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PŘEKRÁSNÝ OHŇOSTROJ ZAHÁJIL NOVÝ ROK 2022

Novoroční projev starosty města

Vážení Protivíňáci,
lidé z blízkého i dalekého okolí,
milé děti!

Jsme na prahu nového roku 2022
a já Vám ze srdce přeji štěstí, zdraví,
sílu překonávat překážky, a zároveň odvahu, 
která Vám pomůže v době,
kdy budete potřebovat pomoci.
Nechť je pro Vás všechny rok 2022  
rokem úspěchu, radosti ze života,  
pohody a spokojenosti.

Vašim dětem ať září štěstí z očí.

Prožijte nový rok dle Vašich představ
a tajných přání!

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Již XVIII. novoroční program 
v Protivíně zpříjemnil vstup do no-
vého roku 2022 všem, kteří zavítali 
v tomto slavnostním čase do našeho 
krásného města. Kulturní podvečer 
byl zahájen vystoupením skupiny THE 
ROCKSET, hrající hity světoznámého 
švédského dua Roxette. To nás všechny 
příjemně naladilo na náš očekávaný 
ohňostroj.

Těsně před samotným ohňostrojem 
vystoupilo žesťové trio a na velkoplošné 
obrazovce byl představen projekt THE 
ORB Chateau Protivin, který představil 
malou ochutnávku toho, na co se může-
me po dokončení rekonstrukce zámku 
a podzámčí těšit.

Slavnostní podvečer byl završen 
velkolepým ohňostrojem, který byl 
koncipován tak, aby u lidí vyvolal 
pozitivní emoce a všechny dohromady 
spojil. Ohňostroj doprovodily celkem 
tři písně, které nad náměstím rozzářily 
světelné efekty s úchvatnou kombinací 
barev. Tisíce lidí si z Protivína odnesly 
nezapomenutelný zážitek.

Troufám si říct, že letošní ohňostroj 
byl překrásný a vyvolal v nás všech 
pozitivní pohled do budoucna! Všechno 
„klaplo“ na jedničku, včetně počasí :-)

Foto Radek Lenemajer

Foto Mgr. Martin Johanna

Obrovské poděkování patří hlavně 
sponzorům za to, že nám opět umožnili 
uspořádání pro naše město tak velkolepé 
akce, když veškeré náklady s tím spo-
jené byly ze 100 % sponzory uhrazeny. 
Za jejich přízeň jim velice děkuji.

Na závěr mi dovolte vyjádřit velké 
poděkování všem, kteří nám pomohli, 
a to zejména Policii ČR, městskému 
kulturnímu středisku, technickým služ-

bám, dobrovolným hasičům a městské 
policii.

Mým velkým přáním je, aby dobrá 
nálada, radost a pohoda panující 1. led-
na na našem protivínském náměstí, nás 
provázely celým rokem 2022.

  Jaromír Hlaváč,
starosta města
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
KERAMICKÉ DÍLNY VE ŠKOLE

Před Vánocemi měly děti ze 4. a 5. 
ročníku možnost vyzkoušet si tvoření z hlí-
ny. Pod vedením paní Šoulové z Vodňan 
vyrobily krásné adventní svícny. Věříme, 
že i někomu ze čtenářů Protivínských listů 
udělal vlastnoručně vyrobený dárek radost 
pod stromečkem.

Rok 2022 zahájíme v prostorách infocentra výstavou fotografií 
pana Milana Hanuse pod názvem Písecko a Šumava. Výstava 
potrvá do konce února.

V podkroví kaplanky bude v lednu vystavovat paní Jana Šif-
tová. Dětství a mládí prožila v rodném domě v Píseckých horách 
a tato skutečnost ji ovlivnila na celý život. Příroda a pobyt v ní se 
stal únikem do nového světa, místem klidu, vyrovnanosti a lásky. 
V době studií začala malovat především akvarely a oleje. Samouk 
tvořící z vnitřní potřeby zachycení prchavých okamžiků krásy 
květin, západů slunce a barevnost podzimu.

Dále Vás zveme do podkroví na stálou výstavu modelů hradů 
a zámků ze špejlí vytvořených panem Ladislavem Novákem. 
Stále nabízíme ke koupi knihy Staré domy protivínské, Století 
fotbalu v Protivíně, Proměny Marty Krásové, Setkání se Zrzavým 
a nástěnný kalendář na rok 2022 s motivy našeho města a okolí.

Těšíme se na Vaši návštěvu od pondělí do pátku v čase 
od 8 do 16 hodin.

Taekwondo Protivín přeje úspěšný nový rok 2022

Pozvánka do kaplanky
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Foto Marie Černá

– HANS WENDEL spol. s r.o. & Co., k.s. PRAHA –
ING. JAROSLAV JEZL

– DAŇHEL AGRO a.s. TÝN NAD VLTAVOU
– OM PROTIVÍN, a.s.
– ČEVAK a.s. ČESKÉ BUDĚJOVICE
– RUMPOLD VODŇANY s.r.o.
– TEMSTAV AB, s.r.o. TÝN NAD VLTAVOU
– PROCHÁZKA JAN – STŘECHY, CHVALETICE
– ČERTOP, s.r.o. VČELNÁ
– AGPI PÍSEK, a.s.
– MZ TENDER, s.r.o. PÍSEK
– STAVEBNINY JAROSLAV ŘEHOŘ, PROTIVÍN
– KOJI, spol. s r.o. PROTIVÍN
– LEKO – JAROMÍR HLAVÁČ, PROTIVÍN
– JIŘÍ KREJČÍČEK, TĚŠÍNOV
– BESPO PROTIVÍN – PETR BEČVÁŘ
– VLADIMÍR VLACH MYŠENEC
– BIBO Stores s.r.o. PÍSEK

SEZNAM SPONZORŮ – OHŇOSTROJ 1. 1. 2022

RADA MĚSTA ZASEDALA
 VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 13. 12. 2021
– souhlasí
 s  podáním žádosti o  dotaci na  akci „Rekonstrukce 

místní komunikace Záboří“ do  Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, programu 117D8220 – Podpora obcí 
s 3001 – 10000 obyvateli, dotační titul 117D8220A 
– Podpora obnovy místních komunikací

– souhlasí
 s  vypsáním výběrového řízení – veřejná zakázka 

malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavbu „Rekonstrukce školy Myšenec – I. 
etapa“

 a stanovuje
 následující okruh firem k obeslání výzvy k předložení 

nabídky:

 – Jaromír Hlaváč – LEKO, Husova 389, Protivín

 – Temstav AB, s.r.o., Písecká 415, Týn nad Vltavou

 – Ing. Václav Pekárek, Chlumec 71, Olešník

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 22. 12. 2021
– vybrala
 jako nejvýhodnější nabídku na stavební práce veřejné 

zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce škola Myše-
nec – I. etapa“ nabídku předloženou Ing. Václavem 
Pekárkem, Chlumec 71, 370 50 Olešník, s nabídkovou 
cenou 5.432.288,74 Kč bez DPH

 a pověřuje
 starostu města podpisem příslušné smlouvy o dílo

– souhlasí
 s  uzavřením Příkazní smlouvy s  panem Danielem 

Tibitanzlem, Dolní 127, 370  01 České Budějovice 
ve věci zajištění výkonu inženýrské činnosti – tech-
nický dozor a koordinátor BOZP při realizaci stavby 
„Rekonstrukce škola Myšenec – I. etapa“

 a pověřuje
 starostu města jejím podpisem

– souhlasí
 s přijetím finančního daru ve výši 5.000,- Kč od p. Sta-

nislava Piláta, ELEKTRO, Tálín – Kukle, IČ: 70529388 
a jeho následné použití na financování vzdělávání, 
příp. na financování dalších aktivit ZŠ Protivín, které 
jsou uvedeny v ustanovení § 20, odst. 8 zákona č. 
586/1992 Sb.

– KAREL VAČKÁŘ – stavební klempířství, PÍSEK
– ING. JIŘÍ HÁJEK, OLEŠNÁ
– AG BLATNÁ, družstvo
– PROGES s.r.o. ČESKÉ BUDĚJOVICE
– EWAA s.r.o., SEDLEČKO U SOBĚSLAVĚ
– RENO ŠUMAVA, a.s. VLACHOVO BŘEZÍ
– G-PROJECT, s.r.o. ČESKÉ BUDĚJOVICE
– TANGENTA, spol. s r.o. ČESKÉ BUDĚJOVICE
– MIROSLAV PIXA – ELEKTROINSTALACE, PÍSEK
– JAF HOLZ spol. s r.o. VODŇANY
– MUDr. IVANA PACALTOVÁ –  

IP Pediatrie, s.r.o. PROTIVÍN
– ING. ŠTĚPÁN MELOUN – MELO PROTIVÍN
– PERAGRO PŘÍSEČNÁ, s.r.o., zemědělská společnost
– HUKO s.r.o. Praha
– INSTALATÉRSTVÍ – MÍSAŘ s.r.o. KRČ
– VÁCLAV TŮMA AUTODOPRAVA CHELČICE

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Rozbitá okna
 Škodu 3000 korun způsobil zatím nezjiš-

těný vandal, který dne 25. prosince kolem 
jedné hodiny v noci řádil na ulici Druž-
stevní v Protivíně. Vyhlédl si zaparkovaný 
automobil značky Škoda Fabia a rozbil 
skleněnou výplň levých předních dveří.

Couvání
 Dne 9. prosince odpoledne řešili policisté 

dopravní nehodu na ulici Mírová. Řidič 
osobního automobilu značky Škoda Felicia 
combi při couvání přehlédl vůz za sebou 
a narazil. Policisté případ vyřešili na místě 
uložením blokové pokuty.

 Řidič nákladního automobilu značky Volvo 
měl ve stejný den také problémy s couvá-
ním. Na parkovišti čerpací stanice Benzina 
přehlédl osobní automobil značky Hyundai 
a narazil do něj, škoda na automobilu činí 
20 000 korun. Také tomuto řidiči policisté 
uložili blokovou pokutu.

Dopravní přestupky
 Během prosince řešili dopravní policisté 

v katastru obce Protivín několik přestupků, 
šlo především o překračování povolené 
rychlosti, předjíždění v místech, kde je to 
zakázané, ale také špatné technické stavy 
vozidel nebo řidiče bez dokladů.

