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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

První leden, rozzářená obloha, šťastné 
oči dětí i dospělých – tak začal rok 2012 
u nás v Protivíně. 

Již po deváté jsme pro vás připravili 
Novoroční podvečer, který by nám měl 
pomoci nabrat optimismus a přesvědčení, 
že vše zvládneme. Věřím, že jak vystou-
pení ABBY, žesťového tria, tak především 
„náš ohňostroj“ všechny příjemně naladily 
a pomohly snad ke šťastnému vykročení 
do nového roku. Máme velkou radost 
z obrovského počtu lidí jak místních, tak 
návštěvníků ze širokého okolí, kteří 1. ledna 
navštívili naše město a prožili zde zajímavý 
kulturní zážitek. 

Předpokládám, že tento rok – rok 2012 
– nebude pro nás jednoduchý, bude nutné 
ze sebe vydat všechny síly, pozitivní ener-
gii, schopnosti a zkušenosti. Pokud se nám 
to podaří, tak můžeme dobře zvládnout 
nástrahy, které nám nový rok jistě připraví. 
Přeji vám, abyste si splnili svá tajná přání 
či přáníčka a mohli na konci roku konsta-
tovat, že letošní rok byl úspěšný a šťastný. 
Měli bychom se dokázat radovat a užívat 
si života. 

Přeji vám všem, aby byl pro vás rok 
2012 rokem šťastným a úspěšným. 

Jaromír Hlaváč, starosta města
Fotografie na stránce – Marie Černá

Víte, že PROTIVÍNSKÉ LISTY
pro vás vydává Městské kulturní středisko

nepřetržitě již dvacet let?!

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍNA 

KONANÉHO DNE 10. LEDNA 2012 

1. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s provede-
ním digitalizace kina Protivín

  ukládá MěKS Protivín podat žádost o dotační titul 
na výše zmíněnou akci na  Ministerstvo kultury ČR

  a zavazuje se poskytnout příspěvkové organizaci 
Městské kulturní středisko  Protivín finanční pro-
středky na dofinancování digitalizace v potřebné  
výši. Prostředky na dofinancování budou čerpány 
bankovním úvěrem. 

2.   Zastupitelstvo města Protivín schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje 
obecně  závazná vyhláška č. 4/2010, o místním 
poplatku za provozované  výherní hrací přístroje 
nebo jiná technická herní zařízení povolená  Minis-
terstvem financí ČR

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2012
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

pokračování na 10. stránce

SETKÁNÍ S DŮCHODCI
Ve středu 14. prosince vystoupil náš pěvecký sbor na setkání s důchodci. 

Děti předaly přítomným i balíčky s vánočním cukrovím, které děvčata napekla 
při hodinách domácnosti. 

VÁNOČNÍ DÍLNY
V pátek 16. prosince jsme ve škole zorganizovali již podruhé vánoční díl-

ny. Žáci prvního stupně pracovali pod vedením svých třídních učitelů a žáci 
od 5. ročníku si mohli vybrat ze třinácti vánočních dílen – pečení vánočních 

perníčků, výroba svíček z včelího vosku, výroba svícnů a věnců, výroba ozdob 
z keramiky, bavlnek, stužek, korálků, drátků, slaného těsta a papíru, výroba 
přáníček, výroba pečeného vánočního čaje apod. 

KONCERT V KOSTELE
Již tradiční vánoční koncert v kos-

tele sv. Alžběty se konal 16. prosince. 
Malý i velký sbor paní učitelky Lenky 
Přástkové za hudebního doprovodu 
prof. Mikuly a pana učitele Nováka 
a mladí hudebníci pana učitele Jiří-
ho Klůce předvedli jako už obvykle 
perfektní výkony. Přeplněný kostel si 
vyslechl překrásné koledy a vánoční 
písničky. Až se tajil dech, když děv-
čata zpívala Neckářovu „Půlnoční“. 
Všichni přítomní odcházeli určitě 
vánočně naladěni a věříme, že tato 
akce přispěla k navození krásné 
vánoční atmosféry. 

VÁNOČNÍ TRH
V sobotu 17. prosince se uskutečnil 

vánoční trh ve vestibulu protivínského 
domu kultury, kde se děvčata od jedné 

do pěti hodin vžila do role prodava-
ček a prodávala naše výrobky. Nikdo 
z příchozích neodcházel s prázdnou. 
Navíc si děvčata z 9. tříd zorganizo-
vala „bufet“ a všichni, kteří přišli, 
se mohli občerstvit kávou, pečeným 
čajem, vánočkou, roládou či párkem 
v rohlíku nebo toustem. 

Věříme, že jsme přispěli k pěkné 
předvánoční atmosféře ve městě. 
Děkujeme všem, kteří nás přišli pod-
pořit. Prodali jsme za téměř 8 tisíc 
korun a po odečtení nákladů za mate-
riál jsme měli výdělek něco málo přes 
4 000 korun. Tyto použijeme na nákup 
cen pro děti při různých soutěžích. 

VE ZNAMENÍ EKOLOGIE
Předvánoční úterý 19. prosince 

bylo na naší škole ve znamení ekolo-
gie a pravidel třídění odpadu. Ekolo-
gického pořadu nazvaného „TONDA 
OBAL NA CESTÁCH“ se zúčastnili 
žáci 3. až 6. ročníků. Hodinový pro-
gram měl žáky seznámit s druhy 
odpadu, jeho tříděním a opakovaným 
zpracováním některých materiálů. 
Žáci měli možnost zjistit, že třídění 
odpadu je nezbytné pro ochranu život-
ního prostředí. 

Díky pěkně připravené prezentaci, 
kterou mohli žáci sledovat na interak-
tivní tabuli, viděli na vlastní oči, jak 
by vypadalo naše město a celá planeta, 
kdyby se odpadky volně pohazovaly 
po okolí. Děti se zaujetím sledovaly, 
jak se recykluje papír, plasty a jiné 
suroviny. 

Pořad se líbil nejen žákům, ale 
také učitelům. Byl velmi poutavý 
a poučný. 

▼ ▼ ▼

Foto Mgr. M. Johanna
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PODĚKOVÁNÍ STAROSTY MĚSTA SPONZORŮM
Dovolte mi Vám touto cestou ještě jednou poděkovat za 

Vaši finanční pomoc při zajištění Novoročního odpoledne 
v Protivíně. Díky Vám jsme mohli slavnostně oslavit vstup 
do nového roku 2012. Vážím si velmi Vaší pomoci a věřím, 
že Vaše vynaložené prostředky udělaly velkou radost všem, 
kteří přišli na protivínské náměstí. Krásný ohňostroj doplněný 
hudební produkcí a plné náměstí lidí je odměnou pro všechny, 
kteří se podíleli na zajištění této akce. 

J. Hlaváč, starosta města

● 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. 
● Elektroinstalace 
 Miroslav Pixa, Písek
● KOJI s. r. o. Protivín
● BESPO Petr Bečvář Protivín
● DŘEVOSTROJ Čkyně a. s. 
● BIBO Shoe s. r. o. Písek
● Vladimír Vlach 
 VODOINSTALACE, Myšenec
● Bar čp. 101 Protivín 
  p. Koudelka, Tábor

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

● 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
● V&P GASTRO Protivín s. r. o. 
● Hana Rotbauerová, Protivín

PODĚKOVÁNÍ
Včelařské občanské sdružení API-

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ Václava 
Jakše děkuje Městu Protivín za dosa-
vadní podporu v naší činnosti. Tak 
jako v roce 2011, tak i v roce letošním 
budeme populari-
zovat nejen značku 
Český med, české 
včelařství, Měs-
to Protivín a vče-
lařskou osobnost 
významného pro-
tivínského rodáka 
Václava Jakše, ale 
i ostatní sponzory našeho města, kteří 
nám zůstali věrní a na jejichž podporu 
se můžeme i nadále spolehnout. –jr–

PRVNÍ CERTIFIKOVANÉ SLUŽBY
O přípravě prvního kola certifikace 
služeb v cestovním ruchu jsme vás již 
informovali. Tentokrát můžeme zprá-
vu doplnit o informace ze zasedání 
certifikační komise, které proběhlo 
30. 11. 2011 ve Strakonicích. 

Komise má 11 členů zastupujících 
místní akční skupiny zapojené do projektu 
„Zavedení regionální značky Prácheň-
sko“, odborníky z oblasti cestovního 
ruchu a provozování stravovacích služeb, 
ale i představitele veřejné správy z regi-
onu. V prvním kole komise posuzovala 
osm přihlášených provozovatelů stra-
vovacích a ubytovacích služeb, kteří se 
rozhodli značku získat. Pokud bychom 
měli shrnout největší úskalí pro získání 
regionální značky, tak je to jednoznačně 
nekuřácké prostředí. Je jistě v regionu 
mnoho kvalitních stravovacích zařízení, 
anebo stravovacích zařízeních spoje-
ných s ubytováním, která by si udělení 
regionální značky Prácheňsko bezesporu 
zasloužila, ale bohužel se v nich kouří. 
V tomto případě jsou pravidla pro udělo-
vání značky přísná a nekompromisní. 

Jednotlivá zařízení, která regionální 
značku Prácheňsko získala, představují 
naprosto rozdílné zaměření poskytova-
ných služeb od samostatného stravovací-
ho zařízení, přes ubytování v soukromí, 
rekreační zařízení ležící v chráněné 
přírodní oblasti či velkou restauraci spo-
jenou s penzionem až po penzion spojený 
se sanatoriem. Pro všechny ale platí, že 
svojí nabídkou dokáží uspokojit zvolený 
typ klientely a kvalitou služeb přesvědčit 
zákazníky, aby se vraceli. Kvalitu služeb 
nyní potvrzuje i udělení regionální značky. 
Ta pro provozovatele znamená především 
prestižní ocenění s důrazem na příslušnost 
k danému regionu. Zákazníci pak mohou 
očekávat, že se v oceněném zařízení 
budou cítit dobře a že budou s úrovní 
poskytovaných služeb spokojeni. 

Další kolo certifikace služeb je naplá-
nováno na 26. 1. 2012 a zájemci z území 
MAS Vodňanská ryba se mohou hlásit 
u předsedkyně PhDr. Aleny Cepákové, 
telefon 602 373 536. 

Přehled oceněných zařízení 
za MAS Vodňanská ryba:
Bufet Miláček, Albrechtice nad Vltavou
Penzion U sv. Anny, Protivín
Rekreační zařízení Nová Louka, 
 Albrechtice nad Vltavou
Přehled oceněných za ostatní MAS:
Apartmán U Čarků, Čížová
Penzion Mlýn Kostřata, Myštice
Penzion U starýho kance, Hoslovice
Restaurace Lovecká bašta, Strakonice
Ubytování B&B Na Drtině, Kožlí

PROTIVÍNSKÉ LISTY ZA 18 KORUN
Vážení čtenáři, 
v návaznosti na změnu sazby 
DPH a nárůstu inflace od 1. led-
na 2012 jsme byli nuceni zvý-
šit cenu Protivínských listů na 
18 Kč. Děkujeme za pochopení. 
Věříme, že i nadále zůstanete naši-
mi věrnými čtenáři. Redakce se 
bude snažit o zachování maximální 
pestrosti.  

S. Karfíková,vedoucí MěKS
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍNA
KONANÉHO DNE 20. PROSINCE 2011

1.   Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
předloženou kontrolu usnesení z poslední-
ho zasedání zastupitelstva města konaného    
dne 22. 9. 2011 bez připomínek či doplně-
ní. 

2.1 Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření smlouvy o  bezúplatném pře-
vodu pozemku p. č. 2412/22 kú Protivín 
od Úřadu  pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a pověřuje starostu  města 
odpisem smlouvy. 

2.2.Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
prodej pozemku p. č. 693, ost. plocha, ost. 
komunikace o vým. 418 m2 kú Myšenec 
a uzavření kupní smlouvy. 

2.3.Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
prodej části pozemku p. č. 2379/1, ost. 
plocha, ost. komunikace v kú Protivín 
o vým. stanovené geometrickým plánem 
a uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
kupní smlouvy. 

2.4. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
prodej části pozemku p. č. 296/6, ost. 
plocha, neplodná půda v kú Těšínov a části 
pozemku p. č. 185/1, trvalý travní porost 
v kú Krč u Protivína. 

2.5. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku města Protivín 
č. 19, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů v předloženém znění. 

2.6. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí 
s přijetím účelové neinvestiční dotace 
na činnost jednotky SDH Protivín od Jiho-
českého kraje ve výši 23 485 Kč – rozpočet 
§ 5512 Požární ochrana. 

2.7. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
kalkulaci dvousložkové ceny vodného 
a stočného pro město protivín na rok 2012 
(cena bez DPH)

  pohyblivá složka: 
  vodné 36,88 Kč/m3

  stočné 32,26 Kč/m3

 pevná složka 
 (podle průtoku vodoměru):
  do 2,5 m3/H (vodné+stočné) – 687 Kč/rok
  do 2,5 m3/H (vodné) – 315  Kč/rok
  do 2,5 m3/H (stočné) – 372 Kč/rok
  do 6 m3/H (vodné+stočné) – 8 424 Kč/rok
  do 6 m3/H (vodné) – 4 632 Kč/rok
  do 6 m3/H (stočné) – 3 792 Kč/rok
  do 10 m3/H (vodné+stočné) – 21391 Kč/rok
  do 10 m3/H (vodné – 12 471 Kč/rok
  do 10 m3/H (stočné) – 8 920  Kč/rok
  do 15 m3/H (vodné+stočné) – 44 967 Kč/rok
 do 15 m3/H (vodné) – 27 376 Kč/rok
  do 15 m3/H (stočné) – 17 591 Kč/rok
  do 40 m3/H (vodné+stočné) – 274 303 Kč/rok
  do 40 m3/H (vodné) – 183 379 Kč/rok
  do 40 m3/H (stočné) – 90 924 Kč/rok
2.8. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 

rozpočtové opatření č. 3. 
2.9. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 

rozpočet města Protivína na rok 2012 
v předloženém znění s těmito závaznými 
ukazateli: 

  celkové příjmy – 76 371 800 Kč
  celkové výdaje – 70 707 000 Kč

 Jak již vešlo ve známost, 4. října 2011 
byla oficiálně zahájena akce „Revitali-
zace odstaveného ramene řeky Blanice 
v k. ú. Myšenec”. 

