
ROČNÍK XX ● číslo 12 ● prosinec ● 15  Kč

Jeden rok končí a druhý začíná. Všichni pomalu bilancujeme a s napětím 
očekáváme, jaký bude rok 2012. Nemohu napsat, že očekávám jedno-
duchou situaci, ale věřím, že to všichni zvládneme, tak říkajíc „bez ztráty 
desítky“. Abychom všem zpříjemnili vstup do nového roku, připravili jsme 
pro vás společně se sponzory následující program.
Novoroční podvečer, velkolepý již IX. ohňostroj, hudební vystoupení 
skupiny Abba revival a Žesťového tria Jiřího Vlka – to vše je připra-
veno na protivínském náměstí na 1. leden 2012. Díky sponzorům, 
kteří přispěli městu částkou 350 tisíc Kč, se podařilo i v současné složité 
ekonomické situaci připravit program, který by nám všem měl zpříjemnit 
vstup do nového roku 2012.
Novoroční ohňostroj v Protivíně je po Praze největším ohňostrojem v České 
republice pořádaný k oslavě příchodu nového roku. Doprovodná hudba 
ohňostroje od věhlasných skupin Queen a Scorpions, vonící svařák, 
punč a příjemná atmosféra by nám všem měly pomoci zapomenout na 
starosti a radovat se ze svého života. Celkové náklady Novoročního 
odpoledne jsou cca 365 tisíc Kč, z toho samotný ohňostroj je každoročně 
ve stejné hodnotě, tj. 220 tisíc Kč. Město jako pořadatel přispívá částkou 
15 tisíc Kč.
 

Ještě jednou mi dovolte poděkovat všem sponzorům.
Věřím, že tato novodobá tradice bude mít dlouhého pokračování, protože již neodmyslitelně patří k našemu 
městu. 
Srdečně Vás všechny zvu na protivínské náměstí.   Jaromír Hlaváč, starosta města

Ten, kdo přišel na slavnostní rozsvícení vánoční stromu, 
zažil velmi příjemné nedělní odpoledne. Již od 14 hodin mohl 
každý navštívit nádvoří kaplanky, kde byl připraven malý 
vánoční trh s ukázkami zvyků našich předků. Překvapením 
pro děti byla Ježíškova pošta, kde děti poslaly svá přání. 
Vůně svařeného vína nám připomenula blížící se Vánoce. 
Od 17 hodin začal slavnostní program vystoupením Žesťového tria 
Jiřího Vlka, poté následovaly koledy v podání pěveckého sboru Len-
ky Přástkové, krátké projevy faráře, starosty města a pak se stalo to, 
na co jsme všichni netrpělivě čekali – s tóny Tiché noci se postupně 
rozsvítila naše jedlička. Údiv v očích dětí po jejím rozsvícení byl 
tím nejlepším dárkem pro všechny, kteří se podíleli na jejím výběru 
a ozdobení. Dík patří především panu Veselému a týmu paní Honso-
vé. Po rozsvícení čekalo překvapení na děti, kterým Ježíšek poslal 
malé sladké dárečky. Vaše hojná účast je pro nás velkou odměnou. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

Rok 2012 je za dveřmi...

❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆

Náš vánoční strom je opravdu krásný

PROGRAM:

Zahájení  ................................................................................. 17.15 hodin
Vystoupení Abba revival  ........................................... 17.20 – 17.55 hodin
Vystoupení žesťového tria  ........................................ 17.55 – 17.58 hodin
Novoroční projev starosty  ......................................... 17.58 – 18.00 hodin
IX. Novoroční ohňostroj  ............................................ 18.00 – 18.12 hodin
Pokračování vystoupení Abba revival  ....................... 18.20 – 18.50 hodin
Ukončení  ............................................................................... 19.00 hodin

Foto M. Černá
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
CELOŠKOLNÍ PROJEKT

V pátek 11. listopadu se uskutečnil 
na naší škole celoškolní projekt „Voda 
– základní podmínka života“. Téma 
projektu bylo známo všem od začátku 

školního roku a jednotlivé třídy II. stupně 
si vylosovaly z těchto dílčích témat: voda 
a její podoby, vodní živočichové a rostli-
ny, řeky v České republice, světové řeky, 
voda v oceánech, rybníkářství, povodně 
a znečištění vody. Starší žáci si měli pro 
své mladší spolužáky připravit prezenta-
ce, které by byly obsahově správné, jasné 
a srozumitelné. Vystoupení žáků měla 
samozřejmě také zaujmout posluchače, 
což vyžaduje přirozený projev a také 
trochu humoru a vtipu. Cílem projektové 
práce není jen samotný obsah projektu 
(ten lze snadno opsat z učebnic apod., či 
stáhnout z internetu), ale hlavně schop-

nost naučit se podat poutavě informace 
posluchačům tak, aby si je zapamatovali 
a byly pro ně přínosem.

V prvním bloku prezentací (třídy 
8.A, 8.B, 9.A, 9.B) nejen přítomní peda-

VĚDOMOSTNÍ VÍCEBOJ
Dne 29. listopadu se naši žáci 5. a 9. 

tříd zúčastnili Vodňanského vědomostní-
ho víceboje, který každým rokem pořádá 
Gymnázium Vodňany. Tato soutěž před-
stavuje možnost, jak si mohou základní 
školy ověřit znalosti a dovednosti svých 
žáků ve srovnání s ostatními školami stej-
ného typu. Soutěžila pětičlenná družstva 
za každou třídu v různých disciplínách. 
Žáky pátých ročníků čekala matematika, 
český jazyk, anglický jazyk, německý 
jazyk, zeměpis, dějepis, přírodopis 
a všeobecný přehled. Žáky devátých roč-
níků navíc čekala ještě chemie a fyzika. 
Z našich čtyř družstev si nejlépe vedli 
žáci 5. A, kteří se umístnili na 4. místě ze 
16 škol. Ostatním se tak dobře nevedlo, 
ale všichni soutěžili s nadšením.

gogové, ale i diváci z 4. a 5. tříd vybrali 
jako nejlepší projekt „vodníků“ třídy 
8.B, který byl nejen poučný, ale i vtip-
ný a poutavý. Pochvalu zaslouží i třídy 
9.A a 8.A, které zapojily do své prezen-
tace všechny žáky třídy a svá vystoupení 
zvládaly téměř zpaměti. Propadákem bylo 
vystoupení třídy 9.B, protože na vystou-
pení se podílela čtyři děvčata, která četla 
z velmi bídné prezentace text.

Ve druhém bloku prezentací (třídy 
6.A, 6.B, 7.A, 7.B) se všechny čtyři třídy 
velmi snažily. Jejich prezentace byly 
nápadité a podíleli se na nich všichni 
žáci tříd. Za nejlepší jsme vyhodnotili 

třídu 7.A, ale nutno říct, že „béčko“ jim 
silně šlapalo na paty. Ale i šesťáci byli 
moc šikovní, svá vystoupení uměli téměř 
zpaměti a už se těšíme, jak za rok svá 
vystoupení zdokonalí. V tomto bloku se 
propadák nekonal. Zpracované projekty 
jsme vystavili v aule školy a budou zde 
až do školní vernisáže, aby si je mohli 
všichni prohlédnout.

V rámci projektu se uskutečnila exkur-
ze 7. a 9. ročníků na čističku odpadních 
vod v Protivíně. Děkujeme panu Buřičovi 
za umožnění této exkurze a odborný 
výklad. Pro žáky 6. a 8. ročníků jsme 
pozvali bývalého učitele přírodopisu 
– pana Horáčka, který velmi poutavě 
vyprávěl o vodních živočiších a své 
vystoupení obohatil promítáním.

Ani žáci I. stupně nezaháleli. Pracovali 
ve svých třídách a zhlédli prezentace. Pro 
druháky a třeťáky jsme pozvali pracov-
níky sdružení Casiopea, kteří si v rámci 
tohoto projektu připravili pořad o vodě. 
Žáci se během dvou hodin vystřídali na 
4 stanovištích. Zhlédli video, které se 
týkalo čištění a úpravy vody, pomocí 
pantomimy předváděli využití vody člo-
věkem, z papírových dílů stavěli „cestu“ 
vody z vodních nádrží až do domovů, 
seznámili se s koloběhem vody v přírodě, 
přírodními zdroji vody na naší planetě, 
vodními živočichy a rostlinami. Děti tak 
nenásilnou formou získaly mnoho nových 
vědomostí a aktivně se zapojovaly do 
všech činností. Získané poznatky ještě 
využily při dokončování svých třídních 
projektů. Čtvrťáci a páťáci kromě své 
práce ve třídách se svými učiteli zhlédli 
filmy o Amazonce a Bajkalu.

Dík patří všem učitelům, kteří s dětmi 
pracují na dané téma nejen v hodinách, 
ale mnohdy i ve svém volnu pomáhají 
jim uskutečnit jejich nápady, vedou 
je a usměrňují. Věříme, že i když vše 
nedopadlo úplně na jedničku, byl tento 
projektový den přínosem a většina dětí 
si uvědomila, co pro lidstvo voda zna-
mená.

Přejeme Vám, 
milý diváci, čtenáři 
a spolupracovníci 
Protivínských listů, 
ať jsou Vaše letošní 
Vánoce voňavé, 
plné klidu, 
příjemných setkání 
a rodinné pohody 
a rok 2012 je pro Vás 
rokem zdraví, lásky 
a splněných přání.

kolektiv 
Městského kulturního 

střediska Protivín
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● K–BREWERY TRADE 
 Pivovar Protivín
● PROTON s. r. o. 
 výroba – montáže oken 
 a dveří, Protivín
● LEKO Protivín
● Š+H Bohunice s. r. o. Temelín
● MZ – TENDER Písek
● Město Protivín
● OSEVA Ing. Daňhel
● Stavebniny Jaroslav Řehoř, 
 Protivín
● Bohemia Timber Protivín
● DUVEMARO s. r. o. Turnov, 
 středisko Protivín
● Lesostavby a. s. Třeboň, 
 středisko Protivín

● OM Protivín a. s.
● KOJI s. r. o. Protivín
● BESPO Petr Bečvář Protivín
● DŘEVOSTROJ Čkyně a. s.
● BIBO Shoe s. r. o. Písek

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Začátkem roku 2012 přechází 
Městský úřad Protivín na nový 
ekonomický software, který bude 
mimo jiné zpracovávat platby za 
místní poplatky. Prosíme obča-
ny, aby výjimečně odložili platby 
místních poplatků za psy a odpady 
na dobu po 15. únoru 2012. Děku-
jeme za pochopení

Jaroslava Říhová
vedoucí finančního odboru

KALENDÁŘE JAKO PŘÍRUČKY 
PRO OCHRANU OBYVATELSTVA
V PŘÍPADĚ RADIAČNÍ HAVÁRIE 

JE TEMELÍN
 Po dvou letech opět Jaderná elektrárna 

Temelín připravila „Kalendář s příručkou 
pro ochranu obyvatelstva v případě radi-
ační havárie na JE Temelín“. Tentokrát 
jsou kalendária ilustrovaná obrázky dětí 
z charitativních zařízení, se kterými JETE 
dlouhodobě spolupracuje. Kalendáře pro 
obyvatele města Protivín jsou k dispozi-
ci a je možno si je vyzvednout v Infor-
mačním centru v historickém objektu 
kaplanky, na matrice městského úřadu 
a v Městské knihovně Protivín.

Ing. Miloslav Koza, 
tajemník MěÚ Protivín

Pivovar Protivín má důvod k oslavě. 
Sdružení přátel piva totiž na dnešním slav-
nostním vyhlášení udělilo pivu Prácheňská 
Perla ocenění Speciál roku.

„Z ceny mám velkou radost. Beru ho jako 
ocenění všech mých kolegů ve výrobě, kte-
rým patří nesmírný dík za to, jak dlouhodobě 
odvádějí svou práci,“ uvedl Michal Voldřich, 
sládek protivínského pivovaru.

Sdružení přátel piva udílí své ceny pro nejlepší piva, pivovary 
a pivovarské osobnosti bez přestávky již od roku 1990, a tak se 
jedná o nejstarší novodobou soutěž u nás. Degustace probíhá ve 
dvou kolech, kdy nejprve jednotlivá piva do klání nominují členo-
vé Sdružení přátel piva a následně tři nejoblíbenější piva v každé 
kategorii formou anonymní ochutnávky, na jejíž průběh dohlíží 
nezávislí pivovarští odborníci, hodnotí Pivní sněm a předsednictvo 
Sdružení přátel piva. Vítězná piva se vyznačují kombinací oblíbe-
nosti a kvality.
Protivínská piva v letošním roce sbírala ocenění také v násle-
dujících degustačních soutěžích:
Zlatý pohár PIVEX – PIVO 2011
 Lobkowicz Premium Nealko – Certifikát za vyrovnanou kvalitu
 Lobkowicz Premium – Certifikát za vyrovnanou kvalitu
 Merlin – Certifikát za vyrovnanou kvalitu
Australian International Beer Awards 2011
 Lobkowicz Premium – 3. místo
 Lobkowicz Premium Nealko – 3. místo
Pivo České republiky 2011
 Lobkowicz Premium Nealko – 3. místo
 Schwarzenberg 10 % – 2. místo
Dočesná 2011
 Schwarzenberg 10 % – 2. místo

Prácheňská Perla byla zvolena 
„Speciálem roku 2011“

SPONZOŘI, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA POŘÁDÁNÍ
NOVOROČNÍCH OSLAV V PROTIVÍNĚ 1. 1. 2012

● Vladimír Vlach VODOINSTA-
LACE, Myšenec

● Bar čp. 101 Protivín 
 p. Koudelka, Tábor
● RUMPOLD s. r. o. Vodňany
● STRABAG PÍSEK
● DOPRAVA JAROMÍR ŽIŽKA 
 PROTIVÍN
● Autodoprava a spedice 
 David Polanský, Protivín
● Karel Vačkář 
 stavební klempířství, Písek
● Česká spořitelna a. s. Písek
● Alois Vrchlavský 
 PNEUSERVIS, Protivín
● KOČÍ a. s. Písek
● Ing. arch. Bohuslav Štorch 
 Sezimovo Ústí
● HANS WENDEL s. r. o. 
 PRAHA 10
● ČERTOP s. r. o. 
 Boršov nad Vltavou
● Maletická farma s. r. o.
● Ing. Jiří Hájek 
 Zakládání zahrad Olešná
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Pohodové vkročení do adventu
 Na adventním věnci se rozhořela první 

svíčka a dvoreček mezi kostelem a kaplan-
kou ožil předvánoční náladou. Na nádvoří 
kaplanky, však ho dobře znáte, se nevejde 
žádný velký jarmark. K vytvoření milé 
pohody však stačilo šest stánků, které obsa-
dili vesměs řemeslní tvůrci. Jen manželům 
Rotbauerovým, čepujícím znamenitou 
medovinu, pomáhaly včeličky…

Ostatně i rodina Lukášova z Písku se 
prezentovala dary přírody: svíčkami z vče-
lího vosku. Hlavní nabídku ovšem tvořily 
korálkové ozdoby na stromeček.