Požár výzdoby
 V prvních minutách roku 2022 došlo 

na Masarykově náměstí k požáru, u kte-
rého zasahovali místní dobrovolní hasiči 
i profesionálové z Písku. Případ prošetřují 
protivínští policisté, příčinou požáru byla 
neodborná manipulace se zábavní pyro-
technikou, od které chytla vánoční výzdoba 
ve tvaru houby.

 Městu vznikla škoda za 30 000 korun, 
naštěstí nedošlo ke zranění osob.

Srážky se zvěří
 Na silnici I/20 v katastru obce Protivín 

došlo ke dvěma dopravním nehodám se 
zvěří.

 Policisté řešili srážku se srnou dne 7. pro-
since v podvečer, kdy zvíře srazil řidič osob-
ního automobilu značky Škoda Octavia.

 Dne 2. ledna v půl desáté dopoledne vběhla 
pod kola osobního automobilu značky 
Škoda Superb další srna. Škoda na vozidle 
je 50 000 korun. Usmrcené zvíře si z místa 
převzal myslivecký hospodář.

Poplatek je možné opět platit jednorá-
zovou 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 
za osobu a je možné ho uhradit i bezhotovost-
ně, platební kartou.

Protože je od letošního roku zrušen výlep 
samolepek, upřednostnili bychom platbu 
převodem na účet, nutná je však předchozí 
domluva buď na e-mailovou adresu: sromo-
va@muprotivin.cz nebo na telefonním čísle 
382 203 359.

Jitka Šromová,
Technické služby

organizační složka

Platba poplatku za odpady
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Ohlédnutí za koncem roku 2021 v mateřské škole

Zastupitelstvo města schválilo 
na  svém zasedání dne 14. 12. 2021 
rozpočet města na rok 2022. Rozpočet 
vychází z předpokladu daňových příjmů 
a předpokládaného vývoje cen v příštím 
roce. S ohledem na to, že v současné době 
není schválený státní rozpočet, vycházeli 
jsme z  finančních analýz předpokladu 
vývoje HDP. Velkou neznámou při se-
stavování výdajů rozpočtu se stal vývoj 
cen energií a  cen stavebního materiálu 
pro investiční akce. V  důvodové zprávě 
k  návrhu rozpočtu, která je podkladem 
k  jednání, jsou rozvedeny všechny ka-
pitoly, které město spravuje a  návrh 
investic na realizaci v příštím roce. Město 
se bude snažit zachovat všechny činnosti 
přinejmenším ve  stejném rozsahu jako 
v uplynulých letech a vedle toho plánuje 
několik nových investic. Na  dokončení 

ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍN NA ROK 2022
rekonstrukce ulice Oborská bude čerpán 
schválený úvěr a dotace, ostatní investice 
budou hrazeny z rozpočtu. V případě, že 
by se rozpočet nevyvíjel dle předpokladu, 
je možné použít prostředky z  minulých 
let, popřípadě některou investici odložit 
na další rok. K této variantě doufáme ne-
dojde. Kromě toho se bude město snažit 
získat na některé investice dotace.

Příjmy celkem 147 341 319 Kč
V tom:
daňové příjmy 92 490 000 Kč
poplatky 3 365 000 Kč
dotace 11 033 419 Kč
vlastní příjmy 40 453 900 Kč

Výdaje celkem 145 013 000 Kč
V tom:
Investice a opravy majetku 64 000 000 Kč

Příspěvky PO 12 950 000 Kč
Ostatní výdaje 68 063 000 Kč

Saldo příjmů a výdajů + 2 328 319 Kč
Splátky dlouhodobých  
půjček 13 850 952 Kč
Změna stavu účtů – 11 522 633 Kč

Financování:
úvěr komunikace Oborská 8 500 000 Kč
finanční prostředky  
minulých let 3 022 633 Kč

Jaroslava Říhová,
vedoucí finančního odboru

Podrobný rozpis rozpočtu 
na straně 6–7

Adventní čas, Vánoce i oslava nového 
roku jsou sice za námi, přesto se ještě 
za touto dobou ohlédneme.

Začátkem prosince se uskutečnila pro 
děti Mikulášská nadílka. Někteří s obavou 
očekávali příchod čerta, aby si je náhodou 
nevzal do pytle, který měl přivázaný kolem 
pasu. Ale i ti největší strašpytlové nakonec 

přednesli básničku nebo zazpívali písničku 
a slíbili, že se polepší. Každé dítě dostalo 
tašku nebo kornout plný zdravých dobrot. 
Ti odvážnější se s čertem i vyfotili.

Počasí se umoudřilo a napadlo trochu 
sněhu. Děti si s radostí postavily sněhu-
láky, sjížděly na bobech a lopatách kopec 
na školní zahradě.

Předvánoční čas jsme věnovali zpěvu 
vánočních koled, výrobě dárků pro rodiče 
a nakonec k nám do mateřské školy zavítal 
i Ježíšek. Všem dětem přinesl spoustu no-
vých, zajímavých hraček.

Příprava na besídku byla náročná pro 
děti i pro nás. Pojali jsme ji v trochu jiném 

provedení, než bylo dříve zvykem. Aby-
chom dodrželi všechna epidemiologická 
opatření, uskutečnila se venku. Vánoční 
atmosféru jsme podtrhli nasvíceným stro-
mečkem, lucerničkami a světýlky. Sami 
děti měly obrovskou radost a chuť předvést 
rodičům, co se vše naučily. Věříme, že tato 
vánoční atmosféra pohltila i rodiče a měli 
ze svých ratolestí radost. I my paní učitelky 
jsme na vánoční svátky odcházely spokoje-
ně a s pocitem dobře vykonané práce.

Přejeme i touto cestou Vykročit ve zdraví 
a s úsměvem do nového roku 2022!

Petra Štěpková

Kuřátka se radují ze sněhu Mikulášská nadílka
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V rámci osmnáctého ročníku uspořá-
dání novoročního ohňostroje v Protivíně 
se představil veřejnosti projekt THE ORB. 
Jedná se o unikátní program prestižní 
investiční platformy THE ROYAL CAPI-
TAL CLUB (RCC) a partnerské skupiny 
IC GROUP, která pro Malajský královský 
investiční fond (RIFK) zakoupila a ak-
tivně opravuje zámek a nově i podzámčí 
v Protivíně.

Diváci na Masarykově náměstí zhlédli 
na Nový rok dvě videa, po kterých se po dlou-
hé době rozsvítila fasáda samotného zámku 
jako symbol přicházejícího nového roku a již 
běžícího projektu. Renovace zámku je v plném 
proudu, obnova podzámčí začne tento rok. 
Návrh na rekonstrukci vytvoří architektonické 
studio ARCH.IC, které má na starosti i opravu 
zámku.

„V podzámčí chceme vybudovat nové 
reprezentativní kulturní a obchodní centrum 
s ubytovací kapacitou, které bude sloužit 
veřejnosti. S pomocí videa jsme chtěli lidem 
ukázat, na co se mohou těšit,“ sdělila mluvčí 
společnosti IC GROUP Tereza Chvojková.

Společnost IC GROUP chce pro králov-
ský investiční fond sedm zchátralých objektů 
v podzámčí do tří let opravit a investovat 
do něj celkem 150 milionů korun.

„V plánu je zde penzion a apartmány, 
restaurace, kavárna a pekárna. Chceme, aby 
se do podzámčí vrátil život: rádi bychom zde 
pořádali akce pro veřejnost, které by přilákaly 
nejen místní, ale i turisty: od farmářských trhů 
přes sezónní akce jako je májka nebo vánoční 
trhy,“ doplnila tisková mluvčí IC GROUP 
Tereza Chvojková.

Fond od začátku spolupracuje s městem 
Protivín a konzultuje s ním všechny pláno-
vané kroky. „Pro město je velmi přínosné, že 
IC GROUP zchátralé budovy opraví – sami 
bychom na opravu neměli dostatek financí, 
neboť jde o rozsáhlý areál. Navíc bude pod-
zámčí sloužit veřejnosti. Věřím, že to přiláká 
turisty a vzniknou zde nová pracovní místa,“ 
sdělil starosta města Protivín Jaromír Hlaváč.

„Zámek a podzámčí Protivína historicky 
tvořily vždy jeden funkční celek a my věříme, 
že se nám jej podaří oživit. Zakončení oprav 
je naplánováno během roku 2025 s tím, že 
vše záleží také na tom, jaký průběh budou 
mít povolovací procesy, protože se také jedná 
o památkově chráněné objekty,“ doplnila 
Věra Nagyová z architektonického studia 
ARCH.IC.

IC GROUP je tradiční poradenská, in-
vestiční a bankovní mezinárodní skupina. 
Spravujeme aktiva silným rodinným inves-
torům s důrazem na tradice, transparentní 
jednání a unikátní aplikovaná řešení. Působí 
v několika částech světa: především v Evropě, 
Malajsii, Středním východu, Střední Asii, 
Dálném východu, Arábii či Jižní Americe.

Zakladatelem královského investičního 
fondu The Royal Invest Fund of Kelantan 
(RIFK) je královská malajská rodina v čele 
s králem Muhammadem V., který dne 13. září 
2010 nastoupil v Kelantanu na trůn. Zámek 
Protivín bude využíván v rámci THE ROYAL 
CAPITAL CLUB jako prestižní sídlo pro 
samotnou královskou rodinu, investory krá-
lovského investičního klubu a partnery fondu.