Dlouho a s velkými překážkami se 
povedlo akci dovést do realizovatelné 
podoby. Patrně je potřeba sdělit, proč 
úmysl byl započat. Bývalý náhon na 
myšenecký mlýn je součástí rybářského 
revíru Blanice Protivín. Úsek mezi jezem 
na řece Blanici až pod Myšenec sloužil 
pouze jako vodní tok, avšak závěrečná 
část – před ústím opět do řeky Blanice, 
byla velmi oblíbeným místem pro rybáře. 
Bylo však nutné se smířit se skutečností, 
že veškeré odpadní vody z výše položené 
obce odtékaly právě sem. Z toho důvo-
du celý tento úsek se stával senkrůvnou 
a zájem o rybolov se ztrácel. Abychom 
tento stav zlepšili, rozhodl se výbor MO 
Českého rybářského svazu Protivín ve 
spolupráci s Jihočeským územním sva-
zem Boršov nad Vltavou zahájit řízení 
o vypracování projektu a zahájit jednání 
o poskytnutí státní dotace. První úmysl 
nedopadl dobře a v důsledku postavení 
malé vodní elektrárny na náhonu byla 
požadovaná dotace zrušena. Pro získání 
dotace bylo nutné mít ke všem částem 
vodních ploch nájemní vztah. Tak byla 
s Povodím Vltavy Praha, Pozemkovým 
fondem Praha a Městem Protivín uza-
vřena nájemní smlouva. Roční nájemné 
od Povodí Vltavy bylo a je bezplatné, 
Pozemkový fond Praha stanovil nájem 
na 1 400 Kč a Město Protivín si stanovilo 
částku 8 362 Kč s podmínkou: Nájemce 
zavazuje se v době trvání nájmu pro-
vést na shora uvedeném předmětu nájmu 
odbahnění a revitalizaci pozemků, a to 
na svůj náklad v souladu s investičním 
záměrem… Smlouva platí od 16. 1. 2006 
a je pravidelně plněna. 

Následovalo nové řízení a projektu 
se ujala společnost VH atelier Brno, se 
kterou se podařilo celý projekt dokončit 
včetně výběrového řízení. Ze šesti abo-
nentních firem zvítězila firma AQUEKO 
spol. s r. o. Velké Meziříčí pro nejnižší 
nabídnutou částku. Celková částka na akci 
je 14 344 830 Kč. 

V současné době probíhá vyznačování 
náletových dřevin určených k pokácení 
v prostorech stavby, které začne ihned po 
dokončeném administrativním řízení. 

Případným zájemcům o podrobnější 
informace je rád sdělím, případně napíši 
v dalším čísle Protivínských listů. 

Rád bych ještě sdělil všem členům 
MO ČRS Protivín, že členská schůze se 
bude konat 23. března od 18 hodin v zase-
dací místnosti pivovaru Platan Protivín 
(bednárna).  Petrův zdar. Alois Schánělec 

  přebytek hospodaření – 5 664 800 Kč
 (celý rozpočet otiskujeme na 5. straně PL)  
 Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 

rozpočtový výhled města Protivína do roku 
2017. 

3.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku Požární řád 
města Protivín v předloženém znění. 

3.2. Zastupitelstvo města Protivín bere na 
vědomí Komunitní plán sociálních služeb 
na Písecku, ve kterém je zahrnuta oblast 
Protivínsko, aktualizace 2011. 

3.3. Zastupitelstvo města Protivín jmenuje 
2 členy školské rady při ZŠ Protivín pro 
období r. 2011 – 2014: 

 – PhDr. Eliška Slámová, Ph. D. 
 – pí Jiřina Šípková 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA REVITALIZACE SKUTEČNOSTÍ

vedení účetnictví a daňové 
evidence, daňové poradenství
www.ucto-pisek.cz

Kontakt: 
Bc. Petr Říha, Protivín

Nad Rybníkem 952
telefon 603 924 907 

e-mail: info@ucto-pisek.cz

Nově otevřená provozovna!

PEDIKÚRA PLUS
mokrá pedikúra

manikúra
detoxikační náplasti

bylinkové krémy
potravinové doplňky

Sanatorium u sv. Anny
Ve školce 839, Protivín

Pracovní doba dle objednávek
telefon: 777 813 755

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
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celkové příjmy  ...........................................  76 371 800 Kč 
celkové výdaje  ..........................................  70 707 000 Kč  
přebytek hospodaření  ...............................  5 664 800  Kč 

Příjmy: 
 daňové příjmy .......................................... 41 215 000 Kč 
 místní poplatky  ......................................... 3 450 000 Kč 
 dotace  ....................................................... 3 194 800 Kč 
 dary a příspěvky  ....................................... 1 250 000 Kč 
 příjmy z pronájmu majetku  ....................... 5 680 000 Kč 
 příjmy z prodeje majetku  ...........................1 900 000 Kč 
 příjmy z vlastní činnosti úřadu  .................. 1 092 000 Kč  
 příjmy z bytové správy  .............................. 8 500 000 Kč 
 příjmy z prodeje tepla  ............................... 8 600 000 Kč 
 příjmy z činnosti technických služeb  ......... 1 350 000 Kč 
 příjmy pečovatelské služby  ......................... 140 000  Kč 
 
Výdaje:
 příspěvky:  1. MŠ  ..................................... 1 050 000 Kč  
        2. MŠ  ..................................... 1 050 000 Kč 
        MŠ Krč  ...................................... 500 000 Kč 
        ZŠ  .......................................... 5 300 000 Kč 
        MěKS  ..................................... 3 800 000 Kč 
          sportovní a zájmové organizace 
                                                      ................. 950 000 Kč 
       sdružení obcí  ............................ 125 000 Kč 
 úroky  ............................................................ 700 000 Kč 
 daně – daň z příjmu obce, DPH  ............... 2 800 000 Kč 
 SF  ................................................................. 350 000Kč
 
 výstavba města, životní prostředí, kronika   5 080 000Kč
  v tom:  investice – 
      kanalizace Myšenec  .................. 360 000 Kč 
      kanalizace Levobřežní  ............... 340 000 Kč 
      vodní nádrž Krč  ...................... 1 200 000 Kč
      nové byty čp. 891, 892, 32  ...... 1 550 000 Kč 
      projektová 
      a inženýrská činnost  .................. 900 000 Kč 
      neinvestiční výdaje – ŽP, kronika, muzeum,
        krizové řízení  ............................. 730 000 Kč  
  správa majetku města  ............................ 2 488 000Kč
   v tom:  správa a údržba majetku města 
            ................................. 500 000 Kč 

      osadní výbory  ............................ 250 000 Kč 
      konzultační 
      a poradenské služby  .................. 400 000 Kč 
      pojištění majetku  ....................... 700 000 Kč 
      výkupy pozemků  ........................ 500 000 Kč 
      majetkové daně  ......................... 100 000 Kč 
      ostatní  .......................................... 38 000 Kč  
 hasiči  ........................................................ 1 075 000 Kč 
 městská policie  ......................................... 1 025 000 Kč 
 městský úřad  .......................................... 12 943 000 Kč 
  v tom:  výpočetní a kancel. technika, 
      software, telekom. služby  ........ 1 290 000 Kč 
      městský úřad  ........................ 11 653 000 Kč 
 IC, kaplanka  .............................................. 1 540 000 Kč 
 propagace města, občanské záležitosti ....... 465 000 Kč 
 zastupitelstvo obce  ................................... 1 182 000 Kč 
 
 organizační složky:  
  TS  ..................................................... 27 192 000 Kč 
    v tom: správa domů, výroba tepla   12 820 000 Kč 
       v tom výstavba 3 bytů čp. 891, 892, 
        ........................................ 32 1 550 000 Kč 
    technické služby  .......................  13 772 000 Kč 
     – zimní údržba komunikací  ............... 500 000 Kč 
     – čištění města  ................................. 450 000 Kč 
     – údržba zeleně  ................................ 800 000 Kč 
     – odpady  ........................................ 5 100 000 Kč 
     – hřbitovy  .......................................... 275 000 Kč 
     – veřejné osvětlení  ........................ 1 600 000 Kč 
     – údržba komunikací  .................... 2 027 000  Kč 
     – kanalizace  .................................... 300 000  Kč 
     – veřejné studny  ................................ 50 000  Kč 
     – plakátovací služby  ........................... 70 000 Kč 
     – výzdoba města  ............................. 100 000  Kč 
     – doprava  ......................................... 550 000  Kč 
     – údržba dětských hřišť  .................... 200 000 Kč 
     – výstavba nových hřišť 
      Myšenec, Krč  ................................ 600 000 Kč 
     – správa  ......................................... 1 750 000 Kč 

pečovatelská služba  ...................................  1 092 000 Kč 

 

Rozpočet města Protivína na rok 2012

Město Protivín zpracovalo návrh rozpočtu na rok 2012. Rozpočet byl navržen 
s ohledem na současnu finanční situaci a vychází z předpokladů ministerstva 
financí na plnění jednotlivých daňových příjmů státního rozpočtu. Daňové 
příjmy jsou hlavním zdrojem financí obce. 
Celkové příjmy rozpočtu jsou navrženy ve výši 76 371 800 Kč
Celkové výdaje rozpočtu jsou navrženy ve výši 70 707 000 Kč
Rozdíl ve výši 5 664 800 Kč bude použit na splátky úvěrů 
Rozpočet je zaměřen na zabezpečení chodu města, zajištění všech činností 
zajišťovaných organizačními složkami TS a DPS a fungování školských 
zařízení. Pokud to bylo možné, byly reflektovány požadavky vedoucích těchto 
složek ke krácení požadavků dochází pouze u některých položek u o. s TS, 
hasičů a na správě úřadu. Základní škole byl navýšen rozpočet o 900 tis. na 
vybavení učeben. Na tuto akci má město příslib příspěvku od ČEZ ve výši 
750 tis. Kč. 
U příspěvkových organizací dochází k navýšení u kulturního střediska 
o 600 tis. Kč. Jedná se o přesun prostředků na zajištění kulturních akcí, které 
byly dosud hrazeny z propagace města. Důvodem přesunu je zamezení mož-
nosti, že by se MěKS stalo plátcem DPH s ohledem na objem fakturovaných 
položek vůči městu. Jinde se jedná o drobnější úpravy. 
Výdaje na provoz IC a galerie Kaplanka byly v novém rozpočtu navýšeny 
hlavně u plateb za energie. Provoz necelého jednoho roku nám ukázal vyso-
kou energetickou náročnost celého objektu. S ohledem na charakter stavby 
a vystavované exponáty není možné omezit zejména vytápění objektu. Při 

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 20. prosince 2011 
rozpočet města Protivína na rok 2012 s těmito závaznými ukazateli: 

výraznějším snížení teploty dochází k výskytu plísní. 
Velké snížení výdajů je naopak v investiční výstavbě. Na příští rok zatím 
nejsou přislíbeny žádné dotační tituly, rekonstrukce ZŠ a knihovny byly opět 
zamítnuty. 
Z investic byly do rozpočtu zahrnuty pouze tyto akce:
dokončení kanalizace v ulici Levobřežní  ...................................  340 000 Kč
dokončení části kanalizace Myšenec  ........................................  360 000 Kč 
vodní nádrž Krč  ......................................................................  1 200 000 Kč
dětské hřiště Krč ........................................................................   300 000 Kč
dětské hřiště Myšenec  ...............................................................  300 000 Kč 
rekonstrukce prostor po kotelnách
    čp. 32, 891, 892 na byty  ........................................  1 550 000 Kč
výkupy pozemků  ........................................................................  500 000 Kč
projektové a inženýrské práce  ...................................................  900 000 Kč
Schválený rozpočet bude podkladem pro hospodaření v roce 2012. V případě 
podstatných změn v příjmové části, zejména v závislosti na výběr daní budou 
prováděny nutné úpravy. Pro všechny správce rozpočtu (vedoucí odborů, 
organizačních složek a ředitele příspěvkových organizací) je nutností přistu-
povat k čerpání rozpočtových prostředků s vědomím možné úpravy. Všechny 
významné výdaje budou předem konzultovány s finančním odborem města. 
Doufám, že se městu bude v roce 2012 finančně dařit alespoň jako v právě 
uplynulém roce a všechny naplánované akce budeme moci uskutečnit. 

Jaroslava Říhová, vedoucí finančního odboru

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ BUDE POUŽIT NA SPLÁTKY PŘIJATÝCH ÚVĚRŮ
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Poškodil zaparkovaný vůz
 Policisté pátrali po řidiči vozidla, který 

první prosincový den hodinu po poledni 
projížděl ulicí U Pivovaru v Protivíně, 
kde poškodil zaparkovaný vůz Opel. 
Pachatel po nehodě případ neoznámil 
a z místa ujel. Poškozením levé části 
zaparkovaného vozu způsobil škodu 
10 tisíc korun. 

Přišel o mobil
 Dne 7. prosince 2011 přijali policisté 

oznámení od muže, kterého měl kdosi 
okrást v protivínském baru. Během noci 
26. listopadu měl pachatel muži odcizit 
mobilní telefon značky Sony Ericsson 
z kapsy u bundy, kterou měl na sobě. 
Policisté případ dále prošetřují. 

Nadávala policejní hlídce
 Po páté hodině ranní 8. prosince nezvlá-

dala své chování podnapilá žena, která 
v jednom z protivínských barů nadávala 
policistům. Své nevhodné chování bude 
muset vysvětlovat u správního orgánu, 
kam policisté případ oznámili jako pře-
stupek. 

Syn napadal otce
 Jako přestupek proti občanskému soužití 

zpracovali policisté případ z 9. prosince, 
kdy syn nejprve slovně a poté dokon-

ce fyzicky napadl svého otce. Případ 
oznámili správnímu orgánu k dalšímu 
projednání. 

Dopravní nehoda
 Naštěstí jen lehkým zraněním skončila 

dopravní nehoda 16. prosince 2011. 
Řidič osobního automobilu značky 
Škoda Octavia jel po silnici první třídy 
číslo 20 ve směru od Písku na Č. Budějo-
vice. V katastru Protivína za jízdy usnul 
a vjel s vozidlem mimo komunikaci, kde 
narazil do několika menších stromků. 
Policisté případ vyřešili uložením blo-
kové pokuty. 

