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NOVOROČNÍ PROJEV STAROSTY 
Přátelé, kamarádi, dospělí i omladino, dámy a pánové v těchto místech sešlí. 

Dovolte mi v tomto svátečním čase Vás ještě jednou přivítat v našem krásném městě. 
Věřím, že se nám společně podařilo dnešním novoročním odpolednem zpříjemnit Vám 
všem vstup do nového roku 2011. 

Za krátkou chvíli budeme svědky již VIII. novoročního ohňostroje, který spolu s kon-
certem kapely ABBA WORLD REVIVAL a vystoupením žesťového tria, ať je vnímán 
i jako poděkování Vám za podporu, kterou jste mi v říjnových volbách dali. Děkuji 
sponzorům a všem lidem, kteří mi pomohli toto novoroční odpoledne zabezpečit. 

Zároveň mi dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví, štěstí a splnění všech Vašich 
tajných přání. Vašim dětem přeji bezstarostné dětství, hodné rodiče a „ať jim oči září 
štěstím“. 

Máme naše město moc rádi a věřím, že rok 2011 bude pro nás všechny rokem 
šťastným. Jaromír Hlaváč, starosta města

Vážení spoluobčané, 
Novoroční odpoledne na 

našem náměstí – troufám si 
říct – se skutečně povedlo. 
Koncert, vystoupení trubačů 
a překrásný ohňostroj byl pro 
tisíce návštěvníků obrovským 
zážitkem a pro nás pořadatele 
velkou odměnou. Zcela zapl-
něné náměstí, radost a spo-
kojenost lidí byly tím největším 
dárkem, který jste mně mohli 
dát.  Děkuji, Jaromír Hlaváč

Město Protivín – garant Novoroční-
ho podvečera, který se konal v sobotu 
1. ledna, děkuje níže uvedeným sponzo-
rům. Na uskutečnění koncertu kapely Abba 
World Revival a VIII. Novoroční ohňo-
stroj věnovali finanční prostředky ve výši 
350 tisíc korun. 

Děkuji všem, kteří pomoh-
li se zajištěním, přípravou 
a samotným průběhem 
Novoročního podvečera – 
zaměstnancům městského 
kulturního střediska, tech-
nických služeb, městské-
ho úřadu, městské a státní 
policie a dobrovolným hasi-
čům. 

J. Hlaváč, starosta města

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 
PROTIVÍNSKÉHO OHŇOSTROJE

pokračování na 3. stránce

PODĚKOVÁNÍ 
VŠEM ORGANIZÁTORŮM

fotografie R. Lenemajer
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � Ředitelství ZŠ v Protivíně 
oznamuje, že 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ
pro školní rok 2011 – 2012 

(se zahájením výuky 1. 9. 2011)
bude proveden ve třídách 1. A 

a 1. B (v přízemí nového pavilónu) 
Základní školy v Protivíně 

ve dnech:
pátek 21. 1. od 14 do 17 hodin

a sobota 22. 1. 2011 
od 9 do 10.30 hodin

K zápisu se dostaví rodiče 
s dětmi, které dovrší 6 let věku 

do 31. 8. 2011 a děti, které měly 
povolený odklad školní docházky. 

Rodiče, jejichž dítě se narodilo 
po 31. 8. 2005, nejsou povinni 

s ním k zápisu chodit. 
Rodiče vezmou s sebou k zápisu 
svůj občanský průkaz, rodný list 
dítěte a oznámí, zda dítě bude 

docházet do školní družiny. 
Dále s sebou rodiče vezmou 

50 Kč na jmenovku dítěte a vypl-
něný dotazník z mateřské školy. 

Václav Křišťál, ředitel školy

ZIMNÍ
 Poutníci na saních
 kam asi míří, 
 rolničky cinkají, 
 ta chvíle se blíží. 
 Sněží 
 na louce bílá peřina leží, 
 po louce prošel se mráz. 
 Ledová písnička rampouchů cinká, 
 krajina pod sněhem tichounce spinká. 

autor Kryštof Kalina, 1. B 
(ve spolupráci s maminkou)

ZIMA
 Zima ťuká na dveře, 
 bílý sníh nám přinese. 
 Bílé vločky padají
 a děti se radují. 
 Stavějí sněhuláky, 
 bílé panďuláky. 
 Děti rády sportují, 
 sáňkují a lyžují. 
 Zima je to, 
 jak má být, 
 z šedých mraků padá sníh. 

Barbora Jansová, 2. A

MIKULÁŠSKÁ BÁSNIČKA
 Přišel velký Mikuláš, 
 měl na sobě bílý plášť. 
 Anděl za ním poletoval, 
 rád by něco naděloval. 
 Čerti pořád zlobili, 
 všechno nám to kazili. 
 Děti jenom koukaly, 
 na nadílku čekaly. 

Tomáš Bőhm, 2. A

HÁDANKA
 Chroupe, chroupe mrkvičku, 
 co to bude, klučíčku?
 Já to vím, já to vím
 a tobě to nepovím. 
 A ty to víš? 

Nikola Plávková, 2. A

VÁNOČNÍ KONCERT
V pátek 10. 12. se uskutečnil v kostele tradiční vánoční koncert sborů 

pod vedením Lenky Přástkové doplněný vystoupením žáků lidové školy 
umění. Byl to velmi pěkný předvánoční zážitek, kostelem zněly klasické 
i nové vánoční písně a koledy a všichni si odnášeli krásný žážitek v době 
nadcházejících Vánoc. 

VÁNOČNÍ DÍLNY
V pátek 17. 12. 2010 jsme zorganizovali na škole vánoční dílny. Děti 

z 1. stupně pracovaly pod vedením svých třídních učitelů a vyráběly různé 
vánoční ozdůbky, přáníčka a jiné vánoční dekorace. Žáci 2. stupně si mohli 
vybrat ze 14 dílen – pečení perníčků, výroba svíček a ozdob z včelího vosku, 
pečení vánočního čaje, malba na plátno, vyšívání obrázků, výroba svícnů 
a věnečků, ozdob z papíru, slaného těsta, zvonků a ostatních vánočních 
dekorací. Dětem se práce moc líbila a mnohé překvapily svou šikovností 
a zručností.
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Sponzoři:
K–BREWERY TRADE Pivovar Protivín

PROTON s. r. o. – výroba – 
 – montáže oken a dveří, Protivín

LEKO Protivín

Š+H Bohunice s. r. o. Temelín

Město Protivín

Stavebniny Jaroslav Řehoř, Protivín

DUVEMARO s. r. o. Turnov, 
 středisko Protivín

Lesostavby a. s. Třeboň, 
 středisko Protivín

OM Protivín a. s. 

ELEKTROINSTALACE PIXA, Písek

KOJI s. r. o. Protivín

BESPO Petr Bečvář Protivín

DŘEVOSTROJ Čkyně a. s. 

Vladimír Vlach VODOINSTALACE, 
 Myšenec

BIBO Shoe s. r. o. Písek

Bar čp. 101 Protivín – 
 – p. Koudelka, Tábor

RUMPOLD s. r. o. Vodňany

STRABAG PÍSEK

DOPRAVA JAROMÍR ŽIŽKA PROTIVÍN

Autodoprava a spedice – 
 – David Polanský, Protivín

Veverka Zdeněk – DOSTAV, Protivín

Jaroslav Buzek 
 – stavební klempířství, Písek

Karel Vačkář – stavební klempířství, Písek

V územním obvodu Protivína bylo 
k 31. 12. 2010 přihlášeno k trvalému 
pobytu celkem 4 889 obyvatel a 78 cizin-
ců. Z počtu 4 889 obyvatel bylo 2 476 
mužů a 2 413 žen. 

počet obyvatel  celkem  muži  ženy
Protivín  3850  1958  1892
Chvaletice  83  45  38
Krč  214  121  93
Maletice  37  21  16
Milenovice  195  97  98
Myšenec  226  105  121
Selibov  71  34  37
Těšínov  83  35  48
Záboří  130  60  70

V roce 2010 se v územním obvodu 
Protivína narodilo 48 dětí (25 děvčat a 23 
chlapců). 

Zemřelo 42 osob ( 23 žen a 19 mužů). 
Během roku se do Protivína přistěhovalo 

73 osob a odstěhovalo se 123 osob. 
V roce 2010 bylo na MěÚ Protivín uza-

vřeno 26 sňatků. 
Věková skladba obyvatel našeho města 
k 31. 12. 2010:
 věk  osob
 do 15 let  747 
 16 – 20 let  311 
 21 – 30 let  611
 31 – 40 let  817
 41 – 50 let  610 
 51 – 60 let  721 
 61 – 70 let  598 
 71 – 80 let  322 
 81 – 90 let  143 
 91 a více  9 

O. Jandová, matrikářka 

     
 

dokončení z 1. stránky UROPROJEKT CB a. s. 
 České Budějovice

Alois Vrchlavský – PNEUSERVIS, 
 Protivín

ČEVAK JČ Č. Budějovice

KOČÍ a. s. Písek

Ing. arch. Bohuslav Štorch 
 Sezimovo Ústí

Česká spořitelna a. s. Písek

Ing. Jiří Hájek Zakládání zahrad Olešná

HANS WENDEL s. r. o. PRAHA 10

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM PROTIVÍNSKÉHO OHŇOSTROJE

POČET OBYVATEL 
k 31. prosinci 2010

Již tradičně je součástí kulturního programu v rámci Novoročního podvečera 
vystoupení Žesťového tria Jiřího Vlka.  Foto R. Lenemajer
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Členové občanského sdružení APICENT-
RUM VZDĚLÁVÁNÍ Václava Jakše si dovolují 
touto cestou poděkovat panu starostovi, zastu-
pitelům Města Protivín a Komunitní nadaci 
Blanicko-Otavské (KONABO) za dlouhodobou 
spolupráci a finanční podporu našeho sdružení. 
Touto cestou si dovolujeme také dodatečně 
popřát Vám všem do roku 2011 pevné zdraví, 
dobrou vůli a mnoho pracovních i osobních 
úspěchů v nastávajícím novém roce a také 
vyslovit naději, že za vašeho přispění společ-
ně zvládneme náročné úkoly, které jsme si 
stanovili. 

