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STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PROTIVÍNA S ANALÝZOU A RATINGEM
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám v krátkosti představit ekonomický dokument, který pro naše město
vypracoval Ing. Luděk Tesař, Cityfinance,
bývalý pracovník Ministerstva financí ČR.
Tento dokument vedle návrhu střednědobého výhledu analyzuje finanční zdraví
(rating), trendy financí a stanovuje strop
bezpečného úvěrového zatížení k financování cílů města.
Smyslem střednědobého výhledu je
prokázat schopnost, že město dostojí
svým závazkům, a slouží pro střednědobé
plánování zpravidla na 2 – 5 let a stanoví
bezpečné úvěrové zatížení. Střednědobý
výhled města je samostatně uveřejněn
na webových stránkách města.

Zůstatek příjmů za rok 2019 činil 34 mil.
korun a tím město Protivín mělo finanční
kondici na pohodlnou údržbu a budování
majetku. Protivín odváděl za poslední 2
roky excelentní práci tím, že se dařilo
regulovat provozní výdaje.
Provozní saldo města mělo výborný
trend a excelentní výsledky, nejlepší
v historii města.
Největší investice za 5 let
– pozemní komunikace
		
71 mil. Kč
– odvádění a čištění odpadních vod
		
59 mil. Kč
– komunální služby a územní rozvoj
		
40 mil. Kč

Za poslední 4 roky od 2016 do 2019 vynaložilo město do majetku samo přímo
290 mil. korun, na prostou reprodukci by
stačilo 64 mil. korun.
Přístup města k zajištění financí na reprodukci a budování majetku byl fenomenální.
Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji byl
excelentních 41 %, za výborných je považováno 33 %.
Finanční rezervy – 19 mil. korun na běžných účtech města, finanční likvidita byla
výborná. Dlouhodobé závazky 75 mil.
Kč, úroky od 0,8 do 1,76 %. Strop bezpečné zadluženosti je 250 mil. Kč, a to
Pokračování na straně 3

Finanční analýza (rating) města
(zkrácený text)
Rozbor příjmů ukázal zdravý základ
a vysokou stabilitu, nedaňové příjmy
tvořily 22 % příjmů, daňové 64 % příjmů
a vlastní činnost 14 %. Celkově rozpočtové
určení daní příjmů je příznivé pro město,
ale je třeba počítat s „vysokými dopady
ohledně COVID-19 a superhrubé mzdy“.
Mimořádné příjmy činily za poslední
4 roky 54 mil. korun a kryly pouze 20 %
investic.
Struktura výdajů ukázala vysokou nezávislost na investičních dotacích. Zvýšenou aktivitu města posledních let hodnotí
vysoce kladně a rozvoj město finančně
skvěle zajistilo i bez dotací.

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V ZÁBOŘÍ
Dovoluji si Vás informovat, že se nám
podařilo vybudovat další dětské hřiště
v místní části Záboří, a to díky významnému finančnímu příspěvku Nadace ČEZ
a iniciativě místních rodičů. Herní prvky
byly vybrány samotnými rodiči s ohledem
na věk a počet dětí.
Věřím, že hřiště
bude hojně využíváno
a pobyt dětí na čerstvém vzduchu bude
přínosem.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
ZABEZPEČENÍ NAŠEHO SPOJOVACÍHO KORIDORU
PROTI KOLIZÍM S PTÁKY

V průběhu jara jsme navázali spolupráci
s paní Gabrielou Dobruskou, zástupkyní
České společnosti ornitologické, která je
partnerem organizace BirdLife International
v České republice (https://www.birdlife.cz/
ptaci-a-skla).
Kontakt jsme navázali díky zájmu
našeho žáka Jakuba Handschuha o ornitologii. Právě on přišel s nápadem zapojit se
do projektu, který se objevil pod heslem:
„Více než miliarda ptáků ročně zahyne
nárazem do skla. Zbytečně.“
Pokusili jsme se požádat o zařazení.
Naše snaha byla na podzim odměněna úspěchem. Obdrželi jsme zásilku nálepek, kterými žáci 4. a 5. ročníku pod vedením pana
učitele Linharta polepili okna koridoru. Ten
byl pro ptáky opravdu nebezpečný, protože
vytváří průhled mezi dvorem na jedné straně
a školní zahradou na straně druhé.
Děti měly velkou radost, že jejich iniciativa se setkala se zájmem a že mohly udělat
něco prospěšného. Ptáky (zraněné nebo
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žáků 9. A v době prezenční výuky
Téma: Je 1. září 2021 a já vcházím do své
nové školy…
Už přijíždí vlak, sice s menším zpožděním, ale je tu. S nastupováním mám menší
problém. Žaludek sevřený jak kazajka.
Ten pocit strachu z nové školy je otřesný.
Bílý jako zeď pomalu nastupuju do vlaku.
„Přidej!“ křičí na mě průvodčí. Teď ještě
víc znejistím. Mám či nemám vstoupit,
nebo dokonce utéct? Nakonec se rozhodnu
a nastupuji. Najdu si volné místo a sedám si.
„Jízdenku máš?!“ ptá se průvodčí.
„Nemám,“ odpovídám mu „Můžu si ji
koupit?“ „Jasný,“ rázným tónem odpovídá. S jízdenkou v ruce a v mikině sedím
a čekám, co bude dál. Vlak zpomaluje a já
se modlím, ať tam ještě nejsem. První zastávkou na mé velké cestě jsou Milenovice.
Z okénka vidím známou tvář. Volám na něj
„Čau Knedlíčků!“ a hned se ozývá, „Ahoj,
Kunfu Pando!“ Ihned se mi ve vlaku ulevilo,
že pojedu s někým známým. Mým dobrým přítelem Brunem. Cesta ubíhala lépe
a rychleji, než se zdálo. Poslední zastávka.
Vystupujeme. A já jdu pomalu s Brunem
do nové školy.
Před dveřmi nové školy to zase začíná.
Žaludek se svírá, hlava se točí, bílý jak sníh,
jen tak tam stojím a dívám se. Co mě tam
asi čeká za dobrodružství. „Mám tam jít?“
říkám si. „Tak už tam vlez!“ někdo za mnou
zabručel. Vcházím do školy.
Na chodbě takový hluk. Po dvou měsících se vidí spolužáci ze starších ročníků.
Rozloučím se s „Knedlíčkem“ a jdu do své
nové třídy pomalu a nejistě. Nevěřím, že
po devíti letech jsem jinde, bez přátel ze
školy. Je to divný pocit, jako když vlk opustí
svou smečku a jde do jiné smečky, která je
mu úplně cizí. „Kde to jsem?“ říkám si. Poté
Pokračování na straně 12

uhynulé) opravdu u oken nenacházíme,
přestože na školní zahradě je instalováno
několik krmítek.
za ZŠ Protivín T. Vojtěchová

PŘEDVÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
Pátek před vánočními prázdninami
nebyl pro mě moc veselý. Bylo jasné, že
epidemiologická situace se zhoršuje a v lednu nebude normální provoz školy obnoven.
A tak nikdo optimismem nehýřil.
Najednou se ozve zvonek u hlavního
vchodu. Že by pošta? Rychle nasadit roušku, seběhnout schody…
Za dveřmi stojí naše žákyně s maminkou. Je to děvče ze 6. ročníku, do školy
se v rotační výuce dostala od 13. října jen
na jeden týden. Hned čekám nějaké problé-

ŠKOLNÍ SLOHOVÉ
PRÁCE

my, které bude nutné rychle vyřešit. Omyl!
Podává mi s úsměvem taštičku: „To jsem
pro Vás vyrobila!“
Děkuji, Katko, ještě jednou. Tvůj skřítek
má čestné místo v kanceláři. Připomíná nám
všem, že na sebe navzájem myslíme. Přeji
všem dětem a jejich rodičům dobrý vstup
do nového roku. A pevné zdraví.
T. Vojtěchová

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PROTIVÍNA S ANALÝZOU A RATINGEM
Dokončení ze strany 1
s ohledem na dosavadní výborný trend
provozního hospodaření.
Rizika – vyvolaná krize COVID-19 a daňové změny – očekávané finanční dopady
cca 12 mil. ročně.
Finanční závěr – poslední analýzu firma
Cityfinance realizovala pro Protivín v roce
2017 a od té doby lze vyhodnotit vývoj
finančního zdraví jediným slovem „bravissimo“. Finanční zdraví Protivína hodnotíme aktuálně nadále nejlepší možnou
známkou A+A+.
Doporučení – zmrazit po dobu krize
provozní výdaje o 10 % a naopak zajistit
vysoké investice.

Důraz musí být kladen na zpřesňování
dopadů COVID-19, rušení superhrubé
mzdy a dalších opatření vlády.
Po stránce počtu obyvatel, žáků ZŠ a MŠ
je situace stabilní. Za poslední dva roky
ubylo 71 obyvatel, což znamenalo úbytek
financí 1 milion korun. Ohledně ZŠ a MŠ
ubylo 16 žáků, což znamenalo finanční
ztrátu 0,9 mil. korun.
Zvyšovat přirozeně příjmy města – to se
týká zejména poplatků za odpady, vodné
a stočné, nájem apod. Nutné je udržet
výši poplatků v rentabilních cenách a tím
zajistit zdravou cenovou hladinu, která
je ku prospěchu přirozeného finančního
zdraví města i jeho obyvatel.
Držet vyšší finanční likviditu ve výši
15 mil. korun.

Rychleji realizovat investice a tím šetřit,
využít levné úvěry.
Tato finanční analýza nám dává příležitost
k plánování a toho samozřejmě využijeme
při zpracovávání rozpočtu budoucích let.
Celý podrobný dokument je dostupný
na webových stránkách města a na finančním odboru města.
Dovoluji si poděkovat jak zastupitelstvu
města, tak městské radě, zaměstnancům
úřadu a zejména finančnímu a stavebnímu
odboru, kterých se tato analýza bytostně
týká.
Mám velkou radost, že Vám takovýto dokument mohu předložit.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

Revitalizace Platanové aleje Protivín a Švehlova parku
ho stavu, vitality a bezpečnosti památných
stromů. Bude provedena výměna starých
ventilačních stříšek u zátokových dutin
a zakrytí nově vzniklých dutin a instalace
bezpečnostních vazeb.
Na základě revizní prohlídky odborné
firmy bude městem Protivín prostřednictvím
arboristů dále zajištěn, zhodnocen stav jednotlivých stromů ve Švehlově parku. Budou
provedeny bezpečnostní práce, pěstební
a stabilizační opatření. Ošetření stromů
bude provedeno stromolezeckou technikou,
která umožní práce v celém prostoru korun
stromů stejně jako v Platanové aleji.
Ing. Jaroslava Fialová, MPA
Město Protivín
Odbor výstavby, dopravy a ŽP

Švehlův park
Foto: Ing. Jaroslava Fialová, MPA
Třířadá platanová alej v Protivíně
je evropskou raritou, krajinově zajíma
vým prvkem vyhlášeným jako památné
stromořadí dne 6. 3. 1995 pod kódem
č. 102830 s názvem Platanová alej u pi
vovaru v Protivíně. Z důvodu třířadové
výsadby se stromy růstem podřídily omezeným prostorovým možnostem, což je příčinou extrémně dlouhých spoře větvených
terminálů ve středové řadě směrem vzhůru
a v krajních řadách jednosměrným tahovým
vyosením kmenů i koruny.
Město Protivín pravidelně zajišťuje
dendrology odborné posouzení a určení
potřeb ošetření dřevin. V letošním roce je
plánovaná revitalizace této platanové aleje.
Stromy budou ošetřeny odborným zásahem,
zdravotními, redukčními, stabilizačními
řezy v zájmu vylepšení, udržení zdravotní-

Platanová alej
Foto: Ing. Jaroslava Fialová, MPA
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ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍN NA ROK 2021
FO připravil návrh rozpočtu města
na rok 2021. Vzhledem k současné situaci,
kdy je omezena ekonomika v celé zemi
a příjmy státního rozpočtu jsou touto situací velmi ovlivněny, je sestavení rozpočtu
na příští rok velmi obtížné. Není možné
s velkou pravděpodobností spočítat
předpokládané příjmy města, neboť téměř
všechny daňové příjmy jsou na příjmech
státu přímo závislé. Příjmy na příští rok –
zejména daňové jsou v návrhu rozpočtu
velmi poníženy a z toho vychází i výdajová stránka. Běžné výdaje všech složek
města jsou navrhovány v takové míře,
aby veškerá činnost prakticky kopírovala
minulá léta a nikde nedocházelo ke snížení
běžných výdajů. Ke snížení dochází pouze
u investiční výstavby.