Alkohol
 Dne 16. prosince 2011 odpoledne kont-

rolovali krajští dopravní policisté řidiče 
vozidla Volvo, který jel z Protivína na 
Myšenec. Policisté u muže provedli 
dechovou zkoušku, která byla pozitivní 
s hodnotou bezmála 0, 4 promile alko-
holu v dechu. Policisté přestupek zado-
kumentovali a muži zadrželi řidičský 
průkaz. 

Autobaterie
 Ve sběrném dvoře kradl v době od odpo-

ledne 20. prosince do rána dne následu-
jícího zloděj. Z nezajištěného objektu 
odnesl šest kusů použitých autobaterií. 
Policisté případ řeší jako přestupek proti 
majetku. 

Doprava
 Pozor na svícení! Policisté uložili 

3. a 5. prosince 2011 stokorunové bloko-
vé pokuty řidičům, kteří neměli u svých 
vozidel rozsvícená světla. První případ 

Dětská očka se rozzářila, srdíčka zatetelila radostí, rodičovská 
opora se potěšila a navzájem všichni mohli na chvíli zapomenout 
na dlouhé dny strastí, bolesti a trápení při boji s onkologickými 
nemocemi. Takový vzácný okamžik přinesla 2. prosince 2011 
na klinice dětské hematologie a onkologie v pražském Motole 
už zavedená tradice mikulášské a předvánoční nadílky paní 
Květy Vejvalkové z Protivína. Již od roku 2005 dodržuje své 
předsevzetí pomáhat k uzdravování dětských pacientů alespoň 
malými chvilkami radosti a štěstí v podobě dárečků tam, kde 
se léčila a uzdravila její vnučka. A letos jej opět mohla napl-
nit jenom díky svým přátelům, hodným lidem, i těm, kteří ze 
skromnosti neuvedli své jméno a sponzorům. Proto jim touto 
cestou velice děkuje. 

Jsou to: Městský úřad Protivín se starostou J. Hlaváčem, 
MUDr. V. Pelíšek Vodňany, J. Kolovrátek K. Vary, M. Dub-
ská, V. Kučerová, J. Plíva, Ing. M. Voldřich pivovar Platan 
Protivín, Základní škola Protivín (vedoucí školy, učitelé, žá-
ci), J. Kropáček ALEA Písek, J. Veselý Pneu-servis Protivín, 
J. Řehoř Stavebniny Protivín, V. Boušková, I. Rychtářová, 
P. Chudomel s rodinou, I. Vazačová Písek, V. Marková K. Vary, 
J. Müller PROTON Protivín, Z. Zunt Progress-Sportswear Písek, 
JE Temelín – E. Novotná a Mgr. P. Foltýn, D. a L. Kolářovi, 
J. Staněk Písek, rodina Lednická Myšenec, V. Vejvalko-
vá, M. Vlček, M. Hlušková Chvaletice, J. Horažďovská, 
Ing. R. Slavíček Jitex Písek, D. Odleváková, p. Frnochová, 
L. Suchá Příbram, manželé Lackovičovi Žďár, E. Tišlová Písek, 
M. a V. Měkutovi Vodňany, Ing. J. Červený Č. Budějovice, 
J. Nečas, A. Vlášková, J. Kozelka Písek, manželé Galkovi Písek, 
Z. Rybák Písek, R. Pešek, V. Kozelka Písek, J. Nitscheová Písek, 
J. Kolařík, PXI–TRADE s r. o. – Příbram, M. Štěpková, Klub 
žen Protivín, R. Vohradská. 

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Paní Vejvalková by také chtěla ještě jednou poděkovat panu 
Petru Chudomelovi, řidiči a sponzorovi celé cesty do Prahy, paním 
učitelkám Daně Neškodné a Lence Přástkové, zástupkyni sponzorů 
Písek paní Ivaně Vazačové a panu Václavu Vazačovi z Písku za 
doprovod k malým pacientům do Motola, pomoc s předáváním 
dárků, podporu a čas, který jí a dětem věnovali. Jejich dobrotu 
a laskavost může dokreslit i příběh s babičkou a vnučkou z Ukra-
jiny, které zrovna pobývaly na oddělení a srdečná návštěva z jihu 
Čech je velmi překvapila a mile potěšila, zvlášť když paní učitelky 
s nimi promluvily rusky. Daleko od domova, bez přátel a rodiny, 
velice těžko prožívají svůj úděl. Po předání dárečků babička obtíž-
ně zadržovala slzy a s dojetím obě paní učitelky objímala. 

Tuto každoroční činnost vítají a oceňují lékaři i ošetřující 
personál. V děkovných dopisech z Fakultní nemocnice v Motole 
mimo jiné stojí: „Velice nás těší Váš neustálý zájem o naše nemoc-
né děti. Vaše bohulibá činnost je důkazem toho, že těžké období, 
kterým zde děti procházejí, Vám není lhostejné. Věřte, že si Vaší 
iniciativy, která je obdivuhodná a inspirativní, upřímně vážíme 
a přejeme si, aby takových „andělů“ bylo co nejvíce.“ Nebo: 
„Díky Vám se podařilo potěšit a na chvíli vytrhnout ze smutné 
reality bezpočet malých pacientů našeho onkologického oddělení. 
Nesmírně si spolupráce s Vámi ceníme a doufáme, že se budeme 
setkávat i v budoucnosti.“

 Na závěr posílá paní Květa ještě zvláštní poděkování laskavé 
a vždy usměvavé paní Marcele Dubské, která, přestože prochází 
s dcerkou podobně obtížnou cestou, si našla čas na získávání dal-
ších sponzorů. Za to jí patří velký dík, neboť jejich dárky umožnily 
podělit více dětských pacientů a zbyly i pod stromeček pro ty děti, 
které musely strávit v nemocnici Štědrý večer. 

 Zvlášť děkuje paní Janě Horažďovské za pomoc při zprostřed-
kování informací veřejnosti.

řešili v ulici Zámecká a druhý v ulici 
Jiráskova v Protivíně. Dopravní poli-
cisté řešili 9. prosince přestupek řidiče, 
který jel od Radčic k Protivínu. Na 
úseku, kde je povolena nejvyšší rychlost 
90 km/hod, jel rychlostí 138 km/hod. 

Děkujeme za pomoc!
 Pátrání po hledaném muži, které jsme 

uveřejnili 3. ledna 2012, je již odvolá-
no. 

 Tisková zpráva ze dne 3. ledna 2012:
 Písečtí kriminalisté pátrají po muži 

(1988) z Protivína, na kterého vydal 
soud dne 1. 11. 2011 příkaz k zatčení 
pro podezření ze spáchání trestného 
činu krádeže a porušování domovní 
svobody. Muž má trvalý pobyt v Pro-
tivíně, zde se však nezdržuje a jeho 
současný pobyt není znám. Další infor-
mace k hledanému muži naleznete na 
následujícím odkazu: http://aplikace. 
policie. cz/patrani–osoby/PersonDetail. 
aspx?person_id=13231107110205

 Pozn.: Pokud je odkaz neaktivní, osoba 
je již vypátrána a pátrání je odvoláno. 
Jakékoli informace k hledanému muži 
prosím sdělte na linku 158 nebo přímo 
kriminalistům na linku 974 235 440. 

 Za pomoc děkujeme. 
  Hledaného muže si všiml, na základě 

fotografie uveřejněné v médiích, občan 
poblíž Protivína ve středu 4. ledna 
2011. Oznámil důležitou informaci 
policistům, kteří muže zadrželi. Děku-
jeme za pomoc sdělovacím prostřed-
kům a oznamovateli.

CHVÍLE RADOSTI A ŠTĚSTÍ PRO NEMOCNÉ DĚTI



únor 2012
Omlouváme se filmovým divákům, že zde není zařazen program kina na únor. 

Důvodem je nedostatek klasických 35 mm kopií. 

Sledujte zvláštní plakáty. Děkujeme za pochopení. 

Se zajímavým a poněkud exotickým povídáním přijede 21. února do Městského kul-
turního střediska v Protivíně jihočeská novinářka a publicistka Hanka Hosnedlová. 
Ještě dříve, než budete moci navštívit její besedu spojenou s promítáním fotografií 
z tříměsíční cesty po Jižní Americe, přinášíme krátký rozhovor s touto zanícenou 
cestovatelkou, která i v důchodovém věku cestuje „na blint“ – tedy bez jakéhoko-
liv zajištění noclehů, stravování či přesunů. Prostě pouze s kamarádkou, krosnou 
a s improvizací... 
Byla to vaše první taková velká cesta?

Kdepak, za předchozího režimu jsem si objela země socialistického sektoru – vždy 
s nějakou kamarádkou, stopem a pod širákem. Kromě Sovětského svazu – tam mne 
nepustili. Hned po otevření hranic jsem tento akční rádius rozšířila i na západní sektor 
Evropy, pak v roce 1993 přišla první cesta za moře – do Spojených států, o něco později 
na dva měsíce do Austrálie, což byl pro mne úžasný a dodnes nezapomenutelný zážitek. 
Následovala Kanada s Aljaškou, severní Afrika, Thajsko a Barma a letos na jaře vysněná 
Jižní Amerika. 
Všechno tedy na vlastní pěst a bez cestovních kanceláří?

Až na jednu výjimku ano. Ale téměř vždycky ve dvojici – s kamarádkou. Tuhle poslední 
cestu jsem absolvovala s kamarádkou, kterou znám z mládí a která žije už třiačtyřicet let 
v Austrálii. 
Kolik jihoamerických zemí jste procestovaly?

Sedm, ale nejvíc jsme se zdržovaly v Bolívii a Peru. A tyhle dvě země na nás také 
udělaly největší dojem. 
Setkaly jste se také s problémy?

Tak samozřejmě, nemůže být všechno jen růžové. Ale teď už si na to vzpomínáme 
s úsměvem, nakonec zážitek nemusí být vždycky kladný – hlavně, že je silný. 
Chystáte zase o těchto jihoamerických cestách knihu jako z ostatních vašich větších 
výprav?

Mám to v plánu, ale když mám být upřímná, tak jsem pořádně ještě nezačala, ale 
v příštím roce by snad měla vyjít. 
Tak se budeme těšit na knihu, ale hlavně nyní na poutavou přednášku. 

JIŽNÍ AMERIKOU S KROSNOU

Plovoucí ostrov Uros.  Foto Hanka Hosnedlová

Divadelní společnost HÁTA

uvádí americkou komedii 

Wiltona Manhoffa

BÁSNÍK A KOČKA
hrají 

Lukáš Vaculík 
Kateřina Hrachovcová

Mohou se dva, jak mentálně, 
tak společensky rozdílní lidé 

stát přáteli a možná víc, 
než přáteli? Na Manhattanu 

je možné všechno. 

Dům kultury Protivín
pondělí 5. března od 19.30 hodin

vstupné 180 Kč
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Za co by stál náš život bez hudby. Bez melodií veselých i vážných, rozpustilých do skoku či podmanivě vtí-
rajících se k našemu srdci. Ostatně hudba nás provází celým životem, odedávna se ozývá při nejrůznějších 
příležitostech. Jestliže spustí hřímavý chorál, zahlaholí lesní rohy, zavřeští trubky, necháváme se unášet 
jejich tóny. 
Velebně působí prezidentské fanfáry ze Smetanovy „Libuše“, triumfální vytrubování z Verdiho „Aidy“ vešlo 
i do repertoáru sportovních „povzbuzovačů. “ Proslulá česká hudebnost se projevovala v nesčetných sklad-
bách lidového charakteru, jež zaznívaly i od věžních trubačů, v některých místech dokonce městských. Budiž 
v této souvislosti dovoleno připomenout, že ve světě obdivované „umění vyjadřované tóny“ nejširšími vrstva-
mi obyvatelstva bylo podmíněno školským systémem, který kladl velký důraz na výuku zpěvu a nástrojovou 
hru. Dokonce jí přisuzoval větší pozornost než čtení, psaní a počítání. Pravda, je tomu už pomalu tři sta let…
Nicméně dětská náchylnost k hudbě se bohudík udržela dodneška, čehož dokladem jsou nejen znamenití 
koncertní interpreti i v zahraničí ceněné orchestry. Také mnozí provozovatelé zábavných žánrů, mezi něž patří 
členové malých dechových hudeb, jejichž vznik se datuje od poloviny devatenáctého století. 
 Čas od času, naskytne-li se příležitost, se smluví pár zanícených muzikantů a vytvoří komorní soubor, 
který zpestří či zdůrazní slavnostní chvíle, jako je rozsvícení vánočního stromu nebo tradiční novoroční 
ohňostroj. 

V Protivíně jsme měli možnost již mnohokrát si poslech-
nout žesťové trio. Před Vánocemi hrálo české koledy, na 
rozhraní starého a nového roku vybralo skladby z klasic-
kého odkazu. Když pětačtyřicetiletý vedoucí souboru Jiří 
Vlk odložil svůj nástroj, dali jsme se do povídání. 
Žesťové, jinak řečeno dechové neboli plechové trio 
tvoří tedy tři nástroje. Jaké?

B trumpeta a dva trombóny čili pozouny. Po muzikant-
sku se jim říká „cugpozouny“, protože se vytvářejí tahem, 
takzvaným snižcem. 
To musí být těžké, strefit se akorát do přesného tónu, 
když nejsou k dispozici klapky. 

Těžké…na každý nástroj se musí trénovat, aby hra 
byla k něčemu. U tohoto trombónu to není tak, že máčk-
nete a je to tam. 
Zatímco trubka má jasný, průrazný a břeskný tón, 
pozoun budí dojem posvátnosti až zbožnosti. Vnímá-
te to také tak?

Mně už to tak nepřipadá. Je ale pravda, že ve spojení 
s trumpetou vytvářejí specifický zvuk. Druhý pozoun spí-
še jen přizvukuje. 

Trio je vlastně malý komorní soubor, jehož členové 
jsou víceméně sólisty. 

V takovém malém obsazení je slyšet všechno, v něm 
se nikdo neschová a musí hrát naplno. 
Jak dlouho vůbec existujete?

V tomhle sestavení jsme začali hrát už jako žáci Lido-
vé školy umění ve Strakonicích před třiceti roky. Já jsem 
pak kluky obvolal, jestli by si nechtěli zahrát tak, jak jsme 
spolu kdysi hrávali. Kupodivu, oba souhlasili. Tak jsme to 
dali zase dohromady. 
To jest – kdo my?