Naše plány a předsevzetí do nového roku 
2011 jsou jasné. Předmětem našeho snažení 
bude i v letošním roce zejména práce s dětmi 
na základních školách, kde si na besedách se 
žáky, převážně šestých tříd, povídáme o přírodě, 
životě včel a včelařství, o správném užívání pří-
rodních, zejména včelích produktů. Tyto besedy 
jsou doplňovány krátkými video filmy a někdy 
i ochutnávkou medu. S některými školami, 

Krádež nafty a autobaterií
 Druhý prosincový den vyjížděli proti-

vínští policisté do místního podniku, kde 
zloděj ukradl naftu a dvě autobaterie. 
Pachatel se násilně dostal k palivové 
nádrži zaparkovaného nákladního auta 
Tatra a palivo odčerpal. K události došlo 
v období od 26. listopadu do 1. prosin-
ce, škoda přesahuje 12 000 korun. Přes 
veškerá šetření policisté zatím pachatele 
neodhalili. 

Neplatí na dceru
 Dne 10. prosince přijali protivínští 

policisté oznámení od matky nezletilé 
dcery z části obce Protivín – Bor, která 
uvedla, že otec dívky již od srpna roku 
2010 neplní vyživovací povinnost. Tato 
povinnost mu vyplývá ze zákona o rodi-
ně a byla rozsudkem soudu upravena tak, 
že otec má každý měsíc k rukám matky 
dítěte skládat 2 000 korun. Policisté 
zahájili úkony trestního řízení a okol-
nosti případu dále prověřují. 

Okrádal zaměstnavatele
 V polovině prosince zahájili písečtí kri-

minalisté trestní stíhání dvou mladých 
mužů z Protivína, kteří měli místnímu 
pivovaru způsobit škodu přesahující 
43 000 korun. Jeden z obviněných měl 
jako zaměstnanec podniku postupně 
odcizit nejméně 25 prázdných sudů, 
které následně předával dalšímu obvi-
něnému, který je v Písku vracel oproti 
záloze. Získané finanční prostředky si 
měli rozdělovat. Motivem činu byla 
zřejmě finanční tíseň obviněných. 
– Další vyšetřování obou mužů vedou 
kriminalisté na svobodě. 

Popelnice
 Jako přestupek proti majetku prošetřují 

policisté případ krádeže popelnic z are-
álu technických služeb v Protivíně. Ke 
krádeži došlo mezi 9. a 16. prosincem. 
Každá z nádob na odpad má hodnotu 
500 korun. Zloděj tak způsobil škodu 
1 500 korun. 

Zloděj v autokempu
 Pět jízdních kol odcizil zloděj, který se 

vloupal do hlavní budovy autokempu 
v Protivíně, a to mezi 16. a 17. prosin-
cem. Další škodu způsobil poškozením 
deseti dveří u chatek. Škoda činí 95 000 
korun. – Protivínští policisté společně 
s kriminalistickým technikem ohledali 
místo činu, zajistili stopy a vedou šetření 
k objasnění případu.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

POZVÁNKA NA VÝSTAVU 
MATEŘSKÝCH CENTER
Mateřské centrum Pastelka Proti-
vín a informační centrum vás zvou 
na „Putovní výstavu jihočeských 
mateřských center“. Zahájena byla 
10. ledna 2011 v prostorách proti-
vínského infocentra. Jedná se o foto-
grafie zachycující rozmanitou činnost 
mateřských center. Výstava potrvá do 
konce měsíce ledna.

Líska kvete již za pár týdnů

UŽ ABY TO BYLO !!

jako např. se ZŠ v Protivíně, již spolupracuje-
me úspěšně několik let, další školy v našem 
jihočeském regionu každoročně přibývají. Asi 
jste mnozí v předvánočním čase zaznamenali, 
že jsme na naší škole opět vyráběli v rámci 
výtvarné výchovy s vašimi dětmi vánoční ozdoby 
a svíčky ze včelího vosku. 

Našimi největšími akcemi pro včelařskou 
veřejnost v uplynulém roce byl celodenní semi-
nář pro včelařské funkcionáře Jihočeského 
kraje. Ze 139 základních organizací ČSV se 
sjelo rekordních 168 včelařů, kteří neskrývali 
obdiv nad organizačním zabezpečením této 
akce, ale také nad krásou auly protivínské 
Základní školy, kde se akce konala. V jiném, 
ale opět velmi úspěšném ovzduší jsme orga-
nizovali pracovní setkání delegátů jihočeského 
a západočeského kraje, kteří byli delegováni 
na prosincový IX. sjezd ČSV. K úspěchu této 
akce bezesporu přispělo i příjemné prostředí 
v restauraci U Provazníka a jejich výtečná 
kuchyně. 

Jsme dobrovolným, nevládním, neziskovým 
sdružením občanů a právnických osob, které 
spojuje zájem na ochraně přírody a krajiny, 
zejména v oboru včelařství, v souladu s progra-
mem obnovy a rozvoje venkova. Pro financování 
našich aktivit využíváme finanční prostředky 
získané z darů obcí a měst jihočeského regionu, 
z grantů Jihočeského krajského úřadu a Komu-
nitní nadace Blanicko-Otavské. S potěšením 
konstatujeme, že naše spolupráce s Městským 
úřadem v Protivíně má již několikaletou tradici 
a že Město Protivín je prvním v jihočeském 
regionu, kde zastupitelé již před léty pochopili 
význam naší práce při plnění projektu „Vče-
lařství jako součást enviromentální výchovy 
dětí, mládeže a široké veřejnosti“. Spojuje nás 
i historický závazek k našim významným proti-
vínským rodákům, kde jedním z nich je i známý 
a zasloužilý včelař Václav Jakš, kdysi odborný 
učitel měšťanských škol v Protivíně. 

Chceme i v roce 2011 propagovat české 
včelařství, včelí produkty, včelaře v našem 

regionu a vhodnou formou doplnit program 
v turisticky zajímavém Protivíně, který se 
s úspěchem zaměřil na přírodovědnou a nauč-
nou oblast poznání pro děti i dospělé. Naše 
snaha, spojená se štědrostí našich sponzorů 
bude zárukou vybudování „Naučného včelína 
Václava Jakše“ v našem městě. Věříme, že se 
i toto místo stane vítaným cílem exkurzí pro 
děti i dospělé a vhodně doplní již vybudovanou 
expozici „Exotické přírody“ v městském muzeu, 
„Výstavu koster a lebek“ v protivínském infocen-
tru a „Krokodýlí ZOO“. 

Těšíme se, že se s vámi se všemi také 
setkáme letos opět na tradičních městských 
slavnostech v Protivíně, kde bychom se chtěli 
zúčastnit s naší včelařskou expozicí, popovídat 
si s vámi o včelařství a ochutnat výtečnou 
medovinu z České Včely z Rakovníka. Vám 
všem, kteří v koutku duše uvažujete, že byste 
to chtěli se včelami a s námi také zkusit, rádi 
společně s protivínskými včelaři v začátcích 
pomůžeme.  Josef Rotbauer, předseda o. s. 

PODĚKOVÁNÍ
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍN
KONANÉHO DNE 14. PROSINCE 2010

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje před-
loženou kontrolu usnesení z posledního zasedání 
ZM konaného dne 30. 9. 2010 s doplněním:

 Zastupitelstvo města Protivín ruší usnesení ze dne 
30. 9. 2010 týkající se prodloužení veřejné sbírky 
pro děti na onkologických odděleních pražských 
nemocnic z důvodu, že sbírku je možné povolit na 
max. 3 roky a zřizuje veřejnou sbírku dle návrhu 
paní Květy Vejvalkové za účelem získání veřejných 
prostředků ve prospěch dětí v nemocnicích MOTOLE 
a NA HOMOLCE. 

2.1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje podání 
žádosti o bezúplatný převod části pozemku p. č. 
2412/7 kú Protivín, nově označené jako p. č. 2412/22 
o velikosti 8 m2, od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. 

2.2. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej 
pozemků p. č. 620/6, manipul. plocha o výměře 
2606 m2, p. č. 615/1, manipul. plocha o výměře 
32718 m2, p. č. 613/1, manipul. o výměře 14116 m2, 
p. č. 613/7, manipul. o výměře 9042 m2, p. č. 613/8, 
manipul. o výměře 2801 m2 a p. č. 615/2, neplodná 
půda o výměře 335 m2, vše v kú Maletice společnosti 
Maletická farma s. r. o. za cenu 460 000 Kč. 

2.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kalkulaci 
dvousložkové ceny vodného a stočného pro město 
Protivín na rok 2011

 pohyblivá složka:
 vodné  40,02 Kč/m3

 stočné  33,88 Kč/m3

 pevná složka (podle průtoku vodoměru):
 do 2,5 m3/H (vodné + stočné) 755,70 Kč/rok
 do 2,5 m3/H (vodné) 346,50 Kč/rok
 do 2,5 m3/H (stočné) 409,20 Kč/rok
 do 6 m3/H (vodné + stočné) 9 266,40 Kč/rok
 do 6 m3/H (vodné)                5 095,20 Kč/rok
 do 6 m3/H (stočné)               4 171,20 Kč/rok
 do 15 m3/H (vodné + stočné) 49 463,70 Kč/rok
 do 15 m3/H (vodné)                30 113,60 Kč/rok
 do 15 m3/H (stočné)               19 350,10 Kč/rok
 do 40 m3/H (vodné)              201 716,90 Kč/rok

2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje přijetí 
dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2010 na sociální službu – pečovatelská služba 
ve výši 50 000 Kč. 

2.5. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje přijetí 
účelového neinvestičního příspěvku na činnost 
jednotky SDH Protivín od Jihočeského kraje ve výši 
32 845 Kč. 

2.6. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 5 v předloženém znění. 