Snížení stavu na účtech 6 144 702 Kč
(úspory z minulých let)

Celkové příjmy rozpočtu
115 845 250 Kč
Celkové výdaje rozpočtu
110 563 000 Kč
Saldo
+ 5 282 250 Kč
Splátky úvěrů
11 426 952 Kč

Jaroslava Říhová,
vedoucí finančního odboru

RADA MĚSTA ZASEDALA
Z USNESENÍ RM 17. 12. 2020
– jmenuje
nově členy krizového štábu města Protivín
• Jaromír Hlaváč, starosta – dle zákona o krizovém
řízení předseda krizového štábu,
• Ing. Jaroslava Fialová, MPA – vedoucí odboru
výstavby, dopravy ŽP,
• Bc. Olga Jandová – vedoucí správního odboru,
• Ilona Uhlířová – referent správního odboru –
sekretariát starosty
– ukládá
odboru výstavby, dopravy a ŽP zajistit v roce 2021 aktualizaci Povodňového plánu města Protivín u odborné
firmy dle platné legislativy v návaznosti na schválený
Povodňový plán města z roku 2015 pro shrnutí organizačních a technických opatření k odvrácení nebo
zmírnění škod při povodni pro daný územní celek nebo
nemovitosti, které jsou ohroženy povodní
– jmenuje
nové složení Povodňové komise města Protivín takto:
1. Hlaváč Jaromír, starosta města Protivín – předseda komise
2. Ing. Fialová Jaroslava, MPA, vedoucí odboru
výstavby, dopravy a ŽP – 1. místopředseda
komise

UZÁVĚRKA

pro dodání příspěvků
do únorových
„Protivínských listů“
je v pondělí 1. 2. 2021
do 12 hodin.
NOVINY VYJDOU
v pondělí 15. 2. 2021
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Z plánovaných investic jsou v návrhu
rozpočtu pouze ty, které považujeme
za nutné. Jedná se o tyto akce v celkové
hodnotě 14 800 000 Kč:
Základní škola – výměna oken
7 500 000 Kč
Rekonstrukce domovní
kotelny Náměstí
3 500 000 Kč
Parkoviště a WC
u hřbitova
1 500 000 Kč
Komunikace
k zdravotnímu středisku
a sportovní hale
2 000 000 Kč
Výkup pozemků
300 000 Kč

Platba poplatku
za odpady a psy
Vzhledem ke stále trvajícímu nouzovému
stavu a tím i omezení provozu našich
kanceláří, bude platba probíhat až do odvolání pouze v tyto dny:
kancelář technických služeb:
pondělí 12.00 hod. – 17.00 hod.
středa 6.30 hod. – 11.30 hod.
kancelář finančního odboru:
pondělí 6.30 hod. – 11.30 hod.
středa 12.00 hod. – 17.00 hod.
Upřednostňována je opět bezhotovostní platba převodem na účet města.
Bližší informace pro tuto platbu na telefonních číslech a e-mailových adresách
uvedených na stránkách města www.
muprotivin.cz.

Podrobný rozpis rozpočtu
na vložené A4 uprostřed

Tam budou také zveřejňovány aktuální
informace při změnách současného stavu.

3. Křišťálová Věra, místostarostka města Protivín –
2. místopředseda komise
4. Sebera Jaromír, vedoucí Městské policie Protivín
– člen komise
5. Novák Václav, technik, velitel JSDHO Protivín –
člen komise, zástupce Dolejší Lukáš, technik,
velitel družstva JSDHO Protivín
6. Ing. Koza Miloslav, tajemník MěÚ Protivín – člen
komise
7. Říhová Jaroslava, vedoucí finančního odboru
MěÚ Protivín – člen komise, zástupce Hájková
Pelichovská Hana, referent finančního odboru
8. Veselý Josef, vedoucí OS TS Protivín – člen
komise, zástupce Bína Jan, technik OS TS
9. Bc. Jandová Olga, vedoucí správního odboru
MěÚ Protivín – člen komise, zástupce Burdová
Jitka, referent správního odboru
10. Pišinger Ferdinand, technik OS TS Protivín, člen
komise, zástupce Votava Josef, technik ČEVAK
Písek
11. Ing. Košnářová Hedvika, technik odboru výstavby, dopravy a ŽP MěÚ Protivín – člen komise
12. Jarešová Miroslava, referent OS TS Protivín – člen
komise
13. Zoubková Dana, člen zastupitelstva, zdravotnictví – člen komise, zástupce Pítrová Jana,
zdravotnictví
14. Ing. Kostohryz David, správce sítě MěÚ Protivín
– člen komise, zástupce Mgr. Johanna Martin,
učitel ZŠ Protivín
15. Uhlířová Ilona, referent správního odboru –
zapisovatelka komise
16. Kuželová Marie, referent finančního odboru –
zapisovatelka komise
17. Nečasová Svatava, referent finančního odboru
– zapisovatelka komise

a ukládá
finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění
záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 26
Myšenec – půdního prostoru a střechy – k umístění
anténního stožáru za těchto podmínek: nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a za nájemné
500,- Kč/měsíčně

– souhlasí
s prodloužením pronájmu nebytových prostor
v čp. 101 Protivín firmě DABEKA s.r.o., a to na dobu
určitou ½ roku od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
– předběžně souhlasí
s umístěním anténního stožáru na budově čp. 26
Myšenec

– bere na vědomí
zápis z jednání zdravotní a sociální komise
a souhlasí
s pronájmem bytu v DZU (penzion) na adrese Masarykovo nám. 33, Protivín
– souhlasí
s přesunutím dotace města na činnost Sboru dobrovolných hasičů v Protivíně pro rok 2020 ve výši
25.000,- Kč na rok 2021

Přijmeme šikovnou šičku,
švadlenu, krejčovou
se smyslem pro detail.
Vyučení v oboru není nutné.
Jedná se o šití sportovních
produktů (trička, dresy,
trenýrky, teplákové soupravy).
Mzda 16 – 20 tisíc Kč
podle zručnosti.
Příspěvek na dopravu.
Lokalita Protivín.
Jednosměnný provoz.
Nástup možný ihned.
Kontakt:
Petr Bečvář – BESPO
e-mail: bespo@bespo.cz
Telefon: +420 736 634 043

PI

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZM PROTIVÍN
konaného dne 17. 12. 2020
1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontrolu
usnesení z posledního zasedání ZM konaného dne
3. 11. 2020.
2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej
pozemků p. č. 2609/2, lesní pozemek o výměře
25 m2, p. č. 2384/13, TTP o výměře 36 m2, díl „a“
o výměře 11 m2 a díl „b“ o výměře 10 m2, vše v kú
Protivín pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy.
2.2. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
pozemku p. č. 2289/3, orná půda o výměře 1258 m2
v kú Protivín.
2.3. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
části pozemku p. č. 802/3, ostatní plocha, zeleň
o výměře cca 110 m2 v kú Protivín.
2.4. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje výkup
pozemků p. č. 446/3, orná půda o výměře 624 m2
a p. č. 452/5, orná půda o výměře 17 m2 v kú Záboří
u Protivína.
2.5. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
pozemků p. č. 1416/7, TTP o výměře 2801 m2
a p. č. 1399/5, TTP o výměře 1237 m2, vše v kú Krč
u Protivína.
2.6. Zastupitelstvo města Protivín
neschvaluje prodej pozemku p. č. 1160/5, TTP
o výměře 6462 m2 v kú Chvaletice u Protivína
za cenu 348.948,- Kč;
neschvaluje prodej pozemku p. č. 1160/5, TTP
o výměře 646 m2 v kú Chvaletice u Protivína za cenu
333.334,- Kč;

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

3.1.
3.2.

3.3.

neschvaluje prodej pozemku p. č. 1160/5, TTP
o výměře 6462 m2 v kú Chvaletice u Protivína
za cenu 355.410,- Kč;
neschvaluje prodej pozemku p. č. 1160/5, TTP
o výměře 6462 m2 v kú Chvaletice u Protivína
za cenu 324.392,40,- Kč.
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje uzavření
a podepsání Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě
č. 18080/ÚE-105/2003 ze dne 23. 6. 2004 mezi ČR
- ÚZSVM a městem Protivín a uzavření a podepsání
Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. FR72/3 Rp-F-1780/96/SI ze dne 11. 4. 2002 mezi ČR – ÚZSVM
a městem Protivín.
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje cenu
vodného a stočného na rok 2021 dle předložené
kalkulace.
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje rozpočet
města na rok 2021.
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje rozpočtový výhled města na roky 2022 – 2025.
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje v předloženém znění rozpočtové opatření ZM č. 3.
Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s převedením nevyčerpané dotace na činnost TJ Slavoj
z.s. Protivín pro rok 2020 ve výši 9.790,- Kč na rok
2021.
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Plán
rozvoje města na období 2021 – 2027.
Zastupitelstvo města Protivín bere na vědomí
vzdání se funkce přísedící u Okresního soudu
v Písku podané paní Komrskovou s tím, že jí tato
funkce zaniká k 18. 12. 2020.
Zastupitelstvo města Protivín bylo seznámeno
s dopisem paní Hejskové (podněty týkající se
odpadů, jejich třídění a platby za likvidaci, dále pak
hazardu a použití výtěžku z jeho provozu ve městě).

z deníku

POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Tragický začátek roku
V pondělí 4. ledna řešili policisté a kriminalisté případ ztráty mladého lidského
života. V lesní lokalitě Obora u Protivína
vyhasl život mladého místního muže.
Kriminalisté případ prošetřují jako sebevraždu.
Výživné
Protivínští policisté řeší další případ
zanedbání povinné výživy. Místní matka zřejmě zapomíná na svou nezletilou
dceru. Od května roku 2020 nepřispívá
výživným, které má dle rozhodnutí soudu
skládat k rukám otce dítěte ve výši 2500
korun měsíčně.
Poškozené auto a zábradlí
Hledáme případné svědky dopravní nehody s újezdem.
Dne 15. prosince v době od 18:00 do 18:25
hodin jel zatím nezjištěný řidič po ulici
Jiráskova a na křižovatce před domem
s číslem popisným 260 poškodil kovové
zábradlí. Nechal za sebou dvacetitisícovou
škodu a ujel.
Máte-li k popisovaným dopravním nehodám jakékoli informace, neváhejte a volejte dopravní policisty na lince 974 235 254
či 158.
Děkujeme za pomoc.
Konopí
Písečtí kriminalisté prošetřovali případ
přechovávání konopí. Vyšetřovatel vydal
v úterý 8. prosince usnesení o zahájení
trestního stíhání muže, který měl v září
letošního roku v domě v Protivíně přechovávat bezmála třicet výhonů rostlin
konopí. Pro svou potřebu měl konopí
schovávat ve společných prostorech domu.
Vyšetřování případu pokračuje.
Vloupání do chalupy
Zatím nezjištěný pachatel škodil v době
od 5. do 23. prosince v rekreačním
objektu v Milenovicích. Ze zahrad se
dostal až ke sklípku, kam se násilně
vloupal a odcizil maketu bambitky,
dostal se i do rekreační chalupy, kde
odcizil řetězovou pilu, kytaru, housle,
vzduchovky a další věci. Nechal za sebou
více než padesátitisícovou škodu.
Na místo činu vyjížděl také kriminalistický technik, který zajistil stopy. Protivínští
policisté případ dále prošetřují.

Foto: Ing. Jaroslava Fialová, MPA

PODĚKOVÁNÍ
VEDOUCÍ OOP PROTIVÍN
Loňský rok s sebou přinesl mnoho nového
a museli jsme pohotově řešit situace, které
byly z profesního i lidského hlediska složité. Ráda bych poděkovala všem občanům,
partnerům i kolegům z Protivína, že jsme
se se vším společně dokázali vypořádat.
Přeji nám všem do roku 2021 hodně zdraví
a spokojenosti.
Npor. Mgr. Vanda Kořánová
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Tři králové v 1. Mateřské škole Protivín

Zimní radovánky dětí z 1. Mateřské školy
Protivín

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

se vydovádět a potěšit se s bílou nadílkou.
V teple školky se pak seznámily s tradicí
svátku Tří králů. Zahrály si na „Tříkrálový
průvod“ a školku vyzdobily obrázky Kašpara, Melichara a Baltazara.