Ing. Tereza Chvojková,  
tisková mluvčí IC GROUP

Fasáda zámku v Protivíně na Nový rok zazářila

Lobby

Obývací pokoj

Ložnice

Snímky jsou vizualizací plánované rekonstrukce interiéru zámku.
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ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍN NA ROK 2022
ORJ Název ORJ Paragraf Položka Org. Název organizace (akce) Sekce Kč

PŘÍJMY
1111 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1-4 12 730 000,00
1112 1112 daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti 1-4 700 000,00
1113 1113 daň z příjmů FO z kapital. výnosů 1-4 2 160 000,00
1121 1121 daň z příjmů právnických osob 1-4 17 620 000,00
1122 1122 daň z příjmů právnických osob za obce 1-4 2 450 000,00
1211 1211 daň z přidané hodnoty 1-4 38 330 000,00
1334 1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1-4 10 000,00
1340 1340 poplatek za shromažďování,likvidaci odpadu 1-4 2 900 000,00
1341 1341 poplatek ze psů 1-4 130 000,00
1343 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1-4 10 000,00
1345 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1-4 25 000,00
1361 1361 správní poplatky 1-4 300 000,00
1381 1381 daň  z hazardních hez 1-4 4 000 000,00
1511 1511 daň z nemovitostí 1-4 4 500 000,00
2460 2460 splátky půjček od obyvatelstva 1-4 30 000,00
4112 4112 souhrnný finanční vztah se SR 1-4 3 500 000,00
4134 4134 převody z účtů- SF 1-4 500 000,00
4116 4116 dotace ÚP – nezaměstnaní 1-4 700 000,00
4116 4116 dotace – sociální služby DPS 1-4 900 000,00
4121 4121 dotace  ZŠ spojovací chodba 1-4 4 248 676,00
4121 4121 dotace komunikace Oborská 1-4 1 684 743,00

1031 2031 příjmy z lesů 1-4 30 000,00
6171 2120 příjem z reklamy 1-4 500 000,00
3639 2092 příjmy z reklamy – pronájem majetku 1-4 10 000,00
2141 2112 příjmy z prodej zboží 1-4 50 000,00
3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 1-4 700 000,00
3613 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1-4 700 000,00
6310 2141 příjmy z úroků z účtů 1-4 5 000,00
3639 2200 ČEZ – příspěvky 1-4 500 000,00
6171 2212 přestupky 1-4 5 000,00
2169 2212 pokuty a jiné sankční platby 1-4 2 000,00
3639 3091 pronájem vodohospodářského majetku 1-4 13 143 000,00
6171 3111 příjmy z prodeje pozemků 1-4 200 000,00
3612 3113 příjmy z prodeje hmotného majetku 1-4 17 000 000,00
3639 2119 věcná břemena 1-4 150 000,00
3399 4037 příjmy ze vstupného 1-4 20 000,00
4351 4351 pečovatelská služba 1-4 280 000,00
3612 5000 domovní a bytová správa 1-4 8 800 000,00
3634 5500 tepelné hospodářství celkem 1-4 6 502 900,00
3639 6000 technické služby – správa 1-4 5 000,00
3722 6030 technické služby – odpady smlouvy 1-4 350 000,00
3723 6030 technické služby – tříděný odpad 1-4 300 000,00
3725 6030 technické služby – tříděný odpad 1-4 400 000,00
3639 6050 technické služby – doprava 1-4 20 000,00
3632 6070 technické služby – hřbitovy 1-4 200 000,00
3639 6080 technické služby – plakátování 1-4 40 000,00

PŘÍJMY CELKEM 147 341 319,00
VÝDAJE

1 příspěvky 3111 301 1. Mateřská škola 5-6 1 700 000,00
1 příspěvky 3111 302 2. Mateřská škola 5-6 1 000 000,00
1 příspěvky 3113 305 základni škola 5-6 5 250 000,00
1 příspěvky 3392 310 městské kulturní středisko 5-6 6 000 000,00
1 příspěvky 3419 3419 příspěvky sportovním spolkům 5-6 1 200 000,00
1 příspěvky 3421 3421 příspěvky zájmovým spolkům 5-6 400 000,00
1 příspěvky 5512 3421 příspěvky SDH 5-6 130 000,00
1 příspěvky 3669 3669 příspěvky sdružením obcí 5-6 300 000,00
1 příspěvky 6330 23610 sociální fond 5-6 500 000,00

Výdaje 1 příspěvky celkem 16 480 000, 00
8 správa domů a bytů 3612 5000 opravy a údržba domů a bytů 5-6 6 500 000,00
8 správa domů a bytů 3612 5891 výměna výtahu 5-6 1 600 000,00

Výdaje 8 správa domů a bytů 6 500 000, 00
9 výroba tepla 3634 5100 výroba a rozvod tepla 5-6 6 600 000,00

Výdaje 9 výroba tepla 6 600 000, 00
10 technické služby 3639 6000 technické služby – správa 5-6 2 500 000,00
10 technické služby 2212 6010 technické služby – zimní údržba komunikací 5-6 700 000,00
10 technické služby 2212 6011 technické služby – čištění města 5-6 950 000,00
10 technické služby 3745 6020 technické služby – veřejná zeleň 5-6 2 500 000,00
10 technické služby 3722 6030 technické služby – odpady 5-6 7 000 000,00
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10 technické služby 3639 6050 technické služby – doprava 5-6 100 000,00
10 technické služby 3632 6070 technické služby – hřbitovy – běžné výdaje 5-6 300 000,00
10 technické služby 3639 6080 technické služby – plakátování 5-6 70 000,00
10 technické služby 3631 6090 technické služby – veřejné osvětlení 5-6 3 200 000,00
10 technické služby 2212 6100 technické služby – běžná údržba komunikací 5-6 5 000 000,00
10 technické služby 3639 6110 technické služby – výzdoba města 5-6 500 000,00
10 technické služby 2321 6130 technické služby – kanalizace 5-6 300 000,00
10 technické služby 3421 6150 technické služby – dětská hřiště, sportoviště 5-6 350 000,00
10 technické služby 2310 6170 technické služby – veřejné studny 5-6 20 000,00

Výdaje 10 technické služby 23 490 000, 00
11 správa majetku 3341 3341 rozhlasové a televizní poplatky 5-6 18 000,00
11 správa majetku 3639 3639 opravy a údržba majetku obce, radnice – jinde nezařazené 5-6 4 800 000,00
11 správa majetku 3639 3639 oprava střech – areál TS, sklady Ostrov 5-6 2 800 000,00
11 správa majetku 6171 6131 výkupy pozemků 5-6 300 000,00
11 správa majetku 6171 6172 konzult.poradenské a právní služby-majetek 5-6 600 000,00
11 správa majetku 6320 6320 pojištění majetku 5-6 1 200 000,00

Výdaje 11 správa majetku 9 718 000, 00
12 výstavba města 3639 oprava kaple Chvaletice 5-6 1 800 000,00 
12 výstavba města 2212 komunikace Oborská 5-6 8 500 000,00 
12 výstavba měst 2219 Chvaletice náves 5-6 1 500 000,00 
12 výstavba města 5512 hasičská zbrojnice Maletice 5-6 1 300 000,00 
12 výstavba města 5512 hasičská zbrojnice Záboří 5-6 7 000 000,00 
12 výstavba města 3612 škola Myšenec – rekonstruke na byty 1.část 5-6 7 000 000,00 
12 výstavba města 3113 základní škola – sociální zařízení 5-6 7 000 000,00 
12 výstavba města 3412 sportovní hala – šatny, sociální zařízení 5-6 7 000 000,00 
12 výstavba města 2321 kanalizace Boženy Němcové 5-6 1 700 000,00 
12 výstavba města 2310 vodovod Komenského 5-6 1 000 000,00 
12 výstavba města 3639 výtah kulturní středisko-knihovna 5-6 1 600 000,00 
12 výstavba města 5169 5213 krizové řízení 5-6 100 000,00
12 výstavba města 6171 projektové a inženýrské práce 5-6 1 200 000,00

Výdaje 12 výstavba města celkem 46 700 000, 00
Výdaje 13 kronika města 3319 3319 kronika 5-6 60 000, 00

14 životní prostředí 3745 4101 naučné, stezky, aleje 5-6 70 000,00
14 životní prostředí 3745 4107 veřejná zeleň 5-6 700 000,00

Výdaje 14 životní prostředí celkem 770 000, 00
Výdaje 15 zastupitelstvo obce 6112 6112 zastupitelstvo obce 5-6 1 600 000, 00
Výdaje 16 správa úřadu, 6171 6171 místní správa – úřad 5-6 1 500 000, 00
Výdaje 17 pečovatelská služba 4351 4351 pečovatelská služba 5-6 2 800 000, 00
Výdaje 19 IC, kaplanka 3319 4037 kaplanka 5-6 1 550 000, 00

20 výpoč., kancel. technika, telekom. 6171 2090 výpočetní  a kancelářská technika 5-6 500 000,00
20 výpoč., kancel. technika, telekom. 6171 6173 opravy a údržba výp. a kanc.techniky 5-6 400 000,00
20 výpoč., kancel. technika, telekom. 6171 6174 software – nákup,údržba 5-6 400 000,00
20 výpoč., kancel. technika, telekom. 6171 6175 telekomunikační služby úřad 5-6 300 000,00

Výdaje 20 výpoč., kancel. technika, telekom. celkem 1 600 000, 00
Výdaje 21 městská policie 5311 5311 městská policie 5-6 750 000, 00
Výdaje 22 hasiči celkem 5512 5512 hasiči celkem 5-6 1 400 000, 00

23 MÚ – ostatní výdaje 6171 5141 úroky z půjček 5-6 700 000,00
23 MÚ – ostatní výdaje 6171 6176 mzdy, SP, ZP úřad 5-6 15 300 000,00
23 MÚ – ostatní výdaje 6171 6177 školení a vzdělávání 5-6 200 000,00
23 MÚ – ostatní výdaje 6171 6178 cestovné 5-6 20 000,00
23 MÚ – ostatní výdaje 6171 6179 ostatní pojištění a odvody za zaměstnance 5-6 80 000,00
23 MÚ – ostatní výdaje 6171 6181 právní služby 5-6 270 000,00
23 MÚ – ostatní výdaje 6399 6399 daň z příjmu, DPH 5-6 5 000 000,00
23 MÚ – ostatní výdaje 6330 5345 převody vlastním účtům SF 5-6 500 000,00

Výdaje 23 MÚ – ostatní výdaje 22 070 000, 00
Výdaje 24 občanské záležitosti 3399 3339 občanské záležitosti 5-6 50 000, 00
Výdaje 25 městský rozhlas 3341 3342 údržba rozhlasu 5-6 25 000, 00

3330 propagace 6171 3330 propagace města 5-6 150 000, 00
3330 městské akce 3399 3330 městské akce 5-6 1 200 000, 00

Výdaje 33 občanské záležitosti, městské akce 3330 městské akce, propagace 5-6 1 350 000, 00
VÝDAJE CELKEM 145 013 000, 00
Příjmy celkem 147 341 319, 00
CELKEM SALDO 2 328 319, 00

