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Od pondělí 5. břena 2012 bude zahájen výběr 

poplatků za odpady. 

Poplatek je možno jako každý rok platit jednorázově 

nejpozději do 28. března 2012, nebo ve dvou stejných 

splátkách. Druhá splátka je splatná nejpozději v září 

2012. Výše poplatku je 500 Kč za osobu. 

Výběr poplatku bude prováděn opět ve stejných 

dnech a hodinách:

pondělí: 7.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin 

úterý: 7.00 – 11.00 a 12.00 – 14.30 hodin 

středa: 7.00 – 11.00 a 12.00 – 14.30 hodin 

Žádáme vás o respektování vyhrazených dnů pro 

platbu poplatku a umožnění tak věnovat se ostatním 

úkolům zajišťující chod organizační složky technické 

služby. 

V Protivíně působí různé sportovní a zájmové organizace, 
které svojí činností rozvíjí sportovní a společenský život města 
a starají se o děti a mládež v jejich volném čase. Je to velmi 
významná činnost v životě našich občanů a město se snaží těmto 
organizacím vycházet vstříc a jejich činnost podporovat. 

V letošním roce je, i přes nižší příjmy, na podporu sportu 
a zájmových činností vyčleněna stejná částka jako v minulých 
letech a to 950 tisíc korun, což je cca 2,5% daňových příjmů. 
Tato částka je rozdělena zpravidla mezi 28 až 30 příjemců. 

Vyhovění žádosti o příspěvek podléhá přísným, předem 
daným podmínkám. 

U sportovních organizací se klade důraz na počet aktivních 
členů, počet mládežnických družstev nebo členů, jakých se 
zúčastňují soutěží a s jakými výsledky. 

U zájmových organizací je rozhodující jejich činnost, na 
jakou oblast života jsou zaměřeny, práce s dětmi, zdravotně 
postiženými nebo jinak handicapovanými občany, účast na růz-
ných soutěžích nebo kulturních a společenských akcích. 

V neposlední řadě je u všech přihlíženo i k vzájemné spolu-
práci při nejrůznějších akcích pořádaných městem. 

Všechny tyto informace předávají jednotliví žadatelé spolu 
se žádostí o příspěvek na daný rok. 

Jejich posouzení a vyhodnocení je v kompetenci komise 
školské a tělovýchovy při RM. Závěry komise s návrhem na 
rozdělení finanční podpory jsou podkladem pro jednání rady 
města. Ta v souladu se zákonem o obcích rozhodne o příspěv-
cích do výše 50 tisíc korun a návrhy na příspěvky nad 50 tisíc 
korun předá k jednání zastupitelstvu města. Po schválení uzavře 
město s jednotlivými organizacemi smlouvy, které stanovují 
způsob použití příspěvku a povinnost jeho vyúčtování do konce 
kalendářního roku. 

Tento způsob rozdělování a vyúčtování podpory sportu 
a zájmových činností používá město již řadu let, všechny orga-
nizace podmínky znají a mezi žadateli a městem nedochází 
prakticky k žádným nedorozuměním. 

Kromě místních organizací spolupracuje město i s odbornými 
organizacemi zaměřenými na prevenci kriminality a práci s oso-
bami podléhajícími vlivu nejrůznějších drog, např. ARKÁDA 
Písek. I zde se jedná o finanční podporu. 

Věřím, že finanční pomoc města, i když není vysoká, pomá-
há všem našim organizacím i jednotlivcům v jejich činnosti 
a odměnou jsou velmi dobré výsledky sportovců, kteří svojí 
reprezentací propagují naše město. 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se zapojili do 
práce v těchto organizacích, protože bez dobrovolníků by žádný 
sport ani zájmová činnost nemohla dobře fungovat. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

Kouzlo zimy. Foto Jaroslava Fialová

Podpora sportu 
a zájmových činností 
v roce 2012

PLATBA POPLATKU ZA ODPADY
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

pokračování na 4. stránce

Ve dnech 6. až 13. ledna pro-
běhl lyžařský kurz žáků 7. ročníků. 
Konal se na horské chatě Kramolín 
na Lipně n. Vltavou a zúčastnilo se ho 
30 žáků. Sněhu bylo dostatek a počasí 
lyžařům a snowboardistům též přálo, 
a tak se děti mohly zdokonalit ve svých 
dovednostech. Některé byly na horách 
poprvé a seznamovaly se s technikami 
bezpečného sjíždění. Na konci kurzu 
byly všechny děti schopny zdolat kra-
molínský kopec, což se také ukázalo 
při závodech tzv. „malého slalomu“. 
Byly uspořádány dva závody v běhu 
na lyžích. V rámci večerních programů 
se děti seznámily s historií lyžování 
a snowboardingu, se stavbou lyží i SNB 
a s mazáním běžeckých i sjezdových 
lyží. Společně jsme vyslechli přednáš-
ku horské služby o bezpečí na horách 
a o práci záchranářů. Odpočinkový den 
zájemci strávili v aquaparku, pokročilí 
lyžaři mohli zase využít večerní lyžová-
ní. Za pedagogy a instruktory doufáme, 
že budou děti tento krásný zimní sport 
provozovat i ve svém volném čase. 
Výsledky lyžařských závodů:
SLALOM
chlapci 
1. místo  Jakub Štiak
2. místo  Miroslav Roušal
3. místo  Vojtěch Cina
dívky 
1. místo  Adéla Čurdová
2. místo  Adéla Kubičková
3. místo  Tereza Šulcová

Nejrychlejší sjezdař: Eliška Zimová
Nejrychlejší snowboardista: Michaela 
Kašová

BĚŽECKÉ ZÁVODY
chlapci
1. místo  David Růžička
2. místo  Martin Hrubý
3. místo  Jakub Štiak
dívky 
1. místo  Eliška Zimová
2. místo  Michaela Kašová
3. místo  Adéla Kubičková

KRAMOLÍNSKÝ BĚH 
s hromadným startem: 
1. místo  David Růžička
2. místo  Eliška Zimová 
3. místo  Michaela Kašová

PLANETA ZEMĚ 3000
Dne 11. ledna třídy 8.A a 8.B navští-

vily již 8. díl programu uváděný v rámci 
největšího českého vzdělávacího progra-
mu PLANETA ZEMĚ 3000. Projekt byl 
pojmenován „Čína – říše mocného dra-
ka“. Dozvěděli jsme se něco o nejlidna-
tější zemi světa s jednou miliardou lidí. 
Zemi tvoří 200 nejrůznějších národností 
a etnických skupin. Pro letošní rok mají 
Číňané ve znaku draka, což znázorňuje 
úspěch, sílu, vznešenost a dobro. Proto 
se pravděpodobně letošní rok zapíše do 
historie Číny s největší porodností dětí. 
Navštívili jsme neodmyslitelný symbol 

Číny, Velkou čínskou zeď, která, ačkoliv 
se to o ní tvrdí, vidět z vesmíru není. 
Táhne se severní Čínou v délce 6 000 
kilometrů. Stavěla se od 5. do 16. sto-
letí. Pro tuto zemi je typické pěstování 
čaje a rýže, také čínská medicína, která 
se využívá i v naší zemi, bojové umění 
kung-fu ve škole Šao Lin a místním 
rybářům pomáhající kormoráni. Kor-
moránům se zaváže krk, aby nespolykali 
ryby, poté se jim vyjmou ze zobáku. 

Podívali jsme se na zdejší trh, kde 
jsme ochutnali vše, „co má křídla, a není 
to letadlo“ a „co má nohy, a není to 
stůl“. To vypovídá o tom, že Číňané 
sní úplně vše. K zajímavostem patří 
také Terakotova armáda. Jsou to hliní-
kové sošky, které nechal vystavět císař 
Š’chuang-ti, který nechtěl být v hrobě 
sám a chtěl, aby ho armáda hlídala. Zde 
nenajdeme ani jednu sochu stejného 
typu. Od roku 1951 je součástí Čínské 
lidové republiky Tibet s mohutnými 
skalními masivy zvané Himaláje a nej-
vyšší horou světa Mt. Everest. K Číně 
patří kriticky ohrožený druh medvídka 
zvaný panda velká a červená. Je zde 
už jen několik posledně žijících zvířat. 
Přednáška se nám velice líbila. Byla 
poučná a zajímavá. 

Děkujeme škole, že nám umožni-
la získat takové zajímavé informace 
o Číně.  Petra Veselá

OKRESNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ
Ve středu 25. 1edna se v Písku 

konalo okresní kolo ve vybíjené. Devět 
přihlášených družstev hrálo ve třech 
základních skupinách a dále následo-
valy zápasy o konečné pořadí. Naše 
smíšené družstvo ve složení: K. Kulich, 
V. Danielová, J. Kohout, V. Trnka, 
J. Chudomel, J. Záleský, P. Červeňák, 
J. Pechouš, O. Vařečka, T. Schánělec, 
L. Popelka se umístilo na krásném 
5. místě. Nejlepším hráčem našeho 
družstva se stal T. Schánělec. 