Autor kresby: Míša Pexídr

Po vánočních prázdninách se děti
z 1. Mateřské školy Protivín rády vrátily
mezi své kamarády do školky. Chtěly si toho
tolik vyprávět o Vánocích! Hned v prvním
lednovém týdnu děti potěšil sníh a mohly

PŘEDPLATNÉ PROTIVÍNSKÝCH LISTŮ 2021

Také pro rok 2021 je možné si zakoupit zvýhodněné předplatné regionálního
měsíčníku Protivínské listy. Cena za 11 vydávaných čísel novin činí včetně
poštovného 165 Kč.
Úhradu je možné provést v MěKS Protivín nebo po dohodě na účet. Informace
na tel. 382 251 996 nebo 382 251 806.
PROTIVÍNSKÉ LISTY 6. stránka

Novinky
městské
knihovny
Pro děti:
Michaela Dodo Dostálová: Dodíkovy
pohádky z Lesního království II – další
dobrodružná cesta do Lesního království
Sara Pennypackerová: Klementýnka
a rodinná porada – svěžím
a okouzlujícím pohledem na svět
Klementýnka rozesmává děti i rodiče
Jessie Williamsová: Zuzka a závodní
kůň – pro všechny milovníky zvířat
Ana Galán: Dračí srdce – Úkol pro
Mondraga – dobrodružné příběhy
Ana Galán: Dračí srdce – Páté semínko
– další výprava za hledaným semínkem
Ana Galán: Dračí srdce – Záhada zelené
jeskyně – a opět dobrodružství a fantazie
Sara Pennypackerová: Klementýnka
a jarní výlet – nový příběh třeštidla
Klementýnky
Pro dospělé:
Jiří Klečka: Pět ročních období - Filip
prostřednictvím nedokončeného příběhu
zemřelé milované ženy nachází cestu
k jejich malé dcerce i k další životní cestě
Ladislav Beran: Posedlost zločinem –
detektivní povídky
Zlata Měchurová: Písek, lidé a jejich
příběhy – další díl o osobnostech města
Písku
Ladislav Beran: Dobrý důvod k vraždě
– další detektivní příběhy
František Niedl: Cesty rytířů – rytíři, čest
a spravedlnost
Anne Jacobsová: Kavárna u Anděla
Osudová léta – pokračování rodinné ságy
Jo Nesbo: Království – dva bratři, jedno
království, nespočet tajemství

Vlčácká klubovna s loděnicí v novém kabátě!

V loňském roce se našemu skautskému
středisku v Protivíně podařilo získat dostatek financí na opravu klubovny vlčat, kde
je zároveň i loděnice. Tato klubovna, kterou
v minulosti obýval vodácký oddíl, již byla
v naprosto nevyhovujícím stavu. Kromě
povodní v roce 2002 a 2009 se také stala
častým terčem vandalů. Z tohoto důvodu
musela být některá okna zatlučena prkny
a plastové pobití místy chybělo. Střecha již
měla nejlepší časy také za sebou, a když
zatéká do stavení, je to zhouba pro celý dům.
Proto jsme rádi, že Jihočeský kraj schválil
naši žádost o dotaci na opravu klubovny.
Velký dík si zaslouží i město Protivín, které
se na opravě klubovny taktéž finančně podí-

lelo. V říjnu byla oprava dokončena - vnější
plášť, střecha, interiér, elektroinstalace a zabezpečení byly zmodernizovány a budova
je opět připravena sloužit dalším generacím
našich skautů. Trochu smutné je, že si skauti
a vlčata zatím nemohli klubovnu užít kvůli
současným omezením v celé republice.
Opravená klubovna je ale pěkným dárkem
k loňskému 75. výročí existence našeho
střediska a doufám, že epidemiologická
situace brzy dovolí, aby se klubovna stala
důstojným a bezpečným místem setkávání,
vzdělávání a her našich členů.
za skautské středisko Blanice Protivín
Alena Kulhová – Kaboš

Budova před rekonstrukcí.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Novinky
městské
knihovny
Pro dospělé:
Naďa Horáková: Korálky z klokočí –
tajemný příběh s detektivní zápletkou
sahá hluboko do minulosti
Vlastimil Vondruška: Manželské zrcadlo
– další historický román oblíbeného autora
Tereza Blažková: Zapomenuté stopy
dřevařů na Šumavě – pro všechny, kteří
milují Šumavu a umí ocenit brilantní
vědeckou práci
Jiří Hanibal: Alej smrti – kriminální
román
Táňa Keleová-Vasilková: Rodinné klubko
– v každé rodině to vře a klokotá
Anna Bolavá: Před povodní – hororový
příběh lásky na břehu řeky
Markéta Harasimová: Klinická smrt
– svět za prahem smrti a pokračování
v životě
Viktorie Hanišová: Dlouhá trať – občas
v půlce závodu zapomenete, proč vlastně
soutěžíte
Evžen Boček: Aristokratka
u královského dvora – pátý díl ságy
o Marii Kostkové z Kostky
Wendy Webb: Dcery jezera – duchové
minulosti se vracejí
Colleen Hooverová: Nelituju ničeho –
román o komplikovaných vztazích, lásce,
nevěře, věrnosti
Louise Pennyová: Vysoký účet – další
případ vrchního inspektora Gamache
Jaroslav Pulkrábek: Šumavská toulání
– Slzy Stožecké Madony – o zdánlivě
všedních věcech i nadpřirozených
úkazech
Simon Scarow: Piráti – kdo skoncuje
s řáděním pirátů v římských mořích
Simon Scarow: Římská krev – svržený
král je zákeřnější než jedovatý had
Zuzana Francková: Jako Popelka
– po tragické smrti svého tatínka
v postavení opravdové Popelky
Dirk Husemann: Černý oheň z Byzance
– řecký oheň, legendární zbraň
Byzantinců, dokázal vznítit i vodu
Robert Bryndza: Mlha nad Shadow
Sands – zlo číhá i tam, kde ho nevidíš
Bernard Cornwell: Meč králů – boj,
který rozhodne o osudu Anglie
Barbara Erskinová: Krok do jiného času
– ty nejlepší povídky z pera autorky
Jiřina Bohdalová: Můj život mezi
slzami a smíchem – jak bilancuje Jiřina
Bohdalová svůj život?
Nikola Hrklová, Jan Hrušínský, Jan
Balcar: Rudolf Hrušínský 100
rozmarných let – zásadní okamžiky
života a celoživotní kariéra jednoho
z našich nejlepších herců
Fredrik Backman: My proti vám
– do Medvědína přišlo násilí a jeho
obyvatelé musí ukázat, zač vlastně stojí
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Zkoumání textů na odeslaných pohlednicích se někdy změní až v detektivní
pátrání. Pohled části Protivína se železniční zastávkou a pivovarem na obzoru byl
odeslán podle razítka roku 1930 slečně
Hanušce Kabátové, u ct. fy. J. H. Brandejs,
Praha. Co to je za ctěnou firmu? Zadala
jsem hledání na internetu. A našlo se v článku Jiřího Mládka, který se zabývá přes 20
let historií vzniku českých kovových stavebnic. Dnes má největší sbírku dírkatých
stavebnic na světě, je jich přes dvě a půl
tuny. Stavebnici MERKUR nazývá naším
národním pokladem a kulturně technickým
dědictvím.
Jako první si ale nechal patentovat
systém polytechnické stavebnice německý
inženýr Gustav Lilienthal, bratr známého
vzduchoplavce, v roce 1888. Ta stavebnice byla dřevěná, ale na stejném principu.
Všichni další výrobci se už jeho vynálezem
jen inspirovali. V minulém století bylo
ve světě přes 200 výrobců nejrůznějších
typů stavebnic.
Vynálezce české stavebnice MERKUR,
Jaroslav Vancl, svou první stavebnici vyrobil v roce 1904 v továrně svého otce v Benátkách nad Jizerou. Převzal myšlenku, ale
udělal to úplně geniálně. Jako první na světě
plně využil v Evropě nově zaváděný metrický systém, vzdálenost středů otvorů byla
10 mm, jednotné šroubky s matičkami byly
M3,5. Tím dosáhl daleko lepší propojitelnosti a neskutečné variability. Navíc mu také
patří prvenství v lakování součástek autolakem od roku 1925. Pojmenování Merkur
zvolil jako vhodný obchodní název podle
antického boha řemesel a obchodu. Jaroslav
Vancl si nechal Merkur patentovat v roce
1922 a celosvětový patent mu byl všude
přiznán. Merkur je svou jednoduchostí,
minimální četností součástek a tvarově
prostorovou propracovaností naprosto nedostižitelný fenomén. Tradice Merkuru sahá
až do roku 1920, kdy pan Jaroslav Vancl založil firmu Inventor. O pět let později přešel
výrobce na nový systém stavebnice, který
se v nezměněné podobě zachoval dodnes.
Merkur je tak jedinou stavebnicí na světě,
která se vyrábí v původní koncepci téměř
nepřetržitě skoro 100 let na stejném místě
– v prostorách původní továrny v Polici
nad Metují.
Pan Jiří Mládek se seznámil s Jaromírem
Křížem, současným majitelem a výrobcem
Merkuru, a domluvili se na vzniku muzea
Merkuru. To mělo nejprve vzniknout v jeho
továrně v Polici nad Metují, ale nakonec se
využila bývalá zemědělská škola. A od roku
2006 je zde expozice, která rozhodně stojí
za vidění.
Asi nejslavnějšího konkurenta Merkuru,
stavebnicový systém Meccano, vymyslel
v Británii Franck Hornby v roce 1898 a paPROTIVÍNSKÉ LISTY 8. stránka

tentovat si ho nechal v roce 1901. Za čtyři
roky od patentu už měl továrnu se čtyřmi
tisíci zaměstnanci. Nejdříve nesla tato
stavebnice jméno „MECHANICS MADE
EASY“, v roce 1908 bylo změněno na současné MECCANO vyráběné ve Velké Británii v letech 1908 – 1980. Nyní se vyrábí
v továrně v Calais ve Francii.
A jak to celé souvisí s naším starým
pohledem z Protivína? – Na prvorepublikovém trhu se totiž objevily stavebnice
britské firmy Meccanno v druhé polovině
30. let i v Praze v odborném závodě jemných kovových hraček firmy J. H. Brandeis
v Havířské ulici. Zkontrolovala jsem adresu
na pohlednici – ano, správně, Praha I, Havířská 4. „Slečně Hanušce mnoho srdečných

3. DÍL

Staré pohlednice Protivína
a jejich odesílatelé v novém Československu

pozdravů a milých vzpomínek z Protivína
zasílá...“
Další pohled ze sbírky, který mne zaujal,
byl adresován paní Fanče Podzemské, vdově po učiteli – Praha Břevnov, Bělohorská tř.
„Drinopol“. Drinopol je dnes v Praze podle
internetu hostinec, vyhlášený především
svým pivem. Tanková dvanáctka Gambrinus
je nejlepší v širokém okolí. Milovníky Plzně
potěší přítomnost jejich značky. Nepodařilo
se mi však zjistit, jak se název Drinopol
dostal do pražského Břevnova.
Edirne (dříve Adrianopolis, česky
Drinopol) je město ležící v evropské části
současného Turecka. Bylo založeno císařem
Pokračování na straně 9

Staré pohlednice
Protivína
a jejich odesílatelé
v novém
Československu

MODERNIZACE VÝSTAVNÍCH PROSTOR

Dokončení ze strany 8
Hadriánem jako Hadrianopolis, již dříve zde
stála thrácká osada. Díky své významné
poloze bylo častým terčem útoků a místem řady bitev. Často se zde také měnili
vládcové – město střídavě patřilo Řekům,
Bulharům, Turkům nebo dokonce Rusům.
V současné době má cca 170 000 obyvatel.
Na pohlednici s 50 haléřovou známkou
Československa s Bedřichem Smetanou,
odeslané v roce 1934, stojí: „Milá Fančo,
děkuji za vzpomínku. Daří se mě dobře až
na to, že mě nohy neslouží, napřed nechtěly
běhat a teď mě otékají, tak že se nemůžu
nikam doškrabat. Teď by byla ze mě turistka. Máme nedobrovolnou rozluku, Jenda je
ve Slaném, nevím, kdy se za ním dostanu.
Srdečně Tě zdraví Pepča.“
Třetí pohlednice Protivína, tentokráte
méně častá, je vydaná pod číslem 1488
GRAFIE PLZEŇ část Protivína – Zámostí.
Ctěné slečně Bože Hájkové do Dobřichovic u Prahy píše obyčejným perem a tuší
nastávající nevěsta: „Milá sl. Božo! Vědět
Vám dávám, že mám 3. t. m. svatbu. Buďte
tak laskavá a vyřiďte to Fanče! Nemám
na ni adresu. Ještě pozdrav zasílá rodina
Nečasů. Ještě pozdrav od Founů. Přijeďte
také na svatbu.“ Doufejme, že vše šťastně
dopadlo, lístek byl odeslán 30. 9. 1931, letos
v září to bude 90 let.
Ing. Helena Mašindová

V této podobě již výstavní sál v Památníku
města Protivín neuvidíte, poslední výstavou
zde byly fotografie hmyzu Pavla Krásenského.
Na samém konci roku 2020 zahájilo
Prácheňské muzeum v Písku práce na rekonstrukci výstavní síně v Památníku města
Protivína. Ve spolupráci s českobudějovickou výstavářskou firmou BENT dochází
v těchto dnech k proměně stárnoucího
interiéru na moderní galerijní prostor. Dosavadní stěny potažené režnou textilií nahradí
dřevěné desky, zcela se předělá závěsný
systém obrazů, úpravou projde i podlahová
plocha. Změní se zastínění celého sálu, kdy
nevzhledné pruhy látek nahradí poloprůhledné rolety. Dojde i k lepšímu propojení
výstavního sálu s expozicí exotické přírody,
která byla doposud oddělena pouze průchozím závěsem. Pro návštěvníky bude nyní
v sále k dispozici několik nových sedaček.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Aktuální informace o představeních naleznete
na internetových stránkách www.mujbijak.cz

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

UPOZORNĚNÍ!