Švagr Libor Čech z Cehnic a Pavel Halgaš ze Strako-
nic. Obnovení tria vlastně vyprovokoval pan Veselý z Pro-
tivína. Nelíbilo se mu, že rozsvícení vánočního stromu se 
odbývalo jen tak, bez nějakého programu. Se starostou 
Jaromírem Hlaváčem se dohodl, že by bylo hezké, kdyby 
se tam zatroubilo. Ovšem začátek byl o několik let dří-
ve, protože jsme hráli už při ohňostroji. Loni už popáté, 
u stromečku potřetí. 
Repertoár jistě volíte podle toho, kde účinkujete. Není 
přece jen poněkud omezený?

HRÁT SE DÁ � � � � � � �
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Ani bych neřekl. U stromku samozřejmě troubíme 
koledy. Loni jsme jich nacvičili devět. Nu a před ohňostro-
jem se také nedá hrát leccos. Sehnal jsem nějaké noty 
s fanfárami. Jednou jsme hráli také Bacha a Korunovační 
intrádu. 
Ale to jsou náročné skladby. Vyžadují technicky zdat-
né hráče a přednesovou preciznost, zaujatý před-
nes. 

Taky než hrajeme v Protivíně, scházíme se alespoň 
na jedné společné zkoušce. 
Lidé si chválí, že umocňujete předvánoční atmosféru 
a mohou si trochu té pohody odnést z náměstí domů. 
Člověk ani nemusí být zběhlý v hudbě a snadno 
pozná, že vystoupení jen tak neodtroubíte. Je v něm 
kus poctivého českého kumštu a srdce. Musí být hez-
ký pocit, když slyšíte spokojený potlesk, ne?

Za celých třicet let co hraji, trému nemívám. Ale tady ji 
dostanu, ať dělám co dělám. Když vidím před sebou plné 
náměstí a spoustu lidí i známých, jezdí sem i z Písku a ze 
strakonického okresu, málem se roztřesu…
To vaše troube-
ní mi připomíná 
pastýře, který 
na Štědrý večer 
obcházel naši 
vesnici a u každé-
ho stavení zatrou-
bil nějakou kole-
du a povinšoval 
k svátkům. Vzpo-
mínám si, že 
dříve než přišel 
„pastejř“, jsme 
nevečeřeli. 

U nás v Mladě-
jovicích chodíval 
nějaký pan Cha-
loupecký. Ten však 
troubil jen fanfá-
ru. Já jsem ji od 
něj odposlouchal. 
V Putimi, kde teď 
bydlím, měli zase jinou, takže nyní hraji obě. Podle toho, 
kde. Do Mladějovic ji zajíždím zatroubit bratrovi a dvě-
ma sousedům. Potom se stočím do Cehnic a nakonec 
navštívím asi pět stavení v Putimi. Fouknu ji před bará-
kem, popřejeme si a je nám všem dobře. Jako děti jsme 
bez troubení nemohly být. Poslouchali jsme, odkud pas-
týř přijde. 
Hrajete v triu i mimo advent?

To ne. Ty skladby se ani jinam nehodí. Mají slavnostní 
charakter, nedají se hrát jako nějaké obyčejné písničky. 
Jeden čas jste s nimi snad zajeli i do Německa? 

Jako studenti jsme si udělali předvánoční výlet do 
tehdejšího východního Německa. Chtěli jsme si vydělat 
nějaké marky na dárky. Dávali jsme naše české koledy 
a v literatuře jsme našli i nějaké německé. Asi se to lidem 
líbilo. Měli úsměvy na tváři, i zatleskali a házeli nám do 
futrálu peníze. Stoupli jsme si u kostela a hráli ostošest. 
Jako šumaři. 

Tak nějak, jenže jsme se nemuseli hnout z místa. 
V Berlíně byly předvánoční trhy, takže kolem nás prochá-
zelo pořád plno lidí. Přišli taky dva policajti. Dali si ruce 
za opasky a poslouchali nás a nic. Než tam přišel jeden 
s hvězdičkami. Ten nás nemilosrdně vypakoval. Jestli prý 

se neztratíme a ještě jednou nás natrapíruje, dá nám 
pokutu a příště nás do Německa nepustí. Co nám zbýva-
lo, než se zbalit a ztratit se mu z očí. Šli jsme tedy jinam 
a tam jsme naši muzikantskou expedici dokončili. Bylo to 
ale dobré. Za den jsme si vydělali na dárky. 
Vy hrajete jen na trombón, jak se jinak říká 
pozounu?

Ještě na baskřídlovku se strakonickou dechovkou 
Nektarka. 
Ve Strakonicích bývala slavná dechovka Čezeta. Vedl 
ji Ladislav Rom. 

Skvělý muzikant a učitel. Kdo se k němu dostal, měl 
ohromné štěstí. Byl sice přísný, někdy i dost vzteklý, ale 
z nás kluků udělal muzikanty. Jeho dechovka mívala čty-
řicet až padesát členů a byla známá po celé republice. 
Dnes tam takový orchestr nedají dohromady ani za nic. 
Vy jste chtěl už jako kluk troubit?

Ano. Bylo mi jedenáct let a pořád jsem toužil po trum-
petě. Otec mě tedy vzal a zavezl do Lidové školy umění 
do Strakonic k panu Voříškovi z Cehnic. Ten mě vyzkou-

šel a – vyhodil 
mě, že nemám 
sluch. Brečel jsem 
tátovi v autě, že 
chci hrát na trum-
petu. Za rok jsme 
se tam tedy vrá-
tili, ale to už mne 
zavedl k panu 
Romovi a ten mě 
vzal. 
Dobří kamarádi 
o vás roztrušu-
jí, že dokážete 
zahrát i na trub-
ku od vodovo-
du…

No… (smích) 
Jednou mě vy-
hecovali a já ve 
slabé chvilce vzal 
do ruky ne trub-

ku od vodovodu, ale – výfuk od motorky. Já mám totiž, 
abych se vám přiznal, jako koníčka i motokros. Občas jez-
dím endurové závody. Prostě po dráze v lese. Tak jsem jim 
to ukázal, ale hned jsem výfuk zničil, aby nechtěli hrát víc. 
Dá se opravdu něco vyloudit?

Alikvotní tóny. Třeba taková jednoduchá melodie jako 
„Jede, jede, poštovský panáček…“
Jsme na začátku plesové sezóny. Máte hodně hraní?

Je to čím dál tím horší. Na plesech už si nezahraje-
me. To není jako dřív, kdy jsme hráli skoro každý víkend, 
mezi tím družstevní dobírky, Mezinárodní den žen i poutě 
a posvícení. Takovou kapelu, nás je třináct a dva zpěváci, 
si málokdo zjedná. Jsme pro ně drazí. Zahrajeme si ješ-
tě tak na nějakých festivalech, hasičských slavnostech. 
Naposled jsme hráli na předvánočním trhu ve Strakoni-
cích. Jinak je to bída. 
Že by nastával soumrak nad českou dechovkou?

To snad ne, ale příležitostí je málo. Sice se na decho-
vé nástroje učí hrát i hodně děvčat, to je dobře, jenže je 
otázka, kde se uplatní. U nás to není jako v Rakousku, 
kde snad každá větší vesnice má svoji hudbu. Doufejme, 
že nastanou i pro dechovku lepší časy. 

 Jan Chmelík / foto M. Černá

I NA TRUBKU OD VÝFUKU…
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MOTTO: 
Ta skalská obec známá...
Rok s rokem se sešel, 
čas masopustní nadešel. 
Zveme všechny – malý velký, 
dědky babky, tlustý tenký
na tradiční legraci. 

27 let maškarních průvodů 
ve Skalách

Maškarní veselice
Staré pověsti skalské

Vepřové hody
Program
10.00 – Vepřové hody, čerstvé zabijač-
kové pochoutky místní výroby – výdej 
ve Skalské hospůdce, k poslechu 
dechová hudba
11.30 – Předání práva starostky, 
polední zvonění, pověsti ožívají
12.00 – Maškarní průvod obcí, tradič-
ní obchůzka nejen s koledou – decho-
vá hudba Prácheňská kapela
15.30 – Maškarní rej pro děti s pro-
gramem a hudbou pana Bicana
20.00 – Maškarní bál s hudbou ALLE-
GRO BAND – vyhodnocení masek, 
bohatá zábavná tombola

VSTUPNÉ 100 Kč MASKY 50 Kč

Srdečně zvou pořadatelé 
Obec Skály a OS Budičovice-Skály

Skály u Protivína – 11. 2. 2012

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
TURNAJ VE VYBÍJENÉ 
se konal 21. prosince. Nejdříve si 
spolu zahrály třídy 5. A a 5. B, mír-
ně favorizované 5. B se tentokrát 
nevedlo, a tak zvítězila 5. A., která 
předvedla perfektní kolektivní výkon. 
Na ně už čekalo finále se třídou 4. B, 
která se starších protihráčů nezalekla 
a svým výkonem překvapila nejen 
páťáky, ale i všechny přihlížející. 
Z krásné bitvy nakonec přeci jen 
vítězně vyšli páťáci a čtvrťákům zbylo 
druhé místo. 
Konečné pořadí:
1. místo 5. A
2. místo 4. B 
3. – 4. místo 5. B a 4. A

Žáci třetích tříd si zahráli vybíje-
nou s upravenými pravidly v tělocvič-
ně. A opět to byl boj do posledního 
muže, kdy se nakonec více zadařilo 
3. A a porazila vedlejší 3. B. 

PŘEHAZOVANÁ 
První ročník Vánoční přehazované 

děvčat se konal 22. prosince. Turnaj 
byl určen pro žákyně druhého stup-
ně, z každého ročníku se přihlásilo 
jedno družstvo. Hrálo se systémem 
každé družstvo s každým, takže 
všechna odehrála tři zápasy a bylo 
na co se koukat. Prvenství si nakonec 
odnesla děvčata z 9. B, která mnohdy 
využila své výšky a herní vyspělosti. 
Zahanbit se nedaly ani osmačky, které 
s deváťáčkami sehrály velmi dobré 
utkání a prohrály až v tie-breaku. 
Stejně tomu bylo i v boji o třetí místo, 
kdy děvčata 6. tříd porazila v tie-breku 
sedmačky. 
Konečné pořadí:
1. místo 9. B
2. místo žákyně 8. tříd
3. místo žákyně 6. tříd 
4. místo žákyně 7. tříd. 

Doufáme, že se sportovní předvá-
noční zpestření dětem líbilo a za rok 
si to s chutí zopakují. 

FOTBALOVÝ TURNAJ
Ve čtvrtek 22. 12. se uskutečnily 

tradiční fotbalové vánoční turnaje 
školy. Ve čtyřech kategoriích zde své 
fotbalové dovednosti prokazovali 
nejen kluci, ale i děvčata, a je nutné 
říci, že v mnoha případech své kama-
rády předčila. 

Již ráno nastoupili ke svým zápa-

sům žáci 2. – 3. ročníků. Favorit byl 
jasný už předem – 3. B. Své ambice 
potvrdil a všechna svá utkání vyhrál. 
Cenu za nejlepšího střelce však „béč-
ku“ vyfoukl Vojtěch Štěpka z 3. A, 
který nastřílel 13 branek. 
Celkové pořadí:
1. 3. B – 2. A 5:0, 2. B 11:0, 3. A 2:0
2. 3. A – 2. A 4:0, 2. B 11:0
3. 2. B – 2. A 2:0
4. 2. A 

V kategorii 4. – 5. ročníků také 
favorit –  4. B“A“ nezaváhal a své 
soupeře počastoval celkem 20ti bran-
kami, což bylo nejvíce ze všech tur-
najů. Lví podíl na vstřelení tolika gólů 
měl Tomáš Schánělec, který jich sám 
nastřílel 15. 
Celkové pořadí : 
1. 4. B“A“ – 4. B“B“ 4:2, 5. A 8:0, 
5. B 8:0
2. 4. B“B“ – 5. A 3:0, 5. B 3:2
3. 5. A – 5. B 5:0 
4. 5. B 

V kategorii 6. – 7. ročníků hrály 
pouze 3 týmy. Zvítězila 7. A, která 
ve svém středu měla kromě nejlepší-
ho střelce Jakuba Vlacha (8 branek) 
i Adélu Kubičkovou, která potvrdila 
předcházející řádky o fotbalových 
dovednostech dívek. 
Celkové pořadí: 
1. 7. A – 6. R 3. 0, 7. B 11:0 
2. 6. R – 7. B 1:0
3. 7. B 

Kategorie 8. – 9. ročníků byla 
nejvyrovnanější a také nejfotbalo-
vější podívanou. Všechny týmy hrály 
velmi bojovně, ale vzácně slušně, 
a diváci se určitě nenudili. Vítězství si 
nakonec odnesla 8. A. Možná i proto, 
že v jejím středu byl nejlepší střelec 
tohoto turnaje – František Šmíd (6 
branek). 
Pořadí: 
1. 8. A – 8. B 9:0, 9. A 1:1, 9. B 2:1
2. 9. B – 8. B 6:0, 9. A 4:2
3. 9. A – 8. B 10:0
4. 8. B

Všechna družstva si odnesla pohá-
ry za vítězství, diplomy a drobné ceny. 
Všichni si zaslouží pochvalu nejen za 
výkony, ale i za slušné chování během 
celého dne. Ti, co přišli se svou kůží 
na trh, si dokázali, že hrát fotbal na 
počítači je určitě lehčí, ale radost 
ze vstřelené branky nebo dokonce 
z vítězství svého družstva je úplně 
o něčem jiném. 

 

dokončení ze 2. stránky

Silvestrovského výstupu na Vysoký 
Kamýk, kde se ten den vystřídal snad 
celý Protivín. Nově zrekonstruovaná 
rozhledna táhne, i když kdyby byla ote-
vřená, bylo by to ještě lepší. 

