo  bylo  v  krajském 
přeboru nováčkem, ale na jeho výkonech 
a  hlavně  výsledcích  to  vůbec  nebylo 
znát. Málokterému nováčkovi se podaří 
po první polovině soutěže skončit na čtvr-
tém místě tabulky s dvaceti šesti body. Jak 
jsi spokojen ty?

Se 4. místem jsme spokojeni, i když…
vždy je co zlepšovat a vždy je třeba se 
na situaci ohledně umístění dívat střízlivě. 
Spokojenost je s počtem bodů, které jsme 
vybojovali v průběhu podzimu, a mírná 
spokojenost i s prezentací naší hry v nej-
vyšší krajské soutěži. Rád bych tyto slova 
použil i na konci soutěže, protože uspoko-
jení po prvním poločase nepřináší úspěch 
i na konci.

S umístěním jsi spokojený, jsi spoko-
jený i s výkony mužstva?

Jak už jsem naznačil v předchozí otáz-
ce, i s výkony mužstva panuje spokojenost. 
Každý zápas mužstvo odehrálo poctivě 
a bojovně. Odměnou byl přísun bodů. Kraj-
ská soutěž je hodně vyrovnaná a mužstvo 
šlo štěstí naproti bojovností a odhodláním. 
Jako nováček soutěže je to skoro povinnost.

Na snímcích z vánočního turnaje jsou ocenění brankáři. Spolu s předsedou OFS Michalem 
Řezáčem stojí Tom Andre Nickel z minipřípravky, pro něhož to byl první soutěžní turnaj. 
S maskotem turnaje a jeho ředitelem Michalem Peklem stojí nejlepší brankář mladších 
žáků Adam Schánělec.

Prohráli  jsme  třikrát  a  to  s  týmy 
s  popředí  tabulky.  Pětkrát  remizovali. 
Bylo v některém remizovém utkání na víc 
než na bod?

Prohry patří k životu, určují cesty k ví-
tězství. Když si je přehrávám v hlavě, tak 
v Rudolfově mám v ní prsty já, kdy jsem 
dost dobře neodhadnul způsob hry v utkání, 
doma se Želčí jsme o bod přišli pár minut 
před koncem a v Čimelicích to bylo o první 
brance a tu jsme dostali my. Remízy nemám 
moc rád, ale proti silným týmům J. Hradci, 
Hluboké, Soběslavi se každý bod počítá 
za dobrý. Když k tomu připočítáme dvě 
remízy v Třeboni a v Písku jako plusové, tak 
jsem za všechny remízy rád.

Po postupu jsi netlačil na výbor, aby 
ti koupil posily. Chtěl jsi dát příležitost 
hráčům, kteří si postup vybojovali, věřil 
jsi jim. A co nyní?

Ano, to platí. Do kádru jsme přivedli 
jenom Milana Brože, který je přínosem 
do naší obranné řady. Ostatní hráči, kteří se 
podíleli na postupu, si vyšší soutěž zahráli. 
Je však pravdou, že náš kádr není široký 
a tak při absencích jsme to měli akorát 
na zápas. Kádr chceme udržet pohromadě, 
a když se poštěstí rozšířit, o to lépe. Není 
to ale jednoduché. Přivést hráče, kteří mají 
čas a prostor i pro tréninky je oříšek. Chtěli 
bychom nějaké mladší hráče, kterým se ne-
podařilo prorazit někde ve vyšších soutěžích 
a hlavně hráče, kteří mají fotbal rádi.

Které ze svých hráčů pochválíte víc 
než  ty  ostatní  a  naopak,  je  někdo,  kdo 
nesplnil tvé očekávání?

Není důvod někoho hanit, mužstvo má 
charakter a jsou v něm hráči, kteří jdou 
příkladem. Na našem vyhodnocení jsem 
vyzdvihl Radka Vojtu a Milana Brože. Jejich 
vztah k fotbalu a k mužstvu ukázala jejich 
touha hrát zápasy, do kterých nastupovali 
s handicapem, který mohl mít dopad na je-
jich zdraví. Ondřej Prášil, i když neodehrál 
všechna utkání, udržuje správný duch 
v mužstvu a jeho zarputilost je pro mužstvo 
výborným dopingem. Každý hráč má svoji 
důležitost pro mužstvo, pěkné 4. místo je 
odměnou.

A co zázemí, fanoušci?
Sportovní areál je opravdu příjemný, 

patří za to dík funkcionářům i Městu Proti-
vín. Chci poděkovat taky divákům, hráčům 
se líp hraje před diváckou kulisou. Hezké 
fotbalové prostředí ale ještě není zárukou 
zvládnutí vyšší soutěže a zasloužit si to 
musíme našimi výkony. Vyšší soutěž, to jsou 
vyšší nároky na všechno, co k fotbalu patří.