Vstupenky na pořady neuskutečněné v roce 2020 nezůstávají
v platnosti!

VRACENÍ ZAKOUPENÝCH VSTUPENEK
POUZE DO 29. LEDNA 2021!

Vstupenky zakoupené v pokladně kina nebo v knihovně budou vyplaceny v hotovosti nebo převodem na zvolený bankovní účet po předložení vstupenek.
POKLADNA knihovna Protivín – středa od 13 do 15 hodin
V případě potřeby dohoda na tel. 382 251 806 nebo 734 271 050

Písecké muzeum se snaží neustále
oživovat podobu své protivínské pobočky.
V sále pořádá každý rok minimálně dvě
výstavy, v roce 2021 by tou první měla
být krátkodobá expozice o protivínském
lazaretu za 1. světové války. Sál však slouží
i pro výstavy obrazů či autorských fotografií, po dokončení prací bude určitě radost
pro každého umělce v novém sále svá díla
představit.
Jan Kouba,
Prácheňské muzeum Písek

Tradiční výtvarné akce
Také v problematickém loňském roce
se podařilo uskutečnit v našem Jihočeském
kraji dvě tradiční výtvarné akce. PhDr. Monika Zárybnická z Krajského úřadu Jihočeského kraje a Mgr. Petra Lexová z Alšovy
jihočeské galerie zorganizovaly Dny otevřených ateliérů (DOA) – již 13. ročník Cest
za uměním, řemeslem, designem a architekturou. O víkendu 10. – 11. října se otevřelo
112 míst a zvláštní pozornost byla věnována
folklóru. Můj protivínský ateliér navštívilo
během akce šest lidí z Protivína, Písku
a Obecnice u Příbrami. Zároveň jsem byl
zastoupen v Prácheňském muzeu v Písku,
které v rámci DOA nabízelo ve své galerii
již 24. ročník mezinárodní přehlídky současného výtvarného umění INTERSALON
AJV 2020. Téma Čas a rozměr 70 x 50 cm
řešilo 14 výtvarnic a 34 výtvarníků z Česka,
Itálie, Německa, Rakouska a Rumunska.
Více informací na www.dnyotevrenych
atelieru.cz a www.ajv.cz/intersalon.
Akademický malíř Petr Pfleger
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Světlo z Betléma

Foto: Ing. H. Mašindová
Tak jako každý rok k nám do Protiví
na přijíždí rychlík Brno – Plzeň a zasta
vuje na nádraží. Je sobota 19. prosince
2020, 12:31 hod. a z vlaku vystupují
skauti s Betlémským světlem.
Na nádraží už na ně čekáme a těšíme
se, že přijedou naši přátelé. A už jsou tady
– vždy usměvavá elegantní paní ze selibovské kovárny s doprovodem a zleva přichází
bednář z Klokočína se synkem Jakubem.
Přejeme si zdraví a dostáváme dárečky.
Skautíci nám připalují plamínek a dostávají
od nás také malé drobnosti, trochu našeho

domácího cukroví a také něco od protivínských skautů. Vlak se rozjíždí a my jsme
šťastní, že se to povedlo. Znovu si přejeme
hezké Vánoce a pomalu odjíždíme k naší
první zastávce, ke Klimešům, kam chodíme
každý rok. V průjezdu nás vítají kamarádka
Eva s manželem Liborem, přepalujeme
plamínek, dostáváme krásný betlémek
a přejeme si zdravíčko. Taky na dálku zdravíme Evinu maminku a posíláme pozdrav
na uzdravení. Další cesta vede do našeho
krámku s jízdními koly v Mírové ulici, kde
budeme „Betlémské světýlko“ rozdávat až
do Štědrého dne. Přišlo si pro něj
hodně přátel z Protivína, Záboří,
pan farář z Bílé Hůrky. Na Štědrý
den jsem zavezl světýlko do kostela sv. Alžběty, kde jsme s panem farářem Mičánkem světýlko
také přepálili. Jsem moc rád,
že světlo z Betléma dělá radost
i ostatním lidem, kteří si pro tento
dar přijdou.
Je 1. leden 2021, sedím v kuchyni, přede mnou je krásný
perníkový betlém, který upekla
a hezky ozdobila kamarádka
skautka Kandi. Druhý betlém je
ze dřeva s krásným vánočním motivem. Vytvořila ho moje kolegyně
Veronika s Jirkou. Na stolku pod
oknem stále hoří světlo z Betléma
a já bych vám všem v Protivíně
a okolí chtěl do nového roku 2021
popřát zdraví a zase zdraví.
Též přeji zdraví panu Kolafovi z Těšínova, který hezky plete
košíky, a tímto mu přeji k narozeninám.
Jirka Plíva,
Kola jízdní, Protivín
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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Novinky
městské
knihovny
Pro dospělé:
Lars Kepler: Zrcadlový muž – brutální
čin, jediný svědek a chorá paměť
Jonas Jonasson: Sladká pomsta –
od autora bestselleru Stoletý stařík
Frederick Forsyth: Liška – špionážní
próza
Martin Kavka, Michal Škrabal:
Hacknutá čeština – neortodoxní slovník
dnešní mateřštiny
Jan Voldřich: Příběhy ze šumavských
chalup – Stašsko a Zdíkovsko
Miroslav Krobot: Nečíst – literární
prvotina herce a režiséra
Wilbur Smith: Tajemný oheň –
sourozence rozdělí v raném dětství smrt
rodičů
C. J. Tudor: Ti druzí – mrazivé, děsivé,
neodložitelné
Colin Rushton: Sabotér z Osvětimi
– příběh britského vojáka uvězněného
v osvětimském zajateckém táboře
Mona Kasten: Doufám znovu – Everly
Pennová nevěří na lásku
Andrew Mayne: Temný vzorec – tři lidé
přijdou o dítě na stejné nemocniční posteli
Peter May: Nezvratné alibi – závěrečný
díl kriminální série Akta Enzo
Leoš Šimánek: Život plný dobrodružství
– světem křížem krážem
Zdeněk Pohlreich: Super jednoduše –
super jídla, jednoduché postupy
Pro děti:
Michaela Fišerová: Natálie: Nový bráška
– do rodiny přibývá malý nevlastní bráška
Jan Skácel, Josef Čapek: Proč ten ptáček
z větve nespadne – poetické verše,
kterými básník Jan Skácel doprovodil
kresby zvířat malíře a spisovatele Josefa
Čapka
Petr Chudožilov: Myší knížka – do světa
nepohádkové každodennosti vpadá
zázračné dění

Harmonogram vydání
Protivínských listů 2021
(změna termínu vyhrazena)
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7/8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12

Uzávěrka
1. 2.
1. 3.
6. 4.
3. 5.
31. 5.
2. 7. (pá)
6. 9.
4. 10.
1. 11.
29. 11.

Vydání
15. února
15. března
19. dubna
17. května
14. června
19. července
20. září
18. října
15. listopadu
13. prosince

ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍN NA ROK 2021
ORJ

Název ORJ

Paragraf Položka

1031
6171
3639
2141
3639
3613
6310
3639
6171
2169
3639
6171
3639
3639
3399
4351
3612
3634
3639
3722
3723
3725
3639
3632
3639

Org. Název organizace (akce)
PŘÍJMY
1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti
1112 daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti
1113 daň z příjmů FO z kapital. výnosů
1121 daň z příjmů právnických osob
1122 daň z příjmů právnických osob za obce
1211 daň z přidané hodnoty
1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
1340 poplatek za shromažďování,likvidaci odpadu
1341 poplatek ze psů
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství
1345 poplatek z ubytovací kapacity
1361 správní poplatky
1381 daň z hazardních her
1511 daň z nemovitostí
2460 splátky půjček od obyvatelstva
4112 souhrnný finanční vztah se SR
4134 převody z účtů- SF
4116 dotace ÚP - nezaměstnaní
4116 dotace - sociální služby DPS
2031 příjmy z lesů
2120 příjem z reklamy
2092 příjmy z reklamy-pronájem majetku
2112 příjmy z prodej zboží
2131 příjmy z pronájmu pozemků
2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
2141 příjmy z úroků z účtů
2200 ČEZ, reklama, příspěvky
2212 přestupky
2212 pokuty a jiné sankční platby
3091 pronájem vodohospodářského majetku
3111 příjmy z prodeje pozemků
3639 prodej majetku-plynovod Záboří,Myšenec
2119 Věcná břemena
4037 příjmy ze vstupného
4351 pečovatelská služba
5000 domovní a bytová správa
5500 tepelné hospodářství celkem
6000 technické služby-správa
6030 technické služby-odpady smlouvy
6030 technické služby -tříděný odpad
6030 technické služby- tříděný odpad
6050 technické služby-doprava
6070 technické služby-hřbitovy
6080 technické služby-plakátování

3111
3111
3113
3392
3419
3421
5512
3669
6330

VÝDAJE
301 1. Mateřská škola
302 2. Mateřská škola
305 Zakladni skola
310 Městské kulturní středisko
3419 příspěvky sportovním spolkům
3421 příspěvky zájmovým spolkům
3421 příspěvky SDH
3669 příspěvky sdružením obcí
23610 sociální fond

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

3612

5000

opravy a údržba domů a bytů

5-6

3634
3634

5100
5110

výroba a rozvod tepla
rekonstrukce kotelny Náměstí

5-6
5-6

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1345
1361
1381
1511
2460
4112
4134
4116
4116

Sekce
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

8 550 000,00
200 000,00
1 710 000,00
9 370 000,00
2 450 000,00
35 050 000,00
10 000,00
2 900 000,00
130 000,00
20 000,00
70 000,00
300 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
50 000,00
3 400 000,00
500 000,00
700 000,00
900 000,00
30 000,00
500 000,00
10 000,00
90 000,00
700 000,00
700 000,00
5 000,00
500 000,00
5 000,00
5 000,00
13 143 000,00
200 000,00
7 452 250,00
150 000,00
50 000,00
250 000,00
8 800 000,00
6 600 000,00
5 000,00
350 000,00
200 000,00
500 000,00
50 000,00
200 000,00
40 000,00
115 845 250, 00
1 500 000,00
1 000 000,00
5 250 000,00
6 000 000,00
1 200 000,00
400 000,00
130 000,00
200 000,00
500 000,00
16 180 000, 00
7 000 000, 00
7 000 000, 00
6 600 000,00
3 500 000,00
10 100 000, 00

PŘÍJMY CELKEM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Výdaje 1
8
Výdaje 8
9
9
Výdaje 9

příspěvky
příspěvky
příspěvky
příspěvky
příspěvky
příspěvky
příspěvky
příspěvky
příspěvky
příspěvky celkem
správa domů a bytů
správa domů a bytů
výroba tepla
výroba tepla
výroba tepla