PRÁCE ŽÁKŮ
Jak vzpomínají na zápis do první 
třídy současní čtvrťáci

Do školy jsem se moc těšila, pro-
tože jsem se chtěla něco nového naučit. 
K zápisu jsem šla s maminkou, tatín-
kem a bratrem. Paní učitelka se mi moc 
líbila. Pochválila mě za to, co jsem 
uměla. Ukazovala jsem geometrické 
tvary. Šlo mi to docela dobře. Zaujalo 
mě, jak se paní učitelka obléká. Moc 

LYŽAŘSKÝ KURZ
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RADA MĚSTA ZASEDALA

V územním obvodu Protivína bylo 
k 31. 12. 2011 přihlášeno k trvalé-
mu pobytu celkem 4 869 obyvatel 
a 84 cizinců. Z počtu 4 869 obyvatel 
bylo 2 456 mužů a 2 413 žen. 
    počet obyvatel
 celkem muži ženy
Protivín  3 833  1 941  1 892
Chvaletice  82  44  38
Krč  221  123  98
Maletice  37  21  16
Milenovice  198  98  100
Myšenec  231  107  124
Selibov  60  29  31
Těšínov  84  36  48
Záboří  123  57  66
V roce 2011 se v územním obvodu 
Protivína narodilo 29 dětí (11 chlap-

V soutěži o nej-
krásnější vánoční 
strom v ČR v kate-
gorii měst získal 
Protivín certifikát 
za výborné 3. místo. 
Získaná výhra je 10 
tisíc korun určených 
na nákup ekologic-
kých služeb nebo 
zboží. Pro porov-

nání. Město Protivín se umístilo jako 3. 
s celkovým počtem hlasů 1982, což je 
k počtu obyvatel, kterých je cca 5 000 
vynikající výsledek, neboť matematicky 
vyjádřeno hlasoval každý 2,5 občan. První 
místo patří městu Bohumín s 2 351 hlasy, 
ale vzhledem k celkovému počtu obyvatel – 
23 000, stejně jako u druhého Jindřichova 
Hradce s 2 201 hlasy a 22 000 obyvateli 
(hlasoval tedy každý 10. obyvatel), je sou-
těživost našich občanů a všech, kteří nás 
podpořili, výrazně vyšší. Takže v konkuren-
ci velkých měst jsme prostě dobří, ne?

Upozornění občanům

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA PROTIVÍN 
konané 18. ledna 2012

–  ukládá OS TS zajistit akci „Stavební úpravy kotelen 
na byty čp. 891, 892 Družstevní ulice a penzion 
Masarykovo nám. 32/33 – Protivín“ vlastními silami 
a prostřednictvím místních živnostníků a firem 

–  stanovuje okruh účastníků výběrového řízení 
na realizaci akce „Stavební úpravy vodní nádrže 
p. č. 78/1 kú Krč u Protivína“ 

 1) REMONST stavební s. r. o. České Budějovice
 2) Š+H Bohunice s. r. o. Temelín
 3) KOČÍ a. s. Písek

–  schvaluje návrh mandátní smlouvy mezi smluvními 
stranami Městem Protivín, Masarykovo náměstí 
128, 398 11 Protivín a Evou Čechtickou, Ave 
Bohemia, Činnost podnikatelských, finančních, 
organizačních a ekonomických poradců, Sedlečko 
3, 392 01 Soběslav, IČ 51771194, jejíž předmětem 
je realizace zadávacího řízení pro zakázku zamě-
řenou na „Odkanalizování obce Myšenec“ 

 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy 
včetně připojené plné moci 

–  souhlasí s vypsáním výběrového řízení na akci 
„Odkanalizování obce Myšenec 

 a stanovuje následující okruh účastníků řízení
 1) Š+H Bohunice s. r. o. Temelín
 2) KOČÍ a. s. Písek
 3) REMONST stavební s. r. o. České Budějovice
 4) KOMUNIKACE – STAVBY BETON s. r. o. 
  České Budějovice
 5) TANGENTA s. r. o. České Budějovice

–  schvaluje předložený plán investic do vodohospodář-
ské infrastruktury předložený provozovatelem ČEVAK 
a. s. České Budějovice, aktualizaci pro rok 2012 

 a požaduje doplnění plánu o akci „Obnova kana-
lizace v Jiráskově ulici“

–  souhlasí s pronájmem uvolněných nebytových 
prostor po bývalé prodejně potravin v Záboří čp. 
24 hudební skupině Krypton 

–  souhlasí se zveřejněním záměru prodeje bytové 
jednotky č. 582/2 nejvyšší nabídce formou obál-
kové metody, kdy minimální nabídka bude činit 
600 000 Kč + znalečné + fond oprav 

– souhlasí se zveřejněním záměru prodeje bytové 
jednotky č. 553/3 nejvyšší nabídce formou obálkové 
metody, kdy minimální nabídka bude činit 750 000 Kč 
+ znalečné + fond oprav 

–  byla seznámena se zápisem ze schůze zdravotní 
a sociální komise konané dne 16. 1. 2012 

 a souhlasí s pronájmem bytu v čp. 21 Masarykovo 
náměstí Protivín, DZU (DPS) 

 a souhlasí s pronájem bytu v čp. 32 Masarykovo 
náměstí Protivín (penzion) 

–  byla seznámena s novými cenami stravného 
v 1. a 2. MŠ Protivín a MŠ Krč platnými od 
1. února 2012 

POČET OBYVATEL K 31. 12. 2011
ců a 18 děvčat). Zemřelo 41 osob 
(21 mužů a 20 žen). Během roku se 
do Protivína přistěhovalo 90 osob 
a odstěhovalo se 98 osob. V roce 2011 
bylo na Městském úřadě Protivín uza-
vřeno 21 sňatků. 
     věková skladba obyvatel města
     věk    počet osob 
 do 15 let  732 
 16 – 20 let  287 
 21 – 30 let  630 
 31 – 40 let  793 
 41 – 50 let  623 
 51 – 60 let  702 
 61 – 70 let  619 
 71 – 80 let  328 
 81 – 90 let  144 
 91 a více let  11 

Z důvodu narůstající ceny a zároveň nedostatku dřevní hmoty se objevuje stále 
více případů neoprávněného kácení dřevin nejen na pozemcích ve vlastnictví města 
Protivín. Za nepovolené kácení hrozí fyzické osobě pokuta až do výše 50 000 korun. 
Ve většině případů musí ke kácení vydat povolení příslušný orgán ochrany přírody. 
O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku nebo nájemce pozemku 
se souhlasem vlastníka.  finanční odbor – správa majetku

NEJHEZČÍ 
VÁNOČNÍ 
STROM 
MĚST 
A OBCÍ 
ZA ROK 
2011
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se mi to líbilo. Domů jsem odcházela 
s příjemným pocitem. Na památku jsem 
si vzala sešit.  

Tereza Podhorská, 4. A

Já jsem se těšil k zápisu hodně, že 
tam něco dostanu. Do školy jsem šel 
s taťkou a mamkou. Paní učitelka na mě 
působila moc hezky. Měl jsem nakreslit 
chaloupku. Šlo mi to dobře. Zaujalo mě, 
že ve třídě na nástěnce byly různé obráz-
ky. Odcházel jsem s pěkným pocitem. 
Na památku jsem dostal omalovánky, 
obrázky a tužky. 

Lukáš Kolafa, 4. A

Do školy jsem se těšila, protože jsem 
věděla, že se něco naučím a poznám 
nové kamarády a kamarádky. Šla jsem 
tam s tatínkem a maminkou. Paní uči-
telka byla příjemná a milá. Recitovala 
jsem básničku Čert sedí na silnici. Šlo 
mi to hezky, ale jednou jsem se splet-
la. Zaujalo mě, kolik je ve třídě lavic 
a židlí. Tolik jsem jich pohromadě ještě 
neviděla. Ze školy jsem se vracela s pří-
jemným pocitem. Na památku jsem si 
vybrala krtečka a dostala jsem pamětní 
list.  

Milena Kochrdová, 4. A

K zápisu jsem se těšil, protože jsem 
si myslel, že to bude lepší než ve školce. 
Do školy jsem šel s rodiči a s bratrem. 
Paní učitelka se mi líbila, protože se 
na mě usmívala. Měl jsem namalovat 
domeček, ale nepovedl se mi komín. Na 
památku jsem dostal obrázek. 

František Urban, 4. A

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � dokončení ze 2. stránky

 Ve dnech 20. a 21. ledna se konal 
zápis předškolních dětí do budoucích 
1. tříd. K zápisu se dostavily děti, jimž 
bude k 31. srpnu 2012 šest let. 

Chlapci a děvčátka přicházeli 
v doprovodu svých blízkých, tak aby 
se cítili v novém neznámém prostředí 
školy co nejlépe. Některé přišli podpořit 
i mladší nebo starší sourozenci. 

Právě ti starší, kteří školu zažívají 
na vlastní kůži, mají často největší vliv 
na postoje budoucích školáků. Většina 
dětí je z rodin a mateřských škol dobře 
motivovaná, na zápis se těší, z ničeho 
nemají obavy a navazují komunikaci se 
zapisujícími učitelkami bez zaváhání. 