8124 splátky dlouhodobých půjček 8 -13 850 952, 00
změna stavu účtů -11 522 633, 00

krytí schodku rozpočtu 8123 úvěr – komunikace Oborská 8 500 000,00
8115 použití prostředků z minulých let 3 022 633,00

financování celkem 11 522 633,00

Zpracovala : Jaroslava Říhová, vedoucí finančního odboru Mú Protivín       

ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍN NA ROK 2022
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Vždy na počátku prosince vyráží z Protivína delegace 
na Kliniku dětské hematologie a onkologie Fakultní nemoc-
nice v Motole. Plné auto krásně zabalených balíčků putuje 
k dětem, které jsou zde hospitalizovány. Děti musí bojovat 
s nemocí, osaměním, bolestí. Jejich boj se snaží již dlouhá léta 
ulehčit paní Vejvalková a nadace, která jejím přičiněním vznikla 
pod záštitou města Protivín. Z prostředků, které se v průběhu 
roku nashromáždí na účtu nadace, připraví paní Vejvalková 
s rodinou a přáteli dárky. I v dnešní době protiepidemických 
opatření je možné zásilku předat v nemocnici pracovníkům, 
kteří rozdají pozdravy zvenčí nemocným dětem. Dne 2. prosince 
2021 zastupovali dárce tito lidé: paní Květa Vejvalková, Kate-
řina Dvořáková, Helena Poláková, Zuzana Křišťálová a pánové 
Vlastimil Pártl a Martin Staněk. Pan Vlastimil Pártl je hlavním 
sponzorem. Poskytuje autobus k přepravě dárků. Věnoval 
kosmetické taštičky maminkám nemocných dětí a zdravotním 
sestřičkám. Paní Vlasta Pártlová s dcerou Lenkou Staňkovou půl 
roku háčkovaly roztomilé medvídky. Tím obohatily a zpestřily 
naši nadílku. Ušily rovněž kosmetické taštičky a naplnily je 
kosmetikou. Chceme závěrem poděkovat za příspěvky všem, 
kteří ze skromnosti neuvedli své jméno. Díky dlouholeté štěd-
rosti a podpoře dobrých lidí jsme pořídili přes sto dárků, které 
udělaly velkou radost.

Jmenovitě děkujeme podporovatelům:

z Protivína: z Vodňan:
Ing. Milan Voldřich – Pivovar Platan MUDr. Václav Pelíšek
Ing. Václav Hoch – MO Protivín Bc. Dušan Klícha
Vlastimil Pártl – Stavební práce Jaroslava Kržová
Jaroslav Řehoř – Stavebniny Protivín Jana Tomanová
Pavel Veselý – Pneuservis Protivín Ostraha Vodňany
Eva a Zbyněk Jelínkovi Renata Pechová
Roman Dědič – Pivovar Platan Alena Kosová
Blanka Kotlíková - Pivovar Platan Libor Prchal
Josef Staněk – Stanex Písek Renata Votroubková
zaměstnanci ZŠ Protivín
Lukáš Čadek
Božena Řeháčková
Ing. Štěpán Meloun – Zahradnictví Protivín
Vlaďka Frnochová
Věra Marková – Karlovy Vary
Veronika a Matěj Vlčkovi – Argentina
Vlasta Pártlová
Lenka Staňková
Martin Staněk
Kateřina Dvořáková
Stanislav Dorschner

(Jménem paní Květy Vejvalkové  
zapsala Tamara Vojtěchová, ZŠ Protivín)

Předání dárků dětem v Motole

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
Vladimír Votýpka: Příběhy tiché odvahy – všichni zažili nespra-
vedlnost, ale žádný z nich nezvolil cestu odplaty
Petr Sojka: Příběhy pražských dvorků – příběhy z dávné i ne-
dávné minulosti
Radka Třeštíková: Tajemství – vyprávění o lidech v horách a ho-
rách mezi nimi
Vlastimil Vondruška: Neviditelní – jediným majetkem lidí se stal 
biočip, který kontroluje, zda dělají to, co mají
Hana Whitton: Americký klub českých dam – román o osudech 
předních členek jednoho z prvních českých dámských spolků, jehož 
založení inicioval Vojtěch Náprstek
Alena Jakoubková: Manžel a záhadná blondýna – telefonát, který 
jednou provždy změní život
Dominik Dán: Břemeno minulosti – další vyšetřování zločinu
Simon Scarrow: Vyhnanství – román o římských legionářích
Leah Montgomeryová: Hned vedle – nikdy nevíte, co se děje 
za zavřenými dveřmi
Jozef Karika: Propast – mysteriózní thriller
Jiří Březina: Mizení – jsou stíny, ve kterých se ztratí vše
František Niedl: Ano, můj pane – další román oblíbeného autora
Zdeněk Rejdák: Páter František Ferda – experimenty, recepty, 
životní osudy
Barbara Woodová: Pod africkým sluncem – osudy dvou rodin 
uprostřed civilizací nedotčené Keni
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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 2. února v 19 hodin film SR/ČR

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI
Romantická komedie. Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu 
Šťasný nový rok. Začíná na Silvestra, kdy Marek (J. Koleník) požádá Hanu 
(T. Pauhofová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, kte-
ré předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u „československého“ 
moře v Chorvatsku. Trojice Haniných kamarádek (A. Lišková, Z. Norisová, G. 
Marcinková) a jejich rodiny znovu vnášejí do zdánlivě jednoduché přípravy 
svatby dobrodružství, napětí, zábavu a někdy i drama.
Mládeži přístupný, 93 minut, vstupné 100 Kč

pátek 4. února v 19 hodin film Austrálie

ZLATO
Thriller. Uprostřed rozlehlé, jedinečné a  nelítostné australské pouště 
se odehrává drsný thriller o chamtivosti, která dokáže zatemnit lidskou 
mysl. Jak daleko dokáží lidé zajít při cestě za nesmírným bohatstvím?
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 94 minut, vstupné 130 Kč

neděle 6. února v 16 hodin film Rusko

MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
Rodinný animovaný. Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření 
a nenechá si od tatínka krále nic přikazovat. Natož pak když zjistí, že krále 
drží v hrsti zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar. Jako správná rebelka 
se rozhodne z paláce utéct. V  lese narazí na strašidelnou lesní příšeru, 
ale protože ona se jen tak vylekat nenechá, otočí život Bogeyho vzhůru 
nohama a začne v lese diktovat svá vlastní pravidla.
Mládeži přístupný, dabováno, 100 minut, vstupné 120 Kč

neděle 6. února v 19 hodin film ČR

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Komedie. Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? 
Odpověď na tuto otázku hledá Jiří Havelka, režisér a scenárista diváckého 
hitu Vlastníci, ve svém dalším filmu, komedii Mimořádná událost. „Ná-
zvem si nadbíháme, ale samozřejmě doufám, že ano, že to bude pro diváky 
mimořádný zážitek v mnoha ohledech,“ říká o svém filmu Jiří Havelka.
Mládeži do 12 let nevhodný, 102 minut, vstupné 140 Kč

středa 9. února v 19 hodin film USA/V. Británie

SPENCER
Životopisný/drama/biografie. Během vánočních svátků s královskou 
rodinou na panství Sandringham v anglickém Norfolku se Diana Spencer 
(K. Stewart), potýkající se s duševními problémy, rozhodne ukončit své 
deset let trvající a  dávno vychladlé manželství s  princem Charlesem. 
Ačkoli se množí zvěsti o  aférách a  rozvodu, na Vánoce se musí o  všem 
mlčet a předstírat pokoj v rodině. Je tu jídlo a pití, střelba a lov. Diana tu 
hru zná. Ale letos to bude úplně jinak.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 117 minut, vstupné 100 Kč

pátek 11. února v 19 hodin film USA/Čína/V. Británie

MOONFALL
Akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi. Neznámá síla vychýlila Měsíc 
z oběžné dráhy kolem Země. Poslala jej směrem, který bude znamenat 
konec života, jak jej známe. Do jeho kolize se Zemí zbývají pouhé týdny 
a ničivé záplavy, tsunami, zemětřesení a požáry jsou jen začátek. Svět stojí 
na pokraji zničení. Bývalá astronautka, nyní výkonná ředitelka NASA Jo 
Fowler (Halle Berry), je přesvědčená, že možná zná klíč k záchraně nás 
všech. V hl. rolích se na záchrannou misi vydávají držitelka Oscara Halle 
Berry, P. Wilson, J. Bradley
Mládeži přístupný, titulky, 130 minut, vstupné 140 Kč

neděle 13. února v 16 hodin film ČR

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka. V království vládne král Jakub (T. Klus), královna Anička (K. 
Janovičová) a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku (V. Beč-
ková). Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby (O. Vetchý), který 
se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc 
(J. Lábus) a Ferenc (M. Vladyka) byli vyhnáni z království, potloukají se 
po světě a vymýšlejí, jak se pomstít. Rozhodnou se pro své pikle využít 
mladou, nezkušenou královnu Julii (V. Khek Kubařová) ze sousedního 
království.
Mládeži přístupný, 100 minut, vstupné 140 Kč

neděle 13. února v 19 hodin film USA

VEM SI MĚ
Romantický. Ona je slavná popová zpěvačka, on je obyčejný učitel ma-
tematiky. Vzali se, aniž se předtím znali, za hodně bizarních okolností. 
Jennifer Lopez a  Owen Wilson vám přesto v  této romanci budou chtít 
dokázat, že když jde o lásku, nic není nemožné.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 112 minut, vstupné 140 Kč

UPOZORNĚNÍ PRO FILMOVÉ DIVÁKY!
AKTUÁLNÍ PROGRAM KINA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 
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středa 16. února v 19 hodin film ČR