Medu je vděčná i Marcela Krupičková. 
Zadělává jej do těsta na perníčky. Její něžné, 
až filigránsky bíle zdobené a pohádkové 
figurky /včetně rohatých čertů pro zlobivé 
děti/ zasvítily v nedělním odpoledni nelíče-
nou poezií.

Jan Fröml z Písku rozložil kolem svého 
„štontu“ celou galerii dřevěných hraček: 
kolébky, auta, vláčky, ptačí budky i houpa-
cího koně. Výhradně ze dřeva vyřezává své 
betlémy Jiří Janoušek z Vodňan, o němž 
píšeme na jiném místě dnešních listů. Ve své 
unikátní sbírce papírových betlémů zalovili 
manželé Vojíkovi. V kaplance nestačily 
všechny stoly pro jejich snad sedmdesát 
barevných vyobrazení biblického příběhu.

Jak by se netěšili pozornosti alchymisté 
ze severní Moravy. Oděni do starobylých 
hábitů předváděli staré lidové zvyky, které se 
pěstovaly o Vánocích. Kdekdo si pak okusil 
lití olova, z něhož se dalo soudit, jaký osud 
jej čeká v příštím roce. Zdálo se, že dočista 
všem je souzeno dobré zdraví a štěstí…

 To lodičky ze skořápek vlašských oře-
chů, místo stěžně s miniaturními svíčkami, 
už nebyly tak blahosklonné. Po vodě v dřevě-
né nádobě pluly obezřetněji. Komu zamířily 
k okraji, rozběhne se do světa. Pokud dvěma 
zamilovaným se držely pěkně při sobě, pů-

jdou spolu celým životem. Pakliže se neudrží 
„ruku v ruce“, budou se muset ohlížet po 
jiných partnerech…

 O zájemce nepřišla ani Ježíškova poš-
ta. Některé děti div ne krasopisně kroužily 
své představy o dárcích pod stromeček, 
jiné své touhy prostě nakreslily. Půvabná 
„poštmistrová“ každého ujistila, že pošta 
určitě dojde a přání Ježíšek splní.

Na nádvoříčko se trousili lidé celé odpo-
ledne. Vyšlo pěkné počasí a malí i velcí měli 
co okukovat. Sešli se známí, popovídali si, 
na zdraví připili kalíškem medoviny, grogu 
či svařeného vína.

Když se pak začalo stmívat, průvody 
manželských dvojic a rodin s dětmi mířily 
přes celé město na náměstí k rozsvícení 
vánočního stromu. Starosta Jaromír Hlaváč 
popřál občanům radostné Vánoce a spoko-
jený a ve zdraví užitý nový rok, mladí zpě-
váci ze sboru základní školy přidali koledy 
a zahrálo i Žesťové trio Jiřího Vlka. Ježíšek 
za pomoci andělů obdaroval nejmenší čoko-
ládovými figurkami.

Už za „lité“ tmy se lidé rozcházeli do 
svých domovů příjemně osvěženi a snad 
i vděčni městu a jeho kulturnímu středisku 
za radostný předvánoční zážitek.

 Jan Chmelík

Město Protivín se přihlásilo do 
soutěže O NEJHEZČÍ VÁNOČ-
NÍ STROM ROKU 2011 V ČES-
KÉ REPUBLICE, kterou vyhlá-
sila firma EKOLAMP. Odměnou 
je úhrada ekologického materi-
álu pro vítězné město. Prosíme 
soutěživé občany našeho měs-
ta, aby dali svůj hlas našemu 
vánočnímu stromečku, který se 
v konkurenci velkých měst drží 
na slušné příčce. Co nás těší 
je, že v současné době si své 
prvenství užívá město Vodňany, 
které se inspirovalo naší tradicí 
a pořídilo si věrnou kopii strom-
ku našeho. A tak neváhejte 
a hlasujte pro stromeček, který 
je dominantou našeho vánoční-
ho náměstí a to nejpozději do 
31. 12. 2011.

Hlasovat můžete na: 
www.rozsvitimevasevanoce.cz

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ STROMU

Vánoční zvyky.  Foto Marie Černá

Andělé rozdávají dárky.  Foto Marie Černá

● FEJETON ● FEJETON ● FEJETON ● FEJETON ●
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Vážení občané, dovolte mi vrátit se 
v krátkosti k výčtu některých akcí, kte-
ré se podařily zrealizovat v roce 2011.

Naplánovali jsme mnoho akcí a s vel-
kou vážností jsme sledovali vývoj financí 
v našem státě, který se nevyvíjel dle 
předpokladů Ministerstva financí. Nic-
méně jsme nechtěli zastavit investiční 
činnost, která je pro naše město a přilehlé 
obce velmi důležitá z mnoha faktorů. 
Jednotlivé akce byly naplánované s ohle-
dem na rozvoj infrastruktury, rozšíře-
ní volnočasových aktivit, vybudování 
nových úseků vozovek, rekonstrukcí 
bytů, oprav tepelného hospodářství, zlep-
šení estetiky města atd. Kladli jsme důraz 
i na krátkou budoucnost, a to zejména 
v přípravách projektových dokumentací 
pro následující léta. Je však ještě mnoho 
akcí, které bychom chtěli zrealizovat, 
ale musíme odpovědně vycházet z eko-
nomické reality, která nám v žádném 
případě nedovoluje zahájit investiční 
akce, které jsou v řádech desítek milionů 
korun. Odpovědnost musí vždy zvítězit 
nad přáním.

Nicméně s velkou radostí a pokorou 
mohu konstatovat, že pro naše město 
byl rok 2011 sice složitý, ale zároveň 
úspěšný. Přál bych Vám všem, aby každý 
z nás mohl říci, že letošní rok byl pro něj 
úspěšný.

Některé z realizovaných investičních 
akcí v roce 2011:

• dětská hřiště Milenovice, Chvaletice.
 Našemu městu se podařilo získat 

350 tisíc Kč od Nadace ČEZ, které 

byly použity na nová dětská hřiště 
v Milenovicích a Chvaleticích.

• úprava nábřeží a parkovacích ploch
• rekonstrukce bytů v čp. 19, 
 Zámek čp. 3 a 4
• kanalizace v ulici Ve Školce, 
 levobřežní a Maletice
• nová kanalizace a vozovka Myšenec
• rekonstrukce a optimalizace kotelen

Město nepřipravuje právě proto, že 
ekonomická situace nás všech není ideál-
ní, žádné zdražení života obyvatel Protiví-
na – po stránce zvyšování nájmů, různých 
poplatků atd. Pevně věřím, že se každý 
úspěšně popere se svou situací a bude pro 
něj radost spokojeně žít v našem krásném 
městě.
Na závěr mi dovolte Vám popřát veselé 
Vánoce, krásný nový rok, hodně štěstí 
a spokojenosti.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Všechny naplánované investice se městu,
i přes složitou ekonomickou situaci podařilo zrealizovat
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FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN
V listopadové FOTOHÁDANCE odpověděli správně ti, kteří určili, že rou-
bená chalupa se nachází v obci Těšínov. Vylosována byla Klára Brožová 
ze Záboří. Blahopřejeme a přijďte si vyzvednout do Infocentra symbolickou 
cenu.

Prosincová otázka: Ve které obci a na které budově se nachází tento 
latinský nápis. Tentokrát ale otázku trochu zkomplikujeme – sdělte nám 
též překlad latinského nápisu. Odpověď očekáváme v Infocentru Protivín 
do 5. ledna 2012. Můžete nám napsat na adresu Infocentrum Protivín,
Masarykovo nám. 37, zavolat na číslo 382 203 354 nebo odpovědět e-mai-
lem infocentrum@muprotivin.cz, případně přijďte odpověď sdělit osobně 
do kaplanky.
Otevřeno: pondělí – pátek od 8 do 16 hodin, sobota od 9 do 12 hodin.
Při této příležitosti si zde můžete prohlédnout sbírku betlémů manželů 
Vojíkových.
Velmi se na vaši návštěvu těšíme a přejeme vám nejen radostné prožití 
vánoc, ale také šťastné vkročení do roku 2012!
NÁMĚT NA VÁNOČNÍ DÁREK
Infocentrum Protivín nabízí návštěvníkům možnost zakoupení druhého dílu 
knihy Jaroslavy Pixové Na břehu Blanice. Druhý díl je věnován mlýnům ve 
Vodňanech a okolí. V prodeji je stále též první díl této poutavé knihy.

Infocentrum Protivín

Městská
knihovna

Upozornění pro návštěvníky 
městské knihovny

Provozní doba o vánočních svátcích:
pátek 23. prosince 
 – ZAVŘENO
středa 28. prosince 
 od 9 do 11 a od 13 do 18 hodin
pátek 30. prosince 
 – ZAVŘENO

Již tradičně se 
v  pos l edn ích 
letech v Protivíně 
i v okolních měs-
tech koná huma-
nitární sbírka 
na pomoc lidem 
v nouzi. Ošacení 
a další věci, které 
lidé 11. listopadu 
přivezli na skautský Ostrov, jsme druhý 
den naložili do kontejneru a dodávky 
a odvezli do Písku na vlakové nádraží, 
kde byl přistaven vagón vlaku. Letošní 
ročník se opravdu povedl. Vše, co lidé 
přiváželi v pytlích a krabicích, se do 
vagónu ani nevešlo.
Touto cestou bych chtěla za celé stře-
disko poděkovat technickým služ-
bám v Protivíně a panu Bláhovi za 
zapůjčení auta a také všem, kteří se 
na sbírce podíleli. Věřím, že vaše 
pomoc v podobě vybraného obleče-
ní, hraček či starého nádobí pomůže 
potřebným.

A. Pártlová

Hezké a užitečné 
FOTODÁRKY

vám nabízí 
 Fotoateliér 
 Mošovská Jana
 Masarykovo náměstí 
 v Protivíně

Přeji všem 
krásné Vánoce 

a úspěšný nový rok 
2012

VSTŘÍCNÝ KROK OD JUNÁKA



z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

RADA MĚSTA ZASEDALA

Kabelku si nechali
 Dva muži (1975 a 1970) nalezli dne 

6. listopadu na vysavači u benzinové 
čerpací stanice v Protivíně dámskou 
kabelku. Tašku zde odložila, a pak 
zapomněla, řidička z Prahy. Měla 
v ní finanční hotovost, platební karty, 
osobní doklady, mobilní telefon a další 
věci, vše v hodnotě 30 000 korun.

 Muži kabelku vzali, o věci se rozdě-
lili, a finanční hotovost použili pro 
vlastní potřebu. Nyní čelí podezření ze 
spáchání trestného činu zatajení věci 
a neoprávněné opatření platebního 
prostředku.

 Na případu spolupracovali protivínští 
policisté a kriminalisté, vyšetřovatel 
zahájil v pondělí trestní stíhání.

Krádeže objasněny
 Ve čtvrtek 10. listopadu sdělil vyšet-

řovatel obvinění z pěti trestných činů 
muži (1964) z Protivína. Kriminalisté 
prošetřováním zjistili, že obviněný má 
mít na svědomí vloupání do zahradní 
chatky v Zábořské ulici v Protivíně, 
vloupání do maringotky na louce 
u obce Krč, vloupání do hostince, bytu 
a domu opět v Protivíně. Tyto majet-
kové trestné činy měl muž spáchat 
během října 2011.

 Pachatel kradl vše, polštáře, deky, 
starožitný bajonet, stanové profily 
i stanové kolíky, cigarety, doutníky, 
čokoládu i šperky. Celková škoda 
dosahuje ke 40 000 korun.

 Další vyšetřování vedou kriminalisté 
na svobodě.

Vloupání do vozidel
 Ve čtvrtek 10. listopadu kradl zloděj 

v Protivíně ve Švermově a Husově 
ulici. Pachatel se během večera vlou-
pal do vozidel VW Sharan a Peugeot 
Partner. Z prvního z vozidel odcizil 
peněženku s platebními kartami, 
doklady a finanční hotovostí. Z dru-
hého pak sportovní tašku s oblečením, 
peněženkou i elektrické ruční nářadí. 
Celková škoda přesahuje 21 000 
korun. Případ řeší policisté z obvod-
ního oddělení Protivín.

Zloděj v chalupě
 V sobotu 19. listopadu odpoledne 

čekalo na majitelku rekreační cha-
lupy u Protivína nepříjemné zjištění. 
V době od 13. listopadu se do objek-
tu vloupal zloděj. Vypáčil dveře do 
několika místností, prostory prohledal 
a odcizil křovinořez, hodiny „kukač-
ky“ i settop-box. Způsobil škodu 
za bezmála 8 000 korun. Na místo 
činu vyjížděli policisté, kriminalisté 
i policejní psovod, který se služebním 
psem vystopoval nedaleko chalupy 
odcizený křovinořez. Policisté případ 
dále prošetřují a po pachateli pátrají.

Přišel o eura
 Protivínští policisté prošetřují případ 

krádeže peněz v jednom z barů. Mladý 
muž (1973) z Protivína si v pondělí 28. 
11. večer zašel na pivo. V bundě, kte-
rou si v podniku odložil, měl obálku 
s hotovostí. Nepozornosti muže využil 
zatím nezjištěný pachatel a peníze 
odcizil. Muž si všiml, že obálku nemá 
až v úterý ráno a případ oznámil poli-

cistům. Pachatel muži způsobil škodu 
1700 Euro.

Vloupání objasněna
 V úterý 29. 11. ve dvě hodiny odpoled-

ne spadla klec nad mužem z Protivína. 
Muž má mít na kriminálním kontě 
vloupání do domu na Masarykově 
náměstí z poloviny června. Odcizit 
zde měl finanční hotovost. V říjnu 
se měl s dalším spolupachatelem 
vloupat do domu ve Švermově ulici, 
který jen prohledali, ale nic neodcizi-
li. V městské části Zadní Bor se měl 
v listopadu vloupat do administrativní 
budovy lesní školky a zajímali ho také 
peníze. Dále měl 21. listopadu rozbít 
okénko u osobního automobilu značky 
Range Rover, který byl zaparkován na 
Mírové ulici, a odcizit z něj fotoaparát, 
paměťovou kartu a flash disk. Tímto 
jednáním měl způsobit škodu přesa-
hující 30 000 korun. Policisté muže 
zadrželi a po provedení potřebných 
úkonů umístili do policejní cely. Kri-
minalisté podali podnět k návrhu na 
vzetí obviněného do vazby.

 Ve středu 30. 11. dopoledne zadrželi 
policisté dalšího muže (1993) z Pro-
tivína. Jde o osobu s kriminální 
minulostí a tentokrát má mít na 
svědomí více než dvacet případů 
majetkové trestné činnosti na Pro-
tivínsku. Kriminalisté muži sdělili 
obvinění a umístili ho do policejní 
cely. Také v tomto případě podali 
podnět k návrhu na vzetí do vazby. 
Vyšetřování dále probíhá a krimina-
listé pravděpodobně trestní stíhání 
rozšíří o další skutky.

 Na náročném rozkrývání těchto přípa-
dů spolupracovali protivínští policisté 
a kriminalisté.