Zápisu se zúčastnilo 54 dětí, z nich 
bylo 47 zapsáno. U sedmi dětí jsme 
se s rodiči dohodli na zahájení jedná-
ní o odkladu školní docházky o jeden 
rok. Nově musí doporučit odklad dvě 
instituce – Pedagogicko psychologická 
poradna a dětský lékař. Pokud jeden 
z nich nedoporučí odklad školní docház-
ky, mělo by dítě nastoupit do 1. třídy ZŠ 
v řádném termínu. 

Zápis je na naší škole každoročně 
malou slavností. Vyzdobené chodby 
a třídy připravují děti se svými učitel-
kami, starší děti vyrábějí po celý leden 
upomínkové dárečky pro své budoucí 
spolužáky. S organizací zápisu pomáha-
la i letos děvčata ze II. stupně – Lenka 
Vlášková, Míša Kašová a Míša Vrch-
lavská. Kupodivu si při službě vzpo-

mněly i na zážitky z vlastního zápisu. 
Tak jako kdysi i letos panovala trocha 
napětí, trocha zmatku a dobré pohody. 
V té směsici se pohybovaly děti před 
objektivy fotoaparátů i před kamerami. 
To znervózňovalo spíše zapisující uči-
telky než děti. 

Doufejme, že vzpomínky na zápis 
mají všechny děti kladné a že po prázd-
ninách s chutí zasednou do školních 
lavic. My jim k tomu přejeme hod-
ně chuti, odhodlání a samozřejmě to 
potřebné štěstí. 

za ZŠ T. Vojtěchová

PRÁCE ŽÁKŮ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Budoucí prvňáček Petr Kohout z Krče.  Foto J. Mošovská
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Obchodní jednotka pivovarnické skupiny K Brewery, do které patří Pivovar Protivín 
a dalších šest regionálních pivovarů v Čechách a na Moravě, změnila název. Místo 
K Brewery Trade, a. s. od 1. 2. 2012 používá název Pivovary Lobkowicz, a. s. 

Společnost přitom o změně názvu uvažovala již delší dobu. „Jako ryze česká spo-
lečnost, za níž stojí pouze český kapitál a která se zabývá prodejem piva vyrobeným 
výhradně v České republice, chceme nést i český název, který lépe vystihne předmět 
našeho podnikání, “ uvedl Zdeněk Radil, jeden z akcionářů skupiny a zároveň její 
generální ředitel. 

Společnost zvolila název podle své vlajkové lodi – ležáku Lobkowicz Premium, 
který nese jméno jednoho z historicky nejvýznamnějších českých šlechtických rodů, 
jenž mimo jiné dříve vlastnil také jeden z pivovarů skupiny. Společnost si zachovává 
slogan „Návrat k tradici“, nezměněn zůstal i název mateřské organizace K Brewery 
Group, a. s. 

Pivovaru Protivín, a. s. se změna žádným způsobem nedotkne. Protivínský pivovar 
bude i nadále vyrábět jedenáct druhů piv – výčepní pivo Schwarzenberg 10 %, ležáky 
Platan 11 %, Schwarzenberg 11 %, Platan kvasnicový, Platan Premium a Protivínský 
Granát, světlý speciál Prácheňská Perla, nealkoholické Platan Nealko a prémiová piva 
Lobkowicz Premium, Lobkowicz Premium Nealko. 

V krátké době zasedla již podruhé komise 
pro certifikaci služeb regionální značky Prácheň-
ska. Do druhého kola certifikace, které proběhlo 
26. ledna 2012, se přihlásily čtyři provozovny. 

Všechna přihlášená stravovací a ubytovací 
zařízení poměrně přísná certifikační kritéria spl-
nila a značku PRÁCHEŇSKO regionální produkt 
tak nyní může užívat již celkem 12 ubytovacích 
a stravovacích zařízení. 

V 1. kole certifikace regionální značku 
získali:

Bufet Miláček, Albrechtice nad Vltavou, 
Penzion U sv. Anny, Protivín, rekreační zařízení 
Nová Louka, Albrechtice nad Vltavou, Apart-
mán U Čarků, Čížová, Penzion Mlýn Kostřata, 
Myštice

Penzion U starýho kance, Hoslovice, restau-
race Lovecká bašta, Strakonice, Ubytování B&B 
Na Drtině, Kožlí. – První tři provozovny jsou 
z území MAS Vodňanská ryba

Ve 2. kole certifikace služeb značku získali 
tito provozovatelé: 

Milan Bezděka, Penzion Pávů vila, Vodňany, 
Roman Müller, restaurace a penzion Na Kři-
žovatce, Kovářov, Růžena Kůsová, restaurace 
Hradní sklípek, Strakonice, Jana Běhavá, Hos-
poda „Na statku“, Pole u Blatné, Penzion Pávů 
vila ve Vodňanech reprezentuje území MAS 
Vodňanská ryba. PhDr. Alena Cepáková

předsedkyně MAS Vodňanská ryba

Vandal
 První lednový den přijali protivínští 

policisté oznámení o poškození osobní-
ho automobilu v Mírové ulici v Protiví-
ně. Neznámý pachatel poškodil přední 
čelní sklo, kapotu a zpětné zrcátko 
vozidla značky Kia Sorento a majiteli 
takto způsobil škodu 30 tisíc korun. 

Podával alkohol mladistvé
 Z trestného činu je podezřelý muž, který 

měl dne 29. 12. 2011 podávat alkohol 
mladistvé dívce. V garáži u domu v Pro-
tivíně jí naléval vodku. Dívka následkem 
požití alkoholu upadla do bezvědomí. 
Následně byla hospitalizována v písecké 
nemocnici z důvodu intoxikace alko-
holem. Protivínští policisté oznámení 
přijali dne 2. ledna. 

Bez zaplacení
 Dne 11. ledna ráno natankoval nezjiště-

ný pachatel motorovou naftu u čerpací 
stanice v Protivíně. Do Peugeotu 205 
načerpal 27, 56 litů a z bezinky ujel bez 
zaplacení. Způsobil tak škodu bezmála 
1000 korun. Policisté řeší případ jako 
přestupek proti majetku. K dalšímu ujetí 
od čerpací stanice vyjížděli policisté dne 
29. ledna večer. Za palivo nezaplatil 
řidič ve Fordu Fusion, způsobil škodu 
za 1 200 korun. 

Loupež
 Protivínští policisté a kriminalisté 

spolupracovali na objasňování případu 

loupeže z noci 12. ledna 2012. V tento 
den hrál mladý muž (1986) na výherních 
automatech v jednom z protivínských 
barů, kde ho kolem druhé hodiny 
ranní napadl úderem do obličeje muž 
a požadoval po něm peníze. Napadený 
se obával o zdraví a život a vydal čtyři 
stokoruny, které měl u sebe. Pachatel 
z baru s penězi utekl. Napadený naštěstí 
neutrpěl zranění. V úterý 17. ledna poli-
cisté zadrželi podezřelého muže a ještě 
týž den mu sdělili obvinění ze spáchání 
trestného činu loupeže. Obviněným je 
muž (1986) z Protivína. Vyšetřovatel 
vede další vyšetřování na svobodě. 

Neoprávněné užívání bytu
 Dva nájemníci městského bytu v Pro-

tivíně jsou podezřelí z trestného činu 
neoprávněný zásah do práva k domu, 
bytu nebo nebytového prostoru. 
Přesto, že jim dne 31. 12. 2011 vypršela 
nájemní smlouva, kterou majitel bytu 
neprodloužil, stále byt užívají. 

Dopravní nehoda
 Naštěstí jen majetkovou škodou skončila 

dopravní nehoda dne 17. ledna 2012. 
Řidička osobního automobilu značky 
Škoda Roomster jela po silnici třetí 
třídy číslo 14110 od Protivína na Zábo-
ří. Do jízdy jí údajně vběhl zajíc, žena 
sešlápla brzdy a dostala se do smyku, 
který nezvládla a narazila do zábradlí 
mostu a skončila s vozem v silničním 
příkopu. Škoda na vozidla činí 50 000 
korun, škoda na zábradlí 1000 korun. 

Uhlí je pryč
 Jako přestupek proti majetku řeší poli-

cisté případ krádeže uhlí. Majiteli otop 
odcizil zatím nezjištěný pachatel v době 
od 20. prosince roku 2011 do 24. ledna 

roku 2012. V neuzamčené kůlně u domu 
ve Švermově ulici ho chybí 15 krychlo-
vých metrů. Škoda činí 3 000 korun. 

I přes zákaz pobytu 
se pohyboval v kraji
 Podezřelému, pětašedesátiletému muži, 

se v Jihočeském kraji nejspíš natolik 
líbí, že nedbá rozsudku okresního soudu, 
který mu již před několika lety uložil 
trest zákazu pobytu v kraji. Podezřelý 
muž totiž navštívil jedno z restauračních 
zařízení v Protivíně, kde byl hlídkou 
zadržen. Policisté muže podezírají ze 
spáchání trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání a případ 
zpracovávají ve zkráceném přípravném 
trestním řízení. 