SRDCE NA DLANI
Komedie od  tvůrců hitu Ženy v  běhu. Josef (B. Polívka) se těší, že si 
po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane se pouličním 
klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku (E. Balzerová), majitelku 
pojízdné kavárny. Jako by se ti dva hledali celý život. Ale není na osudovou 
lásku přece jen trochu pozdě?
Mládeži přístupný, 95 minut, vstupné 140 Kč

pátek 18. února v 19 hodin film USA

ULIČKA PŘÍZRAKŮ
Drama/krimi/thriller. V kriminálním dramatu se představuje Bradley 
Cooper jako mladý ambiciózní umělec s nadáním zmanipulovat lidi díky 
vhodně zvoleným slovům, který se spojí s psychiatričkou (Cate Blanchett), 
která je však mnohem nebezpečnější než on sám.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 130 minut, vstupné 120 Kč

neděle 20. února v 16 hodin film Španělsko

HAFTAŇAN A 3 MUŠTERIÉŘI
Animovaný/pohádka. Haftaňan je mladý gaskoňský šlechtic, který 
sice nemá moc peněz, ale má o  to více ideálů. Jeho jediným životním 
cílem je jít ve stopách svého otce a stát se jedním z králových mušteriérů. 
Haftaňan se svým koněm Sandym odjíždí za dobrodružstvím do Paříže. 
Připojí se k němu Pip, upovídaný myšák, který se stane jeho panošem. 
Podaří se Haftaňanovi stát se opravdovým mušteriérem a zároveň získat 
srdce své milované Juliette?
Mládeži přístupný, dabováno, 84 minut, vstupné 100 Kč

neděle 20. února v 19 hodin film USA

KINGSMAN: PRVNÍ MISE
Akční/dobrodružný/komedie. Zatímco se sebranka nejhorších tyranů 
a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony 
lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. V tomto snímku 
se stanete svědky zrodu první nezávislé tajné služby.
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 131 minut, vstupné 100 Kč

středa 23. února v 19 hodin film Francie

MACHR NA 30 DNŮ
Komedie. Konečně se může stát hrdinou, kterým celý život toužil být! 
Hlavním hrdinou je nemotorný zbabělý mladý policajt Rayane, který léta 
snáší šikanu od svých kolegů. Celý Rayanův život změní mylná diagnóza 
jeho ošetřujícího lékaře, po které si konečně začne užívat život naplno. 
Seznam toho, co by chtěl mladý policajt zažít, než zemře, jej přivede do ví-
ru bláznivých zážitků. Po několika zhýralých dnech v Las Vegas dostane 
nápad, jak oslnit vysněnou ženu Stéphanii a  konečně se stát hrdinou, 
kterým celý život toužil být – Ryan se rozhodne rozbít vyhlášenou síť 
obchodu s drogami.
Mládeži od 15 let přístupný, dabováno, 87 minut, vstupné 100 Kč

pátek 25. února v 19 hodin film USA

DUNA
Dobrodružný/drama/sci-fi. Dílo vypráví o  mocenských bojích uvnitř 
galaktického Impéria, v  nichž jde o  ovládnutí planety Arrakis: zdroje 
vzácného koření – melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, 
které umožňují cestování vesmírem. Padišáh imperátor svěří správu nad 
Arrakisem a s ní i komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu 
Atreidů. Celá anabáze je ale součástí spiknutí...
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 155 minut, vstupné 130 Kč

neděle 27. února v 16 hodin divadelní představení

NA KOUZELNÉM PALOUČKU
neděle 27. února v 19 hodin film ČR

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
Komedie na  motivy bestselleru Evity Twardzik, V  létě ti řeknu, jak se 
mám, mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se kamarádí od  dětství 
a dodnes se potkávají, už spolu se svými rodinami. Po letech se ale začínají 
objevovat tajemství, které jejich životy navždy změní. Hrají: T. Kostková, 
M. Miezga, D. Rogor, M. Hofmann a další
Mládeži přístupný, 117 minut, vstupné 130 Kč
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Mezi tradiční prosincové akce patří koncert – Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.  
Městské kulturní středisko ji pořádá již řadu let. Letos došlo ke změně prostředí, místo kostela 
sv. Alžběty se konala v sále kulturního domu. Pěvecký sbor SONITUS posílil sbor Česká 
píseň Prachatice. O hudební doprovod se postaral Písecký komorní orchestr.



Pokračování z PL č. 12 – prosinec 2021
Hned v nejbližších dnech odplula 

z francouzského přístavu Sète pod britským 
velením egyptská loď Mohamed Ali el Kebir 
s více než tisícovkou těchto našich vojen-
ských dobrovolníků směrem ke Gibraltaru. 
Při této plavbě se Moravec poprvé setkal 
s komunistickou „nadutostí“. Loď byla 
přeplněna, a protože nebylo vyloučeno, že 
ve Středomoří operují německé ponorky, 
nařídili Britové přísnou disciplínu. Široká 
schodiště byla rozdělená a po jedné půlce se 
smělo chodit pouze dolů a po druhé pouze 
nahoru. Moravec právě vykonával službu 
dozorčího důstojníka, když po špatné straně 
schodiště kráčel desátník obklopen několika 
vojáky. Moravec jim nařídil, aby dodržovali 
pravidla a vrátili se zpět. Desátník zrudnul, 
pohrdavě se podíval na Moravce a ke svým 
druhům prohlásil: „Tady máte ukázku 
buržoasní soldatesky. S těmi zatočíme.“ 
Moravec zavolal stráž a celou partu nechal 
odvést do lodního žaláře. Neuplynulo ani 
deset minut, když byl Moravec povolán 
ke generálovi. Jakpak si dovoluje zatýkat 
bývalého poslance československého par-
lamentu? Desátník byl okamžitě propuštěn 
– byl jím slovenský komunistický politik 
JUDr. Vlado Clementis. Ten v poúnoro-
vé vládě Klementa Gottwalda nahradil 
ve funkci ministra zahraničí Jana Masary-
ka. Výhružky směřované v létě 1940 vůči 
Bohumilu Moravcovi, coby buržoasnímu 
elementu, tak mohl naplňovat. A naplňoval 
je vrchovatě. Ale i na Clementise došlo. 
V rámci vnitrostranického boje byl v led-
nu 1951 zatčen a v procesu s protistátní 
spikleneckou skupinou Rudolfa Slánského 
odsouzen k trestu smrti. Ten byl vykonán 
3. prosince 1952.

Ale vraťme se v ději do léta roku 1940. 
Loď Mohamed Ali el Kebir šťastně doplu-
la na Gibraltar. Tam několik dnů čekala 
na britský torpédoborec, který loď následně 
s celou posádkou doprovodil bezpečně 
do anglického přístavu Liverpool. V Li-
verpoolu byli naši vojáci nadšeně vítáni 
místními obyvateli. Německá vojska začala 
bitvu o Anglii, a tak každý voják, který se 
chtěl postavit agresorovi, byl vítán. Čecho-
slováci v sevřených útvarech prošli městem 
až na vlakové nádraží. Jejich dalším cílem 
bylo městečko Cholmondeley v hrabství 
Cheshire. Zde byli ubytováni v zámeckém 
parku, přebývali v kulatých stanech pro osm 
osob. V Cholmondeley se naši vojáci též zú-
častnili první „bojové“ akce. Ve dne v noci 
kroužila nad anglickým územím německá 
výzvědná letadla. Aby došlo k jejich mate-
ní, dostali vojáci od Britů za úkol vyrobit 
z dřevěného materiálu makety obrněných 
automobilů. Akce měla úspěch. Německá 
Luftwaffe poté hlásila, že Británie pilně 
zbrojí a že je viditelná činnost ve výcviku 
armády. V Cholmondeley byli naši vojáci 
vybaveni novými britskými uniformami, 
zbraněmi a vozovým parkem a následně 
přemístěni do nových prostorů v Midlandu. 

Z bývalé divize ve Francii se stala 1. česko-
slovenská samostatná brigáda. Letecká bitva 
o Anglii vrcholila. Boje na zemi se však 
nekonaly a naše brigáda tak nebyla vojensky 
příliš využívána. Britské armádě přitom 
scházel především vycvičený a zkušený 
důstojnický kádr. To naopak mohla v do-
statečné míře poskytnout československá 
brigáda. Naši důstojníci opakovaně Britům 
nabízeli své služby, avšak marně. Situace 
vyvrcholila peticí, ve které se naši nezařa-
zení důstojníci odvolali na československý 
branný zákon, dle kterého bylo stanoveno, 
že není-li pro záložního důstojníka upo-
třebení, má být propuštěn z činné služby. 
Petice byla doručena presidentu Benešovi 
do Londýna, nebyla však vyslyšena. Pro 
uklidnění bojové morálky důstojníků byli ti-
to následně posíláni do různých kurzů, které 
pořádala britská armáda. Bohumil Moravec 
absolvoval sedm těchto kurzů včetně kurzu 
pro commandos (plnění speciálních úkolů) 
a kurzu pro parašutisty.

Bitva o Anglii pomalu končila. Německé 
letectvo poznalo sílu britské protiletecké 
obrany a především hrdinské nasazení mno-
honárodnostních pilotů a posádek letectva 
Royal Air Force, a proto od připravované 
pozemní operace Seelöwe již po čtyřech 
měsících leteckých příprav upustilo. Němci 
se poté soustředili pouze na bombardování 
anglických měst, při kterých však způsobili 
nezměrné ztráty především na civilním 
obyvatelstvu.

V Anglii v té době působilo několik 
tisíc československých vojáků. Kromě 
příslušníků letectva a protivzdušné obrany 
nebyli do bojových akcí výrazněji zapo-
jováni. Jejich odhodlání nadále bojovat 
proti německému a italskému fašismu však 
neutuchalo. Po kapitulaci Francie odjel 
francouzský generál Charles de Gaulle 
do Anglie, kde založil a vedl hnutí Svo-
bodná Francie, které pokračovalo v řadách 
Spojenců v boji proti německým agresorům. 
Koncem roku 1940 se de Gaulle v Londýně 
obrátil na prezidenta Beneše se žádostí 
o uvolnění několika československých 
důstojníků pro službu ve vojsku Svobodné 
Francie. Beneš souhlasil a věc předal k vy-
řízení Ministerstvu národní obrany. Mezi 
důstojníky 1. československé brigády byl 
vyhlášen nábor. Pro zájemce byly stanoveny 
následující podmínky: tělesná schopnost 
pro službu v zámořských koloniích, zna-
lost francouzského jazyka, dělostřelecký 
nebo spojařský výcvik a dále, že uchazeč 
musel být v hodnosti poručíka až kapitána. 
Na základě následných žádostí de Gaulla 
byl nábor rozšířen i na vojíny a rotmistry 
i nevojenské osoby. Za období od března 
1941 do ledna 1943 prezident Beneš po-
volil přijetí do vojska Svobodné Francie 
celkem 80 československým občanům. Byl 
mezi nimi i Bohumil Moravec. Všichni tito 
naši občané byli osobně přijati generálem 
Charlesem de Gaullem a následně přiřazeni 
k jednotlivým jednotkám. Jejich bojištěm 

se stala severní Afrika. Boje v této oblasti 
probíhaly od června 1940. Proti sobě stály 
síly Spojenců a Osy. Na straně Spojenců 
bojovaly armády Britského impéria, USA, 
Svobodné Francie (s 80 našimi vojáky), Pol-
ska, Řecka a k naší hrdosti dalších cca 1 500 
vojáků Československa. Ti v severní Africe 
vytvořili tzv. Československý pěší prapor 
11 – Východ, který si největšího úspěchu 
a obdivu Spojenců vysloužil v prosinci 
1941, kdy výrazně pomohl k vítězství nad 
německými a italskými vojsky při dobytí 
přístavního města Tobruku v severovýchod-
ní části Libye.