2.7. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s návrhem 
rozpočtu města na rok 2011 s těmito závaznými 
ukazateli 

 Závazné ukazatele (Kč):
 Příjmy celkem  76 785 400 
 Výdaje celkem  70 138. 000 
 Závazné limity výdajů:
 Příspěvky příspěvkovým organizacím:
  Základní škola  4 400 000 
 1. MŠ   1 050 000 
 2. MŠ   1 050 000
  MŠ Krč     700 000
  MěKS   3 200 000
  Organizační složky:
  Technické služby  28 178 000
  v tom investice – změna vytápění čp. 890, 891, 892 

     1 300 000
  Pečovatelská služba  1 092 000
  Městská policie   1 025 000 
 Příspěvky sportovním a společenským organizacím 

      950 000
  Příspěvky sdružením obcí     105 000
  Sociální dávky   1 000 000
  Daně placené obcí  2 800 000
  Úroky    1 100 000
  Výdaje sociálního fondu     350 000
  Správa majetku města  2 488 000
  – V tom: investice – výkupy pozemků 
       500 000
  Hasiči–dobrovolná část  1 075 000
  Výstavba města, životní prostředí 
    2 440 000
  – V tom investice – úprava nábřeží Blanice 
       500 000
  kanalizace Jiráskova     500 000 
 kanalizace Maletice     500 000
  projektová a inženýrská činnost  900 000
  IC, galerie Kaplanka  1 400 000 
 Správa úřadu                  13 493 000

  – V tom investice – ekonomický software 
       400 000 
 Propagace, občanské záležitosti, kulturní akce 
    1 060 000
  Zastupitelstvo města  1 182 000

2.8. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje před-
loženou obecně závaznou vyhlášku č. 19 v před-
loženém znění – výše poplatku dle č. 3 je pro rok 
2011 stanoven na 500 Kč/ročně 

2.9. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s uzavře-
ním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1735/08/
LCD, uzavřené dne 30. 6. 2008 s Českou spořitelnou, 
a. s, kterým se prodlužuje období čerpání úvěru 
vedeném na účtu č. 69934469/0800 nejpozději do 
31. 12. 2011 a upravuje splátkový plán se zahájením 
splácení od 30. 9. 2011 při zachování konečného ter-
mínu splatnosti úvěru ke dni 31. 5. 2012 (financování 
rekonstrukce ZŠ Protivín). 

3.1. Zastupitelstvo města Protivín zřizuje finanční 
a kontrolní výbor v následujícím složení:

 
 Finanční výbor: 
 Předseda: Bc. Bízek Jiří
 Členové: Ing. Kubička Josef, Ing. Leskovec Jiří, 

Tureček Luboš, Šatra Quido
 
 Kontrolní výbor: nebyl zvolen 
 
3.2. Zastupitelstvo města Protivín zřizuje osadní 

výbory v tomto složení: 
 OV Chvaletice: 
 předseda: Skalová Eliška
 členové: Hluško Jiří, Hrušková Zdenka, Moudrý 

Václav, Slepičková Marie
 OV Krč:  
 předseda: Kanda Jaroslav ml.  
  členové: Hrdina Jiří, Jenší Zdeněk ml., Pergler Petr, 

Nožka Tomáš
 OV Maletice: 
 předseda: Mgr. Raabová Kateřina
 členové: Kadlec Jan, Pícha Jan, Vondrášková Blan-

ka, Zajíček Karel
 OV Milenovice: 
 předseda: Alexi Petr
 členové: Benáková Martina, Mgr., Kirchner Jiří, 

Leskovec Jiří, Ing., Novotná Renata
 OV Myšenec: 
 předseda: Vanda Vladimír
 členové: Bláha Radek, Nymburská Marie, Sládek 

Roman, Šíp Jaromír
 OV Selibov: 
 předseda: Polanský Václav
 členové: Man Miloslav, Mikl Zdeněk, Ing., Novák Petr, 

Rothbauerová Alena
 OV Těšínov: 
 předseda: David Jiří
 členové: Čecháček Jaroslav, Kolafa Jaroslav ml., 

Krejčíček Jiří, Madeja Zdenko
 Zastupitelstvo města Protivín přiznává předse-

dům osadních výborů s platností od 15. 12. 2010 
měsíční odměnu ve výši 300 Kč. 

3.3. Zastupitelstvo města Protivín stanovuje měsíční 
odměny neuvolněným členům zastupitelstva města 
ode dne zvolení do funkce takto:

 místostarosta města 10 500 Kč
 člen rady města 1 700 Kč
 předseda výboru ZM, předseda komise RM 

400 Kč

3.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje změnu 
obecně závazné vyhlášky Požární řád města 
Protivín v Čl. 5 bod 2. ohlašovna požárů Krč – ruší 
se údaj o provozovateli ohlašovny požárů Václav 
Nožka a schvaluje Tomáš Nožka, Krč 105, číslo 
telefonní stanice 382 252 609. Zároveň se mění 
Čl. 4 – Zdroje požární vody v obci Milenovice na 
hydrant veřejné vodovodní sítě před domem čp. 
55, na čp. 61, v Myšenci před čp. 25, na čp. 57, 
v Maleticích před čp. 6, na čp. 34 a v Krči se ruší 
požární nádrž na návsi. 
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Novinky
městské
knihovny

PRO DOSPĚLÉ – naučná literatura
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 
– 11. díl, kulturní dědictví ČR
Karel Sýs: Záhady 17. listopadu 
– nové výpovědi přímých aktérů
Olga Vilímková: Učitelkou v Peru 
– cestopisná vyprávění
Sara Vithers: Šperky z drátu a korálků 
– příručka k výrobě ozdob
Kurt Tepperwein: Jak si zachovat mládí 
– péče o zdraví

PRO DOSPĚLÉ – beletrie
Roman Cílek: Zákon padlého koně 
– detektivní povídky
Simona Monyová: Dvacet deka lásky, 
Blonďatá stíhačka – humorné prózy
Hana Marie Körnerová: Láska a zášť 
– romantický historický román
Jan Bauer: Výkupné za krále 
– detektivní román z doby Václava IV. 
Stephenie Meyer: Hostitel 
– psychologický fantasy román
Jackie Collins: Naivní mrcha 
– napínavý román

Jude Deveraux: Vánoční příběhy 
– milostné novely
Eva Urbaníková: Svět je mi dlužný 
– román pro ženy

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Jaromír Sypal: Pohádky z pohádkového 
města – výpravná kniha příběhů
Petra Vondrová: Dobrodružství Darinky 
a kamarádů – dětské příběhy
Veronika Hutrová: Prázdniny u babičky 
– napínavá dobrodružství
Iva Hercíková: O štěňátku 
– první čtení o zvířátkách
I. P. Nosov: Neználek v Kamenném 
městě – fantastické příběhy

Měsíc prosinec doprovázel naše tří-
dy ze 2. Mateřské školy pravou svá-
teční atmosférou. Zpříjemnilo ji nejen 
vykrajování, pečení a zdobení cukro-
ví, ale také dopoledne 13. prosince. 
Právě v tento den našly děti pod stro-
mečkem spoustu dárků, se kterými si 
budou moci v mateřské škole během 
tohoto roku hrát. 
V průběhu posledních dvou měsíců 
uplynulého roku 2010 si děti připravo-
valy pro rodiče a své blízké milé překvapení. Ve dnech 14. a 15. prosince se 
konala v naší mateřské škole vánoční besídka, kterou doprovázela řada bás-
niček, písniček, tanečků i malých divadelních představení. 
Po svátcích se děti vrátily plny dojmů ze Štědrého dne a my se již ohlížíme za 
předešlým rokem. Těšíme se na společný rok 2011, ve kterém bude i nadále 
snahou všech našich zaměstnanců vytvořit příjemné prostředí pro šťastné 
a spokojené děti.  2. MŠ Protivín

Ve čtvrtek 9. prosince 2010 uspořádala 
PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA v restau-
raci Belvedér tradiční posezení s harmo-
nikou. Přes mrazivé a nevlídné počasí se 
v krásném prostředí sešlo opravdu mnoho 
příznivců pana Josefa Nováka a jeho 
Písecké čtyřky. V radostné a přátelské 
atmosféře si návštěvníci akce společně 
zazpívali, zatančili a popovídali s přáteli. 
Pořadatelé akce děkují panu Petru Třeští-
kovi za ochotné poskytnutí prostor restau-
race i za obsluhu a těší se na budoucí 
spolupráci. 

Poděkování za hezký večer, který 
uspořádala 9. prosince 2010 „Sed-
mikráska“ pro seniory s dechovou 
hudbou pana Nováka. Je to jedna 
z mála institucí v našem městě, která 
umožňuje starším lidem se pobavit. 

Marie Vojíková

▼▼▼



Rezervace vstupenek v MěKS telefonem 382 251 806. 
Předprodej vstupenek v MěKS 

a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

únor 2011

středa 2. února v 18 hodin
ČR  Premiéra
OBČANSKÝ PRŮKAZ

Tragikomedie režiséra Ondřeje Trojana o tom, jací jsme byli 
v 70. letech minulého století, kdy big beat a dlouhý vlasy byly rebélií 
proti tesilové instituci táta-máma, rebélií proti umaštěné kultuře TV 
estrád, rebélií proti husákovskému socialismu. 
Mládeži přístupný, 137 minut, vstupné 70 Kč

neděle 6. února v 18 hodin
USA  Premiéra
TRON: LEGACY

Dobrodružný, sci-fi. Příběh otce a syna, který i v kyberprostoru funguje 
naprosto stejně jako ve skutečném světě. Sam Flynn, sedmadvacetiletý 
rebel je pronásledován tajuplným zmizením svého otce Kevina Flyn-
na (držitel Oscara J. Bridges), muže, který kdysi patřil mezi přední 
světové vizionáře. 
Mládeži přístupný, titulky, 126 minut, vstupné 70 Kč

středa 9. února v 18 hodin
ČR  Premiéra
RODINKA

Rodinná komedie. Volné pokračování kultovního seriálu Taková 
normální rodinka, která se vrací ke svým divákům po více než třiceti 
letech. Hrají J. Štěpánková, D. Kolářová, J. Hanzlík, L. Vondráčková, 
T. Kostková a další.
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 70 Kč

neděle 13. února v 18 hodin
USA  Premiéra
DĚCKA JSOU V POHODĚ

Komedie. Příběh dvou dětí, jejich matek lesbiček a otci, který daroval 
sperma na umělé oplodnění. Chlapec a dívka se jednoho dne rozhod-
nou vyhledat svého biologického otce a začlenit ho do svého běžného 
života, který pro ně jejich matky vybudovaly. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 106 minut, vstupné 60 Kč

středa 16. února v 18 hodin
ČR           
ŽENY V POKUŠENÍ

Komedie. Nejúspěšnější film roku 2010 v Protivíně. Čtyřicátnice 
Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy zjistí, že se dostala 
do situace, jaké řeší se svými klienty. Její milující a milovaný manžel 
je přistižen in flagranti s mladší ženou…
Mládeži přístupný, 118 minut, vstupné 75 Kč

neděle 20. února v 18 hodin
USA  Premiéra
FOTŘI JSOU LOTŘI

Komedie. Že by se konečně sblížili? Alespoň kvůli dětem? Nejhorší 
věcí v životě Grega Jebala je jeho tchán Jack Byrnes. Na to si už za tu 
dobu, co žije s dcerou bývalého elitního agenta tajných služeb stačil 
zvyknout. Schyluje se k Velkému třesku. Greg se chce konečně stát 
neformální hlavou rodinného klanu, čemuž se Jack pochopitelně zuby 
nehty brání. 
Mládeži přístupný, dabováno, 98 minut, vstupné 75 Kč