Zákaz řízení
 V sobotu 28. ledna krátce po sedmnácté 

hodině kontrolovali protivínští policisté 
řidiče s osobním automobilem značky 
Citroen. Vozidlo zastavili v Zámecké 
ulici. Při kontrole zjistili, že muž (1974) 
z Náchoda, nerespektuje soudem vyslo-
vený zákaz řízení motorových vozidel. 
Policisté případ zpracovávají ve zkrá-
ceném přípravném trestním řízení pro 
podezření ze spáchání trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání. 

Najedl se, popil, ale nezaplatil
 Povedený zákazník navštívil dne 

30. ledna restauraci na Masarykově 
náměstí. Muž se najedl, popil, ale na 
útratu v hodnotě 151 korun neměl, tak 
se pokusil odejít bez zaplacení. Číšník 
muže zadržel a přivolal policisty. Poli-
cisté případ zpracovali jako přestupek 
proti majetku a oznámili správnímu 
orgánu k dalšímu projednání. 

PIVOVARNICKÁ SPOLEČNOST K BREWERY TRADE, a. s. 
MĚNÍ NÁZEV NA PIVOVARY LOBKOWICZ, a. s. 

Čtyři další certifikáty PRÁCHEŇSKO
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RYBNÍK NOVOVESKÝ
Ještě jsou na světě místa, kde příroda doposud vyhrává nad 
obrovským, také i někdy surovým dopadem postupující civi-
lizace. Únorové dny jsou těžko odhadnutelné. Bylo však před 
Hromnicemi a já stál na malé porostlé hrázi, co odděluje od 
sebe dva rybníky. Skopec a Novoveský. Nebo také dle některých 
map Medeničák od Starého rybníka. – Tenhle začátek února 
byl vcelku beze sněhu a po zimě, která v lednu bleskem přelét-
la nad krajinou okolo Protivínských hor, nebylo ani památky. 
Dokonce v zahrádkách a při mezích se daly do květu sněženky 
a možná, že na nedaleké lesní Zlaté louce již v podvečer svítí 
bílé zvonce bledulí. Možná. Ale jak se říká v lidové pranostice 
„Zelené Hromnice – bílé Velikonoce“. –  Novoveský rybník je 
na východní straně obrostlý lesem rákosu. Laguna, která se 
táhne až k severnímu konci, je plná naprosté divočiny. Je obtížné 
se prodírat hlubokým a všude přítomným rákosem na ostroh 
k čepeřivé blátovité vodě. POMOC! Pod polehlou travou vyrazil 
z úkrytu zajíc. Kdo z nás se více lekl? Těžko povědět. V únoru se 
začínají již na polích a lukách honcovat zajíci. Byla to veselá 
podívaná, sledovat z povzdálí dvojici zajíců poskakujících okolo 
lesa. Únor je čas prvních lásek v přírodě. Taková předjarní 
zkouška. Únor bývá smutný měsíc, ale přeci ho lidé mají rádi. 
Po dlouhé zimě znovu vidí zelenavé čupřiny trav. Hrany lesů 
se i jasní a na hrázích rybníků slyšíš tupé praskání ledů. Oči 
mají velice rády zelenou barvu. Zeleň uklidňuje a dává naději. 
Hlavně staří lidé se těší v únorových dnech na jarní slunovrat. 
Říká se, že „na svatého Blažeje pije skřivan z koleje“. Skřivánek 
to sice není, ale hejno barevných stehlíků, co před chvílí seděli 
na holém černém bezu, se dovádivě vrhli na zbytek vody v louži 
při cestě. Pamatuji, jak jsme zde sledovali s kamarádem vzne-
šený let orla mořského, který se vznášel jako drak nad vodami 
rybníka. Orel zde na jihu Čech sice nehnízdí, ale rybníky plné 
zdravých ryb ho velice lákají. – Krásný je pak pohled od jižní 

hráze k severním stranám přes vlnící se okrové chochole ráko-
sů. Zvláštní je zvuk vlnící vody, když v malém příboji naráží na 
černající kameny při stavidlech. Ten zvuk mi připomíná skoro 
mořský příboj tam okolo hrází třeboňských rybníků – obrů. Zde 
je vše menší a řekl bych, i jaksi milejší. Roztančeným gestem 
zvedl vítr vějíř suchého listí z podzimku a hnal ho po planině 
k hraně lesů. Novoveský rybník je stejně jako vesnička stejného 
jména vsazen mezi lesy. Na západ zubatý vrcholek lesa Rabině, 
na východ nekonečné lesy Kamýků. Z jedné strany cítíš vody 
říčky Blanice plné tajemství Želnavských hor, kde vzniká její 
pramen. Strana na východě dává tušení Velké řeky – Vltavy. Tam 
do této slavné řeky pádí vody z bukových strání. Vesnička je 
taková jemná oáza v dnešním divokém životě. Vesnička pamatuje 
vládu Buquoyů, Schwarzenbergů i starý rod Kováříků, který zde 
žil již v 15. století. – Osamělá sněhová vločka přilétla z nebe 
a zapadla do suchých našek čekanek rostoucích u cesty. Kdosi 
neznámý pak zažehnul světlo při břehu rybníka. Oznámil tak 
světu, že nastal další zimní dlouhý večer. Divoce se rozštěkal 
pes. Dál a dál až do úplného ochraptění. Přesto, že se znena-
dání hustě rozpadal sníh ve velikých mokrých a nadýchaných 
vločkách, cítí lidé vůni předjaří. Přibývá světla a pomaloučku 
se prodlužují dny. Tichý svět večera narušila světla automobilu, 
který jede pomalu po hrázi k lesům „hor“. Ve žlutých kuželech 
světel tančí dovedně vločky a pak usedají na hrubou silnici. 
Svět voní zimou. – Ještě jednou jsem se zaposlouchal do příbo-
je vln rybníka, ve kterém se kolébá a klidní – voda z okolních 
lesů. Již sněhovým kobercem jsem klesal cestou okolo staré 
fořtovny. Znám a mám rád tenhle kraj pod lesy, kde vždy dýchá 
pohoda a klid. Kde řeky hučí jako varhany kostelů a tam na dně 
Novoveského rybníka leží stará šedá rybí kostra. Večer rušilo 
jen tlumené vrzání kopýtek jelenů jdoucích nocí ke krmelištím. 
Zvláštní svět ticha.

– Sládek Petr –

KRAJ DVOJÍ OBLOHY – 1. díl
Pojďte! Tam na východ od města jsou v zeleni luk navlečeny jako perly na provázku rybníky. Jeden za druhým. V mod-
ravé vodě či čirém ledu se odrážejí hvězdy zpět k nebeské báni. Kdosi řekl, že zde na jihu Čech máme, vidíme rybníky 
podvakrát. Jednou nad naší hlavou, podruhé na hladině vod rybníků. Kraj dvojí oblohy. – I slovo pro celý kraj zní lahodně 
– Zelendarky. Dějiny Tě zavedou až do roku 1568. Uslyšíš jméno pana Alberta Zelendara. Jeho rod se zasloužil o tyhle 
vodní korále. – Většina lidí se domnívá, že dobrodružství může zažít jen v cizině. Přitom nedaleko je kraj plný romantiky 
a také poznání. Kdysi jsme říkali tomuhle kraji mezi lesy s kamarády Malá Šumava. Jděte a pochopíte proč. Až budete tam 
v lukách okolo rybníků sami, poznáte, jak příroda je rozvážně tajemná. Některé věci, které se zdají být nepochopitelné, 
jsou pak tak jednoduché. Stačí mít jen široce otevřené oči a i srdce v tomto kraji starých dubů, sítin a rákosí…
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pondělí 5. března od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín
BÁSNÍK A KOČKA

Divadelní společnost Háta uvádí americkou komedii. Hrají Lukáš Vaculík a Kateřina Hrachovcová.

Vstupné 180 Kč

neděle 11. března od 15.00 hodin – Dům kultury Protivín
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA

Pohádka na motivy K. J. Erbena s písničkami. Délka představení 60 minut. 

Vstupné 45 Kč

středa 28. března od 19.30 hodin – Dům kultury Protivín
15 LET V DÁMSKÝCH ŠATECH

Travesti skupina SCREAMERS L. Černého přijíždí s dalším premiérovým představením. 

Vstupné 220 Kč

sobota 31. března – Dům kultury Protivín
Teátr Víti Marčíka od 15.00 hodin 

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Vstupné 45 Kč

Teátr Víti Marčíka od 18.00 hodin
MORAVSKÉ PAŠIJE

 V. Marčík přichází s pašijemi, které ztvárnil svým osobitým způsobem – lidovou formou, jako vypravěč a loutkář. 
Vstupné 60 Kč

POŘADY MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA

Přírodní památka Zelendárky, rozkládající se severovýchodně od 
Protivína mezi osadami Nová Ves, Žďár a Těšínov, byla vyhlášena 
Ministerstvem životního prostředí ČR v roce 1985. Území zahr-
nuje soustavu deseti rybníků na potoce Divišovka a jeho přítocích. 
Chráněná je nejen soustava rybníků, coby charakteristického prvku 
jihočeské krajiny, ale i rybniční břehy, hráze a přilehlé mokřady, 
které jsou přirozeným sídlem celé řady chráněných rostlinných 
i živočišných druhů. 