Bohumil Moravec v hodnosti poručíka 
byl přidělen k 2. obrněné divizi generála 
Leclerca. Jako velitel první průzkumné roty 
se zúčastnil jedné ze závěrečných bojových 
akcí v severní Africe, při které jeho jednotka 
zajala 16 německých vojáků a získala jejich 
bojovou techniku. Na jaře roku 1943 bylo 
o osudu války v severní Africe rozhodnuto. 
Spojenci zvítězili a připravovali další opera-
ce ke konečnému zničení německých a ital-
ských armád, tentokráte však již na území 
Evropy. V de Gaullově armádě Svobodná 
Francie při válečných akcích v Africe bojo-
valo i velké množství domorodých vojáků. 
Bylo rozhodnuto, že část těchto afrických 
jednotek již nebude k dalším bojům použita. 
Moravec se sice těšil, že v řadách Svobodné 
Francie bude pokračovat na evropských 
bojištích, na velitelství v Alžíru jej však 
čekal jiný rozkaz. Moravec byl určen jako 
vedoucí přesunu 450 afrických bojovníků, 
kteří měli být z Rabatu v Maroku odtrans-
portováni na jih do Konga. Moravec sice 
úkol splnil, po cestě však onemocněl vy-
sokými horečkami, musel se dlouhodobě 
léčit a zpět na francouzském velitelství 
v Alžíru se tak mohl nahlásit až po několika 
měsících. Tam jej čekal další rozkaz. Ne-
prodleně odjet francouzskou lodí do Itálie, 
kde byl přidělen k jednotce Goumier divize 
generála Juina. V té době již na jihu Itálie 

Bohumil Moravec
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probíhala jedna z nejtěžších bitev druhé 
světové války, bitva o Monte Cassino. 
Cílem spojeneckých armád bylo prolomit 
tzv. Gustavovu linii a dobýt Řím. A právě 
do této bitvy byl Bohumil Moravec nasazen. 
V rámci jednotky Goumier byl ustanoven 
velitelem jednoho z průzkumných oddílů. 
Němci byli opevněni na svazích hory, bo-
jovalo se o každý metr skalnatého terénu. 
Při jednom z útoků byl Bohumil Moravec 
zasažen střepinami německého granátu 
do levého kolena a do páteře. Trvalo dlouho, 
než Bohumila Moravce odnesli na obvaziš-
tě. Ve zmatku, který panoval, považovali 
Moravce za mrtvého. Odnesli ho proto 
do velkého stanu, položili na zem a přikryli 
prostěradlem. Naštěstí v ten den na fran-
couzské obvaziště přijela skupina americ-
kých lékařů z Oranu, kde právě dokončili 
velikou vojenskou nemocnici, ve které se 
měly léčit těžší případy, na něž nebyla polní 
obvaziště v Itálii vybavena. Když tito lékaři 

Monte Cassino

Doktor Majerus s Bohumilem Moravcem

procházeli obvaziště a přišli do stanu, kde 
na zemi ležel též Bohumil Moravec, jeden 
z lékařů odkryl prostěradlo z jeho obličeje. 
Pak již jen zděšeně zakřičel: „Prokrista, 
tenhle chlap žije!“ Ten lékař se jmenoval 
doktor Majerus, Bohumila Moravce si od-
vezl do specializované americké nemocnice 
a zachránil mu tam život…

Po vyléčení byl Moravec odeslán na ve-
litelství do Alžíru. Byl ubytován v hotelu, 
kde doléčoval svá zranění. Moravec chtěl 
být poslán zpět k jednotce do Itálie, to však 
bylo zamítnuto. Byl přidělen ke zpravodaj-
ské jednotce vyslýchající německé zajatce 
v zajateckém táboře na hranici mezi Tunis-
kem a Libyí. Tato činnost byla pro Moravce 
nekonečnou otravou. Naštěstí po několika 
týdnech všechny zajatce shromáždili na lo-
di a odvezli je do Velké Británie a USA. 
Na Bohumila Moravce poté čekal další 
úkol – vycvičit a poté do Anglie pro boje 
v Evropě přepravit tři sta šedesát Tuaregů, 
pouštních obyvatelů Alžírska. Svůj úkol 
splnil, a tak se v druhé polovině roku 1944 
opět ocitl na anglické půdě.

Protože hlavní velitelství francouzských 
sil ve Velké Británii nenabídlo Bohumilu 
Moravcovi místo v jakékoliv bojové jednot-
ce, Moravec odjel do Londýna na českoslo-
venské Ministerstvo národní obrany a požá-
dal, zdali by mohl být převeden do služeb 
československé armády. Bylo mu vyhověno 
a již po týdnu byl v Londýně osobně přijat 
generálem de Gaullem. Ten mu poděkoval 
za služby, které Francii prokázal a vyzna-
menal ho francouzským Válečným křížem 
s palmou a Medailí za zranění.

Dle rozhodnutí Ministerstva národní 
obrany měl být Moravec zařazen mezi 
československé důstojníky odjíždějící 
do Sovětského svazu, ale Sověti mu bez 
jakéhokoliv vysvětlení odmítli vystavit 
vízum. Naštěstí krátce poté přišla žádost 
Britů, aby naše armáda postavila doplňo-
vací jednotku, ze které by byly posilovány 
bojové útvary u francouzského Dunkerque. 
Bohumilu Moravcovi bylo uloženo tyto 
doplňovací jednotky cvičit, zajistit jim 

výstroj a výzbroj a udržovat jejich bojovou 
morálku. Po vylodění na severu Francie se 
Moravcova doplňovací jednotka přesunula 
do Brugg v Belgii, kde byla ubytována 
ve starém klášteře. Pod Moravcovým ve-
dením poté prošly stovky spojeneckých 
vojáků, kteří po výcviku odjížděli bojovat 
proti německé armádě.

Spojenecká vojska postupovala němec-
kým územím, válka se chýlila ke konci 
a o jejím výsledku bylo rozhodnuto. V po-
lovině dubna 1945 byl Moravec pozván 
majorem Wrightem, velitelem kanadské 
tankové jednotky, k prohlídce právě osvo-
bozeného koncentračního tábora Bergen 
Belsen v Dolním Sasku. To, co viděli, se 
vymykalo lidské představivosti. Moravec 
byl šokován, co otřesného prováděli členové 
národa takových velikánů civilizace, jakými 
byli např. Goethe či Schiller…

O ukončení války se Bohumil Moravec 
dozvěděl z rádia na velitelství kanadské 
divize v Bruselu. Českoslovenští vojáci 
bojující v řadách spojeneckých armád se 
začali vracet do své bývalé vlasti. Úkolem 
Moravcovy jednotky bylo shromáždit 
nemocné, raněné, poškozenou bojovou 
techniku a přepravit vše do Československa 
na transportérech, které zajistili Britové. 
Cesta rozbitým Německem uběhla rychle. 
Všude vojáci viděli trosky a sutiny kdysi 
výstavních měst. Při tomto pohledu Mo-
ravcovi vytanulo na mysli: Kdyby bývali 
byli Spojenci zakročili hned, když Hitler 
porušil první mezinárodní úmluvu, mohla 
být Evropa ušetřena veškeré této zkázy… 
Mnichovskou zradu českoslovenští vojáci 
„vrátili“ Britům a Francouzům zapojením 
do jejich armád v bojích proti Němcům 
a jejich přisluhovačům, přičemž tisíce z nich 
v těchto bojích položily to nejcennější, své 
životy. Českoslovenští vojáci ukázali, jak 
má vypadat pravé přátelství a spojenectví.

Moravcova jednotka se dostala do Čes-
koslovenska až jako jedna z posledních, 
na přelomu června a července 1945. Uby-
tována byla v Plánici u Klatov. Bohumil 
Moravec se vracel do vlasti se smíšenými 
pocity. V roce 1944, po návratu z Afriky, mu 
na Ministerstvu národní obrany v Londýně 
sdělili, že celá jeho rodina byla za heydrichi-
ády vyvražděna. Chtěl alespoň vědět, co je 
s jeho láskou, se kterou se celou válku neviděl 
a z bezpečnostních důvodů ani nekorespon-
doval. Vyžádal si dovolenou a odjel džípem 
do Plzně. Zastavil před rohovým domem 
v Bezovce, v blízkosti plzeňské Škodovky, 
kde jeho milá Jiřina Houšková před válkou 
bydlela. Jaké bylo jeho překvapení a radost, 
když se s ní setkal. Celou dobu na něho če-
kala. Ještě ten den ji požádal o ruku. Jiřina se 
přitom na Bohumila dlouze podívala a šibal-
sky povídá: „Vezmu si tě, když si oholíš ty 
vousy.“ A tak knír, který Bohumil celou válku 
pečlivě pěstoval, šel ještě ten večer pryč… 
Svatba se konala brzy, již 7. srpna 1945.

Zpracoval Pavel Moc, říjen – listopad 2021

Pokračování článku v příštím vydání 
Protivínských listů.
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Vraťme se nejprve zpátky do historie 
před dobu odesílání zpráv prostřednictvím 
pohlednic. Potřebu předávat si zprávy měli 
lidé od nepaměti. Jednoduchou metodou 
byla optická signalizace. Důležité zprávy 
se mohly předávat pomocí ohňů na vyvý-
šených místech ve dne fungujících jako 
zdroje viditelných kouřových signálů. 
Ohňová štafeta byla rychlá a spolehlivě 
dokázala informovat i vzdálené území. 
Složitější sdělení ale nesla zpráva až 
po vynálezu písma. Mohlo to být třeba 
předmětové uzlové písmo Inků, jehož 
pozůstatkem je i náš uzel na kapesníku 
vázaný proti zapomnětlivosti.