VYBRÁNO Z USNESENÍ 
RADY MĚSTA PROTIVÍN DNE 23. 11. 2011

–  byla seznámena s protokolem o výsledku kontroly 
výkonu státní správy na úseku matrik

–  byla seznámena se závěrečnou zprávou o drogo-
vých terénních službách ve městě Protivín za rok 
2011 předloženou o. s. Arkáda – SPC Písek

–  souhlasila s poskytnutím příspěvku Dobrovolnému 
svazku obcí Blanicko-Otavský region

 – ve výši 5 150 Kč za účelem realizace projektu 
„Turistům vstříc“ – propagační materiál

 – ve výši 8 239 Kč za účelem realizace projektu 
„Turistům vstříc“ MISYS

–  souhlasila se zrušením Jednotky dobrovolných 
hasičů v Těšínově a zřízením Požární hlídky SDH 
Těšínov, to vše za předpokladu vydání souhlasného 
stanoviska Hasičského záchranného sboru Jihočes-
kého kraje

–  schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, § 63, odst. 1 na výkon přenesené 
působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů s obcí Paseky 

s vědomím, že město Protivín je schopno svým 
orgánem řádně zabezpečit výkon výše uvedené 
přenesené působnosti za orgán jmenované obce

–  schválila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
675–35/11 „Protivín – dostavba levobřežní kanali-
zace“, tj. prodloužení termínu dokončení díla do 10. 
12. 2011

–  doporučila zastupitelstvu města jmenovat 2 členy 
školské rady při ZŠ Protivín pro období r. 2011 
– 2011, a to zastupitelky PhDr. Elišku Slámovou, 
Ph. D. a paní Jiřinu Šípkovou

–  souhlasila s návrhem rozpočtu na rok 2012
 a doporučila zastupitelstvu města jeho schválení

VYBRÁNO Z USNESENÍ 
RADY MĚSTA PROTIVÍN DNE 6. 12. 2011

–  souhlasí s prodejem pozemku p. č. 693, ost. plocha, 
ost. komunikace o výměře 418 m2 kú Myšenec

 a doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku 
ke schválení

–  byla seznámena se změnou názvu Úřadu Písek, 
Nábřeží 2259, 397 01 Písek na Úřad práce České 
republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2

 a souhlasí s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na 
pronájem nebytových prostor v čp. 21 dle požadavků 

Úřadu práce ČR

–  vybrala na základě vypsaného výběrového řízení 
na realizaci akce „Odkanalizování obce Myšenec“ 
firmu Eva Čachtická, AVE Bohemia, Sedlečko 3, 392 
01 Soběslav

–  souhlasí s přijetím věcných darů od Ing. Jiřího 
Morávka a Lucie Morávkové, DiS. v hodnotě 10 000, 
Kč a od OM Protivín v hodnotě 10 000 Kč – to vše 
pro potřeby 2. Mateřské školy Protivín

–  byla seznámena se zápisem č. 2 z jednání likvidační 
komise dne 30. 11. 2011

 a souhlasí s vyřazením majetku dle zápisu

INFOCENTRUM PROTIVÍN
NABÍZÍ K ZAKOUPENÍ:

● knihy a obrazy
Mgr.  K. Kupky, akademického
malíře od řeky Otavy
● publikaci
Mgr.  P.  Luniaczka
Putování za lidovou architekturou 
Písecka – 20 výletů
● řadu dalších
propagačních materiálů
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Vážení obchodní partneři 
a přátelé protivínského piva,
dovolte nám, abychom Vám touto cestou 
poděkovali za Vaši přízeň v letošním roce. 
Zároveň bychom Vám chtěli popřát příjemné 
prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2012. 
Pevně věříme, že pivo z Protivína 
se bude i nadále těšit Vaší oblibě.

Vilém Štěpánek, obchodní ředitel
Michal Voldřich, výrobní ředitel a sládek

Asi většina obyvatel zaregistrovala v průběhu letošního 
listopadu v médiích informace o zhoršené kvalitě ovzduší 
a smogových situacích. Možná, že někoho z vás zajímá, jak 
v této době vypadala kvalita ovzduší u nás v Protivíně. Z médií 
se to nedozvíte, ale i u nás byla kvalita ovzduší nebývale špatná. 
Moderní prostředky, které jsou v České republice používány pro 
zjišťování úrovně znečištění ovzduší, nám naštěstí umožňují 
si kvalitu ovzduší ověřit pro jakékoliv místo v naší republice 
a prakticky kdykoliv. Není mým cílem zacházet do odborných 
detailů o úrovni znečištění ovzduší, spíše bych rád přiblížil to, 
jak to u nás s kvalitou ovzduší vypadá, jaké jsou hlavní zdroje 
znečištění ovzduší a kde jsou možná řešení.

V Jihočeském kraji je obecně kvalita ovzduší dlouhodobě 
dobrá a úroveň znečištění, která byla zjištěna v průběhu listopadu 
v Protivíně a na dalších místech našeho kraje, je spíše výjimečná. 
K překračování norem na kvalitu ovzduší u nás v kraji dochází jen 
ve velmi omezené míře, především ve větších městech. Kdyby ale 
podobná situace, jaká nastala v letošním listopadu, trvala delší dobu, 
byly by velmi pravděpodobně i u nás v Protivíně překročeny legis-
lativou stanovené požadavky na kvalitu ovzduší pro tzv. prachové 
částice a možná také limity pro karcinogenní benzo(a)pyren.

To, že i na území našeho města došlo v průběhu listopadu 
k výskytu tzv. smogu, má dvě hlavní příčiny. Předně jsou to mete-
orologické okolnosti – teplotní inverze. Ta nedovoluje znečištění, 
které je vypouštěno do ovzduší, aby se snadno a rychle rozptýlilo, 
a to pak zůstává v blízkosti zdrojů znečištění a dosahuje snáze 
vysokých koncentrací. Tuto situaci lze přirovnat k vaření v hrnci. 
Pokud máte odklopenou pokličku, pára odchází z hrnce volně 
pryč, ale jakmile pokličku přiklopíte, nahromadí se pára v hrnci. 
A stejné je to se znečištěním v době teplotní inverze. Druhou 
příčinou je přítomnost zdrojů znečišťování ovzduší. V Protivíně 
máme 4 hlavní skupiny zdrojů: silniční dopravu, větší spalovací 
zdroje (především kotelna pivovaru), spalování listí nebo jiných 
rostlinných materiálů a vytápění domácností. Poslední jmeno-
vaná skupina se na znečištění ovzduší obvykle podílí největším 
dílem. A jaké jsou tedy možnosti řešení?

 Protivín leží v těsné blízkosti významné silniční komunikace. 
Intenzitu dopravy na ní neovlivníme my, ani město. Město by 
ale mohlo prověřit, zda by nešlo vliv dopravy na ovzduší snížit. 
Z evropských programů totiž lze získat dotace na tzv. izolač-
ní zeleň. Ta pomáhá odstínit zdroje znečištění (např. silniční 
dopravu) od obytné zástavby. A to by mohlo být řešením i pro 
naše město. Míra spolufinancování u těchto projektů je navíc 
poměrně nízká.

Bezkonkurenčně největším zdrojem emisí je v Protivíně 
kotelna v pivovaru. Dopad na kvalitu ovzduší není tak přímý 
díky vyššímu komínu, ale i tak je významný. Také tento zdroj 
znečištění je možné výrazně zmenšit. Zodpovědnost je v tomto 
případě na majiteli pivovaru, který může využít evropské dotace 
na ekologizaci kotelny. Pokud by pivovar např. přešel na spalo-
vání zemního plynu, má šanci získat na tuto investici poměrně 
vysokou dotaci a ovzduší v Protivíně, a tím i nám občanům, by 
se ulevilo.

Každý z nás může snadno ovlivnit množství znečištění, které 
se dostává do ovzduší spalováním listí a dalších rostlinných 
materiálů. Jedná se o činnost, ke které by nemělo docházet 
právě v takovém období, jaké jsme v listopadu zažili (vyžaduje 
to městská vyhláška). Přesto bylo možné vidět spalování listí 
i v průběhu zhoršených rozptylových podmínek.

Nejhůře ovlivnitelnou skupinou zdrojů je vytápění domác-
ností. Tady již město udělalo svůj díl práce, když zajistilo 
plynofikaci obce. Využívání zemního plynu pro vytápění je na 
nás. Ideální by bylo, kdyby nám k tomu stát vytvořil lepší pod-
mínky, protože jedině využitím plynných paliv při vytápění lze 
dosáhnout přijatelné kvality ovzduší. Spalování pevných paliv 
vždy povede k poměrně vysokému znečišťování ovzduší, ať se 
jedná o spalování uhlí, dřeva nebo dokonce odpadu. Jedinou 
výjimkou je spalování v moderních kotlích na pevná paliva, ale 
i u těch je vliv na ovzduší daleko větší, než v případě plynných 
paliv. Zodpovědné instituce si uvědomují problém znečištění 
ovzduší způsobeného vytápěním domácností lokálními zdroji, 
a proto stát zintenzivnil hledání řešení. V návrhu nového záko-
na o ochraně ovzduší, který se v současné době projednává 
v Parlamentu ČR, je tak již obsažena regulace prodávaných 
nových kotlů pro vytápění a každý prodávaný kotel bude muset 
splnit stanovené ekologické parametry. Velmi intenzivně se ale 
diskutuje rovněž o zavedení regulace a kontroly již provozo-
vaných kotlů. Je škoda, že stát nedoprovází návrhy sankcí také 
efektivními pozitivními nástroji, tzn. vedle zvažované kont-
roly domácností nefunguje finanční podpora pro domácnosti. 
Dotační politika státu zaměřená na domácnosti působí více 
než rozpačitým dojmem. Podpora směřuje pouze na nové kotle 
a zateplení, ale v podobě, kdy není dostupná všem občanům. 
Navíc je zřejmé, že nejvíce by ovzduší pomohla podpora státu 
směřující do snížení nákladů obyvatel na vytápění při využívání 
plynných paliv.

Ing. Jiří Morávek,
spoluautor návrhu nového zákona o ochraně ovzduší

I V PROTIVÍNĚ SE NÁM HŮŘE DÝCHÁ
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POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

leden 2012

KINO JE VYBAVENO SYSTÉMEM DOLBY SR
neděle 1. ledna 
NEPROMÍTÁ SE

> > > > > > > > > > > RODINNÝ FILM < < < < < < < < < <
středa 4. ledna v 17 hodin
USA/NOVÝ ZÉLAND  Premiéra 
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Animovaná komedie. Příběh filmu, inspirovaného po celém světě 
oblíbenými příhodami comiscového hrdiny Tintina, sleduje osudy 
výjimečné zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného psího 
společníka Filuty. Společně narazí na model lodi, která v sobě ukrývá 
nebezpečné tajemství. 
Mládeži přístupný, dabováno, 107 minut, vstupné 75 Kč

neděle 8. ledna v 18 hodin
USA  Premiéra
DLUH

Drama. Každé tajemství za něco stojí. Každý dluh je třeba zaplatit, 
a pokud to neuděláte, nakonec vás to zničí. Vyjímečná herecká sestava 
(H. Mirren, T. Wilkinson, C. Hinds a další), působivý a chytrý thriller, 
ve kterém si podávají ruce minulost a současnost, pravda a lež a pocit 
viny je tu silnější než pud sebezáchovy.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 114 minut, vstupné 70 Kč

středa 11. ledna v 18 hodin
USA  Premiéra
MISTROVSKÝ PLÁN

Komedie. Obyčejní lidé. Neobyčejná loupež. Nejsou to žádní Danny-
ho parťáci, ale obyčejní zaměstnanci luxusního hotelu. Přesto dali 
dohromady plán loupeže, který by pro svou genialitu mohl vstoupit do 
učebnic zločinu. Hvězdné herecké obsazení – mimo jiné slavný Ben 
Stiller a Eddie Murphy. 
Mládeži od 12 let přístupný, 104 minut, vstupné 75 Kč

neděle 15. ledna v 18 hodin
USA  
INTIMNÍ PAST

Thriller/drama. Myslela si, že žije sama... Záhadné události ji však 
vedou k podezření, že v bytě není sama a brzy se její obavy stanou 

skutečností. S hrůzou zjistí, že zdánlivě okouzlující majitel bytu Max 
je jí nebezpečně posedlý... 
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 91 minut, vstupné 70 Kč

středa 18. ledna v 18 hodin
USA  Premiéra
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. ČÁST

Fantasy/romance/thriller. Věčností to teprve začíná. V první části 
závěrečného dílu strhující upíří romance se B. Swan (K. Stewart) 
a E. Cullen (R. Pattinson) po svatbě vydávají na líbánky do Ria de 
Janeira, kde se konečně, stranou všeho a všech, mohou naplno oddat 
své lásce. Jejich štěstí ale netrvá dlouho. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 111 minut, vstupné 80 Kč

neděle 22. ledna v 18 hodin
ČR  Premiéra
POUPATA

Drama. Tak trochu jiný vánoční příběh. Příběh Poupat vypráví o těžké 
zkoušce rodiny, žijící v kraji drsných pravidel. Postavy žijí velkými ideály 
v kontrastu s malostí svých činů. Rodina Jardy Hrdiny (Vl. Javorský) 
žije v zapadákově. Jeho koníčkem je lepení modelů ze sirek v láhvích, 
jeho slabostí závislost na výherních automatech... 
Mládeži od 12 let přístupný, 94 minut, vstupné 75 Kč

středa 25. ledna v 18 hodin
ČR  Premiéra
PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY

Komedie. Příběh začíná 44. narozeninami Eriky (I. Chýlková), která 
sice nedostane největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale 
pěkné přáníčko od své bývalé švagrové (Z. Bydžovská), trapný vzkaz 
v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela (B. Klepl), krém na vrásky 
od homosexuálního kamaráda Richarda (O. Sokol) a dárkový striptýz 
od své nevyzpytatelné matky (Z. Kronerová). 
Mládeži do 12 let nevhodný, 109 minut, vstupné 70 Kč

neděle 29. ledna v 18 hodin
USA Premiéra
DREAM HOUSE 

Thriller o rodině, která se nevědomky přestěhuje do domu, ve kterém 
došlo k několika brutálním vraždám. Záhy zjišťují, že si je vrah vyhlédl 
jako své další oběti. Někteří lidé tvrdí, že domy mají paměť. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 90 minut, vstupné 75Kč.

čtvrtek 12. ledna od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín
BARONKY 

Herecký koncert EVY HOLUBOVÉ a ZUZANY BYDŽOVSKÉ
vstupné 240 Kč

PŘELOŽENÉ PŘEDSTAVENÍ – VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI!

neděle 29. ledna od 15 hodin – Dům kultury Protivín
VELRYBA LÍZINKA 

aneb DOBRODRUŽSTVÍ V ČESKÝCH ŘEKÁCH
Pohádka v podání divadla „Krapet“

vstupné 45 Kč
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Kdy jste dospěl k poznání, že když má člověk šikovné ruce, 
povede se figurka k světu?