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < < 

středa 25. února v 17 hodin
USA  Premiéra
JÁ PADOUCH

Animovaná komedie. Klaďasové už nefrčí. Na ospalém předměstí s 
rozkošnými domky žije největší zloduch pod sluncem. Producent Doby 
ledové – Ch. Meledandri stvořil komedii se zbrusu novým hlavním 
hrdinou – ukrutným „záporákem“ Gru, který se nezastaví před žádnou 
špatností. Umí ale být nekonečně zábavný ať prostřednictvím armády 
Mimoňů nebo díky J. Lábusovi, který mu propůjčil hlas. 
Mládeži přístupný, dabováno, 95 minut, vstupné 75 Kč

neděle 27. února v 18 hodin
USA  Premiéra
HON NA ČARODEJNICE

Dobrodružný/thriller/fantasy. Středověká fantasy s Nicolasem 
Cagem a Ronem Perlmanem, která svou syrovou atmosférou a mys-
tikou připomíná slavné Jméno růže v akčnějším stylu. Dva přátelé se 
ve 14. století vrací z křižáckých výprav do rodného města zdecimova-
ného morovou epidemií…
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 98 minut, vstupné 70 Kč

čtvrtek 17. února od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín
Divadelní společnost HÁTA – Neil Simon: 

JAKEOVY ŽENY
Inteligentní komedie o partnerských vztazích, citových vazbách, o důvěře a nevěře, fantazii. 

Neobvyklé obsazení – jeden muž: L. Hruška a šest žen: A. Gondíková, I. Andrlová, J. Birgusová, M. Nohýnková, O. Želenská, P. Vojáčková
Vstupné 150 Kč

neděle 6. března od 15 hodin – Dům kultury Protivín
O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

Kdo by neznal klasickou pohádku, kterak se slepička snaží zachránit chamtivého kohoutka. Loutkové představení (45 minut) 
v podání Malého divadélka Praha. Vstupné 45 Kč

VESTIBUL KINA

výstava fotografií – Eva Pipková
PRŮŘEZ TVORBOU OD ROKU 2007 DO SOUČASNOSTI
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Před pár dny skončily Vánoce. Mívali jste 
před svátky víc práce, protože se lidé 
obávali, že se jich Ježíšek lekne, když 
nebudou náležitě ostříháni a naondulo-
váni?

Hlavní „kšeft“ nebyl jen před Vánocemi. 
I před Velikonocemi, před poutí, poslední 
týden prázdnin, než šly děti do školy, samo-
zřejmě v masopustě před plesy. Nejednou 
se mi stalo, že jsem přišel do bálu, když už 
byl v plném proudu, protože napřed jsem 
musel obsloužit zákaznice. 
Kolik vás bylo v oficíně, jak se poněkud 
vznešeněji říkalo krámu?

Někdy šest až sedm. Majitelem byl otec 
Karel, pak tu byli tovaryši Hanžl, Křenek 
z Chalup, na dámské paní Černá, Drůb-
ková z Ražic, moje matka a já. Často jsme 
se nezastavili od rána do večera. Otevírali 
jsme v šest, a to už na nás zákazníci klepali a večer jsme měli 
už napůl staženou roletu a lidi se pořád trousili. Většinou ti, kteří 
to měli nejblíže. 
K vám chodilo zřejmě i hodně lidí z okolních vesnic. 

Ze Skal, Myšence, Žďáru, Nuzova, Selibova, měli jsme 
zákazníky i mezi „ajzipoňáky“ z Prahy a Zdic. V Protivíně spali 
do rána a mezi tím si odbyli holiče a ještě zašli naproti k Chu-
dému na pivo. 
Takže jsme se dozvěděli, že oficínu jste měli dole v Jiráskově 
ulici naproti zájezdnímu hostinci u Chudých. 

Původně měl otec holírnu vedle řezníka Cimbury nad kříž-
kem, co vede kolem silnice na Písek. Táta pocházel z Kladna, 
v jižních Čechách „vojákoval“ a namluvil si tady maminku. Po 
svatbě se odstěhovali do Kladna, kde se jim ale příliš nevedlo 
a tak jim tchán, kovář z Chalup, pomohl ke krámku u Klimšů. 
Později, to mi bylo asi pět let, si přestavěli bývalou kovárnu na 
domek a krám. 
Podobných živností bylo v Protivíně jistě víc. Kolik cel-
kem?

Devět. Mám vám je vyjmenovat? Tak první od nádraží jsme 
byli my. Nad námi vedle řezníka Jíry byl Drůbek, nahoře na vršku 
Mühlfeit, vedle staré pošty Harantová, před náměstím Podaný, 
naproti Beránek, na náměstí, odkud je manželka, byl Holý a Maxl 
a ještě nahoře ke školám Svěchota. 
Všichni měli pánské i dámské oddělení?

Ženy jsme dělali jen my, Drůbek a Beránek. 
Vy osobně jste byl spíš holič nebo kadeřník?

Od otce jsem byl vyučený na obojí. Pak jsem šel jako volontér 
do Prahy, prostě na zkušenou, k nějakému Valtovi, co měl prvo-
třídní salón v Krakovské ulici. Nóbl podnik s vybranou klientelou. 
Tady se dělalo samozřejmě jinak, než jak jsem to znal z domova. 
Dámy z lepší společnosti vyžadovaly moderní účesy, které při-

cházely z Paříže. Pracné, ale ony měly na to, 
aby si je zaplatily. V Praze mě začalo bavit 
dámské, protože jsem poznal, že do účesu 
se dá přidat k řemeslu i fantazie. Chytlo mě 
to a už jsem u toho zůstal. 
K vám prý chodily ženy rády. Tvrdily, že 
od „Míly“, jak vám důvěrně říkaly, drží 
trvalá dlouho. Měl jste nějaký zvláštní 
„recept?“

Ani ne… Víte, mě ta práce velice bavila. 
Nedělal jsem jen tu a tu hlavu, ale tu a tu 
určitou paní nebo slečnu. A za druhé jsem 
musel vědět, jaké mají vlasy. Pokud měly 
tvrdé, tak preparační přípravek jsem mohl 
dát silnější a tudíž trvalá byla pevnější, 
vydržela déle. Slabší vlasy snesly jen slabší 
přípravek. 
Než se do zkrášlování vlasů vložila che-
mie, jak se dříve dělala trvalá?

Už ve starověku pomocí želízek. Až někdy kolem roku 1925 
vynalezl Němec Nessler trvalou chemickou. Já jsem ještě použí-
val kulmu, co vypadala jako pájecí lampa, letovačka. Položila se 
na podstavec, pod ní se zapálil líh a čekali jsme, až se ohřeje. 
Horkým želízkem se formovaly vlasy do vln. Když jsme ho 
zkoušeli u brady, kolikrát jsme se sami spálili. Nebo jsme s ním 
točili, aby vychladlo. 
Nechávaly si ženy barvit vlasy, aby zakryly šediny?

To víte, že ano. V tom jsem získal praxi u toho pražského Valty, 
kde se nepoužívala chemie, ale přírodní barvivo z Indie, hena. 
Šéf míchal různé odstíny, podle přání. Jednou tam nastala taková 
choulostivá situace. Ani nevím, jestli bych o ní měl mluvit. 
Jen se odvažte. O všem se dá i napsat jemným, taktním 
způsobem či jenom naznačením. Co se stalo?

Prosím… Salón byl rozdělen do kójí, malých komůrek, 
oddělených plentami, aby byla zaručena diskrétnost zákaznic. 
Kadeřnice, která dámu bavila, nechala v jednom oddělení na 
stolečku misku s barvou a odešla, protože byla s prací hotova. 
A do té kabinky náhodou nahlédl nějaký Žanda. Typický Pražák, 
frajer a vejtaha, kterého si ale Valta považoval, protože mu držel 
kšeft. Zkrátka uměl to se ženskými. A jak rozhrnul bílý závěs, 
viděl, jak ta postarší bohatá dáma se zbavuje šedin i na velice 
intimních místech…

No bóže. Holt chtěla být mladá všude… V Praze se česalo 
podle poslední módy a co v Protivíně? Přicházely za vámi 
zákaznice s fotografiemi, že by chtěly vypadat zrovna tak, 
jako ty filmové hvězdy?

Také. Snažil jsem se jim pochopitelně vyhovět, i když pokaž-
dé to také nešlo. Jindy se mi zdálo, že na ten vyhlédnutý účes 
měly moc kulatý nebo zase protáhlý obličej. Ale neodvažoval 
jsem se jim to rozmlouvat, protože – proti gustu žádný dišputát 
a kšeft byl kšeft. 