V sumersko-asyrsko-babylónské ob-
lasti se do hliněných tabulek otiskovaly 
klínky vytvářené rákosovým perem. 
V Egyptě a v Číně se v nejstarších dobách 
texty vyrývaly do kamenných tabulek, 
v Číně do bambusových a měděných 
desek. Ve staré Indii zpočátku psali 
na pásy březové kůry, později na palmové 
listy, které se používaly až do novověku. 
V Egyptě ale také psali třtinovým pisát-
kem namáčeným v inkoustu na papyrus, 
vyrobený z dřeně rostliny šáchoru. Ve 2. 
tisíciletí před naším letopočtem se v Egyp-
tě a Asýrii objevil nový psací materiál 
vyráběný z vydělané kůže. O stovky let 
později se jeho výroba obnovila v řec-
kém městě Pergamonu, podle něhož se 
pojmenoval pergamen. Řekové používali 
dřevěné tabulky, Římané vyráběli voskové 
destičky. Skutečnou revolucí byl potom 
v druhém století našeho letopočtu čínský 
vynález – papír.

Pro přepravu zásilek a doručování 
zpráv bylo důležité vybudování distribuční 
sítě. Vzorem pro organizaci evropského 
poštovnictví byla římská pošta díky důmy-
slné struktuře a spolehlivému fungování 
v dobách největší slávy. Jejím základem 
bylo rozmístění poštovních stanic podél 
vojenských silnic. Několik stanic vytváře-
lo poštovní okrsek. Okrskové stanice byly 
budovány od sebe ve vzdálenosti jednoho 
dne cesty. Sloužily k odpočinku a stravo-
vání cestujících. Mezi nimi bylo umístě-
no 6–8 stanic místních, jejichž hlavním 
úkolem bylo zabezpečovat výměnu koní. 
Pošta sloužila k dopravě úředních dopisů 
císaře, dopisů a spisů vojenských a civil-
ních úředníků. Její chybou však bylo, že 
ačkoliv sloužila výhradně státním účelům, 
nebyla státem udržována. Vše, co její pro-
voz vyžadoval, museli zajistit provincie 
a občané. Z latinského slova "posita", tj. 
zřízená, umístěná, položená (stanice) vzni-
kl výraz "pošta", který začal od 13. století 
pronikat do evropských jazyků.

I v Čechách bylo plnění vojenských, 
církevních i poddanských povinností za-

Staré pohlednice Protivína  
a jejich odesílatelé za Rakouska-Uherska 1.

 D
ÍL

Pokračování na straně 15   

bezpečováno rozesíláním dopisů s pokyny, 
nařízeními a příkazy. Jejich doručování 
z centra do provinčních středisek zabez-
pečovali stálí poslové. Již v nejstarších do-
bách měl panovnický dvůr v Praze listovní 
spojení se dvory sousedních panovníků 
i s papežskou kurií v Římě. S ní udržo-
vali kontakty prostřednictvím zvláštních 
poslů i biskupové v Praze a Olomouci. 
Ve 12. století jsou v Praze doloženi placení 
obecní poslové roznášející dopisy a obsíl-
ky. Pražská obec je dokonce vybavovala 
jakousi uniformou. Ve 12. a hlavně ve 13. 
století se podoba české krajiny změnila. 
Staré zemské stezky v nově civilizovaných 

oblastech se postupně měnily v silnice, 
jejich kvalita byla ovšem vzhledem k mi-
nimální údržbě nevalná. Silnice postupně 
měnily i svůj směr, nespojovaly už hrady 
jako v dřívějších dobách, ale nově vzni-
kající města, zakládaná na popud krále 
i vrchnosti.

Zakládání silnic ve 13. století vedlo 
nejen k intenzivnějším obchodním sty-
kům, ale i k čilejšímu spojení listovnímu. 
Za posledních Přemyslovců muselo být 
zabezpečeno poštovní spojení s němec-
kými, italskými a nizozemskými městy, 

Nejstarší pohlednice Protivína z mé digitální sbírky byla vydána J. Partajem  
a odeslána z Protivína dne 21. 7. 1899. Je psána německy. Odesilatel Robert  
posílá polibek a pozdrav Hubertě Taschek rozené von Meyerswalden  
na zámek Mačice nedaleko Rabí.
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EVANGELICKÁ CÍRKEV  
METODISTICKÁ

farnost Protivín, Mírová 171
Srdečně zveme na shromáždění  

leden – únor

NEDĚLE 23. 1. 9.00 hod.
„Ježíš řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale 
nemocní.“
Bohoslužba s poselstvím (kazatel Novák R.)

NEDĚLE 30. 1. 9.00 hod.
„Co prospěje člověku, získá-li celý svět,  
ale ztratí svůj život?“
Bohoslužba s poselstvím (laický kazatel)

NEDĚLE 6. 2. 9.00 hod.
„Nic jsme si totiž na svět nepřinesli,  
a také si nic nemůžeme odnést. “
Bohoslužba s památkou Večeře Páně (Novák R.)

NEDĚLE 13. 2. 9.00 hod.
„Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti,  
že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“
Bohoslužba s poselstvím (Novák R.)

Kursivou uvedené verše jsou vybrány z Bible (ČEP)

Sbor Týn nad Vlt.
Bohoslužby od 14.00 hod.
Sbor Vimperk
Bohoslužby od 9.30 hod.

Naše Diakonie poskytuje pomoc všem po-
třebným, obětem šikany, maminkám v nouzi, 
drogově závislým.

Korespondenční kurz „Základy křesťan-
ství“, je možno objednat na farním úřadě.
Nabízíme BIBLI a jinou duchovní literaturu.
Svatby, křty, církevní pohřby po dohodě.
Moc vám děkujeme za přízeň, modlitby 
a finanční podporu.
Přejeme vám hojnost Božího požehnání 
v roce 2022. Máme vás rádi.

Kontakt: farní úřad tel.: 775 941 105
Číslo účtu: 601609874/0600
e-mail: protivin@umc.cz
web: www. protivin.umc.cz

  SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA  

NARODILI SE
	 14.	12.	syn	Patrik

	 Tereze	Schreiberové	z	Protivína
	 31.	12.	syn	Jakub

	 Anně	Potencové	z	Milenovic
	 10.	1.	dcera	Natálie	Bromová

	 Markétě	Dobrovodské	z	Protivína

ZEMŘELI
	 7.	12.	Antonín	Schánělec

	 88	let,	Kraslice
	 30.	12.	Hana	Nováková

	 69	let,	Skály
	 10.	1.	Milan	Siman

	 61	let,	Protivín

  Dokončení ze strany 14
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jejichž obchodníci působili v Praze. 
Za vlády Jana Lucemburského odchá-
zeli z královské kanceláře dvakrát týdně 
zvláštní poslové s písemnou agendou 
ke krajským úřadům v Čechách a k zem-
ským úřadům ve vedlejších zemích Ko-
runy české. Za císaře Karla IV., kdy se 
Praha stala sídelním městem Svaté říše 
římské, poštovní styky vzrostly. Císařský 
a arcibiskupský dvůr udržoval pravidelné 
poštovní spojení se všemi významnými 
evropskými městy i v době vlády Václava 
IV.. Písemnou agendu královské kance-
láře posledních přemyslovských a všech 
lucemburských panovníků doručovali 
na území Čech kurýři na koni nebo pěší 
poslové vybavení písemným pověřením. 

Během své služební cesty měli v centrech 
pro doručovatele nárok na bezplatnou 
stravu, nocleh, zaopatření pro svého koně 
nebo koně čerstvého.

Husitské bouře vnesly do všech sfér 
společenského života chaos, který po-
chopitelně narušil i zaběhnutý systém 
přepravy poštovních zásilek. Uklidnění 
přinesla až jagellonská doba. Český král 
Vladislav II. byl v roce 1490 zvolen i uher-
ským králem a spojení uherského Budína 
s Prahou zajišťovalo 19 stálých kurýrů. 
Další zásadní změny v organizaci přepra-
vy poštovních zásilek nastaly po nástupu 
Habsburků na český trůn v roce 1526. 
O nich však v příštím pokračování...

Zdroj: Internet,  
Fr. Hrbek – Obrázky z dějin poštovnictví

Ing. Helena Mašindová

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do únorových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 31. 1. 2022
do 12 hodin.

NOVINY VYJDOU
v pondělí 14. 2. 2022  

S plánem činnosti spolku na následující 
rok bývají členové pravidelně seznamováni 
na předvánoční členské schůzi, která se 
bohužel již dvakrát nekonala s ohledem 
hygienická opatření. Proto seznámíme naše 
členy i ostatní veřejnost s našimi plány pro-
střednictvím Protivínských listů. Nezbývá 
nám než doufat, že se budou moci uskuteč-
nit. Podstatnou část programu plánujeme 
na jarní a letní měsíce – dva zájezdy 
a návštěvu divadelního představení.

S prvním zájezdem uvažujeme na za-
čátek května a s druhým na první polovinu 
srpna. Prioritou je pro nás již dva roky 
slibovaná návštěva zámku Červená Lhota, 
ovšem za předpokladu, že bude opravený 
a napuštěný rybník a pohádkový zámek 
budeme moci obdivovat v plné kráse.

Již v loňském roce jsme slíbili členům 
prohlídku bývalého kláštera v Borovanech 
u Českých Budějovic, dále připravujeme 
návštěvu muzea-zámku v Horažďovicích 
společně se zámkem Lnáře. Jakmile bu-
dou hotovy veškeré stavební práce a bude 
zrestaurován kostel sv. Jiljí v Milevsku, 
zamíříme do nejstaršího kláštera v jižních 
Čechách. Ale to už jsou výhledy nejen 
na rok 2022, ale i na roky další.

Svaz zdravotně postižených Protivín v roce 2022
Na rok 2022 uvažujeme zvolit divadelní 

představení v přírodním hledišti – přírodní 
divadelní scénu, takže se nabízí Hluboká 
nad Vltavou, Týn nad Vltavou nebo ro-
mantické prostředí hradu Zvíkov. Všechno 
upřesní čas a programová nabídka.

A nezapomeneme ani na místní kulturu, 
např. na zajímavé přednášky nebo hudební 
odpoledne s písničkou.

Více se dozvíte na 15. členské schůzi 
spolku, na kterou bychom vás rádi po-
zvali do salonku Restaurace U Rychtářů 
v úterý 22. března od 13.30 hodin. Jedná 
se o tradiční termín po prvním jarním 
dni. Na této sešlosti obdrží naši členové 
poukázky do Lékárny U Palmy Protivín 
za rok 2021 v hodnotě 200 Kč, budou se 
vybírat členské příspěvky ve výši 100 Kč 
na rok 2022 a rovněž příspěvky na květnový 
zájezd.

Další dvě členské schůze plánujeme 
uskutečnit v úterý 21. června a v úterý 13. 
prosince od 13.30 hodin rovněž v salonku 
Restaurace U Rychtářů.