Věřte nevěřte, až když jsem přišel do důchodu. Teprve před 
jedenácti roky. Pocházím sice ze Šumavy, z malé vesničky 
Oseka nad husineckou pře-
hradou, kde je krásná příroda 
a plno lesů, ale kudličku jsem 
neměl v ruce ani jako kluk. 
Pamatuji si ovšem, jak jsem 
s obdivem sledoval nějakého 
pana Kašpárka, jak dovedně 
zhotovoval dřeváky. Směl 
jsem se mu dívat do ruky, jak 
je dlabal na „koze. “
Odkud se tedy vzal impuls 
udělat betlém?

Od vlastní rodiny. Postesk-
la si, že všude mají o Vánocích 
betlémy, jen my nemáme pod 
stromeček co postavit. Nemá-
me žádnou okrasu, která by 
zvýraznila sváteční pohodu 
– lásku, štěstí, bezpečí. Tak 
jsem si řekl, že to zkusím. 
První betlém ještě nebyl celý 
dřevěný. Koupil jsem krásné 
porcelánové figurky, ale poza-
dí, celou architekturu, prostě 
tu chýši, jsem vyřezal z mod-
řínu. Když jsem se dozvěděl, 
že ve Strakonicích pořádají 
soutěž o nejlepší betlém, 
zabalil jsem ho, poslal a vyšlo 
na mne třetí místo. Ani druhý 
betlém, za který jsem o rok 
později získal první místo 
v Prachaticích, nebyl ještě 
komplet dřevěný. Byl už ale 
pohyblivý. Na malé točně se 
točili daráčci, co přicházejí 
s dary, a klimbal zvonek.

Motiv betléma je daný. Svatá rodina, tři králové a nějaký 
shluk lidí kolem. Není tenhle neměnný úzus svazující? Dovoluje 
tvůrci, aby projevil fantazii?

Já myslím, že ano, pokud ji chce rozvinout. Například letos 
jsem udělal „Veselý betlém.“
Není tak svatý?

Figurky jsou veselé. Proto jsem i do popředí dal kvartet ves-
nických muzikantů. Basistu, harmonikáře, trumpetistu a hous-

listu. Když jsem je vyřezával a hledal nejvhodnější výrazy, aby 
se pasovaly k nástrojům, musel jsem dojít na půdu, abych se 
podíval, jak housle skutečně vypadají. To samé bylo s basou. 
Tu jsem našel v knížce.

Ještě jsem neviděl,  aby 
Panenka Maria měla na 
hlavě šátek jako nějaká ven-
kovská hospodyně.

To jsem si vzpomněl na 
maminku, která, co si pama-
tuji, chodila pořád v šátku. 
A Josefovi jsem dal do ruky 
lucernu. Zdálo se mi, že u jes-
liček by stál jen tak a nebude 
vědět, co s rukama. Tak aby si 
na celou událost posvítil.
Když vyřezáváte obličeje, 
dáváte jim podobu známé 
osobnosti, souseda, zajíma-
vého člověka?

Ani ne, protože v tom 
miniaturním provedení to ani 
dost dobře nejde. Na obličeji 
můžete všechno zkazit. Stačí 
víc říznout a už vám třeba šil-
há. Ale je pravda, že inspirací 
pro robustního harmonikáře 
byl můj dobrý známý. Zna-
menitý heligonkář s velkým 
pivním břichem.
Taky něco zkazíte? Ujede 
vám ruka?

Používám speciální dlátka 
a nožíky, které jsou pěkně 
ostré. Jednou jsem nějak 
moc přitlačil, že jsem musel 
k doktorovi. Na stehně, kam 
mi sjela ruka, jsem měl pět 
stehů. Ale abych kazil… ani 
ne, protože nechvátám. Raději 
dvakrát měřím, než říznu.

Na „Veselém betlému“ je i pumpa. Dokonce se s ní dá 
pohybovat.
Jen z ní téct voda…

To je taková starodávná pumpa s táhlem. Několik jsem jich 
viděl na návsi v Holašovicích, kde skoro pravidelně vystavuji. 
Tam jsem letos přivezl i „Veselý betlém“, který tam měl takový 
ohlas, že jeden zájemce jej chtěl mermomocí koupit. Zatím 
není na prodej.

BETLÉMY POVZNÁŠEJÍ MYSL A VYPRAHLÁ
Třebaže mnozí lidé nepřekročí práh kostela jak je rok dlouhý, přesto si o Vánocích nenechávají ujít návštěvu Božího domu. 
Přivábí je sem nestárnoucí připomínka dávného legendárního příběhu. Slavná biblická scéna ožije v podání souboru figurín, 
někdy dokonce v životní velikosti. Osoby se nemění: Svatá rodina, tři králové s doprovodem, pastýři, koledníci a ti, kteří 
se přicházejí poklonit narozenému Ježíškovi a přinášejí mu dary, které našli zrovna po ruce. Obvykle bývají provázeni 
dalšími postavami jako by ze života.
Ačkoliv křesťané považují za své nejvýznamnější svátky Velikonoce, narození děťátka Ježíška slavíme všichni nejradostněji. 
Jako když k nám do rodiny přibude nový človíček.
Co jen jímavé hudby, líbezných koled a zvyků provází Vánoce, z nichž ta prostá lidová poezie, pokud nejsou naše srdce 
okoralá a vyprahlá, stále voní rodinnou pohodou, blahem a radostí.
Ke sváteční atmosféře neodmyslitelně patří půvabné betlémy, ač zpodobení narození Ježíška nemusí být vždy jen starobylé 
a klasické. Betlemáři je zhotovují z nejrůznějších materiálů, často přírodních, jako je dřevo a hlína a vtiskují jim ryze české 
podoby. Před Štědrým dnem jesličky snesou z půdy, vybalí z krabic a rozloží pod stromeček. Některé betlémy vyžadovaly 
i přestavění nábytku, aby se vůbec vešly do světnice.
Jeden čas už se zdálo, že betlemářství u nás odzvání. Naštěstí se vyrojili pokračovatelé. Jen v jižních Čechách se teď bet-
lémy zabývá kolem sta tvůrců, v celé republice nejméně šestkrát tolik. Jsou mezi nimi profesionální výtvarníci i amatéři, 
ačkoliv rozdíl mezi nimi stírá dovednost jejich rukou a umělecká invence. K jihočeským betlemářům patří Jiří Janoušek 
(1940) z Vodňan, jehož jesličky jsme mohli obdivovat na výstavce vánočních zvyků, uspořádané u příležitosti rozsvícení 
vánočního stromu na Masarykově náměstí.
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Když začínáte nové dílo, čím začínáte?
Napřed udělám figurku nahrubo a potom 

se pustím do detailů, nejčastěji do obličeje.
Jaké volíte dřevo?

Zásadně lipové, protože na něm nejsou 
znát leta. Je měkce poddajné, krásně bílé 
a pěkně voní. Jinak pozadí, budovy, dělám 
z modřínu, střechy z borovice. Figury nebar-
vím, jen části architektury někdy namořím, 
ale nijak výrazně, jen pro zdůraznění něk-
terých částí.
Nemáte obavy z červotoče?

Některé části lakuji včelím voskem, 
takže by mu měli odolávat,
Zabrousil jste i do Orientu. Mezi mešity, 
minarety, palmy.

Byl jsem několikrát ve světě, leccos 
jsem viděl v Egyptě a musím se přiznat, že 
orientální stavby ve mně zanechaly hluboký 
dojem. Mám je prostě rád. A palmy, které 
jsem tam viděl, jsem se snažil napodobit 
v malém. Na rozdíl od některých betlemářů, 
jimž na palmách rostou listy z umělé hmoty, 
moje jsou jedině přírodní. Kmeny, listy, všechno.
Ale to musí být velice pracné.

Podívejte se. Já nejsem obchodníkem, i když samozřejmě 
také musím přihlížet k tomu, aby se mi vrátily alespoň náklady, 
které nejsou malé. Když chcete udělat něco pořádného, nesmíte 
koukat na čas. Někdy nemohu dospat, jak se těším, až zase vezmu 
dlátko do ruky. Třeba ráno už ve čtyři hodiny. Nejednou pracuji 
víc než osm hodin denně. Taky šestnáct, a když se do toho úplně 
zaberu, vydržel bych dělat čtyřiadvacet hodin.
Ale to je snad už vášeň, ne?

Asi ano. Já jsem měl kdysi plno koníčků, zejména sportov-
ních. Vzhledem k mé výšce jsem hrál hlavně volejbal. Jeden čas 
jsem jezdil závodně na kole. Avšak betlémy, to je úplně něco 
jiného. Nerad užívám silných slov, ale to je životní náplň.
Pořád však mi nejde do hlavy, že – s prominutím – na stará 
kolena se bývalý kantor propadl specifickému umění, jakým 
je řezbářství.

Co já si pamatuji, od nás z rodiny takové sklony nikdo neměl. 
Ale kdoví, jestli jsem nezdědil talent po nějakém šumavském 
pradědkovi a po mnoha letech se ve mně probudil. Geny prý 
můžou působit i ve dvacáté generaci...

SRDCE NAD ZAPRÁŠENÉ VŠEDNÍ DNY

Máte dílnu, kam se uchylujete, aby vás nikdo nerušil?
Někdy dělám v garáži, častěji, zvlášť při studenějším počasí, 

v pokoji, kde teď sedíme. Pod stůl si rozprostřu staré prostěra-
dlo, abych pak nemusel dlouho uklízet. Když skončím, vyklepu 
hoblinky a je zase čisto.
Vaše betlémy se vejdou akorát tak pod stromeček. Jak počet-
ný bývá celý ten váš ansámbl a jak vysoko jste jej nechal 
vyrůst?

Víte, že jsem to nikdy neměřil. Už to mám v oku. Asi tak dva-
náct centimetrů. A co se týká počtu...  třeba „Veselý betlém“ jich 
má patnáct. Početnější jsou také obtížnější na přepravu, máte-li 
je někde vystavovat. Dva betlémy jsem poslal do Ameriky a do 
Kanady, před Vánocemi jsem vypravoval jeden na Havaj. Můj 
syn se tam seznámil s nějakým Mexičanem a ten tedy bude trávit 
letošní Vánoce u českého betlému.
A jaký betlém budou mít pod stromečkem u Janoušků?

Ten nejobyčejnější, vůbec první, který se nejvíc líbí mojí 
manželce. Snesli jsme ho z půdy, oprášili a je nám u něho 
dobře.
Na Nový rok si lidé dávají různá předsevzetí. S jakými úmysly 
do něj vcházíte vy?

Pokud budu zdráv, protože v poslední době mě zlobily nějaké 
potíže, rád bych pokračoval. V hlavě nosím 
spoustu nápadů, taky dřevo mám připra-
vené. Rád bych udělal pravý staročeský 
betlém. Vybavuji si, jak dříve lidé chodili 
oblečení, jak vypadaly staré chalupy. Tak 
něco na ten způsob.
Vaše betlémy se liší od mnoha jiných, 
zvláště kostelních se strnulými tvářemi. Ty 
samozřejmě vycházejí z tradované legendy, 
ale až tak přísně se jí nedrží.

Proto jsem také vyřezal „Veselý betlém“ 
s muzikanty. Nehrají nějaké posmutnělé 
melodie, ale krásné české koledy. Vždyť 
některé znějí i do skoku. Nebo si vezměte 
Rybovu vánoční mši. To je přece nádherná 
muzika plná jasu, z níž sálá tolik radosti 
a lásky.
To máte pravdu. „Rybovka“ přímo hladí 
člověka po duši. podobně jako vaše bet-
lémy, které dýchají člověčinou a spolu 
s vánoční radostí nás vytrhují ze zapráše-
ných starostí všedních dnů. Jan Chmelík



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 12. stránka

                        

Straší vás krize? � Je tu pomoc

��������	
��
	! �
TOMCAT

               

����������	
���
                 

SECOND HAND
ANGLIE A SKOTSKO
LONDON • BIRMINGHAM • EDINBURGH

Podzimní a zimní dámské, 
������
�
������
��������

              

Bundy • kabáty • svetry • mikiny • fleece • 
��������	�
���������
�����	����������	�����
��	����	�������������������
������	������
�	��
• sport • kabelky • bytový textil • obuv • prádlo 

              

��������������	��
��������������vých 
 ����	����
�����!""��2 • velké p��	������•
�������#����
���� ���$���������
��������
prodejna textilu second hand v regionu

                

�������
��
!�"
�#$%��
� nám
%������������������������

               
                  

Písecká 264, Týn nad Vltavou
PO – PÁ 8:30 – 12, 12:30 – 16:30, SO 8:30 – 11:30
Tel. 777 333 161, WWW.LEVNAMODA.EU
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�Ani letos nečekaly děti v 1. Mateřské škole na Martina, až pošle sněhovou nadílku, 
a začaly do zimního kabátu oblékat školku samy. Všude se snášely papírové vločky. Cestu do 
tříd zpříjemňovaly dětem i rodičům dětské kresby, malby a dekorace s motivy zimy a Vánoc. 
Mikuláš nakonec nadělil i nezbedníkům a čertům zůstaly pytle prázdné. V prvních třídách 
se rodiče spolu s dětmi sešli na vánočních dílnách a zkusili připravit sváteční dekorace. Ve 
druhé a třetí třídě si děti pro rodiče nachystaly vánoční písně, koledy, básničky, pohádky 
a pozvaly je na své vánoční vystoupení. Přejeme všem lidem, aby se jim předvánoční čas 
podařilo prožít v radostném očekávání jako nám! Děti a zaměstnanci z MŠ

 Blíží se čas Vánoc, nejkrásnějších 
svátků v roce. Vánoční atmosféru si 
navozujeme samými příjemnými čin-
nostmi, malujeme, kreslíme si adventní 
a vánoční ozdoby, čertíky a Mikuláše, 
sněhuláky, vločky a řetězy.

MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY

Nacvičujeme na vánoční besídky 
pásmo básní, říkadel a zpíváme koledy. 
Touto cestou srdečně zveme rodiče 
a blízké našich dětí na tyto besídky, 
které se uskuteční 20. prosince – třídy 
Motýlek a Beruška a 21. prosince – třída 
Včelka.

V pondělí 5. prosince navštívil děti 
v mateřské škole Mikuláš se svou nadíl-
kou. Domů si děti odnesly sladkosti, ovo-
ce i nezapomenutelné zážitky. Mikuláši, 
čertům i andělům, kteří k nám zavítali ze 
ZŠ Protivín, děkujeme za spolupráci.

V roce 2011 podpořilo činnosti v naší 
2. Mateřské škole několik sponzorů, díky 
kterým jsme mohli uskutečnit několik 
výchovně-vzdělávacích akcí. Děkujeme 
touto cestou občanskému sdružení „Spo-
lečnost pro rozvoj Protivína“, zastoupe-
nému Ing. Jiřím Morávkem, které nám 
zajistilo ekologicky zaměřený výlet do 
„Výzkumného a hydrobiologického ústa-
vu rybářství ve Vodňanech“.

Dále děkujeme za sponzorský dar 
Ing. Jiřímu Morávkovi a jeho manželce 
Lucii, kteří věnovali naší MŠ potřeb-
né didaktické pomůcky, které budou 
nápomocny především při logopedické 
prevenci dětí s poruchou komunikace 
a vadami řeči.