Jméno přírodní památky – Zelendárky, si do svého názvu 
vypůjčilo i nové občanské sdružení, které vzniklo jako reakce na 
několik fatálních zásahů do této krásné, dosud neporušené krajiny. 
Loni v listopadu se sešel zakládající výbor občanského sdružení 
a sepsal žádost o registraci na Ministerstvo vnitra ČR. Registrace 
byla v prosinci 2011 povolena, a tak vzniklo nové OS Zelendárky, 
jehož hlavním cílem je chránit přírodu a zdejší krajinu. 

Na jaře letošního roku má být zahájena výstavba zemědělské-
ho objektu v katastrálním území Nová Ves u Protivína. Jedná se 
o nepodsklepený, jednopodlažní, víceúčelový zemědělský objekt 
o rozměrech 12,5 m x 5,5 m, se sedlovou střechou o výšce 4,95 
m. Objekt má sloužit jako sklad nářadí, krmiva i jako zázemí pro 
zaměstnance pastevního areálu. O této stavbě byli obyvatelé infor-
mováni veřejnou vyhláškou ve vývěsce obce Žďár a v místě stavby, 
které bylo hůř přístupné a vyhláška byla špatně čitelná. K projed-
nání zamýšlené výstavby nebyli obesláni ani majitelé sousedních 
pozemků. U stavby podobného charakteru se dá předpokládat i oplo-
cení pozemku. Přitom v blízkosti se již nyní nachází nevzhledně 
oplocený pozemek, který slouží pro chov dobytka a zvěře. Dalším 
zásahem do zdejší krajiny by mohl být i záměr postavit zde penzion 
s restaurací a parkovištěm. Tato výstavba je podmíněna odsouhla-
sením změny územního plánu obce Žďár. 

Tyto stavby a zásahy do přírody, která je v těchto místech 
opravdu jedinečná, připadají občanům žijícím v okolí naprosto 
nepřípustné. Mají obavy, že by se výstavbou zásadně změnil kra-
jinný ráz, pro který byla přírodní památka Zelendárky vyhlášena. 
To je hlavním důvodem vzniku OS Zelendárky, jež chce chránit 
zdejší přírodu, informovat turisty a cyklisty, kteří touto krajinou rádi 

procházejí, projíždějí a obdivují ji právě pro její nedotčenost. OS 
je samozřejmě ochotno pomoci i jinde, kde bude ohrožena příroda 
a životní prostředí. 

Žádáme proto občany, kterým není osud přírodní památky 
Zelendárky lhostejný, aby se k tomuto sdružení připojili a jeho 
členy podpořili. Bližší informace je možné získat na telefonních 
číslech 721 352 687, 721 963 467 a 776 875 072. 

OS Zelendárky děkuje za podporu. 

Přírodní památka Zelendárky je jedinečnou přírodní oblastí, 
která si právem zaslouží svoji ochranu. Svoji jedinečnost dokladuje 
i tím, že je  pro svůj ráz a krásu vyhledávaná  turisty i filmaři. 
Památka je vyhlášena zejména kvůli soustavě rybníků, ale nebyla 
by tím, čím je, kdyby s tím nekorespondovala i okolní krajina. 

Proč zůstala krajina v této oblasti téměř nedotčena? Protože  
nebyla v minulosti zasažena rozvojem průmyslu ani rozvojem 
zemědělství. Je to dáno její polohou a dopravní obslužností. Časem 
v uplynulých desetiletích došlo téměř k jejímu vylidnění. Tím zůstal 
zachovalý přírodní i stavebně-architektonický ráz této oblasti.

V posledních letech přibývá stále více lidí, kteří Zelendárky 
vyhledávají k trvalému bydlení, ale též k zemědělskému využití. Lze 
snadno pochopit  např. nově vzniklé občanské sdružení Zelendárky, 
které usiluje o zachování současného stavu nedotčené krajiny. Na 
druhou stranu lze pochopit i snahy vlastníků pozemků, kteří chtějí 
intenzivněji využít své nemovitosti a vidí v nich v této ekonomicky 
nepříznivé době nový zdroj příjmů. 

Z pozice obce se můžeme pohybovat jen v mezích současné 
legislativy a platného územního plánu.  Pokud platný územní plán 
umožňuje výstavbu zemědělského objektu, nemáme právo toto 
zamítnout.  V této chvíli by mělo být naší povinností  ukorigovat  
vzhled této případné stavby, aby v co největší míře splynula s okol-
ním prostředím.  Jako místně příslušný úřad uvažujeme o vyhotovení 
nového územního plánu, který je v současné době ve fázi  sbírání 
podnětů  a požadavků ze strany občanů.  Je to z důvodu, že platnost 
současného územního plánu by měla končit v roce 2015. 

Martin Lang, starosta obce Žďár

NOVÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZELENDÁRKY 
CHCE CHRÁNIT PŘÍRODNÍ PAMÁTKU

ZELENDÁRKY 
– VYJÁDŘENÍ  OBECNÍHO ÚŘADU ŽĎÁR –
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Novinky
městské
knihovny

PROTIVÍNSKÉ LISTY ZA 18 KORUN
Vážení čtenáři, 
v návaznosti na změnu sazby DPH 
a nárůstu inflace od 1. ledna 2012 
jsme byli nuceni zvýšit  cenu Proti-
vínských listů na 18 Kč. Děkujeme za 
pochopení. Věříme, že i nadále zůsta-
nete našimi věrnými čtenáři. Redakce 
se bude snažit o zachování maximální 
pestrosti.  

Revitalizace a zprůtočnění 
ramene řeky Blanice k. ú. Myšenec

V minulém čísle Protivínských listů jsem připomenul, že ještě probíhá administra-
tivní jednání ve věci odstranění náletových dřevin na parcele č. 54/1 v k. ú. Myšenec, 
které bylo vyvoláno požadavkem odboru životního prostředí Protivín. 

Pro vydání stavebního povolení bylo nutné splnit všechny požadované podmínky 
a ty byly splněny a stavební povolení bylo vydáno. Přesto však našim úředníkům to 
nestačilo a bylo proto vyvoláno dodatečné řízení, ke kterému byli pozváni pracovníci 
Agentury ochrany přírody a krajiny z Českých Budějovic. 

Jednání na místě se zúčastnili – vedoucí AOPK ing. Šámal, ing. Kunce, za město pan 
J. Jelínek a paní Bc. J. Fialová, projektant VH Atelier ing. Pospíšil a já. Po podrobné 
obchůzce celého stavebního úseku, ve kterém se nachází i několik divokých skládek 
odpadků, bylo přítomnými odborníky konstatováno, že všechny dříve označené porosty 
určené k pokácení pro realizaci projektu jsou vybrány zodpovědně a proto není důvod 
na změně jejich výběru. 

Písemný zápis z obchůzky byl proveden dodatečně, jelikož přizvaní odborníci 
přejížděli ještě na další místo. 

Již nic nebrání tomu, aby akce mohla být zahájena, což se stane po nabytí právní 
moci závěru řízení.  Alois Schánělec

Vyjádření  správního orgánu
Ve věci odstranění dřevin na p. č. 54/1 k. ú. Myšenec probíhá správní řízení na 

základě podané žádosti společností VH atelier, spol. s r. o. Brno, nejedná se o řízení 
vyvolané odborem životního prostředí Protivín. 

Předmětem tohoto řízení nejsou „náletové dřeviny“, ale stromy v počtu 140 kusů 
s obvodem kmene až 2,80 m. Jedná se o kácení stromů velkého rozsahu a stromů 
velkých rozměrů a vzrůstu. 

Žadatel doložil ve správním řízení podklady, které vyvolaly rozpor. Z tohoto důvo-
du si zajistila společnost VH atelier, spol. s r. o. Brno účast Agentury ochrany přírody 
a krajiny České Budějovice, aby mohl být její záměr odstranění 140 ks vzrostlých 
dřevin touto agenturou odsouhlasen v souladu s projektem a předloženou žádostí ke 
kácení dřevin. Nejednalo se o dodatečné řízení. 

Po provedené obchůzce bylo odborníky konstatováno, že dřeviny určené ke 
kácení nebyly vybrány zodpovědně. Naopak pracovníci Agentury ochrany přírody 
a krajiny požadují přesně doměřit obvody dřevin určených ke kácení. 

Písemný zápis z místního šetření byl proveden neprodleně po místním šetření. 
Správní orgán MěÚ Protivín, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí postu-

puje dle správního řádu tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby 
co možná nejméně zatěžoval. 