Z TŘINÁCTÉ KOMNATY VYHLEDÁVANÉHO KADEŘNÍKA, 
Nejznámější bude kolega, co se usadil v čísle patnáct u staré brány v Seville. Živnost mu šla skvěle, protože nejen mydlil, 
holil, stříhal a onduloval, ale vyznal se též v ranhojičství a poskytoval služby, dá rozum, že obzvláštně diskrétně a dobře 
honorované, milencům. Takový byl Figaro, jenž se holedbal, že každého uzdraví, každého potěší, neboť je nepostradatelný, 
všem potřebný lazebník. 
Holičství a kadeřnictví kvetla pšenka odedávna, dávno předtím, než maestro Rossinni učinil jeho reprezentanta hrdinou 
své opery, jelikož lidé vždycky toužili být hezčí, pohlednější a přitažlivější, než jak je obdařila svými půvaby příroda. Nebo 
alespoň upravenější, k čemuž slouží móda, zejména oblečení a účesy. 
Jak oblečení, tak úpravu vlasů ovlivňovaly oblíbené herečky, pokud se jejich fotografie objevovaly v barevných žurná-
lech a na filmovém plátně. Třeba taková Greta Garbo, hvězda už němého filmu, uchvátila kromě hereckého umění i krátce 
zastřiženými vlasy. Nebo Andrey Heptburnová (vzpomínáte na „Prázdniny v Římě“ s Gregory Peckem) byla v padesátých 
letech ideálem ženy drobnější postavy s plochými ňadry a midi sukních. 
Dokud neexistovaly vizážistky, spadalo líčení do kompetence kadeřníků. Ve starém Egyptě se řídila úprava vlasů, očí, 
obočí a úst přísnými předpisy. Přemrštěné používání pudru, který se vyráběl z mouky, působilo dokonce vážné problémy 
v jejím zásobování. 
Každá doba vyznávala svoji módu, která podléhala i náboženským zvyklostem. Řekové rádi nosili nakadeřené vlasy, 
kdežto nepěstovanými, rovnými, vyjadřovali smutek. Černovlasé Italky si zase jeden čas tak oblíbily plavé vlasy, že se 
nechávaly přebarvovat. 
Prostě – co nosily naše prabáby, vlasy většinou stočené do vrkůčků a pratety, honosící se krásnými, silnými copy, tomu 
už odzvonilo. Jak módu vytvářel a jak ji vidí dnes, o tom i o divadle a kopané, hovoříme s oblíbeným a vyhledávaným 
protivínským lazebníkem, jemuž letos klepe na dveře devadesátka, Miloslavem Kuncem. 
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Dbaly dřív ženy hodně o své hlavy a zašly 
si ke kadeřníkovi, anebo se spokojily jen 
s umytím vlasů jádrovým mýdlem a natáč-
kami?

Dbaly, chodily k holiči pravidelně, jen ta 
hygiena nebyla taková jako teď. Když přišla 
děvčata z vesnic, ne že bych je chtěl hanit, 
ale při mytí bylo poznat, kde pracují. Ale nikdy 
jsme to nemohli nechat na sobě znát. Byly 
to zákaznice jako každé druhé. Dneska je to 
samozřejmě úplně o něčem jiném. Existuje tolik 
pomůcek a přípravků, že žena si může udělat 
vlasy sama, případně s pomocí piva. 
Piva? To se podívejme, k čemu všemu je 
dobré. 

Doporučovali to i doktoři, odborníci přes 
vlasy. Zjistili, že chmel působí příznivě na jejich 
růst a zároveň je zpevňuje. Vlasy se potíraly 
vatičkou namočenou do piva, do kterého se 
mohla kápnout kolínská. Vlasy pěkně ztuhly 
a trvalá držela dlouho. Doma se obvykle použí-
vala cukrová voda. 
Do holičství se nechodilo jako do kostela, 
tam se nemlčelo. Naopak se vedly řeči 
a zákazník považoval takovou komunikaci 
i za zájem holiče o svou osobu. 

To patřilo k řemeslu stejně jako slušnost, 
ochota, zdvořilost. Bavili se známí i neznámí 
lidé, sešli se venkovští s městskými, „ajzipoňáci“ přidali historky 
z vlaku. Bývalo to srdečné a člověk se i leccos dozvěděl. 
Kunc byla v Protivíně zavedená firma. O zákazníky jste asi 
nouzi neměli?

Za mnou chodily i ženy z města. Mužské jsme lákali na zlev-
něné „abonomá“. Zpravidla na středu a sobotu, popřípadě neděli 
dopoledne. Předpláceli si dvakrát týdně holení. Sedláci chodili do 
kostela, a buď před mší nebo po ní se nechávali oholit. Chvátali, 
aby ještě stihli pivo u Chudého. U nás se jelo pořád, volno jsme 
měli jedině v neděli odpoledne. Když momentálně nebyl nikdo 
v krámě, dělal jsem paruky a vousy. 
Ale jako kolega ze Sevilly jste snad neléčil?

To tedy ne, ale – líčil. Většinu divadel a navíc i hrál. Za oba 
spolky, za Sokol i Tyla. 
Vám asi seděli spíš milovníci, ne?

No… jo, bylo to tak. Hrál jsem třeba Francka v „Maryše“, 
jednoho z motýlů v komedii „Ze života hmyzu“ nebo Mánka 
v „Gazdině robě.“ Jedině v operetách jsem nehrál. Neuměl jsem 
zpívat. Jednou o Vánocích jsem málem zmařil představení. 
Copak jste provedl?

OBDIVOVANÉHO HERCE A OBÁVANÉHO ÚTOČNÍKA

Dávali jsme veselohru „Srdeční injekce,“ se kterou jsme 
potom byli i třikrát v Prachaticích. Než jsme šli do sokolovny, líčili 
i oba rodiče, matka nám dala k večeři rybu, co zbyla ze Štědrého 
dne. Jak jsem chvátal, uvízla mi v krku kost a za živého boha 
jsem ji nemohl dostat ven. Říkal jsem si: to je konec. Hraješ hlavní 
roli, je vyprodáno a kvůli tobě představení nebude. Ta ostuda. 
Já byl červený, modrý, zpocený a hlavně vzteklý. Až se matka 
odhodlala sáhnout mi do krku. Jak se jí to povedlo, nevím, ale 
tu kost, co zato ani nestála, mi vyndala. 
V Protivíně bylo „divadlomilovné“ obecenstvo, viďte?

Každá hra se hrála třikrát. V sobotu večer, v neděli odpoled-
ne a ještě večer. Skoro pokaždé bylo vyprodáno. Dvě stě míst 
k sezení a to ještě plno lidí stálo na balkóně. 
Vy jste ovšem nebyl jen kadeřníkem, maskérem a hercem, 
ale také fotbalistou. Na všechno jste měl čas?

Musel jsem si ho najít. Ještě jsem kopal na prvním hřišti 
SK Merkur za nádražím u „kartonážky“. Potom za školou na 
tržišti, ve válce ve Frankfurtu nad Mohanem, a když jsem se 
vrátil z „rajchu“, už na novém hřišti u Obory. Nejradši jsem 
útočil po pravém křídle nebo na spojce, jak se tehdy hrálo na 

pět útočníků. Když si na to vzpomenu, a vy 
jste mě přinutil, abych otevřel svou třináctou 
komnatu, vůbec ničeho nelituji. Jedině půl 
třetího roku, kdy jsem byl totálně nasazený 
v Německu. Tam to bylo zlé. Neměli jsme 
pořádně co jíst, jen samou řepu a ten jejich 
„ajntopf“. A každou chvíli nálety. To byly 
ztracené roky… Ale jinak řemeslo jsem měl 
pěkné, bavilo mě, a když se mi povedl večerní 
účes, jeden čas šly hodně drdoly a vlasové 
příčesky, měl jsem radost. Dobrý pocit, že 
jsem udělal něco pěkného. 
Co říkáte současné módě dlouhých vlasů? 
Spadají ženám přes ramena a přitom někte-
rým vůbec nesluší, nehodí se k nim a ještě 
se v nich ukazují národu v televizích?

Já byl nepřítelem dlouhých vlasů. Nelíbí 
se mi ani takové ty „fousy“ kolem skrání. Jako 
celá móda i účesy se opakují a každý člověk, 
i mužští, by měli být soudní a vědět, co si můžou 
dovolit. Vždycky se říkalo, že vlasy jsou ozdo-
bou každé ženy. A to, si myslím, platí pořád. 

 Jan Chmelík

Pohled do dámského oddělení oficíny. Zleva Karel Hanžl, majitel Karel Kunc, 
Josef Schánělec a učeň Karel Křenek. Fotografie je přibližně z roku 1925. 

Na fotografii předává M. Kunc ocenění protivínským fotbalovým dorostencům.
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V tradici poděkování za uzdravení 
své vnučky a snahou pomoci k vyléčení 
i ostatních osudem stejně poznamenaných 
dětských pacientů v pražském Motole, neza-
pomněla paní Květa Vejvalková z našeho 
Protivína na své „ovečky“ ani tyto Vánoce. 
Bohatou mikulášskou a předvánoční nadílku 
připravovala, sháněla a nakupovala celý rok. 
Zapojila do ní i místní ZŠ, jejíž žáci ochotně 
a rádi vyráběli drobné dárečky a upomínko-
vé předměty pro nemocné kamarády. Jejich 
výsledek a celou práci paní Vejvalkové 
tentokrát viděla a zdokumentovala i regio-
nální televize RTA Č. Budějovice a natočila 
krátký sestřih, který se na Primě vysílal 
2. 12. 2010. Na stejný den byla naplánována 
i darovací akce, jenomže kvůli nepříznivým 
sněhovým podmínkám, zhoršení sjízdnosti 
silnic a zablokované Praze, musela být náv-
štěva o den odložena. To však nic neubralo 
z nadšení a štěstí dětí nad dárky, potěšení 
jejich srdéček, i srdcí rodičů, kteří své 
ratolesti na cestě za zdravím doprovázejí 
a tím se jim snaží tak těžký úděl alespoň 
trochu ulehčit. 

Dojetí, zračící se v očích dospělých 
a nesmírná radost malých hrdinů je tou 
nejlepší odměnou, která dává paní Květě 
sílu a odhodlání do dalších podobných čin-
ností. Může je uskutečňovat nejen díky své 
obětavosti a neúnavnosti, ale také zásluhou 
laskavosti dobrých lidí a hlavně širokého 
okruhu sponzorů, jimž by chtěla touto ces-
tou velice poděkovat. 