V neposlední řadě velmi děkujeme 
společnosti BONDIOLI a PAVESI OM 
Protivín, zastoupené panem ředitelem 
Lanfrancem Gherardim za sponzorský 
dar, který bude použit na rozšíření vyba-
venosti našich tříd.

Nyní již zbývá jen popřát všem hezké 
Vánoce a nejen dětem hodně dárků pod 
stromečkem.  Kolektiv 2. MŠ

Jako každoročně byly perníčky, které si děti samy zdobily, sladké a voňavé díky 
medu od místních včelařů, kterým tímto za med děkujeme.
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Novinky
městské
knihovny

Nedovolím „Dnešku“, aby zničil a smazal mé „Včerejšky“ 
– vzpomínky na krásná a pohádková „Kdysi“. Nepustím do svého 
srdce shon, kterým se snaží každý výdělku chtivý obchodní řetězec 
vnutit nám představu o povinnosti nakupování dárků pro své okolí. 
A vy se, prosím, taky nedejte oklamat jejich falešnou upřímností, 
jak to s vámi myslí dobře. Každému, kdo se vám v době Vánoc 
snaží vnutit svůj výrobek jako nepostradatelný, jde vždy a pouze 
o sebe sama.

Spíš než na tlak zvenčí, soustřeďte se na sebe a své pocity. Své 
vzpomínky a touhy z dětství, protože tam jsme nechali to opravdo-
vé kouzlo všeho. Nejhezčím dárkem pod stromeček je vlastní klid, 
pohoda, zdraví, láska, smích, radost z blízkosti našich milovaných, 
vzpomínky na ty, kteří již nemohou fyzicky býti s námi, ale někde 
v nás ulpěli navždy jako pel na motýlích křídlech.

Zasněte se do chutí všech dobrot, které jste jídávali jako děti 
jen o Vánocích. Domácí vaječný koňak, který nám dětem maminky 
dělaly s minimem rumu, jen pro vůni… Ten žlutý mok z domácích 
vajec a českého cukru, kondenzovaného mléka… Vše z „Kdysi“ má 
neopakovatelnou chuť a sílu. Ze zahrádky sklizená jablka rdící se 
ještě z dob, kdy je po tvářích lechtaly sluneční paprsky. Ta jejich 
sladkost, vůně, ta šťáva, která se spustila po bradě, když jste se do 
nich zakousli.

Na stole mísy vlašských ořechů a buráků ve skořápce, mezi nimi 
ladně odpočívající oranžové pomeranče, mandarinky a již zmiňova-
ná jablíčka, žlutá, červená, vždy sebraná nebo sklizená na zahrádce, 
která byla u domu. Mezi jinými dobrotami lze vylovit také sušené 
fíky a datle – tak sladké, až bolely zuby při jejich konzumaci.

Někde tam pod vázou s nazdobenou větvičkou se žlutě usmíval 
trs banánů. Ananas tak vzácný, naprosto jiný než ananasový kom-
pot. Kokosový ořech a z něj do sklínky vylité kokosové mléko, pak 
vyškrabované bílé maso, tučné a lahodné.

Vůně vánočky s rozinkami a mandlemi. Vanilkové rohlíčky, prac-
ny, sněhové pusinky, linecká kolečka pomazaná domácí malinovou 
marmeládou. Černá omáčka ze švestek, ořechů a jiných dobrot.

Svíčky pokyvující svými plameny a navozující věčný klid a svá-
teční chvíli. Za okny byla sice tma, ale bylo zde tušit sousedovic 
Mikeše, jak si hraje s rybí duší. A před vámi již zavoněl řízek z kapra 
a lžíce zabořená do bramborového salátu vydala mlaskavý zvuk. 
Dostali jste od maminky rybí šupinku, abyste si ji dali do peněžen-

NOVÁ KNIHA 
PRO ČTENÁŘE OD 10 DO 110 LET
Široce pojatá publikace ilustrátorky 
Renáty Fučíkové HISTORIE EVROPY 
– obrazové putování po evropských ději-
nách – je právem označována jako Orbis 
pictus 21. století.

Jde o monumentální projekt nemající 
v české tvorbě pro děti a mládež obdoby. 
Knihu zajisté ocení i dospělí čtenáři, a nejen 
milovníci historie. Na své si přijdou i ti, kte-
rým většina historických publikací připadá 
příliš suchopárná, náročná a plná faktů. 
Obsahově je kniha zaměřena na zásadní 
historické události evropského kontinentu 
ve vzájemných souvislostech – doslova od 
kromaňonců po družice. Autorky splnily 
veliký cíl: vše podstatné předávají čtenářům 
přehlednou, srozumitelnou a především 

Dne 31. ledna od 15 hodin zveme 
na drátkování všechny šikovné holky 
a ženy, které se chtějí naučit vyrábět 
krásné šperky. – Cena 60 Kč. Odnesete 
si s sebou vlastní výrobek.

V lednu plánuje SKP–Pastelka 
také přednášku s následnou besedou 
s názvem Výchova láskou k lásce. 
Přednáší Marie Študentová, lektorka 
Školy lásky v rodině podle PhDr. Jiřiny 
Prekopové. – Vstupné 20 Kč. Datum 
a čas upřesníme. Sledujte letáky.

čtivou formou. Mnohého napadne, že obje-
vování historie je úžasné dobrodružství. 
Dějinné události jsou zde představeny 
jako živé příběhy. Chronologie je na každé 
stránce přehledně naznačena na časové ose, 
kresby postav s komiksovými bublinami 
vyplňuje text a na konci každého oddílu 
čeká čtenáře souhrn poznatků doplněný 
citátem, pověstí či drobnou zajímavostí. 
Díky barevným ilustracím ožívají plastické 
příběhy přímo před očima. Bez nadsázky 
lze konstatovat, že se podařilo vydat dílo 
pro celou rodinu.

Na knize s Renátou Fučíkovou spolupra-
covaly spisovatelka dětských knih Daniela 
Krolupperová a historička Václava Kofrán-
ková. A právě díky ženským autorkám 
kniha ukazuje i rodinný život, matky a děti. 
A pochopitelně nejen bitvy a panovníky, 
ale i filozofii, umělecká díla, náboženství. 
Každý přivítá, že u jmen v rejstříku je uve-
dena výslovnost.

Čtenářům toto netradiční pojetí knihy 
pomůže pochopit dějinný vývoj Evropy 
a díky stylu ilustrací a zajímavosti textu jde 
skutečně o „školu hrou.“

Školák, student i škole „odrostlý“ člověk 
se dozví mnohé o širším smyslu a významu 
evropských dějin a zbaví se tak zjednodu-

šeného pohledu na dějiny, který zůstal ve 
společnosti zakořeněn.

Vzhledem k vysokým finančním nákla-
dům na koupi knihy jsme nuceni při 
výpůjčce žádat o zálohu ve výši 800 Kč. 
Při poškození knihy bude čtenář povinen 
uhradit doplatek.

Věříme, že toto naše opatření pochopíte, 
jedná se přece o společný zájem nás všech 
– aby kniha co nejvíce a také co nejdéle 
sloužila všem našim čtenářům.

Městská knihovna Protivín

ky, té dětské, aby i tam vám přinesla nějakou tu korunku, třeba na 
zmrzlinu v létě.

Stromeček, ten u maminky, ozdobený skleněnými koulemi, třpy-
tivými řetězy a svíčkami, prskavkami. Stromeček, na kterém visely 
mléčné bonbony zabalené ve stříbrném pozlátku. A vy byste nejradši 
ty vyfoukané čokoládové figurky snědli najednou…

Kde jsou ty doby modrých krabic se sněhovými pusinkami, které 
chutnaly po vaječných bílcích a cukru.

Kde jsou ty doby, kdy Kinder vajíčko bylo pouze na vánočním 
trhu a hračka v něm byla krásná a vhodná ku hraní. O chuti té čoko-
lády nemluvím, ta byla taky tak vánoční, sváteční, vzácná, jiná…

Sníh. Bílá peřina, která zahalila celé okolí, ve které se tak těžko 
šlo a jejíž blýskání dráždilo oči, když mezi sněhovými mraky vyrazilo 
na kukandu sluníčko. Tehdy jsme ji měli po kolena a nebyla nám 
žádná zima. Tváře zarudlé od mrazu, ruce zkřehlé i v pletených 
rukavicích, u nosu malé kapičky spuštěné rýmy.

Z okapů visely rampouchy – mňam, ty se krásně cucaly.
Z holých korun stromů či z jehličnanů sypaly se dolů čepice 

blyštivého sněhu a žuchaly do sněhové duchny, která pokrývala 
celý les.

Zamrzlé hladiny rybníků a spousta dětí, které snesly z půd brusle 
a po celé vánoční prázdniny je nesundaly z nohou.

Sáně věčně vlečené na kopec, odkud sjížděly závratnou rychlostí. 
A hromada poztrácených rukavic, čepic a šál, tyto ztráty ale zazname-
naly až maminky, když se jejich ratolesti pěkně vyvenčené a vyvětrané 
vracely prokřehlé a přitom šťastné domů z celodenního klouzání 
a bruslení, bobování a sáňkování, z koulovaček a procházek.

Vánoce nebyly jenom o Štědrém večeru, Vánoce se skládaly 
z tolika dnů, hodin a minut, z tolika návštěv, úsměvů, podání rukou, 
ale také slz a smutku.

Tehdy se nám při pomyšlení na Vánoce rozšířily zorničky v očích, 
byly jsme plni očekávání…

 Vraťme se zpátky a pojďme si snít o Ježíšku, který v té mrazivé 
noci jen tak v košilce poletuje od stromečku ke stromečku a naděluje 
dětem dárky. Přestaňme se honit za zbytečnými nákupy hloupostí, za 
zbytečným uklízením a zbytečným předháněním se v pečení. Pojďme 
si udělat Vánoce takové, abychom na ně mohli příští rok vzpomínat 
stejně tak zasněně jako na Vánoce z dětství…

Lenka Landíková

Vůně červeného jablka

PLÁNOVANÉ AKCE PASTELKY
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Stejně jako minulý rok Středisko 
křesťanské pomoci – Pastelka uspořádalo 
pro rodiny s dětmi lampionový průvod. 
Původně jsme ho plánovali stejně jako 
loni ukončit vypouštěním létajících přá-
ní. Jenže věci se během roku změnily. 
Z důvodu bezpečnosti jsme museli létající 
přání vynechat. Mrzelo nás to, protože 
lampionový průvod potřebuje zajímavé 
ukončení. „Jak ho ale teď vymyslet?“ 
honilo se nám hlavou. Nakonec jsme se 
rozhodli, že dětem připravíme trasu, na 
níž budou děti hledat světýlka, najdou 
úkol, který splní a půjdou dál. Trasa ved-
la lesem, takže si děti skutečně užívaly 
světel, která vydávaly jejich lampionky. 
Samozřejmě to chtělo úplně na závěr 
nějakou milou, hezkou nebo překvapu-
jící tečku. Jenže jak jsme tak šli všichni 
v dlouhém štrůdlu, protože se nás sešla 
pěkná řádka, někteří se od nás na rozcestí 
odpojili. Byli již téměř u cíle, jenže si 
nedošli pro tu sladkou tečku, která pro 
ně byla připravená. Podobně vnímám 
i dobu předvánoční. Něco je pro nás při-
pravené, něco se nám nabízí, trpělivě, bez 
marketingového a reklamního nátlaku, na 
nás čeká.

Většina dospělých lidí se na Vánoce 
ani netěší. Poštovní schránky přetékají 
letáky již od října, v televizi nám nabízejí 
spoustu nápadů co nadělit pod strome-
ček. Advent pro mnohé, hlavně asi pro 
tu něžnější část, znamená spíš náročné 
období, které se pojí s nakupováním dár-
ků, pečením, uklízením… Výčet by mohl 
pokračovat ještě dlouho. Muži si připustí 
stres zpravidla až 23. prosince. Ó, jaké 
štěstí má jejich nervová soustava! Čeho 
všeho je ušetřena! Místo toho, abychom 
si užívali předvánoční atmosféru, trápíme 
se, jestli budeme mít dostatek finančních 
prostředků na to či ono, honíme se, aby 
bylo napečeno, uklizeno a aby to v našich 
domovech vonělo cukrovím, čistotou 

Kdo se v pátek 2. prosince vydal na pro-
cházku nočním Protivínem, možná zahlédl 
skupinku lidí s lucerničkami. Ano, byli jsme 
to my, skauti. Jako tradičně vycházíme první 
pátek v prosinci se zapálenou svíčkou na 
pochod mezi posvátnými lípami. Jedna je 
zasazena ve Švehlově parčíku a druhá v par-
ku u kapličky sv. Anny. Tuto cestu absol-
vujeme jako skauti, protože věříme v to, že 
skauting je a bude a nikdy už se nebudou 
opakovat roky minulé. Skauting si prošel 
strastiplnou cestou. Za minulých režimů 
byl třikrát zakázán. Plamínek v našich 
lucernách symbolizuje jeho život!

Za Skautské středisko Blanice Protivín 
Inka Zuzaňáková

Pionýrská skupina 
Protivín, 
děkuje za spolupráci 
všem subjektům, které 
podporovaly její činnost 
v uplynulém roce. 
Přeje příjemné prožití 
svátků Vánoc a nového 
roku 2012.

Problémy dnešní doby, vážnější pohledy 
na složitosti života (filmy Vojtěcha Morav-
ce–Vesnice roku, Jiřího Sládka–Pan Pozdě), 
ale i úsměvný, hravý pohled na život (filmy 
Boxík a Bulík, Léto).

V tomto duchu se nesly scénáře kratších 
i delších amatérských filmů nezávislých 
tvůrců i filmů studentů Soukromé vyšší 
odborné školy filmové Písek a Filmové 
akademie Miroslava Ondříčka Písek. Filmy 
lyricky laděné i s epickou linií. Psal se 19. 
listopad a v protivínském kulturním domě 
probíhal jubilejní již desátý Protivínský 
videofilm. Pořadatelé v čele s Václavem 
Lenemajerem dali festivalu do vínku motto: 
Život kolem nás – Ekologická doprava.

Filmy hrané známými pražskými herci, 
absolventské ze SVOŠF a Filmové akade-
mie, byly střídány animovanými plnými 
světla a barev. Diváci tak měli možnost 
obdivovat herectví Ondřeje Vetchého, 
Lenky Vlasákové, Václava Postráneckého, 
Jiřího Lábuse a dalších.

Z nezávislých tvůrců byly oceněny 
filmy: Železniční modely a skutečnosti od 
ing. Miroslava Vorla.

V železničním muzeu Lužná od Zdeňka 
Sojky, s vysokou sdělnou hodnotou, a film 
Krabičky Jana Čapka.

Je jen škoda, že více zájemců v tuto pod-
zimní sobotu nenašlo cestu do KD Protivín. 
Bylo zde co vidět! Pro děti i dospělé mající 
zájem o parní mašinky a železniční modely 
příjemně a užitečně strávená sobota. Ti, 
kteří nevěděli, již vědí! V profesním želez-
ničním slangu Papoušek, Mikádo, Némka 
jsou přece názvy parních lokomotiv!