Odbor výstavby, dopravy a ŽP Městského úřadu v Protivíně
Bc. Jaroslava Fialová

PRO DOSPĚLÉ – naučná literatura
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 
– 12. díl nevšedních reportáží z regionů naší 
vlasti
Jaroslava Pixová: Na břehu Blanice 
– 2. díl regionální publikace – mlýny na 
Vodňansku
Josef Fousek: Deník starého muže 
– životopisná vyprávění, vzpomínky, feje-
tony
Taylor Hagerty: Čarujeme s papírem 
– ruční práce, dekorace, vystřihování, vyře-
závání
Nicholas Einhorn: Malá kouzla 
– více než 1000 triků a kouzel krok za kro-
kem
Luise L. Hay: 
Je jen na vás, budete-li mít skvělý život 
– duchovní principy, štěstí, moudrost

PRO DOSPĚLÉ – beletrie
Ladislav Beran: 
Velký pitaval z malého města se vrací 
– nové krimi povídky z Písecka
Vlastimil Vondruška: 
Přemyslovská epopej I. – 
– Velký král Přemysl Otakar I 
– historická sága
Michal Viewegh: 
Povídky o mužích – Ach, ty matky 
– české psychologické povídky
Magda Váňová: Pavouk v síti  
– společenský román 
Blanka Jehlíková: Léto na Korsice 
– román pro ženy
Hana Marie Körnerová: Dům U tří borovic 
– historický román pro ženy
Jan Guillou: Království na konci cesty 
– 3. část křižácké trilogie z 12. století
Joy Fieldingová: Nebezpečná zóna 
– psychologický román

PRO DĚTI 
Zdeňka Študlarová: Vlaky, lodě, letadla
– obrázky, básničky, zábavné úkoly
Jana Štroblová: Pyžamo pro tygra 
– pohádkové příběhy o zvířátkách
Eva Mikolášková: Janička 
– dvanáct příběhů o dětech
Jiří Žáček: Abeceda 
– básničky, říkadla, hádanky
Zdeněk K. Slabý: Strašidelné pohádky 
– humor, fantazie, napětí
Ivan Klíma: Jak daleko je slunce 
– poetické pohádkové příběhy
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V pátek 13. ledna pořádalo 
občanské sdružení Společnost 
pro rozvoj Protivína ve Žďáru již 
2. Charitativní ples pro sokolovnu. 
Na ples přišlo přes 80 platících divá-
ků, kteří si mohli zatancovat, pobavit 
se a odnést si domů některou ze 
zajímavých cen, např. zájezd do Alp 
nebo pronájem motocyklu. Jako na 
loňském prvním plese došlo i letos na 
dražbu a to dokonce na dvě. V první 
dražbě se za 1 700 korun vydražil 
dort s obrázkem sokolovny. Ve druhé 
dražbě se vydražila za 3 000 korun 
upomínková cihla. Majitelem dortu 
se stal Čestmír Švarc, majitelem 
cihly Ing. Miroslav Procházka. Na 
účelový fond Sokolovna tak po ple-
su občanské sdružení Společnost 
pro rozvoj Protivína poslalo 25 000 
korun, což je celkový výnos plesu 
se zohledněním všech darů na ples. 
Na účelovém fondu je i díky tomu 
k dnešnímu dni nastřádáno více jak 
75 000 korun. 

Děkujeme moc starostovi obce 
Žďár Martinu Langovi za bezplatný 
pronájem sálu, který nám nabí-
dl s ohledem na účel plesu a rov-
něž děkujeme všem sponzorům, 

2. Charitativní ples pro sokolovnu
kteří přispěli finančními i věcnými 
dary na náš ples. Jejich kompletní 
seznam najdete na našich webo-
vých stránkách.  Za Společnost 

pro rozvoj Protivína, 
Ing. Jiří Morávek

UPOZORNĚNÍ
Od čtvrtka 23. do úterý 28. úno-
ra bude uzavřeno (malování) 
Městské kulturní středisko Pro-
tivín a Městská knihovna Proti-
vín (včetně veřejného internetu 
a prodeje vstupenek).

Děkujeme za pochopení

Město Protivín
nabízí v souladu s platnou vyhláškou Zastupitelstva města Protivín o pravidlech 

převodu vlastnictví bytového fondu č. 23 ze dne 19. 6. 1996
vyhlašuje nabídku prodeje

–  Nabídky se přijímají do 27. 2. 2012 v zalepené obálce s označením čísla bytu.
– Výběrové řízení proběhne na nejbližším zasedání rady města po skončení lhůty určené pro předklá-

dání nabídek.
–  Město Protivín si vyhrazuje právo na odstoupení od záměru prodeje.
Zájemci o výše uvedenou bytovou jednotku odešlou písemnou nabídku kupní ceny v zalepené 
obálce označené „byt 582/2“ nebo „byt 553/3“ na adresu Městský úřad v Protivíně, Masarykovo 
nám. 128, 398 11  Protivín. 

bytu č. 2, Komenského ulice čp. 582 
s příslušným podílem na parc. č. 116/3 k.ú. Protivín

Charakteristika bytu:
– velikost 2+1 I. kat., celková plocha s příslušenstvím 

50,52 m2

– situován v 1. nadzemním podlaží domu čp. 582
– v současné době obsazený, uvolněný k 1. 3. 2012
–  Kupující  bude vybrán obálkovou metodou, jediným 

kritériem výběru je nabídnutá výše kupní ceny, 
přičemž minimální nabídka musí činit  600 000 Kč

–  Výše fondu oprav převáděného na kupujícího je 
k 31.12. 2011 – 11 478,70 Kč

– Měsíční platba do fondu oprav činí 500 Kč, o tuto 
částku se každý měsíc fond oprav navyšuje

bytu č. 3, Palackého čp. 553 
s příslušným podílem na parc. č. 2817 v k.ú. Protivín

Charakteristika bytu:
– velikost 3+1 I. kat., celková plocha s příslušenstvím 
 69,50 m2

– situován v 1. nadzemním podlaží domu čp. 553
– v současné době obsazený, uvolněný k 1. 3. 2012
–  Kupující bude vybrán obálkovou metodou, jediným 
 kritériem výběru je nabídnutá výše kupní ceny, 
 přičemž minimální nabídka musí činit 750 000 Kč
– Výše fondu oprav převáděného na kupujícího je 
 k 31.12. 2011 – 5 748 Kč
– Měsíční platba do fondu oprav činí 878 Kč, o tuto 
 částku se každý měsíc fond oprav navyšuje

Pan Čestmír Švarc daroval vydražený dort s fotografií sokolovny dětem z 1. MŠ 
v Protivíně.  Foto Pavel Koc
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Do konce února můžete v galerii 
Kaplanka navštívit výstavu obrazů Jany 
Školaudyové (členka Volného sdružení 
umělců jižních Čech http://vsu-jc.ic.
cz), která svá díla tvoří metodou zvanou 
enkaustika. 

V březnu vás pozveme na výstavu 
slovenských fotografů Lucie Laščákové 
(LUFFE) a Lubomíra Sinčáka (SAN-
CHO). 

Na tyto výstavy využijte sníženého 
vstupného do celého objektu Kaplanky 
– dospělí 30 Kč, děti do 15 let 15 Kč. 

V prostorách Infocentra jsme pro vás 
připravili výstavku nazvanou DEVĚT 
VĚŽÍ – cestou po krajinách devíti měřič-
ských věží. Fotografie a povídání z cest 
trampa Petra Sládka. Přijďte se podívat 
na kamýckou věž, jak už ji nikdy neuvi-
díte a na jejích osm „sester“. Vstup na 
výstavu je zdarma. 

Již několik let jsou udělovány 
prestižní ceny nejlepším českým 
knihám za předchozí rok. Kromě 
porotních cen, při nichž rozho-
dují komise odborníků a literární 
akademie, je vždy udělována také 
CENA ČTENÁRŮ. 

Hlasujte pro vaši nejoblí-
benější knihu vydanou v roce 2011. 
Vybírejte z původní české prózy, poezie 
a knih pro děti a mládež. Tisíc vyloso-
vaných čtenářů získá poukázku na knihu 
z produkce nakladatelské skupiny Alba-
tros Media. Vítězná kniha bude vyhlá-
šena 4. dubna v přímém přenosu České 
televize. 

K tomuto účelu jsou i v letošním roce 
v Městské knihovně Protivín k dispozici 
hlasovací lístky, na nichž může kdokoliv 
ze čtenářů hlasovat pro nejlepší českou 
beletrii (próza, poezie, dětská kniha) 
vydanou v roce 2011. Toto pravidlo je 
důležité, ostatní lístky budou považo-
vány za neplatné. Rovněž lze hlasovat 
prostřednictvím webového formuláře na 
http://www.magnesia-litera.cz. Také hla-
sování přes web vám umožní knihovna 
Protivín. 

Vždy je třeba uvést název knihy a auto-
ra, ale také jméno a adresu dotyčného čte-
náře (anketa tedy není anonymní). Je to 
proto, že každý platný lístek (mail) bude 
zařazen do slosovaní. Vylosováno bude 
jeden tisíc čtenářů, kteří pak svou cenu 
obdrží poštou od vydavatelství Albatros. 