Paní Vejvalková děkuje za doprovod 
na cestě do Prahy zvláště řidiči a sponzo-
rovi této trasy panu Jiřímu Dubskému, 
panu Václavu Křišťálovi – řediteli ZŠ Pro-
tivín, paní Ivaně Vazačové – zástupkyni 
sponzorů z Písku a okolí a paní Mileně 
Žofkové – učitelce 5. A ZŠ v Protivíně, dále 
Základní škole Protivín – vedení školy, 
učitelkám, učitelům i žákům – za dárky 
a výrobky, kolektivu řidičů technických 
služeb Protivín za získávání bodů z pohon-
ných hmot u čerpací stanice Benzina 
a zejména všem sponzorům, bez nichž by 
se tato akce vůbec nemohla provádět:

Městský úřad Protivín, rada města 
– pan starosta J. Hlaváč; Znakon a. s. 
Sousedovice; Pavel Lexa, Vysoká Pec; 
Věra Boušková; Jiří Kolovrátek, Karlovy 
Vary; Jana Soukupová; Věrka Kučerová; 
MUDr. Václav Pelíšek, Vodňany; Lenka 
Nováková; Pavel Veselý; Daniela Odle-
váková; Ivana Vazačová, Písek; Jaroslav 
Řehoř; Jaroslav Müller; Zdeněk Zunt 
– Progress – Sportswear – Písek; Petr 
Chudomel s rodinou; Veronika Vejval-
ková; Roman Šípek s rodinou; Klub žen 
Protivín; Jaroslava Kačírková; Radek 
Kovařík; Jiří a Standa Plívovi; Radka 
Jelínková; Daniela Kolářová; Romana 
Vondrášková, Pyšely; Ivana Rychtářo-
vá; Michaela Matějčková; Josef Staněk 
– Písek; paní Frnochová; rodina Led-
nických, Myšenec; MO Protivín – pan 
V. Hoch, pan L. Jekl; pivovar Platan 
Protivín; JETE Temelín; Jiří Dubský; 
Jaroslava Tesařová, Myšenec; Věrka 
Marková, Karlovy Vary; Quido Šatra; 
Strakonická obalovna s. r. o.

Ještě patří poděkování i těm sponzorům 
a dobrodincům, kteří neuvedli svá jména. 

KDO ZE SRDCE DÁVÁ… 
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

Chcete se seznámit?

Máte manželskou krizi?

www. Vztah. info
Jiná cesta ke šťastnému vztahu!

Alternativní léčba pomocí REIKI v Protivíně – zdarma
(léčí zejména křečové žíly, problémy se žlučníkem, játry, ledvinami, zády, 

bolesti hlavy, deprese.. . ) Kontakt: Jiří Hejsek, tel. 724304488

NARODILI SE
❀ 19. 12. syn Petr
 Bc. Daně Hejskové 
 z Protivína

ZEMŘELI
✝ 24. 12. Antonie Neškodná, 

 86 let, Krč

✝ 3. 1. Marie Houdková, 
 90 let, Myšenec

Tradiční ples pivovaru 
PLATAN

pátek 18. února od 20 hodin 
Kulturní dům Písek

velký sál: 
Parkán 

ABBA WORLD REVIVAL 
taneční kapela TWIST Strakonice

hudební sál: 
RELAKS
Uhelna: 

DISKO ROCK RÁDIA
večerem provází 

David Kropík z Rock Rádia
bohatá tombola

svoz autobusy 
Protivín – Písek zajištěn

vstupné 250 Kč 
předprodej v KD Písek 

a v pivovaru, tel.604 323 279

V úterý 14. prosince 2010 se v dopoled-
ních hodinách konala vánoční besídka 
pro obyvatele Domu zvláštního určení 
na Masarykově náměstí v Protivíně. 
Drobné dárky a program si připravily 
děti z 1. Mateřské školy v Protivíně pod 
vedením učitelek Sajtlové a Cimburové. 
Hezkým dárečkem přispěli i klienti z o. 
s. HORIZONTU. S přáním příjemného 
prožití Vánoc a nového roku ve zdraví 
a pohodě se připojil i starosta města 
Jaromír Hlaváč. 

V odpoledních hodinách se v klubovně 
protivínského Domu zvláštního určení 
na Masarykově náměstí sešli k vánoč-
nímu posezení osamělí senioři. Program 
s pásmem vánočních koled a říkadel 
zahájily děti z 1. Mateřské školy v Pro-
tivíně. Pěvecký sbor základní školy pod 
vedením paní učitelky Lenky Přástkové 
zazpíval a děvčata seniorům předala 
malý dárek ve formě vánočního cukroví 
vlastní výroby. Příjemné prožití Vánoc 
a mnoho zdraví a pohody v novém 
roce popřál i starosta města Jaromír 
Hlaváč.

▼ ▼ ▼

▲ ▲ ▲
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Základní škola Protivín pořádá 
lyžařské zájezdy do Mitterdorfu

 ve dnech 5. a 12. února 2011 

Cena 200 až 250 Kč za 1 osobu, 
podle počtu účastníků. 

Bližší informace a možnost přihlášení 
telefonem 382 251 143 

nebo u paní učitelky Závorkové

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
dětí našeho divadelního kroužku. 
Prodavačkami se stala děvčata ze 
7. – 9. tříd a děvčata z 9.B si připra-
vila bufet a zabezpečila pohoštění. 
Děkujeme všem vám, kteří jste při-
šli a svým nákupem nás podpořili. 
Děti prodaly výrobky za 6 300 Kč. 
Výtěžek využijeme jako příspěvek 
na nějaký příští kulturní pořad. 

VÁNOČNÍ TRH
V sobotu 18. prosince jsme 

uspořádali vánoční trh. Původně 
jsme měli v plánu výrobky z dílen 
prodávat u živého betlému, ale ten 
se letos, k lítosti všech, bohužel 
nekonal. Tak jsme po domluvě 
s p. Karfíkovou uspořádali trh v před-
sálí kina a spojili ho s vystoupením 

PŘEDVÁNOČNÍ SPORTOVÁNÍ
Žáci 3.A sbírali za měsíc listopad 

body za každodenní sportovní akti-
vity. Připisovali si body za tréninky, 
vycházky, sportování v přírodě 
a odečítali si body za čas strávený 
u počítače a za dny bez sportovních 
aktivit. Nejvíce bodů nasbíral Jára 
Šídlo a Evička Roušalová. Oba byli 
odměněni a vyhlášeni nejlepšími 
sportovci třídy. 

V prosinci probíhala školní utkání 
ve vybíjené žáků 2. –  5. tříd. Vítěz-
né třídy 3.B a 4.B obdržely diplomy 
a drobné ceny. Nejlepší hráči ze 
4. a 5. tříd pojedou v lednu na okres-
ní kolo ve vybíjené do Písku. 

ŠACHOVÝ TURNAJ 
Celkem se zúčastnilo čtrnáct žá-

ků školy. Maximální počet možných 
získaných bodů třináct. 
Umístění:
1. místo 
 Bosák Vláďa, 9.A – 12,5 bodu 
2. místo 
 Čížková Veronika, 9.A – 10,5 bodu

3. místo 
 Cimbura Jan, 9.A 9,5 bodu

SOUTĚŽ VE HŘE „PIŠKVORKY“
Hrálo osmnáct žáků dvoukolově 

(2x9žáků), potom se rozdělili na 
boj o 1. – 9. místo a 10. – 18. místo. 
Maximální počet bodů osm. 
Medailové umístění:
1. místo 
 Hofhansl Adam, 9.B – 8 bodů 
2. místo
 Plundrich Miroslav, 9.B – 7 bodů
3. místo
 Horáček Vítek, 9.B 6 bodů

ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ FOTBAL
Již tradičně se v předvánočním 

čase uskutečnily halové fotbalové 
turnaje žáků školy. Ve středu 22. 12. 
sehráli své turnaje žáci 1. stupně, 
ve čtvrtek 23. 12. bojovali o poháry 
jejich starší kamarádi. 

Turnaj 2. a 3. ročníků byl naru-
šen nemocemi a 2.A tak nemohla 
postavit své mužstvo. Tato katego-
rie měla jednoznačného favorita 

v mužstvu 3.B. Kluci potvrdili svou 
převahu a zvítězili jednoznačně se 
skóre 16:1. Další pořadí: 2. místo 
2.B, 3. místo 3.B. Nejlepším střel-
cem byl vyhlášen Tadeáš Bečvář 
s 5 brankami. 

Kategorii 4. a 5. ročníků posílily 
dívky ze 6. ročníku. Vedly si dobře, 
dokázaly 2x remízovat a skončily na 
4. místě. Adéla Kubičková a Soňa 
Kučová se dokonce zapsaly do lis-
tiny střelců. 

I zde kralovalo jedno mužstvo, 
tentokrát 5.B. Všechny zápasy 
vyhrálo, skóre 17:0, David Kuča byl 
s 10 zásahy nejlepším střelcem. 
Další pořadí: 2. místo 5.A, 3. místo 
4.B, 4. místo již zmiňované dívky 
a 5. místo 4.A.

Do kategorie žáků 6. – 7. ročníků 
se překvapivě nepřihlásili chlapci 
ze 6. tříd, ale posílila ji děvčata 
z 9.A, takže se mohlo hovořit o tur-
naji. V boji sedmáků nakonec zvítě-
zila 7.B a stala se celkovým vítězem, 
7.A skončila na 2. místě a děvčata 
3. I zde se prosadila střelecky dívka 
– Nikola Trnková vstřelila 2 branky. 

Také kategorie 8. – 9. ročníků 
měla jednoznačného favorita, kte-
rý nezaváhal. Tím byl A tým 9.C. 
Zvítězil bez ztráty bodu se skóre 
26:2, Sam Zoch se stal se 12 stře-
lami nejlepším kanonýrem nejen 
této kategorie, ale celého fotba-
lového maratónu. Další pořadí: 2. 
místo 9.A, 3. místo 9.B, 4. místo 8.B, 
5. místo 9.C. 