Jak bude vypadat zimní příprava?
Zimní příprava má u nás trošku zaběh-

lou šablonu. Pokusím se ji něčím oživit. Tři-
krát v týdnu trénink na umělce v Protivíně, 
zápasy na hlubockém zimním turnaji, kde 
jsou letos i divizní mužstva. Vložíme do toho 
tradiční soustředění v Loučovicích a po 8 
týdnech se vrhneme, věřím, že připraveni, 
do odvetné části. Důležitá bude priorita 
v hlavách hráčů, jestli to bude fotbal a tré-
ninkový proces.

Díky za tvé postřehy.
Ale mládežníci neznají odpočinek, tré-

nují a hrají i v zimě. Bojují v dlouhodobých 
turnajích v Týně – přípravky a mladší žáci 
a Oseku – starší žáci a dorost. Konečné 
výsledky budeme znát až začátkem března. 
Ale pořád je to jen příprava a výsledky 
nejsou to hlavní. Kromě dorostu se všechna 
mládežnická mužstva zúčastnila tradičního 
píseckého vánočního turnaje. Na medaile 
nedosáhlo ani jedno z mužstev, odvezli jsme 
alespoň dvě ocenění pro nejlepší brankáře. 
Tom Andre Nickel získal cenu v kategorii 
minipřípravky, Adam Schánělec v kategorii 
mladších žáků.

Václav Křišťál
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Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Dáváš-li někomu radu, jednej s ním tak, jako bys mu Tajenka (1. – 4. díl), a ne, že on sám nedokázal to světlo spatřit.“   Baltasar Gracián
Vyluštěnou tajenku zašlete do 6. února na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z prosincových Protivínských listů vyhrává pan Zdeněk Zikuda z Protivína. Blahopřejeme!

Knihu povídek Bohumila Hrabala 
Slavnosti sněženek nebo stejnojmen-
ný film mnozí znáte…

Spisovatel a výtvarník Bronislav 
Kuba nám ale představuje ty obyvatele 
Kerska, kteří se Bohumilu Hrabalovi 
stali inspirací. Byl pan Leli skutečně 
„odborníkem na všechno“? Vozil pan 
Líman kozy na pastvu fordem? Tyto, 
ale i další postavy, které se do filmu 
nevešly, nám Bronislav Kuba předsta-
vuje. V druhé části knihy vzpomínají 
na natáčení filmu režisér Jiří Menzel, 
kameraman Jiří Macák, střihač Jiří Bro-
žek s herci. Třetí část knihy je věnována 
vzpomínkám přátel Bohumila Hrabala. 
Nakonec zavítáme na některá známá 
místa v Kersku a jeho nejbližším okolí, 
která už jsou navždy s Bohumilem Hra-
balem spjatá. Navštívit Kersko a minout 

Bronislav KUBA
Slavnosti sněženek

restauraci Hájenku 
nelze. Místní obslu-
ha si své tradiční re-
cepty střeží jako oko 
v hlavě, ale recept 
na kančí se šípkovou 
omáčkou a kančí pe-
čeni se zelím nám 
autor předkládá.

Recept na kančí 
se šípkovou omáčkou:

1 kg kančí kýty, 1 – 2 l červeného 
vína, 1 stroužek česneku, 50 g šípkového 
džemu, 100 ml bílého vína, lžíce vinného 
octa ………. a další ingredience najdete 
v knize na straně 269.

Nenechte si ujít toto svědectví 
o době a lidech v časech, kdy kerskými 
alejemi chodíval a ve zdejších hospůd-
kách naslouchal vyprávění místních 
Bohumil Hrabal.
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V sobotu 31. prosince 2016 v 10 hodin 
se uskutečnil již tradiční 3. Silvestrovský 
výšlap na Divadlo – nuzovský kopec.

Sraz byl před kostelem v Myšenci a stej-
nou trasou jsme se vydali na cestu kolem 
řeky do Žďárských Chalup a dále do Nuzova 
a nahoru do kopce na DIVADLO. Na ohni se 
vařil svařáček na zahřátí, opekli jsme si buř-
tíky, abychom měli sílu na zpáteční cestu.

Různá vyprávění kamarádů a krásná pří-
roda nám cestu zpříjemnily. Děd Mrazík vy-
čaroval úžasnou podívanou, ojíněné stromy 
a keře, nad námi azurové nebe. Nádherné!

S veselou náladou jsme v půl druhé od-
poledne dorazili do cíle k BLÁHŮM na vý-
bornou kávu. Rozešli jsme se k domovu, kde 
nás čekaly přípravy na poslední noc roku.

Velice se těšíme na další výšlap v le-
tošním roce.

Radku, děkujeme.
Jitka Brůžková

3. SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP

Hodnocení roku 2016 bude pro Sbor 
dobrovolných  hasičů  v  Milenovicích 
určitě radostné a na poli soutěžním také 
úspěšné. Bezesporu chloubou milenovic-
kých hasičů jsou dětičky a jejich činnost.