Pořadatelé děkují sponzorům, bez 
jejichž pomoci by bylo těžké festival usku-
tečnit.

Poděkování patří Městu Protivín a Měst-
skému kulturnímu středisku Protivín, ZŠ 
Protivín, Zahradní restauraci Belveder, 
pekárně Klas Protivín, firmám Stihl Vladi-
mír Brůžek, Bespo Bečvář, stavební firmě 
Čajan a MB Foto M Bezděkovský Písek.

VEPI

Jubilejní 10. Protivínský videofilm

a jehličím. Vlastně to bereme jako něco, 
co k Vánocům patří. Ale má to opravdu 
takto být?

Hledání světla – tak zní titulek toho-
to článku, tak se jmenoval lampionový 
průvod. Světlo nám totiž bylo poslané, 
darované, abychom nemuseli chodit ve 
tmě, abychom se nemuseli bát a nežili již 
více v nejistotě. Je to dar, který můžeme 
přijmout nebo odmítnout. Rozhodnutí 
záleží na každém z nás a je svobodné. 
Vánoce by rozhodně neměly být o stresu, 
strachu, jestli budeme mít dost peněz, jest-
li stihneme všechno připravit… Vánoce 
jsou o pokoji, radosti a lásce. Pastelka 
vám všem tedy přeje, abyste si našli 
čas, zastavili se, našli pokoj, klid, radost 
a lásku. Narozeniny slaví ten, kdo toto 
všechno udílí. Nabízí to každému, kdo po 
smíření, lásce a pokoji touží. Nenechejte 
se strhnout davem, netrapte se reklamou 
a akcemi, které nabízí spousta řetězců 
a prodejců. Advent i Vánoce si prostě 
užívejte. Ten, kdo našel světlo, ať oslavuje 
s radostí a vděčností.

Pokojné a radostné Vánoce 
přeje M. Šálková

HLEDÁNÍ SVĚTLA

Světýlko života
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Tak zní název kampaně, která během 
září až listopadu probíhala po celé repub-
lice. Pořádá ji již několik let Síť mateř-
ských center. Pastelka se do ní rovněž 
zapojila – letos poprvé a nesla název Ve 
městě snadno, rychle, bezpečně? Mamin-
ky, které chodí do MC častěji, vytvořily 
dotazník, v rámci něhož je zajímalo, jak 
jsou rodiče spokojeni se sítí a stavem 
chodníků, čistotou města, s možností 
sportovního vyžití pro děti i úrovní dět-
ských hřišť. Neopomněly ani bezpečnost, 
takže je zajímalo, jak je to s přechody pro 
chodce. Letošní kampaň se zaměřovala na 
ekologii, proto jsme zjišťovali, zda lidé ve 
městě třídí odpady.

Rádi bychom se s výsledky poděli-
li. V některých oblastech budou určité 
výsledky povzbudivé, v jiných však niko-
liv. Zpět se nám ze 180 dotazníků dostalo 
63, což je 35%. Chceme tím říci, že jsme 
byli nemile překvapeni. Předpokládali 
jsme, že když se rodiče budou moci 
vyjádřit, co chtějí zlepšit, zdokonalit, 
udělat funkčním, tak si najdou chvíli času 
na zamyšlení. Protože to však byla naše 
první kampaň, věříme, že příště se bude 
chtít zúčastnit více rodin.

V rámci projektu vyšly 25. října tři 
skupiny maminek s kočárky. Nejhorší 
je úsek od technických služeb po cuk-
rárnu. To dopoledne jsme jich našli 
22 jen na těch pár metrech. Kočičí a psí 
bobky najdete jak na chodníku, tak na 
zatravněných místech. Na sídlišti rodiče 
nemohou vypustit dítě bez obav, že něco 
nevyšlápne, protože někteří majitelé psů 
si zvykli, že trávník je místo určené spíš 
pro jejich mazlíčky. „Mami, já bych těm 
lidem napráskal kožich, co si neuklízí 
po pejskách!“ pravil čtyřletý chlapec. 
Děkujeme všem zodpovědným, kteří po 
svých čtyřnohých přátelích poctivě uklízí. 
Ty ostatní prosíme, aby si s sebou nosili 
igelitové sáčky, kterých ostatně doma jistě 
mají několik, a bobky laskavě sbírali. Zde 
se hodí otevřít otázku odpadkových košů. 
Když už někdo vlastní psa, musí s igeli-
tem daleko? Někdy žel ano. “Náměstí je 
OK, ale mimo určitě chybí.“ Buď jsou 
daleko od sebe, nebo vůbec. S odpadko-
vými koši je spokojeno 14,7%, ale 26,22% 
by je přidalo hlavně v Mírové a Jiráskově 
ulici až k nádraží, směrem na Libochov 
a v okolí školek.

Čistota města nás vrací zpět k „psím 
dárečkům“. Když jsme byli ve městě 
odpoledne poté, co jsme ráno označili 
sprejem místa, kde zůstaly po venče-
ních, kolem 15. hodiny zbyla jen růžová 
posprejovaná kola bez obsahu. Kdo to 
asi uklidil? Že by se majitelé zastyděli? 
A tak rychle všichni najednou? Ba ne, 
nenechme se mýlit. To museli naběhnout 
páni z technických služeb a udržovat 
pořádek a čistotu místo nás. Zbývá jim 
potom dostatek času na to, aby uklidili 
i v odlehlých oblastech než je jen náměs-

Od 1. ledna 2012 se opět zvyšuje 
cena plynu i elektrické energie, 

i přesto můžete platit méně!
Podle Vašeho vyúčtování Vám spočítáme 

nejoptimálnějšího dodavatele 
plynu i elektrické energie.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ
Masarykovo náměstí 29, Protivín

Úřední hodiny: pondělí – čtvrtek 8 – 11 a 13 – 17 hodin
telefon: 777 615 202, 777 615 203

eimail: jine.finance@seznam.cz

tí? S čistotou města je spokojeno 41, 6% 
dotázaných, zatímco na hnědé hromádky 
poukazuje 74%. „Vždy je co zlepšovat. 
Nebýt pána s kolcem a lopatou, bylo by 
hůř. Je moc pracovitý.“ Z toho plyne, že 
zaměstnanci TS se snaží, ale potřebují 
pomoc a ohleduplnost nás všech. Je to 
přeci naše město, my všichni v něm 
žijeme. Na druhou stranu zarostlé a roz-
bité chodníky potřebují upravit, vyčistit 
a zprůchodnit.

Se spokojeností s bezpečností je to tak 
napůl. 36% respondentů by buď přidalo 
někam přechody a 29,5% považuje kostky 
za nebezpečné nebo přinejmenším opra-
vyhodné. Za nejnebezpečnější místo lidé 
považují přecházení u staré pošty. Jsou 
však další místa, kde stojí zato o přecho-
dech uvažovat.

Ocenění si zaslouží výsledky v oblas-
ti třídění odpadů. Již v minulém čísle 
Protivínských listů vyšel dlouhý článek 
ohledně nakládání s odpady. Jsme rádi, 
že většině není lhostejná otázka životního 
prostředí. „Děti to baví.“ Jsme rádi, že 
jsou děti do procesu třídění zapojovány. 
Chceme tedy povzbudit i další, aby se 
připojili a pečlivě třídili. Vždyť po nás 
nepřijde potopa. Máme děti, kterým kupu-
jeme drahé dárky, obklopujeme je vším 

možným, prokazujeme jim lásku. Přece 
nechceme, aby čistá příroda pro ně byla 
jen poučkou z učebnice a dívaly se na ni 
na DVD nebo televizi. Utrácíme za kredi-
ty do telefonu, za internet a podobné věci, 
které k životu nepotřebujeme, vozíme se 
v autech víc, než je nutné, ale zlobíme se, 
když jdeme platit poplatky za popelnice. 
Nechce se nám jít ke kontejneru, protože 
není přímo před naším domem. Nakonec 
nás rozčílí, když slyšíme, že se papír 
i plasty smíchají doopravdy, místo toho, 
aby se odvezly na určená místa pro další 
zpracování. „Kontejnery jsou daleko.“ 
„Míchají to všechno dohromady.“ Řekne-
me si, že to tedy nemá smysl. Někteří na 
to ovšem nedají, chtějí žít a dýchat čistý 
vzduch a třídí dál. „Třiďte odpad, má to 
smysl!“ se sem opravdu hodí. Zatím úplně 
třídí 73,9% dotázaných, 19,7% z velké 
části a jen 6,55% vůbec. Věříme, že pro-
cento těch, kdo třídí úplně, poroste.

S hřišti ve městě vládne všeobecně 
spokojenost, protože 42,6% dotázaných 
nemá výhrady. Těch, komu vadí ničený 
Hrádek a Zátah, je 22,9%. „Na Hrádku 
se mi nelíbí rozbitá zeď v „hradě“, kudy 
prochází obyvatelé a návštěvy z domu 
z náměstí. Také je tam větší nepořádek.“ 
Hřiště jsou koncipovaná podle věkových 
kategorií, takže s nejmenšími se chodí 
na fotbalové hřiště, ostatní jsou pro starší 
děti.

Se všemi nápady na zlepšení půjde 
zástupce Pastelky na radu města nebo 
zastupitelstvo a přednese návrhy na změ-
nu, bude diskutovat o možných změnách 
a hledat cesty ke zlepšení v oblastech, kde 
to bude možné.

Děkujeme všem, kteří se pustili do 
vyplňování dotazníku. Konkrétní for-
mulace jsou pro nás vodítkem, s čím jít 
na radu města. Velké poděkování patří 
maminkám, jež se věnovaly vytvoření 
dotazníku a vyšly do ulic města, aby 
mapovaly situaci po pejskařích a na dět-
ských hřištích.

Za celý tým Miluše Šálková

MĚSTO PRO DĚTI
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Dne 25. listopadu 2011 přivítal 
pan starosta Jaromír Hlaváč 
v obřadní síni Městského úřadu 
Protivín další nové občánky 
našeho města
Zleva: Lenka a Roman Foučkovi 
s dcerou Hanou, Zuzana Třeš-
tíková s dcerou Adélou, Renáta 
Mouchová se synem Dominikem, 
Pavlína Menglerová se synem Ja-
nem, Jaroslava Tlapová s dcerou 
Eliškou

Zleva – dolní řada: Anna Kram-
plová s dcerou Kristýnou, Jitka 
Blumová s dcerou Barborou, Mar-
tina Nedbalová se synem Matějem, 
Pavla Danielová s dcerou Adélou
–horní řada: Veronika Kolihová se 
synem Martinem, Kateřina Hlinko-
vá se synem Janem, Eva Dvořáko-
vá s dcerou Kateřinou

Foto J. Mošovská

sobota 24. 12.
ŠTĚDRÝ DEN 
– Vigilie Narození Páně
Krč, kostel sv. Václava 
 od 20 hodin
Protivín, kostel sv. Alžběty 
 od 21.30 hodin
 (půlnoční bohoslužba)

neděle 25. 12.
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ 
– Narození Páně
Myšenec, kostel sv. Havla 
 od 8 hodin
Protivín, kostel sv. Alžběty 
 od 9.30 hodin
Heřmaň, kostel sv. Jiljí 
 od 11 hodin

sobota 31. 12.
SVÁTEK SV. SILVESTRA
Heřmaň, kostel sv. Jiljí 
 od 14 hodin

neděle 1. 1. 2012
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA 
– Slavnost Matky Boží Panny 
Marie
Myšenec, kostel sv. Havla 
 od 8 hodin
Protivín, kostel sv. Alžběty 
 od 9.30 hodin
Krč, kostel sv. Václava 
 od 11 hodin

Bohoslužby o Vánocích:
24. 12. 2011 od 22 hodin 
 – Půlnoční bohoslužba

25. 12. 2011 od 9 hodin
 – Vánoční bohoslužba

31. 12. 2011 od 17 hodin
 – Silvestrovský večer

1. 1. 2012 od 9 hodin 
 – nedělní bohoslužba

Srdečně Vás zveme
Mgr. Josef Červeňák, farář ECM

▲ ▲ ▲

▲  ▲  ▲

VÁNOČNÍ 
A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROTIVÍN

EVANGELICKÁ CÍRKEV 
METODISTICKÁ

 V PROTIVÍNĚ, MÍROVÁ 171/39
Pravidelné nedělní bohoslužby 

v neděli od 9 hodin.

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ V MYŠENCI
Dne 19. listopadu uspořádal SDH 

a osadní výbor v Myšenci již po třetí setkání 
důchodců. Zajistili pro seniory občerstvení 
a také kulturní program. Příjemnou atmo-
sféru dokreslili bratři Novákové, kteří nám 
zahráli k tanci a poslechu.

Ten, kdo nemohl tančit, tak si jistě rád 
zazpíval. Škoda jen, že se nás nesetkalo 
více.

Za příjemné odpoledne pořadatelům 
děkují senioři z Myšence.

UPOZORNĚNÍ PRO DOPISOVATELE
Uzávěrka lednového vydání Protivínských 
listů je v pátek 6. ledna 2012. Termín vydání 
23. ledna 2012. 
Víte, že PROTIVÍNSKÉ LISTY pro 
Vás vydává Městské kulturní středisko 
nepřetržitě dvacet let? 
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 13. 11. syn Max
 Lence Kropáčkové 
 z Myšence
❀ 26. 11. dcera Liliana Hečková
 Monice Vokaté z Milenovic

Ve čtvrtek 8. prosince se v odpoledních hodinách v klubovně Domu zvláštního 
určení na v Protivíně sešli k vánočnímu posezení osamělí senioři.
Program s pásmem vánočních koled a říkadel připravily s dětmi z 2. Mateřské 
školy Protivín učitelek Ivany Kašové a Lucie Morávkové. Pěvecký sbor protivínské 
základní školy pod vedením učitelky Lenky Přástové 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.

● poskytuje terénní pečovatelskou službu v Protivíně a okolních obcích 
– pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při osobní hygieně, 
pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, zajišťuje dohled nad uživate-
lem, nákupy, dovoz uživatele k lékaři, na úřady atd.

● sociální poradenství – jednání s úřady státní správy
● pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí – posezení 

s harmonikou, beseda s psychologem

Kontakt:
PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, Mírová 146, Protivín, PSČ 398 11 
 telefon: 382 252 700 Mobil: 776 144 696
 IČO: 26641313
 e-mail: sedmikraska.protivin@seznam.cz
 www.sedmikraskaprotivin.cz

VZPOMÍNKA

dne 24. prosince 
uplyne rok 
od úmrtí
paní 
Antonie Neškodné 
z Krče.
Nemine den, 
kdy bychom na Tebe 
maminko a babičko nevzpomněli.

dcera Bohumila, syn Jaroslav
vnoučata Pavel, Lenka, 

Veronika a Jaroslav

 Komunitní Nadace Blanicko–
Otavská podpořila v letošním 
roce projekt Galerie HORIZONT, 
který bezprostředně navazuje 
na Sociálně terapeutické díl-
ny. Základní ideou a obsahem 
projektu bylo využití výsledků 
práce našich klientů z výtvarného 
atelieru a keramické dílny k pre-
zentaci práce lidí s mentálním, 
psychickým a kombinovaným 
postižením. Všechny vytčené cíle 
projektu byly úspěšně naplněny. 
Jak integrace lidí se zdravotním 
postižením do společnosti, tak 
i jejich motivace k plnohodnot-
nému životu. Podle ohlasů náv-
štěvníků se nám daří i kladně 
ovlivňovat postoje většinové 
společnosti vůči postiženým.