Foto Pavel Koc
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Letos vstupuje Komunitní nadace Bla-
nicko-Otavská do třináctého roku své 
existence. Vzhledem k tomu, že prodě-
lala v uplynulém období zásadní změny, 
je dobré si krátce připomenout historii 
této neziskové organizace. I když byla 
nadace zapsána do oficiálního nadačního 
rejstříku v roce 1999, její počátky spadají 
do roku 1995, kdy vzniklo spontánně na 
výlovu Podkostelního rybníka v Putimi 
sdružení na podporu rybářských tradic. 
Jeho předsedou se stal pan Josef Klíma, 
který tehdy provozoval hotel Garni Blani-
ce v Protivíně. Právě toto zařízení se stalo 
zázemím pro nově vzniklé sdružení a poz-
ději nadaci. Zároveň bylo i neformálním 
společenským centrem Protivína. Když 
na konci dekády vstoupil v platnost nový 
zákon o nadacích, stálo sdružení, které se 
označovalo jako Nadace Podkostelního 
rybníka, před rozhodnutím, zda zůstat 
v neformálním přátelském svazku, nebo 
ustanovit novou organizaci. Společníci 
sdružení byli nadšenci pro činnost nadace, 
takže se přistoupilo k jejímu založení. 
Bylo však nutné splnit zásadní podmínku 
– mít jmění ve výši alespoň jednoho mili-
onu korun. To se podařila splnit vkladem 
budovy milenovického mlýna z majetku 
města Protivín do základního jmění nada-
ce. Na tehdejší dobu to byl odvážný čin, 
neboť ne každý chápal význam a smysl 
nadace. Starosta města pan Jan Vojík se 
projevil jako velmi moudrý člověk a i za 
cenu ztrát tzv. politických bodů vklad 
nemovitosti do nadace prosadil. Nadace 
pak byla pod jménem Nadace Čapíků 
zapsaná do nadačního rejstříku. Myslím, 
že je na místě konstatovat, že pan Josef 
Klíma a pan Jan Vojík se zasloužili za 
nadaci, můžeme jen politovat, že již ne-
jsou mezi námi. 

Po roce 1999 se naskytla příležitost 
získat od Nadačního investičního fon-
du prostředky, které vznikly ze zákona 
o velké privatizaci. Z tohoto fondu získaly 
některé prestižní nadace až stovky milionů 
korun, Nadaci Čapíků se pak podařilo zís-
kat postupně téměř dvacet milionů korun. 
Tyto prostředky neslouží však k rozdělení 
na granty a příspěvky, jsou uloženy jako 
základní jmění v bance a rozdělují se 
pouze výnosy, tj. úroky z tohoto vkla-
du. Správa těchto peněz a s tím spojená 
postupná profesionalizace nadace nebyla 
všemi zakladateli vnímána bezproblémo-
vě – zákonitě ustoupil do pozadí původní 
motiv – podpora rybářských tradic při 
výlovech rybníků. Do popředí se dostala 
více sociální a komunitní problematika. 
Mnozí členové a zakladatelé z nadace pak 
odešli, v roce 2003 byla nadace přejmeno-
vána na Nadaci Vltava, sídlo bylo přene-

seno do Písku. Předsedou správní rady se 
stal pan František Fořt. V tomto období si 
myslím sebekriticky, že nadace přecenila 
své síly, neboť z regionální se přetransfor-
movala na subjekt s celostátním působe-
ním. Mně osobně a i dalším členům sta-
tutárních orgánů vadilo rozmělnění grantů 
i mimo jihočeský kraj a tendence přenést 
nadaci do Prahy. Měl jsem za to, že nadace 
by měla více sloužit v místě jejího vzni-
ku. Tento názor se mi podařilo prosadit, 
v roce 2007 byla nadace transformována 
na Komunitní nadaci Blanicko– Otavskou 
se sídlem v Protivíně. Zároveň jsem byl 
zvolen předsedou správní rady. Vedení 
nadace jsem přebíral s několika problé-
my – povodně znehodnotily milenovický 
mlýn, ukázalo se, že některé smlouvy 
uzavřené před transformací nadace na 
komunitní nebyly příliš výhodné. Zároveň 
se začala projevovat ekonomická krize, 
která po roce 2008 snižovala výnosy ze 
základního jmění. Postupně se podařilo 
tyto těžkosti vyřešit, milenovický mlýn 
byl převeden zpět do majetku města Pro-
tivín, z problematických smluv se nadace 
vyvázala, nebo závazky z nich umořila. 
Že nadace postupovala správně a dostala 
se ze vzniklých potíží, řádně potvrdila 
i kontrola z ministerstva financí, která pro-
běhla v závěru loňského roku bez závad. 
Ve věci správy nadačního jmění se mi 
společně s místopředsedkyní správní rady 
paní Jitkou Škrnovou podařila uzavřít 
dlouhodobá smlouva s výnosem 3,3%, 

čímž se protivínská nadace dostala po této 
stránce v pomyslnou špičku mezi nada-
cemi. Díky tomu mohla nadace v období 
2008 –2011 vyplatit na grantech a nadač-
ních příspěvcích 1 544 300 korun. 

 Trochu nás však trápil relativně malý 
zájem o granty z programu Konaba, jak 
se naše nadace zkráceně označuje. Okruh 
zájemců, speciálně z Protivínska, byl rela-
tivně úzký. Významně však napomoh-
la spolupráce se Společností pro roz-
voj Protivína. Semináře, který v dubnu 
loňského roku pod vedením ing. Jiřího 
Morávka tato společnost s KONABEM 
uspořádala, se zúčastnily více než dvě 
desítky zástupců neziskových organizací 
z Protivína. Zde byly informovány o mož-
nostech naší nadace v poskytování grantů 
a se způsobem zpracování žádostí. Mohu 
jen s radostí konstatovat, že od této doby 
má Konabo dostatek klientů i z Protivína 
a povedlo se jí vyplatit v loňském roce 
404 800 Kč na nadačních příspěvcích. 
Myslím, že tím dosáhla smyslu svého 
vzniku – podporovat místní neziskový 
sektor a komunitní život v Protivíně a Bla-
nicko otavském regionu. 
Na závěr bych si dovolil poděkovat 
všem členům správní rady, dozorčí 
rady a pracovníkům nadace ať už sou-
časným, nebo minulým, za spolupráci 
a všem občanům Protivína popřát mno-
ho zdaru v roce 2012. 

Ing. Miroslav Procházka, 
předseda správní rady KONABO 

Správní rada nadace. Zprava Jitka Budínová, Jitka Škrnová, místopředsedkyně, Ing. 
Miroslav Procházka, předseda. Zcela vlevo Mgr. Václav Procházka, místopředseda 
(nepřítomna MUDr. Ludmila Ježková).  Foto Milan Bubeníček

OD ČAPÍKŮ KE KONABU aneb DVANÁCT LET 
ČINNOSTI PROTIVÍNSKÉ NADACE
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Latinský nápis na obrázku minulého 
Fotohádanky se nachází na budově 
bývalé školy v Myšenci a jeho překlad 
zní: „Kázeň mládeže je základem 
veřejného blaha.“ Vítězem symbolic-
ké odměny a volné vstupenky do pro-
stor galerie Kaplanka se stal pan Petr 
Pfleger z Protivína. Blahopřejeme!

Dne 21 . ledna 2012 uplyne 
150 let od úmrtí spisovatelky Boženy 
Němcové. 

Městská knihovna Protivín má ve 
svém fondu tři životopisné knihy o této 
nejznámější české spisovatelce, které 
jsou pravými unikáty a rozhodně by 
neměly ujít pozornosti čtenářů a milov-
níků české literatury. 

Nejstarší kniha autora Václava 
Tilleho s titulem Božena Němcová je 
z roku 1914 (jedná se o 2. přepraco-
vané vydání). Ilustrovaná monografie 
se 72 podobiznami obsahuje kromě 
obrazových příloh dopisy a bibliografii. 
Václav Tille byl učitelem, knihovníkem, 
literárním kritikem a spisovatelem 
užívajícím rovněž pseudonym Václav 
Říha. 

Druhá životopisná kniha byla 
vydána v roce 1920 u příležitosti 
100. výročí spisovatelčina narození. 
Autorem je Josef Lelek a celý název 
knihy je Božena Němcová – Babič-
ka, rodiče, sourozenci, pobyt na 
Domažlicku. Jak je patrné, obsahem je 
soukromý život této výjimečné ženy. 

Třetí biografické dílo Františka 
Kubky s názvem Božena Němcová 
bylo vydáno v roce 1941 u příležitosti 
80. výročí úmrtí spisovatelky. Jejím 
životem a dílem nás provázejí bohaté 
obrazové přílohy. 

Mnoho desetiletí uplynulo od vydá-
ní těchto knih. Literární věda pokročila 
a vyhledáváme-li poznatky o slavných 
osobnostech, saháme k novějším pra-
menům. Ale nezapomínejme na stará 
vydání, i ona mají hodnotu, půvab 
a patří ke klasice českého písemnictví. 
Važte si proto, že jsou součástí fondu 
protivínské knihovny a můžete si je 
vypůjčit. 

Stejně jako v loňském roce se pokusíme uspořádat v roce 
2012 několik akcí, které vás, doufáme, zaujmou. Často od vás 
po proběhnuté akci slyšíme, že akce byla málo prezentovaná a že 
vás mrzí, že jste o akci nevěděli. Proto předkládáme orientační 
přehled akcí, které bychom rádi uspořádali v letošním roce. 
Rozsah akcí a jejich konání jsou samozřejmě přímo závislé na 
tom, zda se nám na jejich uspořádání podaří sehnat finanční 
prostředky. 

Akce jsme v letošním roce zahájili 13. ledna již 2. charita-
tivním plesem pro protivínskou sokolovnu. 

Další akcí, kterou jsme měli v plánu uskutečnit, byla ukázka 
tradičního jihočeského masopustu. Tuto akci ale nedokážeme, 
z organizačních důvodů, v letošním roce uspořádat. 

V sobotu 11. února vás pozveme na tradiční českou zabijačku 
spojenou s hudební produkcí. Akce se bude konat v Protivíně, 
na náměstí a ve vnitrobloku vedle náměstí. 

V pondělí 30. dubna bychom rádi zopakovali stavění májky 
spojené s pálením čarodějnic v prostoru zámecké zahrady. 

Stejně jako vloni bychom v květnu letošního roku rádi 
uspořádali charitativní koncert pro sokolovnu, který se konal 
na Belvederu v Protivíně. 

Na začátek září opět chystáme pro děti zábavní odpoledne 
spojené se soutěžemi, které se vloni konalo v zámecké zahradě, 
a mělo velký ohlas ze strany dětí. I na podzim si pro vás připra-
vujeme kulinářské zážitky a rádi bychom zopakovali ochutnávky 
rybích specialit v průběhu výlovu rybníků. 

Více aktuálních informací můžete průběžně získat na našich 
webových stránkách www. proprotivin. cz nebo na našem face-
bookovém profilu. 

Přejeme vám úspěšný a pohodový rok 2012. 
za občanské sdružení Společnost pro rozvoj Protivína, o. s. 

Ing. Jiří Morávek

Otázka na měsíc leden: Ve které 
obci a na kterém objektu se nachází 
tato krásná malba?
Na odpověď čekáme v Infocent-
ru na náměstí od pondělí do pátku 
(8 – 16 hodin) a v sobotu (9 – 12 
hodin), můžete nám ji zavolat na telefon 
382 203 354 nebo sdělit v e-mailu info-
centrum@muprotivin.cz. 

V měsíci lednu pokračuje v Infocentru 
výstava betlémů ze sbírky manželů Vojí-
kových. Do 29. února vystavuje Volné 
sdružení umělců Jižních Čech obrazy 
paní Jany Školaudyové z Č. Budějovic. 
Návštěvníci mohou využít zlevněné vstupné 
– dospělí 30 Kč a děti 6 – 15 let 15 Kč. 

ZE ZLATÉHO 
FONDU 
MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY

Pozvánka na akce občanského sdružení Společnost pro rozvoj Protivína

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

Od 6. února 2012 se můžete těšit na 
výstavu fotografií nazvanou Devět věží. 
Pan Petr Sládek vám představí nejen býva-
lou měřičskou věž na Vysokém Kamýku, 
jak ji už nikdy neuvidíte (před rekonstrukcí), 
ale osm jejích dalších sester, které byly po 
naší zemi vybudovány v letech 1936–1942. 
Petr jistě k obrázkům přidá své poetické tex-
ty a zajímavé postřehy, což určitě každého 
návštěvníka potěší na duši. 

V památníčku si můžete 
odnést otisk razítka, které 
dle návrhu Petra Sládka 
vykouzlil Petr Pišan. 

Infocentrum dále nabízí 
krom tradičních turistických 
předmětů oba díly knihy paní Jaroslavy 
Pixové „Na břehu Blanice“. 

Informační centrum nabízí možnost bez-
platného odebrání dvouročních kalendárií 
JETE Temelín. 

Kolektiv informačního centra 
přeje všem 

velmi šťastný rok 2012
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Kdy vzniká tradice? Zřejmě tehdy, když se určitá činnost opakuje 
delší dobu ve stejně nebo jen lehce změněné podobě. A tak se dá 
konstatovat, že občanské sdružení Svazu zdravotně postižených 
určité tradice vytváří. I třetí valná hromada se každoročně 
koná v polovině prosince, v roce 2011 byla v úterý 13. prosince. 
Tradičně je velmi dobrá účast, tentokrát se zúčastnilo 80 členů z cel-
kových 117, z tohoto počtu je 12 členů, kteří se pro svůj zdravotní 
stav nebo věk dostavit nemohou a které také již tradičně během roku 
navštíví členové výboru s malou pozorností. Není tedy mnoho těch, 
kteří se valné hromady nezúčastní. Poslední navštívil i starosta města 
J. Hlaváč a za fotbalový klub předseda V. Křišťál. 

 Jednání zahájil předseda F. Muzika. Po krátkém vyprávění 
paní Z. Vojtové o adventních a vánočních tradicích pan Muzika 
seznámil přítomné se splněným plánem akcí za rok 2011. Když už 
jsem začala s poukazováním na tradice, tak i zde lze konstatovat, 
že všechny akce byly (také už tradičně) splněny. Ať se jedná o již 
zmíněné návštěvy starých a nemocných členů přes osobní gratulace 
těm, kteří v průběhu roku dosáhli 80 let věku a písemná blahopřání 
ke kulatým narozeninám. Byla poskytována zdravotní péče (masáže 
a pedikúra), uskutečnily se dva zájezdy a to na jarní HOBBY v Č. 
Budějovicích a v září celodenní zájezd do Telče a Slavonic. Oba 
byly plně obsazené. Díky úsilí paní Vyhnalové se podařilo zajistit 
vstupenky do Jihočeského divadla v Č. Budějovicích na činohru 
„Kupec benátský“. Bylo to dost obtížné, neboť Jihočeské divadlo 
má plán představení jen na jeden měsíc a ne všechna představení 
jsou vhodná pro lidi seniorského věku. Potřebovali bychom větší 
časový předstih, abychom mohli zjistit zájem našich členů o určitý 
titul a pak vstupenky na konkrétní představení. Je dost těžké dát 
dohromady termín, titul, zájem a dopravu. Ale zatím se to vždy 
podařilo. Díky Fotbalovému klubu Protivín byla i v roce 2011 
dvakrát měsíčně zajištěna doprava na místní hřbitov. 