Kč
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10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
Výdaje 10
technické služby
11
správa majetku
11
správa majetku
11
správa majetku
11
správa majetku
11
správa majetku
11
správa majetku
Výdaje 11
správa majetku
12
výstavba města
12
výstavba města
12
výstavba města
12
výstavba města
12
výstavba města
Výdaje 12
výstavba města celkem
Výdaje 13
kronika města
14
životní prostředí
14
životní prostředí
Výdaje 14
životní prostředí celkem
Výdaje 15
zastupitelstvo obce
Výdaje 16
správa úřadu,
Výdaje 17
pečovatelská služba
Výdaje 19
IC, kaplanka
20
výpoč. kancel. technika,telekom.
20
výpoč.,kancel. technika,telekom.
20
výpoč.,kancel. technika,telekom.
20
výpoč.,kancel. technika,telekom.
Výdaje 20
výpoč. , kancel. technika, telekom. celkem
Výdaje 21
městská policie
Výdaje 22
hasiči celkem
23
MÚ- ostatní výdaje
23
MÚ-ostatní výdaje
23
MÚ-ostatní výdaje
23
MÚ-ostatní výdaje
23
MÚ-ostatní výdaje
23
MÚ-ostatní výdaje
23
MÚ-ostatní výdaje
23
MÚ-ostatní výdaje
Výdaje 23
MÚ – ostatní výdaje
Výdaje 24
občanské záležitosti
Výdaje 25
městský rozhlas
3330
propagace
3330
městské akce
Výdaje 333
občanské záležitosti, městské akce
VÝDAJE CELKEM
Příjmy celkem
CELKEM SALDO

3639
2212
2212
3745
3722
3639
3632
3639
3631
2212
3639
2321
3421
2310

6000
6010
6011
6020
6030
6050
6070
6080
6090
6100
6110
6130
6150
6170

technické služby-správa
technické služby-zimní údržba komunikací
technické služby -čištění města
technické služby - veřejná zeleň
technické služby-odpady
technické služby-doprava
technické služby-hřbitovy-běžné výdaje
technické služby-plakátování
technické služby-veřejné osvětlení
technické služby-běžná údržba komunikací
technické služby-výzdoba města
technické služby-kanalizace
technické služby-dětská hřiště, sportoviště
technické služby-veřejné studny

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

3341
3639
6171
6399
6171
6320

3341
3639
6131
5362
6172
6320

rozhlasové a televizní poplatky
opravy a údržba majetku obce, radnice-jinde nezařazené
výkupy pozemků
majetkové daně
konzult.poradenské a právní služby-majetek
pojištění majetku

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

2212
3113
2219
6171
5169

2273
2289
2290
6126
5272

komunikace u dětského zdravotního střediska a sport. haly
výměna oken ZŠ
parkoviště u hřbitova
projektová a inženýrská činnost
krizové řízení

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

3319
3745
3745

3319
4101
4107

kronika
Naučné, stezky, aleje
Veřejná zeleň

5-6
5-6
5-6

6112
6171
4351
3319
6171
6171
6171
6171

6112
6171
4351
4037
2090
6173
6174
6175

zastupitelstvo obce
místní správa – úřad
pečovatelská služba
Kaplanka
výpočetní a kancelářská technika
opravy a údržba výp. a kanc.techniky
software-nákup,údržba
telekomunikační služby úřad

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

5311
5512
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6399
6330

5311
5512
5141
6176
6177
6178
6179
6181
6399
5345

městská policie
hasiči celkem
úroky z půjček
mzdy,SP,ZP úřad
školení a vzdělávání
cestovné
ostatní pojištění a odvody za zaměstnance
právní služby
daň z příjmu, DPH
převody vlastním účtům SF

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

3399
3341
6171
3399

3339
3342
3330
3330
3330

občanské záležitosti
údržba rozhlasu
propagace města
městské akce
městské akce, propagace

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

8124

splátky dlouhodobých půjček
Změna stavu bankovních účtů – zvýšení stavu

Zpracovala : Jaroslava Říhová, vedoucí finančního odboru Mú Protivín							
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2 400 000,00
650 000,00
900 000,00
2 500 000,00
6 900 000,00
100 000,00
300 000,00
70 000,00
3 200 000,00
5 000 000,00
500 000,00
300 000,00
350 000,00
20 000,00
23 190 000, 00
18 000,00
4 000 000,00
300 000,00
100 000,00
600 000,00
1 200 000,00
6 218 000, 00
2 000 000,00
7 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
50 000,00
12 550 000, 00
60 000, 00
70 000,00
700 000,00
770 000, 00
1 600 000, 00
1 400 000, 00
2 700 000, 00
1 550 000, 00
500 000,00
400 000,00
400 000,00
300 000,00
1 600 000, 00
750 000, 00
1 400 000, 00
600 000,00
14 400 000,00
200 000,00
20 000,00
80 000,00
270 000,00
6 000 000,00
500 000,00
22 070 000, 00
50 000, 00
25 000, 00
150 000, 00
1 200 000, 00
1 350 000, 00
110 563 000, 00
115 845 250, 00
5 282 250, 00
11 426 952, 00
-6 144 702, 00

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE
23. 12. dcera Laura
Mgr. Lucii Dolejší z Protivína
29. 12. syn Tadeáš Budín
Monice Zelenkové ze Skal
ZEMŘELI
8. 12. Jiří Kozel
71 let, Protivín
15. 12. Růžena Řehořová
88 let, Skály
22. 12. František Kozma
nedožitých 79 let, Protivín
23. 12. Jan Vaňata,
73 let, Protivín

27. 12. Josef Sochora
77 let, Protivín
30. 12. Věra Hečková
75 let, Protivín
1. 1. Milena Dobrovodská
55 let, Protivín
2. 1. Marie Pexídrová
86 let, Protivín
4. 1. Lukáš Stehlík,
24 let, Protivín
6. 1. Zdeňka Čurdová,
nedožitých 84 let, Protivín

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V MOTOLE
Dne 3. 12. 2020 jsme již tradičně
vyrazili na „Mikulášskou nadílku“,
i když při netradiční covidové situaci,
do Fakultní nemocnice v Motole
na oddělení dětské hematologie a onko
logie ve složení: Květa Vejvalková,
Vlasta Pártl, Petra Štěpková, Lenka
Nováková a Fanda Špatný.
Vřele nás přivítal Marián Pavlíček
(herní specialista FN), který nás provedl
čekárnami ambulancí, dále nás zavedl
k hlavním dveřím oddělení. Zde jsme
předali dárky pro nemocné děti, se
kterými jsme se bohužel díky přísným
covidovým opatřením nemohli setkat
osobně. Vstřícný personál nás přivítal
s úsměvem a „babičce Květě“, jak je
na tomto oddělení nazývána, od srdce
poděkoval za skvělou práci pro děti,
která je nepopsatelná a na tomto oddělení velmi potřebná.
Velice si vážíme toho, co paní Květa
Vejvalková pro tyto děti dělá a jsme rádi,

POMOC
OBČANŮM MĚSTA
Farní úřad ECM v Protivíně nabízí
terénní výpomoc pro seniory a občany,
kteří si ze závažných důvodů nemohou
nebo si nejsou schopni zajistit nákup základních potravin, hygienických potřeb a léků
nebo vyřízení pošty.
Volejte pondělí až pátek od 9 do 12
hodin na telefonní číslo 775 941 105.

že jsme mohli být součástí této výpravy,
děkujeme.
Poděkování pro:
– Vlastu Pártla, za to, že poskytl svůj
autobus k dopravě nás i dárků
– sponzory, kteří dlouhé roky podporují nadaci ve prospěch nemocných
dětí
– sponzory, kteří ze skromnosti neuvedli svá jména
– Tamaru Vojtěchovou, ředitelku ZŠ
Protivín, která nikdy neodmítne
pomoc a opakovaně nás doprovází
do Motola
– MÚ Protivín – za důvěru a opětovné
schválení nadace na další 3 roky
– hodné a laskavé lidi, které se dlouhých 17 let jakkoliv podíleli a podporovali tuto nadaci
Sponzoři:
Ing. Michal Voldřich – pivovar Platan, Ing. Václav Hoch – OM Protivín,
Vlastimil Pártl – stavební práce, Pavel
Veselý – Pneuservis, Jaroslav Řehoř –
Stavebniny, Josef Staněk Písek, Vlaďka
Frnochová, Věrka Marková Karlovy
Vary, Božena Nováková, Veronika
a Matěj Vlčkovi, Petr Chudomel, Božena Řeháčková, Tomáš Kmetek, Boleslav Vejvalka, Lenka Zíková, Pavla
Dobešová, Blanka Kotlíková – pivovar
Platan, Ostraha Vodňany, Anna Pivoňková, Standa Dorschner, Milan Koutník,
Alena Kosová, Hana Vávrová, Jana
Tomanová, Jaroslava Kržová, Lenka
Kohlerová, Renata Pechová, Renata
Votrubová.
Petra Štěpková

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
farnost Protivín, Mírová 171
Srdečně zveme na bohoslužby v lednu a únoru
NEDĚLE 17. 1. 9.00 hod.
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít
za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj
mne. “
Bohoslužba s kázáním (kazatel Novák R.)
PÁTEK 24. 1. 9.00 hod.
„Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem,
celou svou duší a celou svou myslí.“
Bohoslužba s poselstvím (kazatel Novák R.)
NEDĚLE 31. 1. 9.00 hod.
Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně;
neboť takovým patří království nebeské.“
Bohoslužba s poselstvím (laická kazatelka)
NEDĚLE 7. 2. 9.00 hod.
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. “
Bohoslužba s památkou sv. Večeře Páně (kazatel
Novák R.)
NEDĚLE 14. 2. 9.00 hod.
„Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského.“
Bohoslužba s kázáním (br. Novák R.)
Kursivou uvedené verše vybrány z Bible (ČEP).
Sbor Týn nad Vlt.
Bohoslužby od 14.00 hod.
Sbor Vimperk
Bohoslužby od 9.30 hod.
Domácí skupinky – Biblické hodiny
– Písek – vždy ve středu od 10.00 hod.
– Týn nad Vlt. – každou středu od 19.00 hod.
Diakonie ECM poskytuje pomoc všem potřebným,
obětem šikany, maminkám v nouzi, drogově
závislým.
Svatby, křty, církevní pohřby.
Kontakt: farní úřad 737 540 022
kazatel: 775 941 105; FB: ecm Protivin
email: protivin@umc.cz; www.umc.cz

PROSBA DO NOVÉHO ROKU

Pane,
nauč nás počítat naše dny,
dny, v nichž přijímáme tvé dobré dary,
v nichž slyšíme tvé Slovo,
v nichž prožíváme tvou blízkost,
v nichž žijeme z tvého odpuštění.
Nauč nás počítat naše dny,
dny, které zůstaly nenaplněny,
kdy jsme šli nevšímavě kolem lidské nouze,
kdy jsme nebyli dobrým příkladem,
kdy jsme zarmoutili bližní i tebe.
Nauč nás draze si vážit krátké lhůty života,
každou příležitost k pomoci chápat
jako snad tu poslední,
každé slovo vážit jako snad to poslední,
každý dopis psát jako snad ten poslední.
Budeme-li, Pane, vážit sami,
nebudeš nás jednou muset vážit ty
a shledat lehkými.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
ŠKOLNÍ SLOHOVÉ PRÁCE
Dokončení ze strany 2
mě zavolá pro mě již známá tvář, můj nový
mistr, vskutku frajer. Nasměroval mě a už
to šlo jak po másle.
První den na nové škole celkem náročný.
„Tak jak to šlo?“ vyzvídá doma máma. Moje
odpověď ji však zaskočila. „Přišel jsem,
viděl jsem, málem jsem utekl, ale strach
mě nezastavil, zvítězil jsem.“ Nechápavě
na mě zírá. „Celkem pohoda“, odpověď,
které už rozumí…
Bohdan Levita, 9. A
Zadání slohové práce – tučně vytištěný
text. Detektivní či hororové dokončení
příběhu.