Děkujeme Nadaci KONABO 
za finanční podporu. Zároveň 
děkujeme i Městu Protivín 
a dalším drobným dárcům 
z našeho okolí.

Hezké Vánoce 
a nový rok v pohodě.
za HORIZONT, o. s. 

Jindřiška Trtková

ZEMŘELI
✝   21. 11. František Havel
 88 let, Protivín

✝   6. 12. Jaroslav Šimek
 68 let, Krč

JSTE VE VĚKU, KDY UŽ NESTAČÍTE NA VŠECHNO SAMI?
OCITLI JSTE SE V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

A POTŘEBUJETE POMOC?

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 18. stránka

● Koupím funkční gramofon. 
Nabídněte tel. 724 257 287

● Prodám Citroen ZX combi 
nerez karoserie rok 1995. 

 Dohoda, tel. 602 531 778

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Poslední úterý v listopadu mezi nás 
zavítal kamarád – cyklista pan František 
Šesták z Blatné. Přijel, aby protivínským 
milovníkům cyklistiky přiblížil své puto-
vání na kole po Evropě. Zasedací místnost 
hasičské zbrojnice téměř zaplnili kluci 
z Cyklozastávky, děvčata z Cykloklubu 
Rafanda a další přátelé cyklisté včetně 
hlavního iniciátora tohoto setkání pana 
Jiřího Plívy.

František si pro nás připravil povídání 
o jízdě po hranicích železné opony. Na tuto 
se vydal spolu s kamarádem Fandou Hejt-
mánkem před dvěma roky. Svoji pouť začali 
na severu Německa, v Lübecku. Původně 
chtěli jet po cestě, která tvořila spolu s drá-
ty hranici. To bylo příjemné na začátku, 
když vyrazili od moře do vnitrozemí. Jeli 
krásnou přírodou kolem řeky v rovinatém 
terénu, kde bylo stále na co koukat. Jakmi-
le je hraniční cyklostezka zavedla do lesů 
Durynska, zjistili, že nikam nevidí. Zvolili 
tedy jízdu po cyklostezkách, které vedly 
městečky a dědinami poblíž bývalé hranice. 
Setkávali se s příjemnými lidmi a obdivovali 
krásu hrázděných domů, pro tuto krajinu 
typických.

S naší republikou se střetli poblíž Aše, 
na bývalém Trojmezí (DDR, BDR a ČSSR). 
Navštívili Cheb a Františkovy Lázně. Že by 
chtěli v lázních načerpat nové síly? Pokračo-
vali Českým lesem a Šumavou, střídavě na 
naší a německé straně, až dorazili do Nové-
ho Údolí. Tady zachytili na fotografiích 
konec železnice, která kdysi spojovala naši 
republiku se sousedním Bavorskem. Poté se 
ještě projeli kolem Vltavy a svoje putování 
na několik dní přerušili. Pokračování zaháji-
li v Nových Hradech. Po prohlídce města se 
vydali po pěkné cyklostezce kopírující hra-
nici s Rakouskem až k nejsevernějšímu bodu 
rakouské hranice, a sice na Peršlák. Tento 
hotýlek v lese se nachází u Nové Bystřice. 
To už se pohybovali v České Kanadě, kde 

je zaujala keramická dílna v Maříži a hlavně 
malebné městečko Slavonice. Jeho krásně 
malované domy na náměstí už překvapily 
nejednoho turistu. Odtud je už kola zavedla 
k řece Dyji. Kolem ní projeli Jižní Moravu 
až k soutoku s řekou Moravou. Cestou se 
zastavili ve Vranově nad Dyjí, v Mikulově, 
Valticích a Břeclavi. Samozřejmě, že nevy-
nechali návštěvu vinného sklípku, vždyť 
v tomto kraji jsou jich stovky.

Železná opona končila v tehdejším Čes-
koslovensku v Bratislavě. Tak oba mládenci 
doputovali do tohoto města na Dunaji. Ces-
tou se zastavili u hradu Děvín nad soutokem 

Moravy s Dunajem. Z Bratislavy zamířili na 
jih po rakousko-maďarské hranici až do Slo-
vinska. Zavítali do města Maribor a krásnou 
přírodou se pomalu blížili k vysněnému cíli 
– do Terstu. Tento přístav sice leží v Itálii, 
ale je hraničním městem se Slovinskem. Po 
prohlídce města museli oba cestovatelé ještě 
dojet do slovinského Umagu, odkud měli 
zajištěný odvoz autobusem domů.

Kamarád František Šesták nás velmi 
zaujal svým vyprávěním, které bylo dopl-
něno velkým množstvím fotografií. Tyto mu 
pomohl promítat na zeď pan Mgr. Martin 
Johanna. Myslím si, že všichni přátelé 
cyklistiky odcházeli plni dojmů z poutavého 
vyprávění. Kdo nechvátal domů, mohl ještě 
posedět u malého pohoštění, které jsme pro 
milého hosta a jeho manželku připravily. 
Každá z nás něco připravila, takže byl téměř 
plný stůl. František došel pro harmoniku 
a všichni dohromady jsme si zazpívali. 
Řekla bych, že to byla super tečka za letoš-
ní protivínskou cyklosezónou. Do té příští 
přeji všem příznivcům cyklistiky hodně, ve 
zdraví najetých kilometrů.

Krásné a pohodové Vánoce a v novém 
roce 2012 hodně pevného zdraví všem 
čtenářům Protivínských listů přejí děv-
čata z Cykloklubu Rafanda!

 Jana Kalusová

Podzimní beseda s Františkem Šestákem
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Vestibul kina v Protivíně zaplnilo v pátek 2. prosince na čtyřicet předem nahláše-
ných dětí, které přišly se svými rodiči a staršími sourozenci na Mikulášskou nadílku. 
Tu pro ně přichystal Klub žen ve spolupráci s kulturním střediskem.
Po chvilce čekání přišel Mikuláš v doprovodu anděla a nesli s sebou veliký koš 
s balíčky dobrot. Pro odlehčení atmosféry se nejdřív Mikuláš zeptal dětí, zda znají 
nějakou básničku nebo písničku, kterou by mu přednesly nebo zazpívaly. Statečných 
hrdinů se našlo mnoho, přece jen když nepřišel čert.. . Potom začal anděl předčítat 
z KNIHY HŘÍCHŮ jména dětí a s nimi i prohřešky a dobré vlastnosti, které se za celý 
rok u každého dítka „nashromáždily“. Někteří předstupovali před Mikuláše s obavami, 
ukápla i slzička, ale nakonec všichni slíbili, že se polepší, přednesly básničku nebo 
zazpívali písničku a jako odměnu dostali sladkou nadílku. Ale protože trochu polevila 
kázeň, dostavil se nakonec i čert a některé „hříšníky“ maličko usměrnil, do pekla si 
však opět nikoho neodnesl..
Snad se páteční podvečer líbil nejen dětem, ale i všem přítomným dospělým. Podě-
kování patří i MěKS Protivín, které nám poskytlo na tuto akci své prostory.

Foto M. Jirášková, text J. Kubecová

Pastelka uspořádala i letos pro své 
členy s rodinami oblíbenou mikulášskou 
besídku s nadílkou. Kolem 17. hodiny 
jsme se sešli v cukrárně, objednali si 
něco slaďoučkého do žaludku a čekali. 
Na koho? To je všem jasné – přeci na 
Mikuláše s andělem. Děti se na ně moc 
těšily, protože loni jim mnozí z nich slí-
bily, že se v některých věcech zlepší. 
Mikuláš s andělem byli vyhlíženi i očeká-
váni. V cukrárně to ztichlo, když Mikuláš 
zaťukal na okno. Když potom vstoupili 
do cukrárny, někteří se příliš nehrnuli 
do říkání básniček. Došlo jim totiž, že 
možná ty sliby nejsou tak úplně splněné. 
Jenže Mikuláš s andělem byli jako vždy 
moc hodní. Nakonec se všichni odhodlali 
k nějaké básničce nebo písničce, někteří 
i dvakrát. Holčičky i kluci dostali balíčky, 
slíbili, že se polepší. Někdo dokonce 
odevzdal dudlík, někdo řekl, že už bude 
chodit na nočník, mnozí si budou uklízet 
nebo se přestanou vztekat. Příští rok si 
to přijde zřejmě zase zkontrolovat. Rodi-
čům přejeme, aby dokázali své ratolesti 
správně motivovat, protože i bez čertů 
a strašení se dá přimět děti k tomu, aby 
spolupracovaly. Děkujeme paní Hlaváčo-
vé za poskytnutý krásný a útulný prostor 
pro tuto milou akci. Těšíme se zase na 
příští rok. M. Š.

Mnohdy s námi žijí zvířecí přátelé. A je to 
vůbec jedno, zda-li je to pes, kočka či křeček. 
Dělají nám radost a to hlavně ve všedních dnech 
našeho života. Jejich jména potom ještě dlouho 
nosíme v našich srdcích i po jejich odchodu 
na věčnost. Po odchodu do jejich nebe! Ano! 

MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY

Síla vánoční myšlenky
Proč by jen lidé měli mít své nebe, proč ne i zví-
řátka? Někteří bezcitní a hloupí lidé, když zvíře 
zemře, hodí ho obrazně za plot a zvířecí duše 
pak smutně, pustě bloudí světem. Lidé vbrzku 
zapomenou na své kamarády. – Ne tak u nás. 
Nemusím jistě sdělovat jména našich morčat, 
která mají své křížky v lesích na východní 
straně města za řekou. Na Štědrý večer tam 
vždy svítí u nich a malé skalky svíčka. Ne, není 
to nic pohanského vzpomenout si na zvířecí 
kamarády, jejichž dušičky ten večer cupitají 
vysoko ve chvojí stromů. Mnoho let sem chodím 
štědrovečerní pochůzkou i se svojí dcerkou. 
Tento večer vždy nabízí v šeru smrákání to, co 
si představujeme. Rok co rok zapalujeme svíci 
vzpomínek. – Bohužel jeden rok jsem pro nemoc 
ku křížkům do lesů Rabině nemohl. Mrzelo nás, 
že ten večer nebude svítit světélko vzpomínky. 
Na Štědrý večer padala do ulic mlha a já v myš-
lenkách šel po špičkách tichých vzpomínek 
lesní pěšinou ku křížkům. Doslova! Na dálku 
jsem zapálil svíčku u křížků v lesích u starého 
menhiru. Pootevřeným oknem jsem slyšel var-
hany z blízkého kostela. Pěkný okamžik vánoční 
noci. – Ten večer lesy nad řekou procházel můj 
kamarád. Podle jeho slov byl les temný až do 
okamžiku, když u křížku ve tmách poskočil pla-
mínek, lampička svíčky. Chtěl jsem vysvětlovat, 
že tento večer jsem… Jen pokýval hlavou a řekl, 
že je pěkné nezapomínat. Mlčel jsem, těžké bylo 
něco vysvětlovat. Je možné, aby myšlenka zapá-
lila vánoční vzpomínkovou lucerničku u křížků? 
Možná! Vím, že je moc dobře, že existují ještě 
na tomto světě tajemství, která sám člověk 
neumí odhalit. Velice dobře. – Sládek Petr–



TJ Platan Protivín – SK Tábor C 
8:7 (1:2, 2:3, 5:2)
střely: 39:36, vyloučení: 10:9, 
využití přesilovek: 6:3, oslabení: 0:0

Divokou přestřelku se šťastným koncem 
pro domácí viděli diváci v Protivíně, kam 
přijelo táborské céčko. Zápas začal ve sviž-
ném tempu, ale hned od začátku se rozhodčí 
dopouštějí chyb. Bylo vidět, že hosté si při-
jeli pro body a od šesté minuty začali dávat 
i branky, bohužel pro nás. My jsme se však 
nevzdali. Na začátku poslední třetiny se pro 
nás zdál zápas ztracený, ale kupodivu jsme 
zabrali i díky přesilovkám. Tábor závěr zápasu 
nezvládl a čtyři minuty před koncem prohrával 
o dvě branky. Jedenáct vteřin před koncem 
po vhazování snižuje na rozdíl jediné branky, 
ale to je vše. Platan vítězství uhájil a získal 
tři cenné body, komentoval utkání trenér 
domácích Miloslav Pexídr. Táborští popisovali 
průběh utkání na svém webu: Céčko přijelo do 
Protivína s jasným cílem zvítězit a tomu měli 
napomoci i tři béčkové posily Karel Křepelka, 
Jan Pospíchal a Patrik Zayml. Posledně jmeno-
vaný zaznamenal v zápase tři branky, ale ani to 
k vítězství nepomohlo. V šesté minutě nená-
padná střela Umlaufa prošla Pavlíkovi mezi 
betony a hosté vedli. V deváté minutě Zayml 
využil přesilovku přesnou střelou do pravého 
horního rohu. Ve dvanácté minutě putovali na 
trestnou lavici Zayml s Křepelkou a hosté se 
museli bránit ve třech. Už to vypadlo, že se 
ubrání, ale špatné vyhození Horvátha zachytil 
Bican a jeho střelu dorazil Adamec. Hostům 
se podařil nástup do druhé třetiny a po dvou 
minutách Jahn doklepl míček do prázdné 
branky. V polovině zápasu přišlo vyloučení 
Křepelky za držení a Protivín opět trestal po 
nedůrazu před brankou. Hosté nalezli odpo-
věď po vyšachování dvojicí Dřevo – Horváth, 
který zvýšil na čtyři dva. Po samostatné akci 
domácí Platan opět snížil Klasem, který pro-
střelil Šikýře mezi betony. Zayml opět využil 
přesilovku přesnou střelou do pravého horního 
rohu a hosté odcházeli do šaten s dvoubran-
kovým náskokem. Na třetí třetinu by hosté 
nejraději zapomněli. Nejprve sice Pejša střelou 
od modré využil přesilovku, ale poté chodili 
na trestnou lavici jen hosté a Protivín trestal. 
Za osm sekund to bylo čtyři šest po brance 
Holzepla a v pětatřicáté minutě Steinocher 
opět v přesilovce dal na pět šest. Ve třicáté 
osmé minutě byl hostům vyloučen Zayml na 
dvě plus dvě minuty za podražení a sekání. 
Následně Horváth vyloučen za vysokou hůl 
a domácí dvojnásobnou přesilovku dvakrát 
využili a předali vedení Protivínu. Kalich 
hořkosti vypili hosté ještě v oslabení čtyři 

proti pěti, když střelu Klomfara tečoval Šlégr 
za vlastního brankáře. Zdecimovaný Tábor 
odpadl a Zayml deset sekund před koncem 
snížil na konečných sedm osm.