 Pan Muzika dále přednesl plán činnosti na rok 2012, který je 
podobný předchozímu, protože sázíme na dobré a lidmi přízni-
vé hodnocení tradičního programu. A o změny není mezi členy 
zájem. 

 Valnou hromadu pozdravil starosta města J. Hlaváč. Hovořil 
o plánech města na rok 2012. I když to bude rok nejednoduchý, 
neměl by být nijak kritický. Zodpověděl také všechny dotazy z řad 
přítomných. Dále přítomné pozdravil pan V. Křišťál, naší organizaci 
i jejím členům popřál mnoho úspěchů a přislíbil pomoc fotbalového 
klubu i nadále. 

 Je na místě poděkovat všem sponzorům, kteří nám celý 
rok pomáhají, protože bez jejich pomoci by naše činnost byla 
velmi omezená. Z členského příspěvku 50 korun ročně se 
mnoho podnikat nedá. Děkujeme tedy Městskému úřadu Pro-
tivín za dotaci, nadaci KONABO za příspěvek a za sponzorské 
dary Mgr. J. Klementovi z lékárny Protivín, Ing. P. Pěknému, 
Zemědělskému družstvu Krč za finanční příspěvky a všem těm, 
kteří nás sponzorují materiálně, tj. Fotbalový klub Protivín, 
pekařství Klas pana Polanského, restaurace „R-erko“ paní 
Rychtářové a pivovar Platan Protivín, protože i jejich sponzo-
ring je pro nás velkým přínosem. Doufám, že nám i dál budou 
podle svých možností nakloněni a že tak v našich plánech ve 
prospěch svých členů nebudeme muset pro nedostatek finanč-
ních prostředků provádět podstatné škrty. Všem jim přejeme, 
aby rok 2012 zvládli stejně dobře jako léta předchozí a prožili 
ho ve zdraví a v plné síle. 

 Valná hromada byla zakončena malým pohoštěním a pro dobrou 
náladu zahrál a zazpíval pan Josef Novák. 
 Přejeme do roku 2012 zdraví, spokojenost a pohodu všem svým 
členům a všem lidem dobré vůle. 

 Za SPOZ Zdeňka Vojtová

●  Paní ředitelka Bc. Ivana Lacinová děkuje protivínskému svazu včelařů za darování 
medu pro děti. 

●  20. a 21. prosince proběhly vánoční besídky ve všech třídách naší 2. MŠ. Děkujeme 
všem, kteří si udělali v předvánočním čase chvilku, přišli se na naše pásma podívat 
a viděli, jak šikovné děti v naší školce máme. 

●  Kouzlo Vánoc navodila také vůně jehličí vánočních stromečků v každé naší třídě. 
Děti netrpělivě očekávaly, kdy Ježíšek přijde. Když uslyšely zvonění, seběhly se 
ke stromečku. V jejich očích bylo vidět nadšení a radost z dárků, které jim Ježíšek 
nadělil. 

Sbor dobrovolných hasičů Krč 
pořádá 

I. Hasičský bál
v sobotu 25. února 

od 20 hodin v hostinci ve Žďáru
k tanci a poslechu hraje 

kapela Corso 
bohatá tombola 
vstupné 100 Kč 

 

ROK 2011 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH PROTIVÍN

●  Vánoční prázdniny utekly jako voda a 2. ledna jsme se s dětmi opět přivítali. Holčičky 
i kluci si navzájem vyprávěli dojmy z vánočních svátků a bohaté nadílky Štědrého dne. 
Nyní se již netrpělivě těšíme na sněhovou nadílku a s ní spojené zimní radovánky. 

Mgr. Pavla Krátká
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V prosinci se v Domě s pečovatelskou službou všichni připravovali na nadcházející 
vánoční svátky. Obyvatelé si své příbytky zdobili adventními věnci a vánočními dekora-
cemi, po chodbách vonělo vánoční cukroví a sem tam byla slyšet i koleda. V klubovně 
DPS svítil nazdobený stromeček a vše bylo připraveno na tradiční vánoční besídku, 
která se uskutečnila v pátek 9. prosince 2011. Tentokrát se obyvatelé obzvlášť těšili, 
neboť jsme poprvé s pásmem vánočních písniček a básniček pozvali děti z Mateřské 
školy v Krči. Přestože to byla pro účinkující dětičky a jejich paní učitelky premiéra, 
vše dopadlo na jedničku s hvězdičkou. Po vystoupení dětí k obyvatelům promluvil 
starosta města Jaromír Hlaváč. Popřál všem krásné a pohodové vánoční svátky a do 
roku 2012 hlavně zdraví. Všechny přítomné pozval na společenské akce pořádané měs-
tem – na slavnostní rozsvícení vánočního stromu a protivínský ohňostroj. Po vánoční 
besídce všichni odcházeli s drobnými dárečky od dětiček ze školky a od našich přátel 
z Horizontu a hlavně s úsměvem na tváři. 

 Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám jménem svým, jménem zaměstnanců 
Pečovatelské služby a neposledně jménem obyvatel Domu s pečovatelskou službou 
popřála do roku 2012 hodně zdraví, spokojenosti, porozumění a tolerance. 

Olga Cvrčková, vedoucí OS PS 

Šťastný a úspěšný nový rok, zejména 
pak celkovou pohodu, pevné zdraví 
a spokojenost v práci i osobním 
životě všem lidem dobré vůle přejí 
protivínské skautky a skauti. 

 Víte, proč na naší PF-ce je letos 
také stovka? Je to proto, že zákla-
dy skautské organizace v českých 
zemích byly položeny právě před sto 
lety. Roku 1911 odjel středoškolský 
profesor Antonín Benjamin Svojsík 
(1876 – 1936) do Anglie, aby se 
seznámil s novou mimoškolní výcho-
vou mládeže. Domů se vrátil nadšen 
a ještě téhož roku založil na žižkov-
ské reálce skautský oddíl. V roce 
následujícím, tedy roku 1912, pak 
vydal stěžejní dílo českého skautingu 
„Základy junáctví“ a o prázdninách 
tábořil poprvé se svými chlapci pod 
hradem Lipnicí. 

 Chlapci a děvčata, máte-li také 
rádi přírodu, táboření, zábavné hry, 
dobrodružství, posezení u táborového 
ohně a chcete-li se naučit věci, které 
se ve škole neprobírají, pak neváhejte 
a přijďte mezi nás. Nebudete litovat!

V pátek 16. prosince uspořádali stolní 
tenisté Slavoje Protivín Vánoční turnaj 
ve čtyřhře. 

Osm dvojic, které k sobě přidělil los, 
hrálo systémem každý s každým a byly 
vidět zajímavé a vyrovnané zápasy. Cel-
kovým vítězem se stala dvojice Pavel 
Šimoník–Jirka Macháček, kteří velmi 
těsně a se štěstím porazili druhého v cel-
kovém pořadí debl Zdeněk Mareš–Karel 
Vařečka. Třetí místo obsadila dvojice 
Vladimír Weber–Honza Tománek a čtvrté 
Luboš Dubský–Milan Soumar, na pátém 
až osmém místě se umístily dvojice Franta 
Färber–Lucka Najmanová, Sam Zoch–Iva-
na Marková, Josef Lednický–Pavel Martan 
a Pavel Vařečka s nejmladším účastníkem 
turnaje a stále se zlepšujícím Ondrou 
Vařečkou. Karel Vařečka 

VÁNOČNÍ TURNAJ VE ČTYŘHŘE

Advetní čas v DPS
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 14. 12. dcera Nela
 Janě Zimmerhanzlové z Protivína

❀  4. 1. syn Matyáš
 Ivě Staňkové z Protivína

ZEMŘELI
✝  14. 12. Jan Bízek
 91 let, Protivín

✝  17. 12. Karel Žák
 54 let, Protivín

✝  19. 12. Růžena Bečková
 88 let, Protivín

✝  19. 12. Jarmila Havlátková
 76 let, Protivín

✝  23. 12. Antonie Hrdličková
 84 let, Protivín

✝  2. 1. Anna Honzíková
 102 let, Protivín

✝  2. 1. Marie Kubernová
 82 let, Protivín

✝  10. 1. Věra Kostková
 83 let, Protivín

VZPOMÍNKA

Před padesáti lety, 
8. ledna 1962, zemřel 
pan Václav Vinický. 

Ve věku 52 let opustil 
bez rozloučení rodinu, kamarády
a hlavně milovaný pivovar 
v Protivíně, kde byl ředitelem. 
Možná ho zlákal jiný pivovar 
v jiném světě…

Stále vzpomínají 
děti Vašek, Zdenek 

a Jana s rodinami

Palackého 1231, Vodňany 

pronajme následující byty 

v Protivíně (ihned volné):

1) podkrovní byt 3 + 0 

 s balkonem, o velikosti 100 m2, 

Masarykovo nám. 31

2) byt 3 + 1 (1. patro) 

 o velikosti cca 90 m2, 

 Blanická 970

3) garsoniéru (2. patro) 

 o velikosti 38 m2, 

 Masarykovo nám. 31

Bližší informace 
na telefonním čísle 

777 622 835 
nebo na 

www.ivansvatosas.cz

V sobotu 28. 1. od 15 hodin 
– přednáška s následnou besedou 
s názvem „Aby se láska ve vašem životě 
podařila“. Lektorka Marie Študentová. 
Podle Školy lásky v rodině od Jiřiny Pre-
kopové, PhD. Vstupné 20 Kč. Všichni jste 
srdečně vítáni. 

V úterý 31. 1. od 15 hodin 
Drátkování – výroba originálních šperků. 
Vstupné 30 Kč (plus peníze na materiál).
Hlásit se můžete na obě akce e-mailem 
pastelka@umc.cz nebo telefon 608 519 
929. 

Zveme všechny rodiče, babičky nebo 
dědečky s batolaty a dětmi do 5 let (včet-
ně) na skvělé cvičení do Pastelky. Vždy 
ve čtvrtek od 10.00 hodin do 10.45 hodin 
v MC Pastelka. 

AKCE PASTELKY NA LEDEN: 

Společnost 

IVAN SVATOŠ a. s.
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 Zima roku 2011 netrvala v našich končinách tak dlouho. Nejprve 
jezdíme spíše samostatně, tzv. „otlačit zadek“. 
Na společné výjezdy pak vyrážíme takto:
9. dubna „Na Hrad“ přes Skály, Budičovice, Kloub – Pohoro-
vice do Skočic. Odtud stoupáme a pak po vrstevnici objíždíme 
kopec Hrad. V místě, odkud je vidět směrem k Pražáku, zasta-
vujeme. Opékáme buřtíky a svačíme. Ti, kdo mají ještě dost sil, 
se vydávají pěšky k vrcholu, kde se nachází rozvaliny bývalého 
hradiště. Je odtud i nádherný výhled na krajinu okolo Vodňan. 
Objíždíme Vodňany, zastavujeme pod Chelčicemi v hospůdce 
Na Lázni. Přes Číčenice a Záboří se vracíme domů. Jelo nás 
celkem deset a ujeli jsme asi 45 kilometrů. 
23. dubna „ZOO 
Hluboká nad Vlta-
vou“. Na tento den 
společnost ČEZ spo-
lečně se ZOO Hlu-
boká uspořádali akci 
– do ZOO zdarma 
za starý elektrický 
spotřebič. Tak nás 
čtrnáct s koly ově-
šenými žehličkami, 
kulmami, holícími 
strojky a vařičem 
vyrazilo ku Hluboké. 
Cestu jsme i s tímto 
nákladem zvládli 
bez problémů. Rov-
něž prohlídka zre-
konstruované ZOO 
stála zato. Cestou 
zpět se však dostavil 
hlad. Všechny dříve 
prověřené restaurace 
(Munice, Olešník, Dříteň) zklamaly. Zachránil nás až kamarád 
Honza Jarošů v Sedleci. Provozuje tu pěknou hospůdku. Nejprve 
nám uhasil žízeň Platánkem a pak došel domů pro věnec buřtů 
s chlebem a hořčicí. Hezkých 55 kilometrů. 
30. dubna „Třeboňská šlapka“. Jednalo se o akci, kterou pořá-
dala nadace Jihočeské cyklostezky jako zahájení cyklosezóny. 
Do Třeboně jsme se dopravili svozovým autobusem. Byla to 
dotovaná akce a proto hodně masová. Má své kouzlo, ale raději 
jezdíme v menším počtu. Ujeli jsme něco přes 50 kilometrů 
hezkou krajinou okolo Třeboně. Výletu se zúčastnila i děvčata 
z Cyklorafandy. 
4. června „Na novou cyklotrasu“. Od cyklokamarádů se dozví-
dáme, že je otevřená nová cyklostezka z Hluboké do Purkarce. 
Dnes na ni vyrážíme v počtu jedenáct. Na Hlubokou nejkratší 
cestou, parkem objíždíme zámek a v podzámčí najíždíme na 
trasu. Vede po levém břehu řeky Vltavy, kolem Karlova Hrádku 
do Purkarce. Proti tomu, co jsme tu zažili asi před třemi lety, 
je to jak malý zázrak. V Purkarci oběd a pak návštěva nového 
informačního centra v Býšově. Zastavujeme v Informačním 
centru JE Temelín Vysoký Hrádek, kde právě probíhá oslava Dne 
dětí. Stíháme i malou svačinku ve stanu VIP s hejtmanem panem 
Zimolou a šéfredaktorem Temelínek Vaškem Bromem. Mazín 
nás vede cestou necestou do Sedlice opět k Honzovi Jarošů. Do 
Protivína se vracíme vpodvečer po 65ti kilometrech. 
17. července „OBĚD“. Z reklamy se dozvídáme, že v Kapříkově 
otevřeli rybí restauraci v bývalém známém SOUDKU. V počtu 
deseti to jedeme vyzkoušet. Je pěkný hic a u jezu přes Blanici 

pod Krašlovicemi se musíme dost přemlouvat v pokračování. 
V restauraci jsme jen taktak našli místo. Ale to bylo to poslední 
pozitivní. Zkrátím to, reklama hýbá světem a my jsme jak oveč-
ky nepoučitelní. Oběd nestál za nic, čekání nekonečné a nejvíc 
překvapená peněženka. Jistě potvrdí i ostatní návštěvníci. Přes 
Stožice a Chelčice jsme se zajeli uklidnit Na Lázně. Domů přes 
Čavyni a Milenovice. Celkem 35 kilometrů. 
4. – 6. srpna „TŘÍDEŇÁK“. Pánská jízda na PLZEŇSKO. Dne 
4. srpna odjíždíme rychlíkem do Plzně. Po prohlídce západočes-
ké metropole směřujeme do Třemošné. Míra Uhlířů nám ukazuje 
zbytek po kasárnách, kde vojančil. Cyklotrasa vedla místem, 
kudy za ním z Plzně chodila Ilonka na návštěvy. Zajíždíme do 