Družstvo starších dětí reprezentovalo 
okres Písek na krajské soutěži v Kaplici 
a  vyzdvihnout  musím  i  družstvo  „Pří-
pravky“ (děti 3 – 6 let), které se účastnilo 
všech šesti kol pohárové soutěže okresu 
Písek, a  to s velikým úspěchem a obdi-
vem.

S potěšením jsme vítali krásné ohlasy 
a pochvaly za vystoupení s vodní fontánou 
na oslavách Města Protivína. Pořádalo 
se i několik dalších akcí, jako například 
dětská soutěž v Milenovicích, dětský 
den s noční dětskou soutěží na Bene-
šovském Mlýně, sedm milenovických 
hasičů pracovalo pět dní v technické četě 
na mistrovství ČR na atletickém stadionu 
v Českých Budějovicích a velký kus 
práce se odvedl na připravovaném areálu 
pro hasiče v prostoru u bývalé vodárny 
u Milenovic. A právě tato akce je inici-
ována partou našeho družstva mužů, 
o které vám dnes chci napsat.

Tito  kluci  během  letošního  roku 
nastoupili celkem ve 23 soutěžích v Ji-
hočeském kraji a jednou i mimo něj. 
Navštívili 2x táborskou ligu, 1x šumav-
skou ligu a 1x extra ligu ČR. Hlavním 
soutěžním polem byla jihočeská hasič-
ská liga, která probíhala ve 13 kolech 
a naše družstvo zde skončilo se 115 bo-
dy na 3. místě. Před nimi se umístily jen 
Žernovice (PT) a vítězný Chlum (ČK). 
Odsunuli i taková skvělá družstva jako 
například Lišov, Šipoun, Zliv a desítky 
dalších. Jihočeská liga je určitě velice 
prestižní hasičskou soutěží, ve které je 
obdivuhodná atmosféra a vládne zde 
skvělá, kamarádská soudržnost. Mnoho 
soutěží je vysíláno on-line na internetu 

Tým mužů SDH Milenovice.

Hasiči Milenovice a Jihočeská liga v požárním útoku
a je možno je sledovat v přímém přenosu. 
Soutěžící jsou mezi sebou ochotni si půjčit 
závodníky a závodnice i soutěžní požární 
stříkačky a určitě zde nepanuje žádná sou-
těžní nevraživost. Této ligy se již pravidelně 
účastní z píseckého okresu i hasiči z Krče, 
Tálína a některých kol i hasiči z Jehnědna. 
K soutěži družstva mají v naprosté většině 
speciálně upravené stříkačky, jejichž vý-
kony jsou mimořádně vysoké a závodníci 
musejí být neuvěřitelně rychlí. Časy požár-
ních útoků na těchto soutěžích se pohybují 
i pod hranicí 17 vteřin. Nejlepším časem 
„Milenovických“ na 100 metrové dráze, 

tedy s vedením 3 hadice B. a 4 hadice C. je 
čas 16,98 vteřin na sklopné terče a 21,29 
vteřin na terče nástřikové, do kterých je nut-
né nastříkat 10 litrů vody. Na levém proudu 
se již podařil sestřik už i pod 16 vteřin, ale 
celkový čas se však zapisuje až po signali-
zaci obou terčů. Na soutěži ve Srubci (ČB) 
kluci předvedli i nejrychlejší nabrání vody, 
kdy jim byla měřena voda při výstupu ze 
stroje. Na soutěžích se vyhodnocuje nejlepší 
proudař, z tabulky je znám nejrychlejší koš 
ve vodě, voda na rozdělovači i při výstřiku. 
Dle těchto všech známých časů se kluci 
orientují, kde nastane chybička a co je po-

třeba zlepšovat. Důležitým faktorem je 
i poskládání materiálu na základnu před 
startem. I zde jsou možnosti různorodé, 
kde si jednotlivá družstva vyměňují své 
zkušenosti.

Tým našich hasičů závodí v tomto 
složení Pavel Krejčí (Krejza) – rozdě-
lovač, Aleš Fürst (Aluna) – levý proud, 
Václav Kostohryz (Kosťa) – pravý proud, 
František Špatný (Fráňa) – hadice B., 
Ondřej Tušek (Ondřík) – stroj, Václav 
Šupitar (Šupik) – srážení savice a Adam 
Cingroš (Cingi) – koš. Na některých sou-
těžích doplňoval družstvo Jakub Mareš. 
Věkový průměr těchto kluků je jen okolo 
23 let, a tak jejich šance na další úspěchy 
a ještě lepší výsledky je stále reálná. 
Přeji jim i do roku 2017 mnoho úspěchu 
a hlavně pevný, kamarádský, obětavý, ale 
i tolerantní kolektiv jaký doposud mají.

Závěrem chci klukům poděkovat 
za reprezentaci našeho sboru, Vám 
všem, co chodíte fandit a jakýmkoli 
způsobem podporujete tuto hasičskou 
činnost a všem čtenářům jenom vše nej, 
nej, nejlepší do nového roku.

Václav Šupitar st.,
velitel SDH Milenovice