TJ Platan Protivín – HBC Vikings České 
Budějovice 2:7 (0:2, 1:3, 1:2)
střely: 23:31, vyloučení: 11:5, 
využití přesilovek: 1:4, oslabení: 1:0

Vikingové potvrdili svou formu a z Proti-
vína vezou vysokou výhru, čímž protáhli svou 
vítěznou sérii již na pět utkání. Hosté domácí 
Platan od začátku přehrávali a dostávali ho 
pod tlak. Také díky využitým přesilovým hrám 
vedli Vikingové ani ne v polovině zápasu již 
5:0. Poté však trochu polevili a výsledkem 
toho byly dvě branky v jejich síti, které pad-
ly v rozmezí tří minut. Hosté však nechtěli 
ponechat nic náhodě a ve třetím dějství přidal 
další dvě branky, které definitivně rozhodly 
o jejich vítězství. Vikingové si přijeli pro 
body, což dokládají jejich předchozí výsledky. 
A od začátku to také plnili. Byli aktivnější, 
rychlejší a techničtější než Platan a dostali se 
do vedení až na pět nula. My jsme dopláceli 
na svou nedisciplinovanost. Po úniku koriguje 
Steinocher na pět jedna a následně Adamec, 
ale to je ze strany domácích vše. Potřebovali 
jsme bodovat pro udržení kontaktu se středem 
tabulky, což se nepovedlo. Snad příště, i když 
nás čekají silní soupeři, doufá v lepší zítřky 
trenér Protivína Miloslav Pexídr. Lukáš Štěpá-
nek si pochvaloval výkon svého mužstva: Do 
Protivína jsme jeli v dost okleštěné sestavě, ale 
i tak jsme to zvládli na jedničku. Hráli jsme 
přesně tak, jak jsme chtěli, i když by se tam 
pár chybiček jistě našlo. O vítězství rozhodla 
naše disciplinovanost, nasazení, bojovnost 
a produktivita a to zejména v přesilovkách. 
Jsem rád, že se opět gólově prosadili i hráči, 
kterým to tam letos zatím nepadalo. To je 
může jedině nakopnout i do dalších zápasů. 
Teď nás čeká Vltava, na kterou se všichni těší-
me a které máme co vracet! Úspěchem budou 
pouze a jenom tři body, vyhlíží již k dalšímu 
utkání kapitán Vikingů.

SK HC Rosa České Budějovice – TJ Platan 
Protivín 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
střely: 35:11, vyloučení: 3:1, 
využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0

Rosa byla v utkání favoritem, předpo-
klady ale nepotvrdila a všechny tři body si 
odváží hosté. O vítězství Platanu rozhodnul 
pět minut před koncem utkání Vokatý. Trenér 
vítězného mužstva Miloslav Pexídr chválil za 
výkon celé mužstvo: Pro nás začalo utkání 
po dlouhé době šťastně, když se Venclovi 

podařilo hned v první minutě skórovat. Poté 
ale Rosa během dvou minut zápas otočila 
a tlačila. Přesto se nám z ojedinělého útoku 
podařilo vyrovnat. Rosa i v druhé třetině 
měla převahu, ale Platan svou bojovností 
odolal a třetina skončila bez branek. Třetí 
třetina přinesla opět nápor domácích, kteří 
chtěli strhnout vedení na svou stranu, ale 
pět minut před koncem utekl Vokatý po levé 
straně a nedal Drncovi šanci. Strachovali 
jsme se o vítězství a díky Kovaříkovi, který 
zachytal fantasticky celý zápas, vezeme tři 
body i přesto, že jsme měli značně poslepova-
nou sestavu díky četným zraněním. Klukům 
díky za výborný bojovný výkon. Obě branky 
domácích zaznamenal Vít Major, který se 
k utkání vyjádřil následovně: Do zápasu 
jsme nastoupili s tím, že si musíme dávat 
pozor v obraně, ale bohužel hned ve druhém 
střídání jsme dostali gol naší zbytečnou chy-
bou. Poté jsme vzali zápas do svých rukou 
a hrálo se převážně na straně soupeře, ale 
ani tolik střel, co jsme vyslali na soupeřovu 
branku, nám nestačilo a dopadlo to tak, jak to 
dopadlo. Nedá se svítit, musíme uhrát body 
v jiných zápasech.

TJ Platan Protivín – SK Palestine Thumbs 
5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
střely: 35:25, vyloučení: 3:3, 
využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0

Mužstvo Palestiny přicestovalo ke svému 
zápasu pouze se sedmi hráči do pole, což 
se také na jeho výkonu projevilo. Domácí 
měli raketový nástup a po první třetině bylo 
prakticky rozhodnuto, když na časomíře sví-
tilo skóre 3:0. Do Protivína nás přijelo zase 
pouze osm včetně mě a bylo to znát. Protivín 
na nás vlítnul a po první třetině to vypadalo 
na debakl. Soupeř podal kvalitní výkon. Mys-
lím si však, že kdyby se dostavili na zápas 
i ostatní naši hráči, zápas by se vyvíjel jinak. 
My jsme postupem času logicky nestíhali 
a naštěstí to dopadlo pouze 5:1, komentoval 
utkání brankář poražených Miroslav Jurák. 
Domácí trenér Miloslav Pexídr ocenil výkon 
hostující sedmičky statečných: Zápas začal 
ve svižném tempu a pro nás opět dobře, když 
jsme šli do vedení ve druhé minutě. Hosté ale 
přijeli ve velice okleštěné sestavě. Přesto i oni 
měli několik šancí, ale my jsme zvýšili na dva 
nula a do konce třetiny jsme přidali ještě jeden 
gól, což rozhodlo o vítězi. Hosté ale nesložili 
zbraně a snažili se o atak naší branky, což se 
jim také v sedmnácté minutě podařilo Šebes-
tou. My jsme vzápětí Pavlíčkem opět zvýšili 
na rozdíl tří branek a výsledek pečetil Strop-
nický blafákem. Měli jsme více šancí, ale ty 
se nepodařilo proměnit. Překvapili mě hosté, 
kteří ukázali, že i s malým počtem hráčů se 
dá hrát solidní a technický hokejbal. Ale síly 
na konci již chybí.

PROTIVÍNSKÝ HOKEJBAL

TABULKA SOUTĚŽE – 2. OHbL JIH – po podzimní části
 Poř. Název týmu Z V VP R P Skóre B
 1.  SK Pedagog České Budějovice B 12 9 0 0 3 52:31 27
 2.  SK HC Rosa České Budějovice 12 8 1 0 3 42:26 26
 3.  HBC Vikings České Budějovice 12 8 0 0 4 53:46 24
 4.  SK Palestine Thumbs 12 8 0 0 4 37:31 24
 5.  TJ Vltava Deviants České Budějovice 12 7 0 1 4 51:37 22
 6.  SK Beer Stars Pluhův Žďár 12 5 1 0 6 44:39 17
 7.  TJ Platan Protivín 12 5 1 0 6 48:46 17
 8.  SK Tábor C 12 4 0 1 7 41:55 13
 9.  HC Dranreb Nová Včelnice 12 2 0 0 10 26:56 6
 10.  HbK Termiti Velešín 12 1 0 1 10 25:52 4
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.
„Žádání je počátek dostávání. Ujistěte se, že … tajenka (1., 2., 3. díl). Vemte si aspoň kbelík, aby se vám děcka nesmá-
la.“ (Jim Rohn)  Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. ledna 2012 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu 
karfikova @kultura-protivin.cz. Výhercem knižní odměny za správně vyluštěnou tajenku křížovky z listopadových novin se 
stává pan Buchtele z Chvaletic. Blahopřejeme!

KRAJSKÝ PŘEBOR 6. – 9. KOLO
Pedagog ČB B : Slavoj Protivín A
5:10
(Dubský 4, Färber 2, Mareš 2, Šimoník 
1, debl Mareš–Dubský)
Sokol Kněžské Dvory A : Slavoj Pro-
tivín A 9:9
(Šimoník 3, Dubský 2, Mareš 2, Färber 
1, debl Mareš–Dubský)
Slavoj Protivín A : Spartak Sezimovo 
Ústí A 9:9
(Dubský 3, Šimoník 2, Mareš 2, Färber 
1, debl Mareš–Dubský)
Slavoj Protivín A : VS Tábor A 10:3
(Mareš 3, Dubský 2, Šimoník 2, Pešl 
1, debly)

KRAJSKÁ SOUTĚŽ 6. – 9. KOLO
Sokol Mirotice A : Slavoj Protivín B 
10:7
(Posekaný 4, Brabec 3)
Blatná B : Slavoj Protivín B 10:3
(Brabec 2, Pešl 1)

Slavoj Protivín B : Osek A 10:5
(Pešl 4, Brabec 2, Posekaný 2, Weber 
1, debl Pešl–Posekaný)
Slavoj Protivín B : Třebohostice A 
9:9
(Pešl 4, Brabec 3, Weber 1, debl Pe-
šl–Posekaný)
Blatná B : Slavoj Protivín C 10:2
(Vařečka P. 1, Marková 1)
Sokol Mirotice A : Slavoj Protivín C 
10:4
(Vařečka P. 2, Vařečka K. 1, Marková 1)
Slavoj Protivín C : Třebohostice A 
6:10
(Zoch 2, Tománek 2, Vařečka P. 1, 
Vařečka K. 1)
Slavoj Protivín C : Osek A 2 : 10
(Zoch 2) 

OKRESNÍ PŘEBOR 5. – 6. KOLO
Sokol Mirovice A : Slavoj Protivín D 
11:7
(Marková 2, Najmanová 2, Tománek 2, 

STOLNÍ TENIS
Macháček 1)
Slavoj Protivín D : Sokol Písek 
8 : 10
(Marková 2, Macháček 2, Tománek 2, 
Najmanová 1, debl Najmanová–Tomá-
nek)

 Karel Vařečka

Výsledky stolních tenistů Slavoje Pro-
tivín v krajských soutěžích a okresním 
přeboru.
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Zimní nelenošení
Ukončením sezony pro protivínské 

fotbalistky z JAFY fotbal nekončí. Před 
zimní přestávkou si ještě střihneme 
pár halových turnajů a pokusíme se 
zopakovat alespoň to, co pro nás bylo 
cílem i v roce uplynulém. Postup na 
turnaj o mistryně republiky. První část 
turnajových utkání se uskutečnila 18. 
12. ve vodňanské sportovní hale. Tomu-
to turnaji ještě předcházela utkání ve 
Frymburku (3. 12.) a proti Blatné (vše 
po uzávěrce novin). Další „fotbalování“ 
se v našem rozvrhu objeví až v lednu 
2012.

Než ukončíme letošní rok a zahájíme 
rok nový, musíme ještě poděkovat všem 
našim příznivcům, fandům a přede-
vším sponzorům, kteří nás podporují 
a pomáhají tak rozvíjet a udržovat naši 
činnost.

Protivínská ženská fotgalová JA-FA 
přeje všem touto cestou krásné prožití 
vánočních chvil a v nastávajícím roce 
mnoho úspěchů, zdraví a štěstí.

Těsně před začátkem adventního času se v sobotu odpoledne sešlo 25 žen, nejen členky 
Klubu žen Protivín, ale i další zájemkyně, aby si vyrobily adventní věnec, svícen či 
jinou ozdobu, kterou by v předvánočním čase udělaly radost sobě nebo svým blízkým. 
Lektorkou byla již tradičně paní Lenka Kučerová, která s sebou přivezla spoustu korpusů 
na věnce, různobarevných ozdůbek, svíček, řetězů, provázků, stužek…Všem při tvoření 
ochotně radila a pomáhala, s dětmi, které přišly se svými maminkami, vyráběla svícny 
nebo papírové zápichy na špejli ve tvaru hvězdy, sněhuláka, srdce. Tvořivé odpoledne se 
moc líbilo, každý si vyrobil a následně i odnášel domů nějaký ten jedinečný výrobek.

Další zdařilá společná akce Klubu žen a MěKS. Těšíme se zase na další, tentokrát 
pravděpodobně velikonoční tvoření. Foto a text Jana Kubecová

 Nevím, čím to bude, ale v poslední 
době se stav dětí v našem oddíle začal 
zvyšovat. Je to asi zásluhou našeho skvě-
lého vedení, kterému bych touto cestou 
chtěla moc poděkovat. Již od letního 
tábora v Podkrčí začínaly některé dětičky 
žadonit, že by se chtěly stát velkými skau-
ty. Jenže v jednom, již tak velmi nabitém 
týdnu, se nám slavnostní slib nepovedlo 
uskutečnit právě na táboře jako obvykle. 
Při plánování akcí na podzim a zimu jsme 
do našeho itineráře zahrnuli i právě tuto 
netradiční událost.

S našimi oddanými svěřenci jsme po 
pátečních odpoledních pilně vyplňovali 
Nováčky a plnili úkoly, které jsou nutné ke 
splnění Nováčkové zkoušky a následně i ke 
složení slavnostního slibu.

Ke slibování jsme zvolili magické datum 
17. listopadu, jako den boje za svobodu 
a demokracii a celosvětový svátek student-
stva. Ve čtvrtek se sešlo vedení dříve, aby 
připravilo klubovnu na velkou slávu, která 
dnes vypukne. „Stručný“ popis práce nám 
vypracovala Kaboška a pro jistotu poslala 
na email několik dní předem, abychom ho 
mohli dostatečně prostudovat. Největším 
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Netradiční den pro ještě netradičnější událost
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bodem byla příprava kluboven a všech 
potřebných propriet. A co snad bylo ještě 
důležitější, do detailů si nacvičit, kde kdo 
bude stát a co dělat a říkat.

V pět hodin to vše vypuklo. Bratr 
ohnivec Rudla zažehl slavnostní pagodu, 
ze strany východní, aby osvětlovala cestu 
nejvyšší Pravdě a Lásce. Na vyzvání nováč-
ci po jednom přistupovali a nad Základy 
Junáctví od A. B. Svojsíka odříkali přísa-
hu. Mírná nervozita byla znát na každém 
z nás. Všech patnáct slibujících dětí přijalo 
gratulace od vedoucích a všech přítomných 
rodičů, prarodičů a přátel skautingu. Dále 
se naše ruce spojily v kruh přátelství. Nes-
toři protivínského skautingu – Jitka Plívová 
„Holubinka“ a Vladimír Bouchal „Robin“, 
také popřáli novým členům hodně štěstí na 
skautské cestě.

Celý večer byl velký okamžik v junác-
kém životě každého z nás. Pro ty menší 
tím prvním krůčkem do neznáma a pro nás 
vedoucí pochvalou za naši práci a úsilí. Vše 
probíhalo za slavnostní atmosféry a vůně 
dřeva.

za Skautské středisko Blanice Protivín
Inka Zuzaňáková

 Kde?
  V tělocvičně ZŠ Protivín.
 Kdy?
  Ve středu 4. 1. 2012
  a dále každou středu.
 V kolik?
  Od 18 do 19 hodin.
 S kým?
  S Hankou Bískovou
  certifikovanou letorkou.

Přijďte se se mnou rozehřát a pobavit 
v latnisko-amerických rytmech ZUMBY!

První hodina ZDARMA!
info: zumbashankou@email.cz