Děsuplná noc
Konečně jsem dostal od pana T. dopis.
Mám se neprodleně připravit na cestu.
Po setmění přijede kočár, který mě dove
ze na jeho hrad. Šel jsem se tedy rozloučit
s hostinskou. Když zjistila, kam jedu,
okamžitě zbledla. Třesoucím se hlasem mi
popřála hodně štěstí a vtiskla mi do ruky
jakýsi předmět. Prý je to amulet, který
mě ochrání. Pověrčivost místních lidí je
vskutku úsměvná.
Úderem osmé na mě před hostin
cem opravdu čekal kočár. Prapodivný
chlapík, celý v černém, mi pokynul, ať
nastoupím. Cesta vedla temným lesem.
Ulevilo se mi, když jsme zastavili na ná
dvoří starého sídla. Vystoupil jsem a po
ložil ruku na železné klepadlo ve tvaru
vlčí hlavy. Než jsem stihl zaklepat, dveře
se otevřely a umožnily mi tak vejít dovnitř.
Ocitl jsem se v dlouhé chodbě. Bylo zde
hrozné šero. Mé nejisté kroky tlumil krvavě
rudý koberec. Z obrazů visících na zdech
mi naskočila husí kůže. Slabá zář svíčky
tvořila stíny na obrazech tak, že šlechtici,
kteří na nich byli vypodobněni, vypadali
děsivěji. Cítil jsem se nesvůj. Přišlo mi,
že mě jejich oči sledují na každém kroku.
Na konci chodby byly obrovské dveře a já
zaklepal. I přesto, že dveře tlumily jakýkoliv zvuk, poměrně hlasité „Dále,” jsem
nemohl přeslechnout. Za dveřmi na mě
čekal pan T. Byl to starší muž, to se dalo
poznat podle stříbrných pramenů v jeho
kaštanově hnědých vlasech nebo podle
vějířků vrásek okolo očí. Jeho oči byly tak
tmavě hnědé, že z mého úhlu vypadaly až
černé. Pod uhrančivýma očima měl temné
kruhy, jako by to byla už věčnost, kdy se
naposledy dobře vyspal. Tyhle děsivé a propadlé oči na mě teď upřeně zíraly. Nebyl
jsem si jist co říct. Jeho vzhled mě připravil
o všechna slova. Okolní zvuky, které jindy
ani nevnímáte, najednou zněly hlasitěji.
Tikání hodin, praskání ohně, kapky deště
bušící na okno. To vše ve mně vyvolávalo
větší a větší nervozitu. Zhluboka jsem se
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nadechl, abych prolomil to neúprosné ticho,
ale pan T. mne předběhl.
„Zdravím vás,” pronesl hlubokým hlasem, který se v místnosti rozléhal. Mluvil
odměřeně. Klidně. Zatímco já se třásl
nervozitou, způsobenou tou temnou aurou,
která se okolo pana T. vznášela, on byl naprosto klidný. Odkašlal jsem si. „Došel mi
váš dopis,” oznámil jsem naprosto očividnou věc. Zavrtěl se ve svém polstrovaném
křesle. „To předpokládám, jinak byste tu
asi nebyl,” pronesl a se slovy: „Platí tedy
to, o čem jste vy a můj sluha hovořili?“
Když jsme se já a sluha pana T. poprvé potkali, byl jsem na tom zle. Přijel jsem sem
z velkoměsta zrovna poté, co mě vyhodili
z práce. Doufal jsem, že si tady odpočinu
od spousty lidí a každodenního stresu. Toužil jsem po přírodě. Vystupoval jsem zrovna
z vlaku, když do mě někdo vrazil. Poté co
jsme si oba sesbírali popadané věci, jsme
se dali do řeči. Se zájmem se mě vyptával,
proč jsem přijel. Jakmile jsem mu pověděl
o svém vyhazovu, jen tak letmo prohodil,
že by mi mohl sehnat práci, a tak jsem se
dozvěděl o panu T. Oči jeho sluhy tehdy
zářily nadšením stejně, jako teď panu T.,
který netrpělivě čekal na mou odpověď.
„Vaši nabídku jsem zvážil...” Zbytek věty
jsem nechal nevyřčený. Snažil jsem se získat si čas. Totiž, původně jsem si byl jistý,
že vezmu cokoliv. Místním obyvatelům
a jejich vyděšenosti jsem se v duchu smál.
Teď, když majitel onoho strašidelného domu
stojí přede mnou, začínám mít pochybnosti.

„Nuže?” Všiml si mých pochybností. Teď je
nervózní on. Byl jsem na pochybách. Dům
jako by byl živý. I přes mrtvolné ticho jsem
stále slyšel zvuky. „Třeba vám tohle pomůže
při rozhodování,” podal mi papírek s číslem,
které mělo tolik nul, až se mi zatočila hlava.
Vydechl jsem. ”Tik,” jak zlé to může být?
”Tak.” Je to přeci jen na jeden rok. ”Tik.”
Pak se můžu s penězi vydat kamkoliv.
”Tak.” Hodiny mě doháněly k šílenství. To
číslo. Proklaté číslo na papíře, představovalo
něco, po čem jsem toužil. „Dobře,” vydechl
jsem frustrovaně. Tikání hodin přestalo
být tak dotěrné. Vrásky na čele pana T. se
vyhladily. Dokonce mne obdařil úsměvem.
„Zítra vás tedy budu očekávat.” Najednou zněl veseleji. Na druhý den jsem znovu
stál před sídlem. Tentokrát s kufry. Dostanu
zaplaceno za hlídání domu. Pan T. prý jede
na cesty a bojí se o své cennosti. Rodinu nemá, a tak hlídání svěřil mně. Vstoupil jsem
do sídla a pan T. vyšel ven. Když se na mě
otočil, připadal mi mnohem starší. Snad to
bylo přímým slunečním světlem, které se
přes tlusté závěsy do domu nedostalo. To
jsem si alespoň myslel. Popřál jsem mu
šťastnou cestu a se zvláštním pocitem jsem
šel vybalit věci.
Má první noc ve starém sídle byla hrozná. Nemohl jsem spát. Kolem čtvrté hodiny
ranní jsem vzdal své pokusy usnout. Tohle
se opakovalo několik nocí po sobě. Únava
se stala mým nejlepším přítelem. Začalo
mi nesnesitelně zvonit v uších. Pomalu mě
dohnala i paranoia. Přišlo mi, že nejsem
sám. Přicházel jsem o rozum. Chtěl jsem
vyrazit z domu na vzduch, ale dveře nešly
otevřít. Ten den přišlo uvědomění. Hodně
rychle mi došlo, k čemu jsem se upsal. Bylo
ale pozdě. Pana T. už jsem nikdy neviděl.
Stejně tak i okolní svět za dveřmi sídla.
Amulet v kapse jako by se mi vysmíval.
Andrea Pencová, 9. A

Informace z kaplanky Protivín

Milí návštěvníci, výstavní sezonu v novém roce začneme vzhledem k současným
vládním opatřením velmi pozvolna.
V únoru pro vás připraví Mgr. Šálko
vá z SKP Pastelka v prostorách kanceláře
infocentra tématickou výstavu k „Národ
nímu týdnu manželství“.

Pokud protiepidemická opatření dovolí,
další výstavy pro vás uspořádáme též v podkrovní galerii od března 2021.
Až do odvolání se na vaši návštěvu
těšíme od pondělí do pátku v čase 9 – 15
hodin.
Kolektiv IC

Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

Letní tábory
na Kocandě 2021

1. BĚH – „JUMANJI“
4. července – 17. července 2021

Prosinec byl pro děti z naší škol
ky nejen plný očekávání, ale také
příprav. Děti se chystaly na návštěvu
Mikuláše, anděla a čerta. Vyráběly,
kreslily, vystřihovaly a nalepovaly různé jejich figurky a postavičky. Učily
se písničky a básničky, seznámily se
s příběhem o sv. Mikuláši. Když pak
Mikuláš se svými pomocníky přišel
a děti obdaroval, tak mu zazpívaly
a recitovaly.
Potom se přiblížily Vánoce. Děti
s učitelkami pekly perníčky a cukroví,
vyráběly vánoční papírové ozdoby
a zdobily jimi třídy. Při poslechu příběhů se dověděly o tradicích Vánoc.
V prosinci napadl první sníh a děti si
užily dva dny bobování na školní zahradě. Před budovou MŠ jsme nazdobili
a rozsvítili vánoční stromeček, který
každé ráno vítal děti a připomínal, že

brzy budou Vánoce. Také ve všech
třídách čekal stromeček na dárky od Ježíška. Než však stačil přijít, museli jsme
bohužel z důvodu koronavirové nákazy
uzavřít třídu „Motýlek". Děti musely
zůstat doma, ale dárky pod stromečkem
na ně čekají, protože Ježíšek je přinesl.
V ostatních třídách se děti radovaly při
jejich vybalování a hraní.
Stejný problém s onemocněním
koronavirem se vyskytl tři dny před
prázdninami ve třídě „Včelka". Většinu dětí si rodiče nechali doma. Pak
již začaly vánoční prázdniny a hlavně
vánoční svátky. Jaké byly? Přišel Ježíšek? Přinesl to, oč si děti psaly? To vše
nám v těchto dnech děti vypráví. Těšili
jsme se na ně!
za MŠ Ivana Byrtusová

Z tajemných hvozdů nad Kocandou se
ozývají prapodivné zvuky. Ti, co je slyšeli,
mluví o zběsilém bubnování. V místě však
nikdo není. Na místě, odkud zvuk vychází,
je pouze prapodivná truhla. Truhlu jsme
opatrně otevřeli. Když sedl prach, spatřili
jsme něco, co připomínalo časem sešlou,
ale dobře zachovalou stolní hru. Mezi krásnými obrázky a schovaný v listech na ní byl
vyryt nápis JUMANJI. Kvůli hrozivému
bubnování a našemu strachu jsme hru i přes
silnou touhu neotevřeli. S pomocí to jistě
dokážeme. JUMANJI nepůsobí jako jen
tak nějaká hra. Je z ní cítit dobrodružství,
zábava i záludnost. Zajímá tě co v sobě
skrývá? Máte odvahu spolu s námi začít
hru hrát a dohrát? Pustit se do jejích útrob,
porazit všechny nástrahy hry a vyváznout
živí? Máte odvahu na děsů plnou džungli?
Pokud ano, sejdeme se začátkem prázdnin
na onom místě, dobrodruhu. A připrav se,
bude to jízda!

3. BĚH – „ROBIN HOOD“
1. srpna – 14. srpna 2021

Zbojníci, jak je známo, s oblibou rádi
přepadávají nebohé pocestné s vidinou
snadné kořisti. Lup si následně rozdělí,
Pokračování na straně 14

PODĚKOVÁNÍ
ZA MED

Ředitelka 2. Mateřské školy
Protivín děkuje členům základní
organizace Českého svazu včelařů Protivín za med, který nám
poskytli pro děti do školní jídelny.
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Řeka a noc