Všem hráčům a hráčkám je nutné 
poděkovat za nasazení a bojov-
nost, ale zároveň za hru fair play. 
Samozřejmě děkuji rozhodčím 
– Samovi Zochovi, Tomáši Souma-
rovi a Michalu Vilímkovi v mladší 
kategorii, Mildovi Soumarovi a Pav-
lovi a Jirkovi Vláškovým ve starší. 
Poděkování patří i časoměřičkám 
a zapisovatelkám Nikole Trnkové, 
Tereze Langové a Lucii Černé. I ony 
přispěly svým dílem k hladkému 
průběhu turnajů.  Václav Křišťál
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V okolí Protivína jsou roztroušené lesíky se 
silně pozměněnou skladbou dřevin v důsledku 
silné civilizace. Jen na území Protivínských hor 
v okolí vrcholů Kamýka, Peciválu a Mandy jsou 
lesy s převahou bučin. Jsou to původní revíry 
Nové vsi, Těšínova a Všeteče. O těchto buko-
vých porostech a jejich významu a historii bych 
vás rád informoval. Až se bude čtenář na podzim 
brouzdat bukovým listím a nalézat krásné hřiby, 
potěší se vědomím, že buk je opravdová „matka 
lesa“, jak říkají lesníci. 

Dospělý buk je velice stínivý – jeho listy mají 
několikrát větší plochu, než-li je průmět jeho koru-
ny. V listech je vysoký obsah živin a opadem je 
výrazně hnojivý. Bohužel je na listech vosková 
vrstvička, která brání jejich včasnému rozkladu 
a tak se listovka hromadí a brání klíčení ostatním 
dřevinám. V příznivých podmínkách tak vznikají 
čisté bučiny často bez podrostu tzv. bučiny „nahé“. 
Pokud je v půdě malinký obsah zlata, jež buky 
nepotřebují, je i v listech jeho zvýšený podíl. I bez 
listí umí buk vyčesat z mlhy a mraků významné 
množství vláhy v kapkách a jinovatce. Nadlepšu-
je tak roční srážky. V šedesátých letech vymrzly 
veškeré jarní listy pozdním mrazem a sluncem 
zahřátá listovka pomohla vzklíčit ohromujícímu 
množství dlouho spícím semínkům bylin. Potom 
opět listy narostly. Bukům téměř chybí kyselina 
tříslová. Polohou svých větví soustřeďuje buk déšť 
ke kmeni, po jehož hladké borce stéká přímo ke 
kořenům. Odebírá tak vláhu ostatním dřevinám. 
Buk je sice „matka lesa“, ale často nesnášenli-
vá. V bučinách žije 6 800 druhů živočichů a asi 

Jiří Wolf:  díl první
BUK A BUČINY – OPOMÍJENÝ POKLAD PROTIVÍNSKA

4 000 druhů rostlin. Jistě je známo, že pod Kamý-
kem rostly i bledule, pokud je zahrádkáři nevyhu-
bili. Bukvice skrývají 50 procent oleje a 23 pro-
cent bílkovin – jsou vydatným zdrojem potravy 
zvěři i lidem. Příznačný je latinský název buku – 
Faegos, což znamená jídlo. 

Největší buky v „Horách“ mají přes jeden metr 
v průměru a výšku i 45 metrů. S větvemi objem 
přes 15 m3 a ve stáří 250 let vytvoří vysoko přes 
1 000 m3 dřeva. To je úžasná zásoba energie 
a dřevní hmoty ze slunce a lesní půdy. Představme 
si, že takový strom váží na „pařezu“ vysoko přes 
1 000 kg! Dřevo buků je výhřevné palivo a vyrábí 
se z něj nářadí, překližky, tužky, nábytek, dřevo-
třískové desky, ale i parkety. Protivínský buk má 
malé zahnědlé tzv. „nepravé“ jádro, říkají mu „bílý“ 
buk a ještě koncem minulého století se výhradně 
z něho vyráběla parkety parketárna v Písku „Za 
kapličkou“. 

Bučiny kvetou a plodí stále častěji a z jednoho 
mohutného buku může spadnout až 100 kilogra-
mů nažek – bukvic a z nich vyklíčit 200 000 seme-
náčků. Rozmnožená zvěř černá (ale i srnčí, muf-
loní a jelení) přes zimu nyní spase téměř všechny 
bukvice. Dříve laciná přirozená obnova se dnes 
prodraží o nepůvabné drátěné oplocenky. Zlaté 
zuby naší zvěře – co není oploceno, neodroste.

Informace a zvěsti čerpal autor článku z archi-
vů, jako přímý účastník, nebo od jiných účastníků, 
ale i z doslechu. Vše se odehrálo v letech 1960 
až 1965. V tomto období byl autor zaměstnancem 
Lesního závodu Protivín.
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Oddíl ženské kopané hledá 
a rád by do svých řad uvítal 
dívčinu, která se nebojí stoup-
nout mezi tři tyče a zažívat se 
skvělou partou fotbalových 
nadšenkyň nejen výhry, ale 
i prohry. Kontakt je možný 
každý čtvrtek v hale v 17.30 
hodin – neváhejte!

Prosinec bývá měsícem bilancování 
a tak i naše organizace na své v pořadí 
3. valné hromadě 14. prosince hodno-
tila činnost uplynulého roku a zároveň 
představila rámcový plán na rok 2011. 

Valné hromady se zúčastnilo 66 členů 
a pozvání přijali i dva hosté – starosta 
města pan Jaromír Hlaváč a předseda 
fotbalového klubu pan Václav Křišťál. 

Po krátkém zahájení a přivítání vystou-
pil hned v úvodu pan starosta, protože měl 
ve stejnou dobu ještě další povinnosti. 
Zhodnotil krátce situaci našeho města, 
vyhlídky do dalšího roku a zodpověděl 
i dotazy. Jeho vystoupení nepostrádalo 
optimismus a i přes současnou situaci ve 
státě i ve světě vyznělo optimisticky pro 
město i pro občany. 

Poté pan Muzika zhodnotil čin-
nost Občanského sdružení zdravotně 
postižených v roce minulém. Konstato-
val, že i přes různé problémy se podařilo 
kromě jedné akce plán činnosti dodržet.
Bohužel nevyšla návštěva divadelního 
představení – Jihočeské divadlo v Čes-
kých Budějovicích mělo v repertoáru jen 
moderní tituly, které naše členy neosloví. 
Zařadili jsme tedy návštěvu divadla do 
plánu roku 2011 a budeme dělat všechno 
pro to, aby se zájezd uskutečnil. 

V květnu 2010 jsme byli na jarní 
výstavě HOBBY v Českých Budějovicích 
– jako každý rok to byla pěkná a plně 
obsazená akce. Tentokrát přálo i počasí. 

Dne 28. srpna jsme jeli na výlet do 
Sezimova Ústí a do Bechyně. V Sezimově 
Ústí jsme měli předem telefonicky zajiště-
nou prohlídku vily prezidenta Dr. Edvarda 
Beneše. Vila i přilehlý park jsou ve výbor-
ném stavu, řada interiérů je zachovaná 

Mateřské centrum Pastelka v Protivíně 
pořádá v úterý 8. února 

MAŠKARNÍ 
začátek je v 16 hodin v MC Pastelka, 

Mírová ulice 171
vstupné je 30 Kč, pro členky 15 Kč

 V sobotu 11. prosince 2010 se v Pelhři-
mově konal mezinárodní již 16. ročník 
v taekwondo ve sportovním boji. Turnaj 
byl tradičně velmi dobře obsazen. Celkem 
se ho zúčastnilo 450 závodníků z České 
republiky, Německa, Slovinska, Maďar-
ska, Slovenska, Turecka a Ruska. Turnaj 
byl vrcholem Národní taekwondo ligy. 
Protivínští taekwondisté závodili tento-
krát v malém počtu, hlavní opory týmu 
byly nemocné. Jako první nastoupil Vlas-
timil Trnka, ale bohužel tentokrát prohrál 
hned v prvním boji na body a ze soutěže 

byl vyřazen. Zato Martin Doubek se svý-
mi výkony probojoval až do finále a tam 
narazil na maďarského soupeře, se kterým 
po krásných výměnách těsně prohrál na 
body, a tak z toho bylo krásné 2. místo. 
Též Zuzana Doubková se probojovala do 
finále, kde podávala krásné vyrovnané 
výkony se svou soupeřkou ze Slovinska. 
Prohrála těsně na body a skončila na 
2. místě. Adéla Kubičková se snažila, co 
jí síly stačily, ale v semifinále bohužel 
prohrála a stačilo to pouze na 3. místo. 
Zato Jakub Chudomel se pral jak o život, 
svou kategorii prošel hladce až do finále 
a tam zaslouženě vyhrál. 

Celkové umístění:
 Chudomel Jakub  1. místo
 Doubek Martin  2. místo
 Doubková Zuzana  2. místo
 Kubičková Adéla  3. místo. 
 Trnka Vlastimil  neumístil se

V těchto dnech čekají protivínští 
taekwondisté na celkové hodnocení za 
rok 2010. 

Horní řada: Martin Doubek, Adéla 
Kubičková, Zuzana Doubková
Dolní řada: Vlastimil Trnka, Jakub Chu-
domel

VÁNOČNÍ TURNAJ V TAEKWONDO

v původní dispozici. V současné době je 
objekt majetkem vlády ČR. 

V Bechyni jsme také měli dopředu 
objednanou prohlídku zámku a to na 
určitý den i hodinu, protože zámek 
není přístupný denně. I tady jsme byli 
příjemně překvapeni – prohlídka byla 
rozsáhlá a stav všeho zařízení i doplň-
ků bezvadný. A také s historií dobře 
obeznámená průvodkyně přispěla ke 
spokojenosti. Pak ještě jen krátká pro-
hlídka města a vraceli jsme se domů. 
Na protivínské náměstí jsme dorazili 
v 16.30 hodin. Počasí bylo přívětivé, 
autobus plný a nálada dobrá. 

Plnili jsme i další plánovanou činnost. 
Jednak návštěvy členů, kteří se pro věk 
nebo zdravotní stav nemohou valných 
hromad zúčastňovat, na červnové val-
né hromadě jsme blahopřáli těm, kteří 
v příslušném roce dosáhli věku 80 let, 
pro zájemce jsme zakoupili poukázky na 
masáže a pedikúru. Tyto poukázky jsou 
u našich členů značně oblíbené. 