Zruče obdivovat sou-
kromé AIR PARK 
muzeum. Ještě se 
stavíme ve staveb-
ním bazaru pozdra-
vit bývalého Mírova 
velitele. Je tu však 
jen paní kapitánová 
(po tolika letech stále 
pěkná dáma). Dostá-
vá se nám milého 
přijetí a malého 
občerstvení. Počasí 
nám zrovna nepřeje, 
neustále mrholí nebo 
i prší. Proto upouš-
tíme od původního 
plánu objet Plzeň 
severozápadní stra-
nou. Vracíme se rov-
nou. Na náměstí se 
Jirkovi Čížků podaři-
lo zablokovat MHD, 

neboť po uklouznutí na mokré koleji parádním parakotoulem 
přistál přímo pod tramvají. Trošku si narazil koleno, oslík (kolo) 
to přestál bez větších šrámů. V Brně mají totiž šaliny a koleje 
za deště asi nekloužou. Zkoušíme se fotografovat před vstupem 
do věznice Bory. Nepovedlo se. Ostraha nás neurvale odehnala. 
Sjíždíme serpentinami proslavenými Kájínkem a kolem vodní 
nádrže České údolí směřujeme k Dobřanům. Blázinec jsme 
vynechali. Poohlížíme se po restauraci, bříška se hlásí o své. 
Na náměstí nacházíme restauraci Pivovar. Dozvídáme se, že si 
zde vaří pivo sami. Bylo i dobré. Naše trika opět zabodovala. 
Provedl nás sám pan majitel a sládek v jedné osobě. Z Dobřan 
jedeme do Holýšova. Zde nám v lesích Milan Brůžek ukazuje 
místa, kde vojančil on. Bývalá kasárna lze poznat jen podle 
obrovského buzerplacu a několika budov. Dnes jsou zde různé 
firmy a firmičky. Přes Holýšov, Staňkov až do Merklína, místa 
naší první noci. Kvůli špatnému počasí raději volíme noc v pří-
jemném soukromém penzionu. 
Druhý den po snídani, kterou nám připravila paní domu s kolek-
tivem, vyrážíme směr Švihov. Prohlížíme vodní zámek, ale 
dojem kazí vypuštěná koryta, probíhá zde nějaká renovace. Teď 
míříme do Klatov. Opět smůla. Katakomby jsou v dlouhodobé 
rekonstrukci a vyhlídková věž je zrovna v polední pauze zavřená. 
Vše zachraňuje bufet alá Tři kačky ve své slávě v Písku. A opět 
mají slovo naše trika – při výjezdu z Klatov na nás u jednoho 
z přechodů pro chodce křičí starší dáma, že máme v Protivíně 
pozdravovat její příbuzné. Vše za nás vyřídil Zdeněk Jenší, 

Kilometry CYKLOZASTÁVKY v loňském roce

> > > > > > >
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který s paní pohovořil, na vše se vyptal a slíbil pozdravování. 
Na první domluvené přestávce byl však zase první. Já se zde 
musím omluvit té paní i příbuzným v Protivíně. Jméno jsem si od 
Zdeňka napsal a dobře založil. Tak dobře, že jsem ho už nenašel. 
Pokračujeme směrem na Plánici. Počasí je příjemné, chvílemi 
i pálí slunce. Ve vesničce Bolešiny zastavujeme a na paloučku 
pod kostelíkem odpočíváme. Někteří i dost nahlas. Shodujeme 
se na tom, že odpočinek neměl chybu a že ho v dalších našich 
akcích musíme započítat do plánování tras. V Plánici navštěvuje-
me muzeum zdejšího velmi známého rodáka Františka Křižíka. 
A opět trika v akci – průvodkyni se tak líbila, že nás provedla 
zcela zdarma a podala obsáhlý výklad. Dále jedeme přes Zbo-
rovy, Žďár, Strážovice, Pačejov nádraží, Defurovy Lažany do 
Chanovic. Tady máme štěstí na sympatického majitele hospůdky. 
Když zaslechl, že se dohadujeme o noclehu, nezištně nabídl 
k přenocování jednu z místností s přístupem k WC a umyvadlu. 
Zase pohodová noc až na to naše chrápání. 
Třetí den – počasí zase trochu podmračené. Jedeme do Kadova 
obdivovat přírodní památku tzv. Kadovský Viklan. Pokračuje-
me směrem na Radomyšl. Cestou nás předjíždějí nebo míjejí 
závodní automobily. V jedné z vesnic samotný závod sledujeme. 
Jedná se o závod veteránů. Dále přes Osek do Dobeve, Kestřan, 
Ražic a domů. 
Celkem jsme ujeli okolo 230 km převážně po cyklotrasách, 
trochu lesních a polních cest a silnice III tříd. 
13. srpna „PEPÍČEK“. Vyrážíme směr České Budějovice 
a Střížov, uctít památku našeho kamaráda Pepi Veselého. Jako 
každý rok položíme kytičku a zapálíme svíčky. Po přípitku 
zavzpomínáme a stejnou trasou se vracíme do Protivína. 
10. září „Cesta k Protivínu“. V nevelkém počtu vyrážíme na 
tuto již tradiční akci našich turistů. Opět jim patří velký dík. 

A letos nelze ani nic vytknout. Pěkně zvolené trasy, občerstvo-
vací stanice v provozu. V Záboří se o hudební doprovod na 
vymyšlené tajné kontrole postaral „BABOUK“ pan Novák. Za 
tu kontrolu se organizátorům a turistům omlouváme. Nebyla to 
žádná zajížďka a jako žertík to snad všichni pochopili. 
28. září „Sváteční vyjížďka“. Na svátek sv. Václava nás něko-
lik vyrazilo na Vodňansko, spíš po okolí Vodňan. Je tu stále co 
objevovat a prohlížet. Projeli jsme Chvaletice, Radčice, Křtětice, 
Vodňany, Pražák, Stožice, Chelčice, Na Lázni, Hvožďany, Číče-
nice, Čavyni, Milenovice. Hezkých 30 kilometrů. 
8. října „Velký Kamýk“. Na tuto akci jsme se dost těšili a rýso-
vala se i bohatá účast. Počasí si však postavilo hlavu a většinu 
odradila. Míra a Ilka Uhlířovi to nevzdali a na cestu vyrazili. 
Nástrahy počasí i kopec zdolali. Ujeli kolem 80ti kilometrů. 
29. října „Beseda“. Jak již je popisováno v prosincovém čís-
le Protivínských listů, v klubovně místní hasičské zbrojnice 
proběhla beseda se známým jihočeským cestovatelem panem 
Františkem Šestákem z Blatné. Na besedě s ním jsme byli již 
potřetí a opět neměla chybu. Při jeho vyprávění s obrazovým 
doprovodem si člověk připadá jako by jel s ním. 
27. prosince „Na Kamýk“. Od základny nás vyrazilo 29 pěšáků, 
vrchol za přispění Rafanďaček a početné party z Krče zdolalo 
celkem 51 turistů. Nová rozhledna se povedla, ale je stále bohužel 
ještě uzavřená. Bohužel zatím chybí informace, kdy se zpřístupní 
veřejnosti. Po opečení buřtíků a přípitku jsme se v hojném počtu 
vrátili na Zastávku. Zde jsme ještě večer stihli oslavit příjemnou 
„novinu“ – Milan a Jarka Čadkovi se stali dědkem a bábou. 
Ještě se musím pochlubit, že díky manželům Pavlíkovým (pro 
všechny pod známějším „Jožinů“) má Cyklozastávka své inter-
netové stránky: http://cyklozastavka-protivin.webnode.cz
PS.: Všem čtenářům Protivínských listů, cyklistům a cyklistkám 
hodně zdraví a štěstí v roce 2012. 

 

Protože už v letních měsících přemýš-
líme o zimních aktivitách, objednaly jsme 
si při návštěvě Stráže nad Nežárkou vstu-
penky na vánoční koncert. V plné sestavě 
jsme tedy vyrazily 10. prosince tentokrát 
auty, za kulturním zážitkem, který se 
konal v koncertním sále na zámečku Emy 
Destinové. Zpívali sólisté Hudebního 
divadla Karlín. Koncert byl moc pěkný 
a navodil nám předvánoční atmosféru, 
protože zazněly převážně vánoční koledy 
a árie ze známých oper. 

Na Štědrý den se každoročně schá-
zíme ve 22 hodin a jdeme na netradiční 
„půlnoční“ k Janě na Babku. Naše spo-
lečná „kázání“ se mnohdy protáhnou do 
pozdních nočních hodin (dosud nepře-
konaný rekord z roku 2009 je 4.30 hod.). 
Tyto vycházky jsou prospěšné nejen naší 
duši, ale i tělu. 

Další naší akcí byl tradiční výstup 
na Kamýk. Ve čtvrtek 27. prosince bylo 
téměř jarní počasí, proto byla škoda, že 
nová rozhledna není ještě v provozu. 
Účast byla letos asi jedna z největších. 
Kluci z Cyklozastávky už měli rozdělaný 
oheň, opekli jsme špekáčky, popřáli si do 
nového roku a o něco dříve než ostatní 
vyrazily na zpáteční cestu. Tentokrát 
nebyla naším cílem „Zastávka“, ale pro 
absenci Helíka jsme zavítaly k ní domů. 

Byly jsme bohatě pohoštěny, téměř jako 
v pořadu Prostřeno (dostala plný počet 
bodů). 

 Poslední den v roce jsme se zúčastnily 
pěšího pochodu z Písku na Mehelník. Do 
Písku jsme se svezly s Jiřkou Müllerovou, 
která tento výstup absolvuje každoročně. 

> > > > > > >

Cyklorafandy a závěr roku
Podle informací se nás na vrcholu sešlo 
více než 1 400. I tentokrát nám počasí 
přálo. 

A tak jako jsme si popřáli s ostatními 
účastníky pochodu, přejeme i všem čtená-
řům našich příspěvků šťastný rok 2012. 

CyRa. 