Diadém duhy se rozprskl v tisíce lesklých
rubínů, opálů a smaragdů. Zachycoval se
na špičkách trávy a spouštěl se na stříbrných nitích, aby znásobil svůj lesk. Všude kolem se rozprostíralo ticho, konejšivé, mírné,
a přesto nápadné svým bohatstvím. Smaragdový opál se bleskl prostorem. Obraz duhy,
její odlouplý kousek spadl z oblohy. Proletěl
zátočinou řeky a snesl se na vrbovou větev
vyčnívající nad hladinou. Ledňáček rybařík
vládl nad zákrutou. Mihotavý záblesk jeho
klenotů násobil podmanivou scenérii velké
tišiny. Zbytky zahnívajících sítin a mečovité
listy puškvorců naplňovaly vzduch hořkou
vůní. Veliká štika zvedla mohutným plácnutím zlatavě lesklou hladinu. Jinak nic
nerušilo klid řeky, která pamatovala dávné
věky a vždy se po velkých bouřích vracela
pokorně do starého koryta, do tvrdého
lůžka, které si sama upravila v tisíciletém
běhu. Větve, ztěžklé večerní rosou se jemně
nachylovaly a každý jejich sotva postřehnutelný pohyb potvrzoval jejich sounáležitost
s mateřským stromem i oblohou. Divoký
chmel ovíjel horské olše a nahořklá vůně
jeho šištic zrála v houstnoucím podvečeru.
Vše plynulo pomalým během zapomenutého kraje. Čas se vracel zpět do věčnosti
a tisíce stejných tónů jako před tisíciletími,
opakujících se šelestů a mihotavých chvění
plulo prostorem a splývalo s tichem v jednu
velkou oslavu. Řeka snila svůj sen o čase,
kdy se zrodila a vracela se proti jeho toku
tam pod Knížecí stolec. Nepatrný pramínek
začínal svou pouť kdesi daleko, ale byla to
stále ona, v tichém odevzdání splývajících
větví letitých smrků i v zurčení malých vodopádů a peřejí.
Probouzející se večer nechal uhasnout
duhovou rosu jen na okamžik a s první
hvězdou přelévaly se z téže oblohy zlaté
a stříbrné krůpěje mihotavých bludiček.
Vesmír se blížil k Zemi a svatojánské světlušky co chvíli váhaly ve svých zásnubách.
Noc se rodila ze dne, objímala krajinu, dýchala klidně a vyrovnaně. Zrcadlila se sama
v sobě, kráčela ke své podstatě, zhmotňovala
se v brokátový šarlat. Z rákosiny u řeky se
ozval chřástal.
Jemný vánek proběhl tichounce mezi
větvemi olší a vytratil se neznámo kam.
Splynul s krajinou a krajina s ním. Lesk
hvězdných očí se třpytil ve vodní hladině
a šumění řeky přešlo z denního pianissima
do fortissima. To se jen řeka přizpůsobovala
noci a noc, vděčná za píseň vod, hladila
sametem její šat. Přidávala se hlubokým
altem, tiše padala do řeky a pronikala její
hladinu. Z hlubin vyplouvaly zlaté šperky,
které noc stáhla z oblohy. Vracely se nazpět,
vypravujíce o měkkém lůžku mezi rulovými
skalami.
Kraj se podobal abstrakci, něčemu
co nelze zbůhdarma přijmout, pochopit.
Uchvátit pohledem, slovem, myšlenkou...
Nesmírné bohatství života, nesčetné
obrazy rozmanitosti krášlily zemi a ležely
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zde, skryty baldachýnem šera. A noc odhalovala nesmírné kouzlo všehomíra, když jí
den přenechal svoji vládu. Jemný smutek
zaplavoval duši, která se nemohla nasytit
ticha. Ona ho nemohla zajmout, nedokázala totiž zmlknout. Noc, která promlouvala,
a přesto mlčela. Duše, která mlčela, a přesto
nepřestávala hovořit – tisíce myšlenek,
poskakujících jako kůzlata, bloudících bez
kotevního lana…
Veliká řeka noci se snoubila s řekou
Země. Vlévala do ní svou důstojnou vážnost a brala si od ní svůj obraz, slavnostní
garderobu na několik okamžiků královského
vládnutí. Vyhlašovala příměří a šanci pro
duše a srdce nočních poutníků a ztracenců.
Nešlo pochopit řeku a noc, zalykající se zpěv
peřejí a let vodního skorce, temnou rosu –
slzy noci, pronikavý chlad ranního svítání,
let jikavců… Nešlo si koupit mihotavý lesk
jepic, přivlastnit ztracené pírko kalouse,
koupit si tajemství řeky.
Noc, trpělivá a čekající na svůj čas,
stojící v řadě. Nepředbíhající svůj čas. Srozuměná se svým úkolem, přinášející pokoj
neklidným duším. Noc, budící lásku, ale
nikoli tehdy, když sama nechce.
Uchop mne, volá noc a řeka. Ale musíš
se ke mně přibližovat tak, jak radí liška
v Malém princi. Každý den (také v noci).
O kousek blíž. Třeba nepatrný. Pak se nás
možná „zmocníš“, ne jako dobyvatel, ale
jako přítel a kamarád. Nás, řeky a noci,
nočních vůní a sovích vzdechů, třpytu
svatojánků a… Budeme ti vyprávět o své
pouti, o pramenech života (neboť také noc
i řeky mají své prameny života). Poznáš,
že i kdybys měl bohatství celého světa, nic
to neznamená proti míru v srdci, který ti
chceme přinášet na svých vlnách.
František Zima

Letní tábory
na Kocandě 2021

Dokončení ze strany 13
a z toho co ukradli, přežívají v lesích, dokud si nevyhlédnou dalšího nic netušícího
chudáka. V Anglickém království existuje
ale místo, kde tomu tak není. Nedaleko
hradu Nottingham se rozpíná Sherwoodský les, ve kterém řádí banda loupežníků
vedena proslulým Robinem Hoodem. No,
řádí banda loupežníků, je asi příliš silné,
avšak přesně takto by Robina spolu s jeho
družinou popsal šerif z Nottinghamu, pro
kterého je Robinova parta pořádným trnem
v oku. Ale nejen jemu! Jak jsme řekli,
v Sherwoodu to chodí zcela jinak než v jiných lesích. Zde se naši zbojníci řídí jedním
hlavním heslem: bohatým brát a chudým
dávat! Jsi-li chudý, těš se, jsi-li bohatý,
střež se. Přidejte se k Robinovi, Malému
Johnovi, mnichu Tuckovi a dalším, abyste
Nottingham zbavili jeho hrozného šerifa
a pomohli přitom napravit křivdy, které
napáchal. Čekáme na vás!
Více informací a přihlášky
na www.kocandaci.cz

Cyklorafandy NA PŘELOMU ROKU
Prosinec se přehoupl do ledna a už je tu zase nové číslo
Protivínských listů. I my, Cyklorafandy jsme tu se svou troš
kou do mlýna.
V minulém čísle jsme psaly, že kola necháme na chvilku odpočívat. Kola odpočívala, ale my ne. Ještě před Vánocemi jsme
uskutečnily výstup na rozhlednu Libín. Do Prachatic jsme dojely
vlakem. Hned nám navazoval autobus na Libínské sedlo. Odtud
jsme vystoupaly na vrchol. V lese byl sníh, krásně svítilo slunce,
prostě pohádka. Rozhledna je celoročně otevřená a výhled byl
nádherný. Neustále se měnil. Chvilku jsme byly jak v letadle nad
mraky, za chvíli se mraky rozplynuly a otevřely se Prachatice v celé
své kráse. Zpátky jsme zvolily cestu přes lázně svaté Markéty. Bylo
to trošku náročnější, strmější a kluzké. Věra byla díky špatnému
obutí několikrát na zemi.:-D Z Prachatic jsme jely autobusem. Byl
to moc pěkný výlet.
Na Štědrý večer chodíme každý rok k Janě na Babku na „půlnoční". Letos jsme vyrazily už ve 21 hodin, abychom se stihly vrátit
do policejní hodiny ve 23 hodin. Jana už čekala s vařícím punčem
a protože nebyla moc zima a my byly rozehřáté po cestě, vypily
jsme punč pod pergolou. Popovídaly jsme, popřály si hezké svátky
a do 23 hod. jsme byly zase zpět ve svých domovech.
O svátcích jsme měly volno, děti přijely až po svátcích. Počasí
bylo příznivé i na kolo, sedly jsme s Janou na kola a vyjely si na malou projížďku po okolí. Ujely jsme 25 km a byly jsme spokojené.
Mezi svátky tradičně absolvujeme výstup na Kamýk. Většinou
s klukama z Cyklozastávky. Letos měli kluci termín, který nám
nevyhovoval, tak jsme šly v neděli po svátcích. Oslovily jsme mého
bratra Josefa, aby nás popovezl do Nové Vsi a šel s námi na vrchol.
Chtěly jsme ho využít k rozdělání ohně. Přece jen chlap to zvládne
líp.;-) Šel a bylo to fajn. Na vrcholu bylo dost lidí a neustále někdo
přicházel a odcházel. Josef rozdělal oheň, opekli jsme si buřty,
zapili čajem s rumem a kávou, Jana přinesla cukroví, no hotová
hostina. Škoda, že jsme nemohli na rozhlednu. Slunce svítilo, určitě
by byl pěkný výhled. Tak třeba jindy.
Na Silvestra dopoledne, opět tradičně, někam vyrážíme. Párkrát
to bylo na Mehelník, párkrát jsme šly s „Myšeňákama“ do Nuzova
na „Divadlo“. Letos jsme se zamilovaly do vyhlídky na Piklovně
u Heřmaně, o které jsme do nedávna nevěděly. Nejen, že tam je
moc pěkná vyhlídka, ale i posezení s ohništěm a kopicí dřeva. To
byl náš letošní silvestrovský cíl. Vyšly jsme do lesa kolem Koníčka,
na Babce se připojila Jana. Dále pak do zadního Boru a zadem
do Skal. Tam se připojila Jitka a přes Budičovice, okolo Polanky
jsme došly na vyhlídku. Tam už nás vítala Jana K. s foťákem.
Slunce svítilo jak o závod, udělaly jsme pár fotek, rozdělaly oheň,
tentokrát jsme to zvládly bez chlapů. Opekly jsme buřty a pěkně
jsme si to užily. Během opékání přišla Iva a Víťa Viktorovi. Byli

vypraveni na Kamýk a když viděli ty zástupy, co se tam ženou,
zvolili Heřmaň. Od nich jsme se dověděly o kapličce sv. Víta,
o které jsme neměly ani tušení. Je to u Radan v Hájku. Abychom
to nezapomněly, udělaly jsme si tam novoroční výšlap. Kaplička
je moc hezky udržovaná a je odtud krásný výhled na Budičovice.
U kapličky je informační cedule o vzniku kapličky a pojmenování
Budičovic. Chcete-li vědět, jak to bylo, udělejte si vycházku ke sv.
Vítu. Stojí to za to.
Na závěr bychom vám všem popřály šťastný rok 2021.
CYRA

!OZNÁMENÍ!
Plánujete prodat Váš DŮM,CHATU,CHALUPU, BYT?
Využijte našich 18-ti let zkušeností v této oblasti, zejména však znalosti prodeje DOMU, CHAT, CHALUP, BYTŮ
v tomto regionu. Zároveň Vám doporučujeme využít této doby pro prodej nemovitostí,
kdy ceny nemovitostí k prodeji jsou na nejvyšší úrovni za poslední období.
My Vám zajistíme rychlý a výhodný prodej Vaší nemovitosti, nebo víte-li o někom, kdo prodává ve Vašem okolí
DŮM, CHATU, CHALUPU, BYT a Vy nám ho doporučíte, tak Vám po prodeji této nemovitosti bude vyplacena

odměna ve výši nejméně 4.000,-Kč.
Naše služby zajišťujeme až do domu!
Zajistíme Vám kompletní právní servis.
VOLEJTE KDYKOLIV 608 95 90 91
REALITNÍ KANCELÁŘ SCHÁNĚLEC A SYN
Masarykovo nám.19, Protivín
www.rkschanelec.cz
rkschanelec@rkschanelec.cz

PI
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POKRAČOVÁNÍ ZAJÍMAVOSTÍ Z HISTORIE U PŘÍLEŽITOSTI 100 LET OD ZALOŽENÍ OFICIÁL
NÍHO FOTBALOVÉHO SPOLKU SK PROTIVÍN.

Významné zápasy a slavné osobnosti
na protivínském hřišti – 4. část
30. 7. 1979 TJ Slavoj Protivín – AC Sparta Praha int. 6:2
Na protivínskou pouť v roce 1979 zavítal opět Andrej Kvašňák. Tentokrát však už ve svém dresu, sparťanském. I když
jen se spoluhráči z týmu internacionálů. Kromě něj si zaběhali

na trávníku další sparťanské legendy – Vojta, Dyba, Gögh
a další.
Po vyrovnaném poločasu nakonec domácí starší pány uběhali
a zvítězili, ale nebylo to nic moc lehkého.

Z mého archivu:

Jihočeská pravda:

Společný snímek s internacionály Sparty.
Stojící zleva: Pazdera, Kaderka, Čunát, Peroutka, Mrkos, J. Färber, Staněk, (vedle něj Kvašňák), Gorel, Vojík ,
Sedící zleva: Matouš, Houdek, Křišťál, Hornát, Bayer, Koutský, Holek
27. 7. 1980 TJ Slavoj Protivín – ABC Bráník 5:3
Psal se rok 1980, já v potu tváře běhal v maskáčích po vojenském cvičišti Doupovské hory a do Protivína zavítala další
osobnost. V dresu ABC Bráník se objevil někdejší sparťan

a reprezentant Václav Mašek. A protože to byl střelec, zavěsil
i v Protivíně.

Pokračování na straně 17
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Z tohoto zápasu se bohužel dochovala
jen fotografie Václava Maška při odchodu
do kabin. Vedle něj jde tehdy v Protivíně
populární rozhodčí Čavojský ze Strakonic.