Seznam výherců bude uveřejněn na 
webových stránkách http://www.magne-
sia-litera.cz. 

Letošní karnevalový rej vypukl 
v naší školičce ve čtvrtek 9. února. 
Daly si zde sraz ty nejkrásnější 
masky a hned bylo opravdu velmi 
veselo! Princezny, piráti, kouzel-
níci, čarodějnice, kočičky, motýlci, 
vodníci… Děti si užívaly promenády 
masek, maškarního veselí, rozma-
nitých her a soutěží i diskotéky, 
při které se školkou neslo mnoho 
smíchu a radosti. Však posuďte 
sami ve fotogalerii na našich webo-
vých stránkách www. ms2protivin.
estranky.cz. 

INFOCENTRUM PROTIVÍN VÁS ZVE

Uzávěrka hlasování je 
23. března. Ve čtenářské soutěži 
zvítězí kniha, která získá nejví-
ce hlasů. 

Věříme, že se naši čtenáři této 
soutěže, stejně jako v minulých 
letech, ve velkém počtu zúčast-
ní, neboť zájem o dobrou českou 

knihu je patrný na vzrůstajícím počtu 
výpůjček knih českých autorů. 

Čtenářská soutěž MAGNESIA LITERA 2012
▲ ▲ ▲

www.moderniprace.cz
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

Prvním občánkem Protivína v roce 2012 je Josefínka Dolejšová. Narodila 
se 2. ledna Lence Landíkové. Vážila 3,80 kilogramu a měřila 50 centimetrů. 
Gratulujeme.

NARODILI SE
❀ 29. 1. syn Richard Bártík 
 Lucii Staníkové z Protivína

❀ 9. 2. dcera Sofie
 Jitce Burdové z Protivína

 
ČESKÉ ŠVÝCARSKO
od 9. do 14. září 2012
Cena:   4 500 Kč
Ubytování:  tříhvězdičkový hotel
Stravování:  polopenze
Během pobytu autobusové výlety, plav-
ba lodí. 

NÍZKÉ TATRY
od 24. do 29. června 2012 
Cena:   5 500 Kč 
V ceně je ubytování, polopenze, dopra-
va, výlety autobusem zdarma. 

TERMÁLNÍ LÁZNĚ PODHÁJSKA, 
Slovensko od 15. do 20. července
Cena:   4 990 Kč 
V ceně je ubytování, polopenze 
a doprava.

Přihlášky přijímá a bližší informace 
podá po 15. březnu 2012 

paní Růžena Branštýlová 
Protivín, Palackého 532

telefon 382 251 318

Tak jsme nazvali spíše besedu než přednášku, 
kterou pro Pastelku velmi ochotně a báječně udě-
lala poslední lednovou sobotu Marie Študentová, 
lektorka Školy lásky v rodině podle PhDr. Jiřiny 
Prekopové. 

O co vlastně šlo? Cílem Školy lásky v rodině 
je bezpodmínečná láska, která se opírá o přesně 
danou hierarchii v rodině, rodičovské kompetence, 
konfrontaci mezi Já a Ty a vzájemnou empatii. 
Proto bylo setkání vhodné pro oba partnery, což 
se v některých případech opravdu podařilo, ba 
dokonce v jednom případě přišel jeden manžel-
ský pár i se svou dcerou. Na úvod nás lektorka 
seznámila s programem Školy lásky v rodině podle 
PhDr. Prekopové. Během tříhodinového setkání 
jsme ovšem podstatnou část věnovali praktickým 
otázkám a reálným situacím, s nimiž se v životě 
opravdu setkáváme. Otázek jsme měli vskutku 
hodně. Zajímalo nás, jak správně vychovávat své 
děti, jak řešit konflikty mezi manželi (partnery), ale 
následně i s dětmi s ohledem na jejich věk. Zjistili 
jsme, že je velmi důležité, aby děti měly jasně 
dané hranice, protože v takovém prostředí se cítí 
bezpečně. Bezpodmínečná láska je taková, která 
přijímá toho druhého i s jeho chybami. Neříká: „Teď 
tě nemám rád/a, protože zlobíš,“ ale: „Protože tě 
mám rád/a, vydržím to s tebou, i když mě zlobí, 
že neposloucháš.“ Některé situace jsme si mohli 
i zahrát, abychom si tak lépe ilustrovali daný pro-
blém, mohli se do něj vžít a rozebrat si ho. 

Toto setkání bylo jen „ochutnávkou“ toho, 
jak se postavit k problémům v rodinách, jak se 
dají konflikty řešit. Protože chceme, aby vztahy 
v rodinách lépe fungovaly, aby se láska obnovila 
nebo se napravilo to, co je pokřivené, plánujeme 
terapeutické semináře pod vedením lektorky Marie 
Študentové. Více informací v SKP Pastelka nebo 
na e-mailu: pastelka@umc.cz

 Vážíme si těch, kdo touží po lepších vztazích 
a chtějí pracovat na tom, aby jejich rodina byla 
místem, kde se všichni cítí dobře, v bezpečí, 
přijímaní s láskou a bez výhrad.  M. Šálková

Manželé Anna a František Hanzlíkovi oslavili ve skvělé kondici 60 let společného 
života, jsou také známi jako hasičský dědeček a babička. 

ZEMŘELI
✝ 13. 1. Blažena Ježková
 72 let, Záboří

✝ 31. 1. Marie Kašpírková
 77 let, Protivín

✝ 5. 2. Marie Vrzáková
 67 let, Krč

KLUB ŽEN V PROTIVÍNĚ 
POŘÁDÁ ZÁJEZDY

ŠKOLA LÁSKY V RODINĚ 
aneb ABY SE LÁSKA PODAŘILA



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 12. stránka

Rok 2012 jsme zahájili samozřejmě první schůzkou. Nejen děti se na tuto schůzku 
těšily. Nám vedoucím se po nich po dlouhých vánočních prázdninách také stýskalo. 
Protože se venku nedalo ještě ani bruslit, ani sáňkovat, využili jsme první schůzky 
k tomu, abychom se naučili něco o vzniku skautingu. Hlavně o tom, jak vznikl ve Velké 
Británii a jak ho pan Svojsík dovezl do Čech. Také jsme si představili Morseovu abe-
cedu a další šifry. Od první výpravy nás nemohl přicházející mráz odradit za žádnou 
cenu. Našim cílem byl aquapark v Horažďovicích. V sobotu 28. ledna jsme se sešli 
na nádraží v hojném počtu. Celkem jelo 16 dětí a 9 vedoucích a pomocníků. Nejen 
pro děti byl největší atrakcí tobogán. I většina dospěláků si ho vyzkoušela. Každý si tu 
užil všeho, co ho nejvíc bavilo dostatečně. Třeba skoky do vody, plavání, výřivku. Tři 
hodinky utekly jako voda a museli jsme se vydat na cestu zpět. Aby pro nás čekání na 
nádraží nebylo moc dlouhé, zahráli jsme si oblíbené hry na cesty „Slovo“ a „Tichou 
poštu“. Naše šikovné skautky Anetka a Lucka ještě připravily hru se šifrou a vlak byl 
najednou tu. S pokřikem „na další výpravě ahoj“ jsme se v Protivíně rozešli domů a už 
se na tu výpravu moc těšíme. Za Skautské středisko Blanice Protivín Kaboš, Inka Z. 

V pátek 24. února uplyne 100 let 
od narození českého výtvarníka, 
ilustrátora, sochaře, scénáristy 
a režiséra animovaných filmů 
Jiřího Trnky. Roku 1967 byl jme-
nován profesorem na vysoké 

škole uměleckoprůmyslové, práci mu však 
znesnadňovala pokračující těžká nemoc, 
které podlehl 30. prosince 1969. 

V roce 1968 mu byla udělena Cena Hanse 
Christiana Andersena, která je považována 
za nejprestižnější mezinárodní ocenění pro 
autory působící v oblasti literatury pro děti. 
Zlatou medaili předává vyznamenaným dánská 
královna. 

Do konce života Jiří Trnka ilustroval více 
než stovku knih českých i světových autorů, 
významnou složku jeho tvorby tvořily ilustrace 
knih pro děti. Pro děti napsal a sám ilustroval 
pohádkovou knihu Zahrada. Městská knihovna 
Protivín má tuto krásnou knihu ve svém fondu 
společně s 38 dalšími knihami, které jsou 
neodmyslitelně spjaty s kouzelnými ilustracemi 
tohoto našeho předního umělce. Ze světové lite-
ratury najdeme v dětském oddělení francouzské 
pohádky Charlese Perraulta, orientální pohádky 
německého romantika Wilhelma Hauffa ve sbír-
ce Karavana, Andersenovy Pohádky nebo stále 
žádané Bajky Jeana de La Fontaina. 