Fotbalové informace
Hodnocení fotbalového podzimu 2011. A tým hodnotil trenér Benák
Soutěž je velmi vyrovnaná a při složení týmu především z mladých hráčů je znát nezkušenost, což se projevilo i v závěrech 
několika utkání, kde jsme zbytečně ztráceli body. Na druhou stranu je vidět určité zlepšení v herních činnostech jak jednot-
livců, tak i celého týmu. Za největší trápení považuji neproměňování jasných příležitostí. Pokud neproměníme právě tyto 
okamžiky, tak přichází tlak na hráče a vyplývají chyby z nezkušenosti a ztráty pozornosti. Já mám ovšem vždy radost, když 
hráči dodržují pokyny a mají snahu podávat pohledný, týmový a odhodlaný výkon. 
Pořadí  Tým  Zápasů  Výher  Remíz  Proher  Skóre  Body  (Prav)
1.  Osek  14  10  2  2  35:14  32  11
2.  Sedlice  14  9  2  3  23:9 29  8
3.  Želeč  14  8  3  3  26:17  27  6
9.  Protivín  14  4  5  5  23:25  17  –4 
Střelci: Vorel Jaromír 8, Vierer Roman 3, Štumpfal Lukáš, Vojta Jan, Bláha Petr 2, Škoda Martin, Srkal Karel, Ruczkowski 
Lukáš, Vorel Zbyněk, Fiala Martin, Veselý Luboš 1
B tým podával kolísavé nevyrovnané výkony. Je to ale částečně tím, že se mužstvo každý týden mění, nehraje v ustálené 
sestavě. Velkým příslibem do budoucnosti je to, že se v mužstvu pravidelně objevovalo 4 – 5 dorostenců a vůbec se neztra-
tili, naopak patřili vždy k nejlepším hráčům. Kvůli tomu vlastně B tým existuje. 
Pořadí  Tým  Zápasů  Výher  Remíz  Proher  Skóre  Body  (Prav)
1.  Boston Kluky  13  10  2  1  47:19  32  11
2.  AFK Smet. Lhota  13  9  3  1  38:20  30  9
3.  FK Mirotice  13  9  2  2  36:18  29  8
5. – 6.  ZD Kovářov  13  6  1  6  27:26  19  1
5. – 6.  FK Protivín B  13  5  4  4  27:26  19  1
Střelci: Jakub Křišťál 6, Jiří Křišťál 4, P. Sládek 3, P. Němeček, V. Mikulenka, P. Bartuška, L. Chalupa, P. Vlášek 2, J. Färber, 
L. Reidinger, T. Monzer a L. Štumpfal1. 
Dorost procházel svou soutěží bez problémů, proto byli nejlepší hráči mužstva postupně přeřazeni do mužstev dospělých. 
Příležitost dostali další, mladí a dokázali nastavenou laťku udržet. Škoda jen, že v mužstvu nepokračují nadějní žáci z minu-
lé sezóny, kteří bohužel dali přednost jiným aktivitám. 
Pořadí  Tým  Zápasů  Výher  Remíz  Proher  Skóre  Body  (Prav)
1.  Bělčice  14  12  1  1  47:17  37  16
2.  Protivín  14  11  1  2  75:24  34  13
3.  Osek  14  9  1  4  70:30  28  7
Střelci: Vlášek 14, Chalupa 12, Anděl 9, Pisinger 8, Veselý 7. Alespoň jednu branku vstřelili všichni hráči kádru kromě 
brankáře. 
Starší žáci se potýkají s velmi úzkým hráčským kádrem. V osmi odehraných zápasech nastoupilo dvacet hráčů, z toho 
pouze osm věkově patří do starších žáků. Doplňovali je hráči z mladších, kteří už zase dále nenastupovali za mladší. Tato 
skutečnost negativně ovlivňovala výsledky obou kategorií. 
Pořadí  Tým  Zápasů  Výher  Remíz  Proher  Skóre  Body  (Prav)
1.  Vacov  9  9  0  0  61:2  27  15
2.  Vimperk  9  5  1  3  29:23  16  1
3.  Protivín  9  4  1  4  15:24  14  1
Střelci: Vejšický 7, Bartuška, Cina 2, Honzík 1. 3 branky byly přiděleny kontumací zápasu s Volyní (hosté se nedostavili). 
Mladší žáci jsou v podobné situaci jako starší. Je jich málo. Doplňují je kluci ze starší přípravky, kteří se soupeři, leckdy 
o 3 roky staršími, hrají vyrovnanou partii, ale fyzický handicap se bohužel většinou projeví v jejich neprospěch. Výkony byly 
kolísavé, ale měly vzestupnou tendenci. Za to je třeba hráče pochválit, také za tréninkovou docházku. Trenéři věří, že na jaře 
se týmu podaří vylepšit si postavení v tabulce. 
Pořadí  Tým  Zápasů  Výher  Remíz  Proher  Skóre  Body  (Prav)
1.  Hradiště  9  8  1  0  45:12  25  10
2.  Vimperk  9  7  1  1  35:12  22  7
3.  Osek  8  4  1  3  27:24  14  1
6.  Protivín  9  2  1  6  10:35  7  –5
Střelci: Štiak, Vlach 2, Popelka, Morej, Timko, Novotný, Hečko, Honis
Starší přípravka sehrála na podzim 10 mistrovských zápasů, z toho 8x zvítězila a 2x prohrála. V tabulce je zatím na 2. 
místě s 24 body a skóre 125:31. O tyto branky se hráči rozdělili takto: 39 J. Novotný, 38 T. Vojík (oba jsou na čele tabulky 
střelců OP), T. Bečvář 16, V. Štěpka 12, P. Urban 6, V. Branštýl 6, O. Vařečka 2, F. Šedivý, J. Záleský 1. 
Po celou sezónu se mužstvo opíralo o výborné výkony brankářů Záleského a Jíry, obránců Štěpky a Branštýla, v útoku obou 
střelců Novotného a Vojíka. Pro mužstvo byla velkým oslabením častá neúčast T. Bečváře z důvodů nemoci či zranění. 
Kromě okresní soutěže sehrála starší přípravka silně obsazený turnaj „O pohár Temelínek“, který se jí nakonec podařilo 
i vyhrát. Velkou posilou byl hostující T. Schánělec, který se stal nejlepším střelcem turnaje. 
Pořadí  Tým  Zápasů  Výher  Remíz  Proher  Skóre  Body  (Prav)
1.  FC ZVVZ B  10  10  0  0  110:26  30  15
2.  FK Protivín  10  8  0  2  125:31  24  9
3.  FC Písek A  10  7  2  1  120:27  23  8
Mladší přípravka ve své soutěži hrála 7 zápasů. 6x slavili kluci vítězství, 1x prohráli. Svou tabulku vedou s náskokem 6 bodů 
s 18ti body a skóre 48:16. Branky stříleli: L. Hrubý 24 (nejlepší střelec OP), 10 Sochora, 6 M. Urban, 4 R. Pikl, 2 L. Polanský, 
2 Š. Šedivý.  V tomto mužstvu byli největšími oporami obránce Sochora, útočník Hrubý a univerzál M. Urban, který něko-
likrát zaskočil i v brance. Velmi důležité je však to, že mezery po odchodu bývalých opor je dokázali mladí začínající hráči 
nahradit. 
Pořadí  Tým  Zápasů  Výher  Remíz  Proher  Skóre  Body  (Prav)
1.  FK Protivín  7  6  0  1  48:16  18  6
2.  Hradiště B  7  4  0  3  45:34  12  3
3.  FC Písek A  8  3  1  4  34:37  10  –2
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také v letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
„Trpaslík, stojící na ramenou obra, vidí dále než obr, ale tajenka .. “ (Heinrich Heine) 

Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. února 2012 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu 
karfikova @kultura-protivin.cz. Výhercem knižní odměny za správnou tajenku křížovky z prosincových novin se stává paní 
Mužíková z Protivína. Blahopřejeme. 

„Lid, který chodí v temnotách, uvidí 
velké světlo…“ (Iz 9, 1)

Po roce se opět 
b r n ě n š t í  s k a u -
ti vydali v sobotu 
10. prosince 2011 
do Vídně převzít od 
rakouských skautů 
Betlémské světlo pro 
Českou republiku, 
které následně bylo 
rozváženo vlaky po 
celé naší zemi. Právě do Protivína dora-
zil vlak na nádraží v sobotu 17. prosince 
přesně dvě minuty po půl jedné. Tímto 
děkuji Plívovým, kteří i přes nepříjemné 
počasí dorazili na nádraží s lucernami 
a plamínek od skautů převzali. I díky nim 
se mohlo rozzářit doma u Protivínských. 

za Skautské středisko 
Blanice Protivín 

Inka Z.

Zimní aktivitou protivínských fotbalových děvčat je soupeření v jihočeské futsalové 
lize, která má za sebou svou první část sehranou ve vodňanské sportovní hale 18. 
prosince 2011. Po velmi těsných a smolných výsledcích se naše holky zabydlely před pře-
stávkou na 3. místě tabulky. Ve velmi fotbalově pěkných a napínavých zápasech (v jednom 
ze zápasů bylo nastřeleno oboustraně 37! tyčí rámujících branky) s podporou diváků pře-
devším v odpoledním čase jsme z turnaje odcházeli bojově naladěni těšením na další kolo. 
Kdo viděl, ví proč a že se za výkony nikdo nemusel stydět, dosvědčovala kladná kritická 
až překvapivá slova mnohých fotbalových znalců a nejen z Protivína nebo Vodňan. 
Přehled zápasů JAFA v 1. kole:
 TJ Blatná – JAFA Protivín    2:1
 SK Větřní – JAFA Protivín    2:4
 JAFA Protivín – FC ŠUMAVA Frymburk  3:2 
 FK Bohemia Tábor – JAFA Protivín  0:0
 JAFA Protivín – TJ Hradiště    3:3
Tabulka pořadí turnaje:
Pořadí družstvo  zápasy výhra remíza prohra skóre body
1.   FK Bohemia Tábor   5  4  1  0  17:1   13
2.   TJ Blatná     5  3  0  2  11:7   9
3.   JAFA Protivín     5  2  2  1  11:9   8
4.   TJ Hradiště     5  1  2  2  7:14   5
5.   SK Větřní     5  1  1  3  6:19   4
6.   FC ŠUMAVA Frymburk   5  1  0  4  10:12   3
Góly JAFA v turnaji: Melková Magdalena 4;Pečená Denisa 3; Kinská Nikola 2; Sucha-
nová Nikola a Trnková Nikola 1

JAFA ve vodňanské hale Skauti svítí 
světlem z Betléma
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V sobotu 10. prosince se konal již 17. 
ročník Vánočního turnaje v taekwnod 
WTF ve sportovním boji. Je to jeden 
z největších a nejpočetnějších turnajů 
v České republice. Tentokrát se zúčastnilo 
přes 300 soutěžících, celkem z 34 oddílů 
Německa, Ruska, Rakouska, Slovenska, 
Polska, Chorvatska, Litvy, Běloruska, 
Moldavska a oddíly z České republiky. 
Turnaj byl velmi náročný a ještě ke všemu 
se bojovalo na nové bodovací zařízení, 
které je spravedlivější a přesnější, celo-
světově používané. 

Jako první nastoupil Jakub Chudo-
mel, který svým výkonem v semifinálo-
vém boji udržoval tempo s protivníkem 
z Chorvatska. V řádném čase boj skončil 
nerozhodně a muselo se prodlužovat, kdy 
Kuba o bod podlehl, a tak to stačilo na 
krásné třetí místo. Zuzana Doubková dala 
do boje všechny své síly, ale také prohrála 
na body a skončila na třetím místě. Martin 
Doubek předváděl krásný výkon, i přes 
nakopnutou nohu zápas nevzdal a s rus-
kým protivníkem skončil na třetím místě. 
Adéla Kubičková ve finálovém boji opět 
převedla krásný výkon a bezkonkurenčně 
vyhrála. 

Výsledky stolních tenistů Slavoje Pro-
tivín v krajských soutěžích a okresním 
přeboru. 

Krajský přebor 10. –11. kolo
Orel ČB „B“ : Slavoj Protivín „A“ 10:6
(Dubský 2, Šimoník 2, Mareš 1, Bra-
bec 1)
Ji. Třeboň „B“ : Slavoj Protivín „A“ 2:10
(Dubský 3, Šimoník 3, Mareš 2, Vařeč-
ka P. 1, debl Šimoník – Vařečka P. )
Krajská soutěž 10. –11. kolo
Sokol Milevsko „B“ : Slavoj Protivín „B“ 10:5
(Pešl 2, Brabec 1, Weber 1, debl Pešl–
Posekaný)
TTC Kovářov „A“  : Slavoj Protivín „B“ 10:1
(debl Pešl – Posekaný) 
TTC Kovářov „A“  : Slavoj Protivín „C“ 10:4
(Vařečka P. 2, Zoch 1, Tománek 1)
So. Milevsko „B“  : Slavoj Protivín „C“ 10:2
(Marková 1, debl Vařečka P. – Zoch)

Okresní přebor 7. kolo
TTC Kovářov „C“ : Slavoj Protivín „D“ 2:16
(Macháček 4, Marková 4, Tománek 4, 
Najmanová 2, debly)

K. Vařečka

Dne 3. prosince 2011 se uskutečnil v Milevsku Okresní přebor jednotlivců ve stolním 
tenisu. Mezi jedenatřiceti hráči bylo i osm stolních tenistů Slavoje Protivín, jmenovitě 
Pavel Vařečka, Zdeněk Mareš, Samuel Zoch, Ivana Marková, Jiří Macháček, Jan Tománek, 
Tomáš Posekaný a Milan Soumar. V soutěži jednotlivců se do vyřazovacích bojů podařilo ze 
základní skupiny postoupit pouze Zdeňkovi Marešovi, který se po velmi těžkém semifinále, 
kdy byl na pokraji vyřazení, probojoval až do finále, kde následně porazil domácího Libora 
Šváru a stal se tak Okresním přeborníkem. V soutěži čtyřher nepřál hráčům Slavoje los 
a nastoupili proti sobě již v prvním kole. Nejvíce se dařilo dvojici Pavel Vařečka–Samuel 
Zoch, který se probojoval až do finále, kde po vyrovnaném průběhu smolně prohrál se 
soupeřem z Milevska a obsadil druhé místo. K. Vařečka

V sobotu 3. prosince vyrazili nohejba-
listé HT Krč ve složení Zdeněk „Voj-
ta“ Jenší, Míra Kanda a Jarda Jakš 
do Bechyně na 13. ročník Memoriálu 
Josefa Líkaře v nohejbalu trojic. 

Celkem deset mužstev, převážně 
z Bechyně, bylo rozlosováno do dvou 
základních skupin. Pořadí v základní sku-
pině rozhodovalo o tom, kdo s kým bude 
hrát o celkové umístění. Po výborných 
výkonech se hráčům HT Krč podařilo 
umístit na druhém místě, a tak se o cel-
kové třetí místo utkali s druhým ze druhé 
základní skupiny. V tomto zápase před-
vedli skvělý výkon a porazili favorita 
z Dynína. 
Celkové pořadí turnaje:
1.   Stadion Bechyně 1
2.   Měšice
3.   HT Krč
4.   Dynín
5.   Pedagog Bechyně 3
6.   Pedagog Bechyně 4
7.   Tučapy
8.   Pedagog Bechyně 1
9.   Stadion Bechyně 2
10.   Pedagog Bechyně 2

 Zdeněk „Vojta“ Jenší

Všichni Protivínští závodníci dali 
o sobě vědět, ukázali že se mohou srovná-
vat se zahraniční konkurencí a konkurovat 
těm nejlepším. 
Umístění: 
3. místo Jakub Chudomel, 
Martin Doubek, Zuzana Doubková 
1. místo Adéla Kubičková

Jedna zlatá a tři bronzové pro taekwondo

OKRESNÍ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ

HT KRČ V AKCI

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS ZA KULTUROU V PÍSKU
Pokud si o nás myslíte, že jsme nějací extra zálesáci, celoročně jíme z ešusů 
a spíme ve spacácích, tak jste se v nás skoro nespletli. To děláme pořád a 
rádi. Ale svou druhou kulturní tváří jsme jeli ukázat skautům z Písku na jejich 
vánoční ples. Odpoledne se na jevišti Divadla Pod čarou představily písecké 
oddíly s jejich programem vánoční besídky. Bavili se malí i velcí. Večerní pro-
gram byl již adresovaný „náctiletým“ skautům i neskautům, píseckým i cizákům. 
Téma večerní zábavy byl FILM. Velice rozsáhlé téma řeknete si. Nechme 

tedy popustit uzdu své fantazii. Na plese se sešla spousta hvězd. Od protivínských Rebelů, přes 
píseckého pojídače špenátu Mozka námořníka, až po Říši divů za Alenkou. Divadelní sál nezůstal 
nedotčený. Rekvizitami se jen třpytil. Každá kóje byla vyzdobena do určitého téma, stoly zdobil ubrus 
jako filmová páska, improvizovanou disko kouli zastupovala „cédéčka“ odrážející osvětlení sálu. S 
úderem osmé hodiny večerní to všechno vypuklo. Moderování plesu se pro letošní, již třetí ročník, 
ujala má maličkost s trénovaným profesionálem Vojtou Rudolfem. Hudební doprovod zajišťovala 
písecká skupina Beelee Beat z Deelee. Hosté se bavili a to netěšilo jen nás a kapelu, ale asi nejvíc 
organizátory plesu. Připravena byla malá i velká tombola a lákavé soutěže o ještě lákavější ceny. S 
odstupem uznávám, že se večer vyvedl na výbornou. Děkuji všem, co se na přípravě plesu podíleli 
a umožnili nám se zúčastnit. Za Skautské středisko Blanice Protivín, Inka Zuzaňáková