Na červnové valné hromadě se nám 
podařilo po dohodě s panem Křišťálem 
a díky ochotě řidiče autobusu pana Jíry 
jedenkrát za 14 dní obnovit jízdy na 
hřbitov. 

Pro rok 2011 jsou plány Občanského 
sdružení zdravotně postižených v pod-
statě stejné jako loni. Žádný nový podnět 
od členů nevzešel, a tak po již zmíněném 
divadelním představení se zúčastníme 
znovu jarní výstavy HOBBY v květnu, 
výlet bude v srpnu nebo v září – tento-
krát plánujeme Slavonice a Telč. Obě 
tato místa mají neopakovatelné kouzlo. 
Budeme pokračovat v návštěvách členů 
i blahopřání k výročí a znovu zakoupíme 

poukázky na masáže a pedikúru, abychom 
trochu přispěli k zlepšení zdravotní kon-
dice členů. Jejich počet je závislý na výši 
finančních prostředků. I pro letošní rok 
máme od fotbalového klubu přislíbený 
autobus k jízdám na hřbitov a to od kon-
ce dubna do konce října. Přesné termíny 
budou oznámeny. 

K předloženému plánu práce neměl 
nikdo připomínky ani žádné další náměty 
k jeho rozšíření, a tak poděkováním čle-
nům výboru i všem členům organizace 
a přáním všeho dobrého do nového roku 
pan Muzika schůzi ukončil. Pan Heř-
man ještě poděkoval panu Muzikovi za 
čas a energii, kterou se práci pro OSZP 
věnuje. 

Po malém občerstvení nastoupilo 
hudební duo bratří Nováků s harmonikou 
a písničkami. 

Děkujeme Městu Protivín a všem 
sponzorům za pomoc, ať finanční nebo 
materiální, bez ní by byla naše činnost 
velmi omezená a chudá. 

Díky tedy patří Městu Protivín, Země-
dělskému družstvu Krč, lékárně „U Pal-
my“– PhMr. Klement, firmě Dendros 
– ing. Pěkný, ing. L. Černický, pivovaru 
Platan Protivín, Pekárně Polanských, 
restauraci „R-erko“ – paní Rychtářová 
a Fotbalovému klubu Protivín. 

Přejeme všem dobrý rok 2011, zdraví, 
pohodu a hodně síly. Ať se daří !!

 Za OSZP Z. Vojtová

Občanské sdružení zdravotně postižených bilancuje rok 2010
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
Nikdo si nemusí klást otázku „Co je smyslem mého života?“ Ten vždy... najdeme ve službě. 1. tajenka na to, abyste učinili 
něčí život lepším... 2. tajenka. (Wayne Dyer) 

Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 30. ledna 2011 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu 
karfikova @kultura-protivin.cz. Za správné vyluštění křížovky z prosincových novin získává dva keramické zvonečky s mo-
tivem Protivína pan Kubička z Protivína. Blahopřejeme. 

čtvrtek 17. února od 19.30 hodin
Dům kultury Protivín

Divadelní společnost HÁTA
Neil Simon: 

JAKEOVY ŽENY
Inteligentní komedie o partnerských 
vztazích, citových vazbách, o důvěře 
a nevěře, fantazii. 

Neobvyklé obsazení – jeden muž: 
L. Hruška 
a šest žen: 
A. Gondíková, I. Andrlová, 
J. Birgusová, M. Nohýnková, 
O. Želenská, P. Vojáčková
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 V sobotu 18. prosince pořádali nohejba-
listé Slavoje Protivín již 15. ročník turnaje 
trojic „Platan cup“. 

Ve sportovní hale se sešlo celkem osm 
týmů z Vodňan, Plané nad Lužnicí, Krče, 
Bechyně, Týna nad Vltavou, Českých 
Budějovic a samozřejmě domácí pořadatelé. 
Hrálo se systémem každý s každým a byla 
k vidění zajímavá a vyrovnaná utkání. 
O celkovém vítězi rozhodovalo až poslední 
utkání mezi Týnem a Palírnou Vodňany, 
kdy měl šanci na celkové vítězství v přípa-
dě remízy domácí Slavoj. V tomto utkání 
ovšem zvítězila Palírna 2:0 a obsadila tak 
v turnaji první místo se shodným počtem 
bodů jako druhý domácí Slavoj ve složení 
Karel Vařečka, Pavel Vařečka a Lubomír 
Dubský, když o vítězi rozhodl lepší poměr 
míčů ze vzájemného utkání. Třetí místo 
obsadil Týn nad Vltavou, za který hrál 
bývalý extraligový hráč Loko ČB a Pospolu 
Strakonice Robert Buzek spolu se žáky NK 
Vodňany a právě on byl vyhlášen pořadateli 
nejlepším hráčem turnaje. 
Pořadí turnaje :
 1.  Palírna Vodňany
 2.  Slavoj Protivín
 3.  Týn nad Vltavou
 4.  Planá nad Lužnicí
 5.  Karvánek Č. Budějovice
 6.  Kapři Vodňany
 7.  Bechyně
 8.  Krč

Karel Vařečka

Krajský přebor 10. – 11. kolo
Slavoj „A“ : Hluboká n/Vl „A“  3:9
 (Dubský 2, Mareš 1)
Slavoj „A“ : Orel ČB „B“   9:6
 (Dubský 3, Šimoník 3, Färber 2, 
 Mareš 1)
Po první polovině soutěže obsadil Sla-
voj Protivín „A“ s dvaceti devíti body 
třetí místo. 
  
Krajská soutěž 10. – 11. kolo
Slavoj „B“ : Prachatice „C“ 3:9
 (Weber 1, Pešl 1, Lednický 1)
Slavoj „B“ : ČZ Strakonice „C“  3:9
 (Pešl 2, Brabec 1)
Slavoj Protivín „B“ sedmý s dvaceti tře-
mi body.  Karel Vařečka

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS

Takhle nějak by se dalo 
popsat působení fotbalistek 
JAFY v krajském zápolení zápa-
sů ženského futsalu FIFA. Ještě 
loňská účast na turnajových 
utkáních se nesla již tradičně 
v pěkném herním pojetí nepo-
strádajícím fotbalové moment-
ky. První setkání se soupeřkami 
ve vodňanské hale vyšlo vítězně pro naše 
holky v poměru branek 6:2 proti Borovan-
ským a smolným závěrem druhého utkání 
jsme vezli domu prohru v poměru 5:4 od 
Jindřichova Hradce, když jsme nedokázali 
dotáhnout stíhací gólovou přetahovanou 
a z nemilého výsledku 0:3 po poločase 

jsme vykřesali naději. Stá-
lým tlakem na soupeřky holky 
vyrovnaly výsledek do podoby 
4:4. V čase, kdy do posledního 
hvizdu chybělo pouhých 10 vte-
řin, přišla porážka z vlastních 
řad a velmi smolným „vlastňá-
kem“ jsme darovali překvape-
ným soupeřkám vítězství 5:4. 

Další utkání se konala opět ve Vodňa-
nech 19. prosince. Zahájení samotné hry 
předcházel pozdrav se soupeřkami z Větřní 
a Tábora. Před druhým zápasem to vypada-
lo jako předešlé zápasy, když jsme výhrou 
nad Větřním ukázali chuť hrát a především 
velmi aktivní Magda Melková s Denisou 

Pečenou, za podpory všech spoluhráček, 
ukazovaly, co umí. Výhru 7:3 zahájila 
tvořit ve druhé minutě Denisa Pečená 
a v 17. minutě převahu opět tatáž hráčka 
potvrdila druhou brankou, ke které se při-
dala v 19. minutě Magda Melková. Ta se 
dočkala vytouženého rozvlnění sítě až po 
mnoha neúspěšných a smolných pokusech. 
Po třígólovém náskoku z prvního poločasu 
se hra uvolnila a po krásné brance technické 
Nikoly Suchanové opět střílely Melková 
s Pečenou, obě po dvou trefách. Tým neroz-
hodilo ani potrestání v podobě tří laciných 
až ostudných branek soupeřek. 

Počáteční hvizd druhého zápasu před-
cházel velmi rychlému gólu, když po sou-
peřově rozehrávce zachytila míč Denisa 
Pečená a hezkou individuální akcí zahájila 
utkání brankou již ve dvacáté vteřině. Pře-
vahu v první půli zápasu ještě potvrdila po 
hezkých fotbalových narážečkách Lenka 
Vajsová v 11. minutě. 

Poločasová přestávka však soupeřky 
naladila v jiné „oktávě“. Po rozehrávce 
zvýšily aktivitu a hlavně tvrdost ve hře. 
Pomocí hrubých chyb v řadách „jafácké“ 
obrany, které byly překvapeny i výkonem 
rozhodování sudích, se podařilo soupeřkám 
vyrovnat a vyrovnala se i hra. Naše holky 
se přes obrovskou snahu nemohly „pro-
kopat“ přes nepřesnost a „minely“ pod-
pořené brankářským výkonem gólmanky 
protihráček a po vstřelení dalšího gólu do 
naší svatyně jsme se snažili zvýšit aktivitu, 
avšak chuť po vítězství vytlačila jistotu. 
Bohužel však tímto docházelo k chybám 
v obraně, a tak po jednom z rychlých útoků 
soupeřek se zatoulal do naší brány ještě 
jednou míč a dvě minuty před konečným 
odpísknutím zápasu se uzavřelo konečné 
skóre na světelné tabuli, která ukázala stav 
2:4 pro děvčata z Tábora. 

K dalším zápasům pojedeme (utkání 
9. 1. máme již za sebou) do sportovní haly 
v Hluboké nad Vltavou 23. 1. s následným 
semifinálovým a finálovým ukončením 
v Českém Krumlově 5. 2. 2011.  RK

„Stříbrné družstvo turnaje“ – Sla-
voj Protivín (K. Vařečka, L. Dubský, 
P. Vařečka). 

NOHEJBAL V PROTIVÍNĚ

JEDNOU SI DOLE JEDNOU NAHOŘE…