Velké poděkování patří osobám, bez 
nichž by náš spolek nemohl pracovat tak, jak 
pracuje dosud – osobám, které nás zajišťují 
finančně či vytvářejí zázemí pro naši čin-
nost, nebo nám svým postojem pomáhají: 
městu Protivín, Lékárně U Palmy Protivín, 
Zemědělskému družstvu Krč, Městskému 
kulturnímu středisku Protivín, paní Olze 
Cvrčkové a rodině Rychtářových a jejich 
personálu za pochopení, ochotu a vstřícnost.

Budeme velice rádi, když si do našich 
řad najdou cestu další zájemci – věk ani 
zdravotní stav nerozhodují. Navštivte nás 
na 15. členské schůzi, na místě vyplníte při-
hlášku a zaplatíte členský příspěvek. Těšíme 
se na společná setkávání a hezké zážitky.

Výbor Spolku SZP Protivín
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Fotbalové informace
Prosinec je pro fotbalisty měsícem odpočinku 
a rekreačních aktivit. Takže většina dospělých 
hráčů se jen udržovala a absolvovala tréninky 

jako rekreační činnost.  Žáci a přípravky měli 
své aktivity zpestřené halovými turnaji v Týně, 
které se uskutečňují za přísných hygienických 

podmínek. Takže hrát a pohybovat se v hale 
smějí jen ti, kteří jsou očkováni nebo mají 
negativní PCR test, který trvá 3 dny. Jak si 
jednotlivé týmy vedly:

Starší žáci:
V nekompletní sestavě mužstvo nedokázalo 
získat ve čtyřech zápasech ani bod a po prvním 
turnaji je na 6. místě se skóre 3:23.

Mladší žáci:
Po prvním kole, ve kterém sehráli kluci 3 zápa-
sy, jsou zatím na 4. místě se 6 body a skóre 9:9.

Starší přípravka:
Také toto mužstvo je po prvním kole po třech 
zápasech na 4. místě. Získalo také 6 bodů 
a skóre 13:13.

Mladší přípravka:
Kluci mají za sebou již 2 turnaje a zatím si 
vedou velmi dobře. Zatím ještě neprohráli a se 
16 body a skóre 25:6 jsou na 2. místě tabulky. 
V posledním kvalifikačním turnaji jim stačí 
jedno vítězství k postupu do elitní pětky ve 
finálových turnajích.

Ze statistik
Prosinec je jako stvořený pro různé statistiky. 
Pro zajímavost jsem připravil tabulku zápasů 
a branek hráčů A týmu a jejich pořadí v histo-
rické tabulce. Pořadí, zejména střelců, se určitě 
za nějaký čas změní. Postupně se prokousávám 
i touhle částí historie protivínského fotbalu a 
určitě se tam objeví jména hráčů, kteří v dří-
vějších dobách za Protivín stříleli branky jako 
na běžícím pásu.

Václav Křišťál

STOLNÍ TENIS SLAVOJ PROTIVÍN

Zápasy a branky hráčů hrajících za FK Protivín v roce 2021 v celkové statistice
 Jméno Zápasy Celkové pořadí Branky Celkové pořadí
1. Vojta Radek 424 9 13 57
2. Vorel Jaromír 408 10 256 1
3. Vorel Zbyněk 351 14 126 6
4. Zach Miroslav 339 15 48 23
5. Rothbauer Václav 250 27 13 53
6. Hanus Marek 203 37 0  
7. Hála Lukáš 104 74 2 141
8. Bečvář David 96 79 14 51
9. Říha Martin 92 80 16 48
10. Uhlík Dominik 75 97 10 67
11. Dan Ivan 69 100 9 70
12. Kasík Adam 65 103 40 31
13. Hrachovec Patrik 56 112 8 74
14. Buko Abawata Leroy 42 127 5 93
15. Barbotkin Ihar 39 131 0  
16. Hrynevich Aliaksandr 39 132 12 58
17. Nedvěd Michal 38 133 7 83
18. Kvasnička Ondřej 29 145 3 126
19. Vojík Tadeáš 21 165 1 188
20. Štěpka Vojtěch 20 168 0  
21. Jiskra Lukáš 15 192 1 170
22. Urban Michal 11 208 1 187
23. Sháněl Tomáš 5 251 0  
  z počtu 332 z počtu 191

První polovina soutěže stolních tenistů Slavoje Protivín byla 
zakončena následujícími výsledky.

Divize
Slavoj A : Vodňany B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:0 wo
Áčko Slavoje obsadilo po polovině soutěže pěkné šesté místo.
Krajský přebor
Slavoj B : Studená B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:10
(Topinka 2, Vařečka P. 1)
Béčko je zatím bez vítězsví na posledním místě.
Okresní přebor
Heřmaň A : Slavoj C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:7
(Patzelt 2, Soumar 2, Marková 1, debly)
Heřmaň B : Slavoj C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:9
(Polanský 3, Patzelt 2, Soumar 2, Levita 1, debl)
Slavoj C je v neúplné tabulce třetí.
Okresní soutěž
Mirotice D : Slavoj D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:11
(Polanský 4, Levita 3, Čurda 3, debl)
I déčko je také v neúplné tabulce třetí.

Karel VařečkaPrezident Slavoje Pavel Vařečka (vlevo)
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Každé ráno musíš… tajenka (1.–4. díl) do postele spokojený.  George Lorimer
Vyluštěnou tajenku zašlete do 31. ledna 2022 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo na e-mail karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění křížovky z prosincových novin získává Bc. Kvěchová z Protivína. Gratulujeme!

Dne 4. prosince se 
konal poslední turnaj 
v poomsae (sestavy) Han-
soo Cup / Czech Open 
v Mělníku. A přestože se 
turnaje nemohla se zdra-
votních důvodů zúčastnit 
Nela Kalíšková, tak Anežka 
a Jiří Vaněčkovi z našeho 
TAEHANu dokázali zabo-
jovat a přivezli si parádní 
medaile. Anežka Vaněč-

ková obsadila 1. místo a Jirka Vaněček přivezl bronzovou 
medaili za 3. místo. V souboji týmu si TAEHAN udržel celkové 
první místo jak v Extralize poomsae, tak i Národní lize poomsae. 
Ještě musíme dodat, že Anežka Vaněčková svými výkony letos 
opravdu zabodovala a díky získaným 129 bodům se stala jedním 
z vítězů Národní ligy poomsae. Jen je škoda, že díky Covidu se 
pravděpodobně neuskuteční slavnostní vyhlášení ligy.

Všem příznivcům TAEHAN přejeme šťastný nový rok 2022 
a doufáme, že se i nadále budeme moci opět potkávat na sportov-
ních kláních.

POSLEDNÍ TURNAJ V ROCE 2021

Zlatá Anežka Vaněčková
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VIII. Silvestrovské putování

Číslo Uzávěrka Vydání
č. 2 31. ledna 14. února
č. 3 28. února 14. března
č. 4 4. dubna 19. dubna (út)
č. 5 2. května 16. května
č. 6 30. května 13. června
č. 7/8 1. července (pá) 18. července
č. 9 5. září 19. září
č. 10 3. říjen 17. října
č. 11 31. říjen 14. listopadu
č. 12 28. listopad 12. prosince

Změna termínu vyhrazena.

Harmonogram vydání  
Protivínských listů 2022

Členové našeho klubu se nescházejí 
ke hře pouze jednou za 14 dní, ale mož-
ná nevíte, že existují různé internetové 
platformy, kde se dá hrát šach ONLINE. 
I zde nabízíme hru s různými úrovněmi, 
od začátečníků po profíky. Chcete-li se s ná-
mi setkat a dát si partii šachu touto formou, 
pište na uvedenou mailovou adresu a Vítek 
vás navede přímo do hry s některým dalším 
zájemcem.

Je to vynikající způsob hry, když nemů-
žete přijít osobně. Ovšem pamatujte, že není 
nad „živou“ hru (Face To Face), ke které 
stále zveme staré i mladé, každé druhé pon-
dělí v měsíci v klubovně sborového domu 
ECM (Pastelka). Kontakt: sachklubproti-
vin@seznam.cz; MT 775 941 105

Na sklonku roku byly vyhlášeny celkové 
výsledky seriálu závodů T-MOBIL ČES-
KÁ ENDURO SERIE za rok 2021.

Přestože Jakub Říha celý seriál ne-
dokončil pro zranění a po operaci lokte 

ECM A ŠACHY

NOVOROČNÍ HÁDANKA

Mladý muž Vítek, z našeho klubu ša-
chistů, posílá všem příznivcům novoroční 
hádanku, kterou jistě brzy vyluští i nepro-
fesionální hráči. Prosím, zamysli se a dej 
šachmat ve třech tazích – bílý je na tahu. 
Řešení pošli mailem do konce měsíce 
na adresu: sachklubprotivin@seznam.cz 
Správné odpovědi sladce odměníme.

POZVÁNÍ  
K ONLINE HŘE

Rok se s rokem sešel. Je konec roku, 
Silvestr 2021, a my ,,MYŠEŇÁCI“ jsme 
se opět v hojném počtu vydali na tradiční 
pěší túru na nuzovský kopec na ,,Diva-
dlo“.

S radostí jsme přivítali kamarády z Pro-
tivína a Písku, kteří se k nám přidali. Pod 
vedením šéfa výpravy Radka Pažouta v půl 
desáté dopoledne vycházíme. Děti, mladí 
i my dříve narození, zkrátka bezvadná parta 
přátel vyrážíme známou cestou kolem řeky 
do Žďárských Chalup, kde nás jako každý 

rok čekalo příjemné občerstvení u Sněhulá-
ka. Následně jsme pokračovali dál směrem 
na Malé Chalupy do Nuzova a vzhůru 
na nuzovský kopec. Dětičky prozkoumaly 
okolí, upekli jsme si buřtíky a z kotlíku nad 
ohněm zavoněl výborný svařák. Posilnění, 
odpočatí a s veselou náladou jsme se vydali 
na cestu k domovu připravit se na příchod 
Nového roku.

Velice se těšíme na další silvestrovské 
putování.

J.B.

T-MOBILE ČESKÁ ENDURO SERIE 2021

vynechal poslední dva závody, výsledky 
předcházejících závodů a součet získaných 
bodů mu stačil na celkové druhé místo roč-
níku. Po předcházejícím roce, kdy se stal 
absolutním vítězem, je to další úspěšný rok.
Blahopřejeme.