29. 7. 1982 TJ Slavoj Protivín – AC Sparta Praha dor. 3:3
V roce 1982 přijeli s Protivínem poměřit síly další sparťané,
tentokrát dorostenci. Až při přípravě knihy o 100 letech
fotbalu v Protivíně Pavla Moce zaujalo jméno jednoho spar-

ťanského střelce. Vznesl dotaz k sparťanskému archiváři, a ten
mu potvrdil jeho domněnku. Tím střelcem byl doopravdy
Tomáš Skuhravý, pozdější opora Sparty, reprezentace a modla
fanoušků FC Janov, přezdívaný „Bomber“.

30. 7. 1983 TJ Slavoj Protivín – Dynamo Č. Budějovice 0:4
Tento zápas mi utkvěl v paměti z několika důvodů.

o poločase, než přijela sanitka. V nemocnici otrávený doktor
pohrdavě utrousil něco o uplakaných fotbalistech, konstatoval
přiložit led a odešel. Jenže Vaškovy bolesti se stupňovaly,
přidala se horečka a nakonec byl v noci operován s perforací
střeva a začínajícím zánětem dutiny břišní.

Hráli jsme v úplně nových dresech ADIDAS, které nám zaslal
ze Švýcarska MUDr. Josef Havlík, věrný příznivec a později
i mecenáš našeho klubu. Přivezl je kamionem Honza Vojík.
Byli jsme na ty dresy patřičně hrdí, protože z mužstev, které
šlapaly jihočeské trávníky v Adidasech, snad právě kromě
Dynama, moc nebylo. A vůbec nám nevadilo, že ty dresy
byly s dlouhým rukávem.
Druhým důvodem bylo ono nešťastné zranění Vaška Cahyny
snad hned po rozehrání zápasu. Tehdejší stoper Wolgemuth
podklouzl na tvrdém hřišti a zvednutým kolenem nešťastně
zasáhl Vaška do břicha. Dodnes vidím a slyším Vaška křičícího bolestí, jak leží na nosítkách u hlavního vchodu ještě

A třetím byla skutečnost, že jsme se konečně převlékali v budově nových kabin, na jejichž výstavbě jsme se podíleli i velkým množstvím brigádnických hodin, jelikož to byla tehdejší
„akce Z“. Vy mladší, kteří neznáte význam tohoto spojení si
to „vygooglujte“. A konečně jsme měli zázemí podle našich
představ a potřeb. Kabiny sloužily bez jakýchkoliv zásahů
a modernizace do roku 2006, kdy se začalo s dlouholetou
Pokračování na straně 18
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rekonstrukcí, ukončenou až v roce 2018 do současné krásy.
Musím ještě jednou připomenout, že obrovskou zásluhu
na realizaci této stavby měl nedávno zesnulý pan František

Kozma. A není od věci připomenout i podporu tehdejšího
předsedy národního výboru pana Jana Bízka, který stavbu
nejen prosadil, ale dokonce nám na ni chodil jako brigádník
pomáhat.

1983 A TJ Slavoj
před pouťovým
zápasem s Dynamem Č.Budějovice
Stojící zleva:
masér Žák, předseda oddílu Vojík,
Turek, Peroutka,
Mikšíček, Kaderka,
Cahyna, J. Färber,
P. Novotný, Špírek
Sedící zleva: Štěpka,
Matouš, Staněk,
Demeter, Křišťál,
Bystřický, Houdek

V dalších sezónách až do konce osmdesátých let se o pouti
hrály mezinárodní zápasy. Byly to zápasy s našimi východními sousedy, hráči družebního města z NDR, Traktorem
Walldorf nebo s mužstvy, která výkonnostně odpovídala

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Novinky
městské
knihovny

Pro děti:
Michaela Fišarová: Pavel: Kapela – jak uspěje kapela
na opravdovém koncertě?
Ivona Březinová: I hračky si chtějí hrát – spousta dobrodružství
v pokojíčku plném hraček
Martina Drijverová: Moje první zahrádka – praktické rady
a originální nápady pro malé zahradníky
PROTIVÍNSKÉ LISTY 18. stránka

našemu A mužstvu. Až na počátku devadesátých let se zase
v Protivíně objevili hráči, kteří se zapsali do historie československého fotbalu. Ale o tom zase příště.
Václav Křišťál

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností.
Autor křížovek P. Šoba
1. díl – 3. díl tajenky loď, pokud se nedostane dovnitř. Podobně negativita světa nemůže potopit nás, pokud jí nedovolíme dostat se dovnitř.
Vyluštěnou tajenku zašlete do 1. února 2021 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo na e-mail karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění křížovky z minulých novin získává paní Štorkánová, Hřebeč. Gratulujeme!

František Kozma
V pondělí 4. 1. 2021 jsme se rozloučili
s funkcionářským doyenem FK Protivín,
Františkem Kozmou, který zemřel po těž
ké nemoci 22. 12. 2020 ve věku 78 let.
Za ta dlouhá léta ve fotbale se v Protivíně stal funkcionářskou osobností. Když
jsem začal trochu vnímat funkcionářský
fotbalový život, stavěly se kabiny. Byl duší
té stavby, troufám si říci, že bez něj by se
stavěla ještě 5 let. Později jsem zjistil, že je
ochoten pro protivínský fotbal, jeho úspěchy
a jeho partu dělat jakoukoliv práci. Pracoval
jako vedoucí několika mužstev, organizoval
zájezdy, celé dny vařil v kuchyni na soustředěních v Zátoni, odpracoval tisíce brigádnických hodin v areálu hřiště, odvozil pár
generací dětí autem na zápasy. A nakonec
se jako dlouholetý hlavní pořadatel staral
o rozhodčí, které vlastně neměl moc rád.
Věděli to i ostatní, proto byl na valných
hromadách opakovaně do výboru volen.
Neměli jsme vždycky na věc stejné názory,

ale vždycky jsme se dohodli, protože jsme
chtěli pro náš protivínský fotbal to nejlepší.

Byl to srdcař, a i když fotbal sám nehrál,
dával mu všechno, co mu mohl dát. A byl
chodící protivínskou fotbalovou kronikou.
Radovali jsme se společně z úspěchů, těžko
jsme skousávali prohry. Největší radost
měl, přímo zářil, když se fotbalově dařilo
jeho vnoučatům, Péťovi a Tobiášovi. Byl
protivínský patriot, proto mi mockrát říkal,
jak byl neuvěřitelně dojatý a hrozně moc
hrdý, když protivínští žáci stáli v Jihlavě
na nástupu celostátního finále McDonaldu.
Fotbalové školy z Prahy, Ostravy, Brna či
Plzně, a za Jihočechy Protivín.
Fando, kamaráde, motoráři a Plzeňáku.
A hlavně Protivíňáku!
Děkuji ti za všechny generace protivínských fotbalistů, o které ses po celou tu
dlouho dobu obětavě staral. A jsem šťastný,
že jsem tvou práci mohl ocenit při stoletém
výročí. Přiřadil ses po zásluze k plejádě
protivínských fotbalových ikon.
Čest Tvé památce.
Václav Křišťál
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DO VV OFS PÍSEK BUDE KANDIDOVAT
ZA FK PROTIVÍN ING. RADEK SLAVÍČEK
Na blížící se lednovou volební valnou
hromadou OFS Písek reagoval také FK
Protivín. Zástupci FK Protivín se shodli s činovníky partnerských klubů z Písku, Milevska, Čimelic, Semic a Hradiště na společné
nominaci kandidátů do výkonného výboru
Okresního fotbalového svazu. FK Protivín
se ztotožňuje se slovy předsedy FC Písek
Leoše Gornického:
„Na pozici předsedy OFS Písek podpoříme stávajícího předsedu Michala Řezáče.
I přesto, že působí ve funkci posledních
8 let, obecně panuje s jeho činností spokojenost, a to napříč fotbalovými kluby
na Písecku. To je hlavní důvod, nechceme
za každou cenu bořit něco, co funguje.
Zároveň požadujeme, aby předseda OFS
Písek byl reprezentantem všech 32 klubů
okresu a vždy hlasoval dle jejich většinového názoru.
Do výkonného výboru navrhuje šestice
spřátelených oddílů tyto kandidáty:
Ing. Radek Slavíček – Protivín
Zbyněk Vácha – Božetice
Filip Breibisch – Semice
Josef Košatka – Kluky

Roman Šimek – fotbalová evoluce
Petr Janda – Písek
Společně se chceme zasadit o vytvoření
týmu lidí na OFS Písek, kteří by navazovali
na započatou práci, byli aktivní a navíc by

STOLNÍ TENIS SLAVOJ PROTIVÍN

přinesli své myšlenky, potřeby ze svých
klubů a realizovali je
ve prospěch všech
mužstev OFS Písek.
A to ať už po sportovní, organizační nebo
ekonomické stránce.
Jedná se o časově náročnou práci a my jsme
přesvědčeni, že námi navržení kandidáti tato
kritéria splňují“.
Na přípravné schůzce klubů Písecka
jsem nepřijal návrh na předsedu OFS Písek.
Přestože si tohoto návrhu velmi vážím a beru jej jako ocenění mé funkcionářské práce,
nejsem přesvědčen o tom, že bych tuto
funkci vykonával dobře a hned na schůzce
jsem se to snažil vysvětlit. Návrh výše
zmiňovaných klubů odpovídá naší představě
o složení okresního výkonného výboru. Jedná se o skupinu lidí, ve které jsou již zkušení
funkcionáři a mezi ně přicházejí noví, mladí, s vizí do budoucnosti, se snahou o další
zvyšování úrovně fotbalu v okresu Písek.
Za FK Protivín bude do výkonného
výboru OFS Písek kandidovat Ing. Radek
Slavíček. Pracoval v něm již v minulém
volebním období. Je dlouholetým členem
výboru FK Protivín. Za dobu svého působení v klubu pracoval jako trenér a manažer od mládežnických týmů po mužstvo
protivínské rezervy, je tedy klubům okresu
dostatečně známý. V nastávajícím roce bude
ve FK Protivín vykonávat funkci sekretáře.
Jeho zkušenosti, názory, ale především pracovitost a férovost jsou tím hlavním, kvůli
čemu je naším kandidátem.
za výbor FK Protivín
Václav Křišťál

BAVÍ VÁS
KRÁLOVSKÁ HRA?

Sezona 2020 – 2021 stolních tenistů
Slavoje Protivín byla sice zahájena, ale
po odehrání prvního kola krajských
i okresních soutěží byla opět důsledkem
pandemie coronaviru přerušena. Slavoji
se dařilo tak napůl a z vítězství se radovalo
áčko a déčko, béčko a céčko odešli od stolů
poraženi.
Krajský přebor
Slavoj A : Orel ČB B
(Dunovský 3, Vařečka O. 3,
Cendelín 3, debl)
Krajská soutěž
Slavoj B : Milevsko A
Slavoj B : Písek A

10:4

0:10
0:10

Okresní přebor
Svatkovice A : Slavoj C
15:3
(Polanský 2, Marková 1)
Okresní soutěž
Hradiště : Slavoj D
8:10
(Marková 4, Čurdová 2, Macháček 1,
Klenovec 1, Levita 1, debl)
Ještě před zahájením mistrovských utkání
se dorostenci Slavoje, Ondřej Vařečka,
Jakub Klárner a Bohdan Levita, zúčastnili
Mistrovství republiky dorostu v Ostravě,
kam odjeli hlavně sbírat zkušenosti. Mezi
šestnácti účastníky se neztratili a obsadili
patnácté místo, když Ondřej Vařečka získal
dvě a Jakub Klárner jedno vítězství.
Karel Vařečka

Možná vás už také nebaví sedět sa
mi doma a rádi byste zpestřili své dny
o nějakou zábavnou činnost. Alternativu
nabízíme všem zájemcům o královskou
hru v šachy. Účastnit se mohou všechny
věkové kategorie i pohlaví.
Protože nevíme, jak dlouho bude
zákaz shromažďování, zájemci volejte
na tel. číslo 775 941 105 p. Novák, kde bu
dete informování o čase a místě prvního
setkání a dalších potřebných informací.
Těšíme se na Vás!
Šach a Mat
Proč hrát šachy
„Šachy jsou duševní sport, který rozvíjí
tvůrčí myšlení, paměť, fantazii, přesnost,
vůli. Šachy jsou pro každého tím, co v nich
hledá. Pro jednoho jsou pouhou zábavou,
pro druhého společenskou záležitostí, pro
třetího sportem, čtvrtý je chápe jako umění,
jiný jim věnuje celý život. Jejich myšlenkové bohatství je nevyčerpatelné a neustále se
v nich objevují nové možnosti.“
Michail Tal,
šachový publicista a bývalý mistr světa
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