Stačí si vzpomenout na dětská léta – knižní 
fond stále obohacují pohádky Františka Hrubí-
na, klasicky provázené Trnkovými ilustracemi. 
Jen namátkou jmenujme Pohádky z tisíce 
a jedné noci, klasické české pohádky ve sbír-
kách Dětem či Malý špalíček pohádek, Bajaja, 
Perníková chaloupka a nezapomenutelná 
Pohádka o Květušce a její zahrádce, po které 
dnes s nostalgií sahají i babičky čtenářů. Půvab-
né dětské básně Karla Václava Raise ve sbírce 
Zvířátka a lidé si nelze představit bez Trnkových 
obrázků. Rovněž tak knížky Václava Renče, 
Vítězslava Nezvala a Františka Branislava. 

Jiří Trnka doprovázel ilustracemi i řadu dal-
ších knih našich klasiků, např. Jiráskovy Staré 
pověsti české, Fimfárum Jana Wericha a sbírku 
básní Jaroslava Seiferta Maminka. 

V roce 2011 jsme zakoupili prozatím posled-
ní knížku umělcových ilustrací, klasickou českou 
poezii pro děti s názvem Ranní říkadla.

Jen pro ty nejmladší je již samozřejmostí 
vynést odpadkový koš „do popelnice“. Pro 
nás dříve narozené bylo naopak normální 
nashromážděný odpad vyvézt do lesa, rokle, či 
na pískárnu, kde se o něj postarala příroda. Za 
současný stav ani tak nemůže naše lepšící se 
ekologické cítění, ale prostě ta skutečnost, že 
jsme k tomu byli donuceni zákonem. Jsme sice 
nuceni separovat odpad, ale kdo nás k tomu 
opravdu donutí? Kontroluje snad někdo, že do 
popelnice nepatří baterie, léky, chemikálie? 
Nezbývá než přemlouvat a nabídnout separač-
ní kontejnery, sběrné dvory či svoz.

U vyřazených automobilů je situace asi 
nejdále. Zde občanu nezbude nic jiného, než 
se dikci zákona podřídit. Tou mocnou pákou 
je systém ekologické daně při převodu starých 
vozidel na nového majitele a placení povin-
ného ručení. Kdo by chtěl platit za auto, které 
již nepoužívá? A neplatit se opravdu nevyplatí. 
Od roku 2009 hrozí sankce minimálně 50 Kč 
za každý nezaplacený den. A nevěřte, že na 
Vás se zapomene...

Likvidace vyřazeného automobilu je 
pro občana jednoduchá: Stačí znát telefonní 
číslo a zavolat. Vše je u kompletních vozidel 
zdarma. Pouze pozor na povinnost, že je třeba 
likvidaci svěřit pouze firmě, která pro tuto 
činnost vlastní povolení.

Tohle vše jste asi věděli. Víte ale, co se 
s vaším miláčkem bude dít dál? Možná tušíte, 
ale málokdo umí na tuto otázku odpovědět. Rád 
odpovím, ale musím odpovídat za konkrétní 
subjekt, protože i firmy, vlastnící povolení 
ke zpracování autovraků, mohou postupovat 
odlišně a přitom v souladu se zákonem.

Jihočeská pobočka firmy Sunex, spol. s r. o. 
sídlí v obci Temelín a kromě kovových odpadů 
se zabývá také likvidací autovraků. Veškerá 
činnost probíhá v souladu s provozním řádem, 
který schválil Jihočeský krajský úřad. Nejprve 
je třeba vyřazený automobil dopravit do našeho 
zařízení. Nemusíte jej vozit, dopravu zdarma 
zajistíme. Na základě vašeho dokladu totož-
nosti a údajů z velkého technického průkazu 
je automobil identifikován, zvážen a je zjištěna 
kompletnost. Potřebné údaje jsou zapsány do 
celostátního informačního systému, pomocí 
kterého je vytištěn formulář sloužící majiteli 
auta jako potvrzení o ekologické likvidaci a bez 
něhož není možné na místním odboru dopravy 
automobil odhlásit. Úředník má přístup do stej-
ného informačního systému a údaje z potvrzení 
kontroluje.

Je-li automobil přijat do likvidačního zaří-
zení, obdrží majitel zpět technický průkaz, SPZ, 
potvrzení a přestává být majitelem. Bolest ze 
ztráty miláčka jistě brzy vyléčí miláček nový.. . 
Předané auto čeká nejprve pod střechou a zajiš-
těné mobilní vanou proti případným úkapům na 
odstranění nebezpečných látek. Jsou vypuštěny 
všechny kapalné nebezpečné látky: oleje, brz-
dová a chladící kapalina, zbylé palivo a ostři-
kovač. Olej a ostatní nebezpečné látky jsou 
předány odborné firmě a budou po recycklaci 
využity například jako palivo a nebo budou 
odborně zlikvidovány. Dále je vyjmut akumu-
látor, který bude dále kompletně recyklován na 
olovo, plasty a kyselinu. Případný katalyzátor 
je zdrojem vzácných kovů. Nyní je autovrak 
zbaven nebezpečných součástí a je připraven 
k dalšímu odbornému zpracovnání.

Jak skončí váš automobil?

Ze života protivínských skautů

Další cesta autovraku je buď na kompletní 
rozebírku na jednotlivé součásti a nebo jako 
celek putuje ke zpracování na šrédr. Je to 
vlastně mlýn, kde je autovrak rozdrcen na 
malé části, které jsou potom roztříděny na 
kovové složky a zbytek. To, co nevytřídí na 
šrédru, prochází dále velmi důmyslnou sepa-
rační linkou, která umí vytřídit různé plasty, 
gumu, sklo a další kovy. Nic nepřijde nazmar. 
Co se nehodí jako surovina je využito alespoň 
energeticky jako palivo.

Dle ustanovení EU musí být v současné 
době autovraky využity nejméně z 85%. Od 
roku 2015 to bude z 95%. To bude vyžado-
vat velké investice do našich recyklačních 
zařízení.

Uvědomujeme si vůbec, jak velkou změ-
nou prošlo u nás v posledních dvou desetile-
tích nakládání s odpady? Ta cesta ale zdaleka 
není u konce a má ještě velké rezervy.

Ale vraťme se k autovrakům. Nevíte-li 
„kam s ním“, s důvěrou se na nás obraťte:

Ing. Jan Hajný, Sunex, spol. s r. o.,
telefon 602 481 525, www.sunex.cz

ZE ZLATÉHO FONDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY
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Pastelka uspořádala pro zájemkyně o hezké věci odpoledne, kde se mohly seznámit 
s technikou drátkování. Přijela nás učit Mgr. Zuzana Polanová ze Strakonic, která si přivezla 
i všechno potřebné s sebou. 

Potěšilo nás, že mezi nás přišla i maminka, která zároveň vstoupila do řad babiček. 
Některé maminky přišly i se svými dětmi, které volný čas patřičně využily v herně. Čas 
nám příjemně plynul při tom, jak jsme si drátky obratně omotávaly kolem srdíček, kroužků, 
oválků, čtverců apod. Ty odvážnější si přidaly do šperků také korálky. Když pak děti seběhly 
dolů k nám, své krásné a milé princezny maminky ozdobily umě a originálně vyrobenými 
šperky. Pastelku jsme opouštěly s radostí nad tím, co jsme si dokázaly samy vytvořit, ale 
také nadšené do nákupu drátků a korálků, abychom se za dlouhých zimních a mrazivých 
večerů mohly schoulit do teplého ušáku pěkně doma a zdokonalovat se v drátkování. Kdyby 
nás netlačily rodičovské povinnosti, jistě bychom seděly mnohem déle. Protože se nám 
to opravdu moc líbilo, na jaře si to zopakujeme a naučíme se další krok, kterým budou 
náušnice.   M. Šálková

Mottem letošních aktivit je 
„Sladký život s knihovnou“ 

Městská knihovna Protivín se již tra-
dičně připojuje k celostátní akci Březen 
– Měsíc čtenářů. 

Cílem letošních aktivit budou hlavně 
děti a mládež – zejména se zaměříme na 
ty, kteří si dosud nenašli do knihovny cestu 
a umožníme jim po celý měsíc březen bez-
platnou roční registraci zdarma. 

Malé děti dostanou při své první návště-
vě upomínkový list. 

Při této příležitosti rádi uvítáme školní 
exkurze – je možné navštívit knihovnu vždy 
v úterý a ve čtvrtek dopoledne po telefonic-
ké dohodě – telefon 382 251 806, e-mail:
knihovna@kultura-protivin.cz 

Pro neregistrované čtenáře bude jedna 
hodina práce na internetu týdně v měsíci 
březnu zdarma. 

Součástí březnových knihovnických 
aktivit bude vyhlášení ČTENÁŘE ROKU 
2011. Nejpilnější čtenář – čtenářka Městské 
knihovny Protivín obdrží knižní odměnu. 
Kritériem hodnocení je počet absenčně 
vypůjčených knih za uplynulý rok. 

Celoročně budou čtenáři Protivínských 
listů v rubrice Ze zlatého fondu knihovny 
seznamováni v návaznosti na autorská výro-
čí se zajímavými a hodnotnými knihami, 
které jsou čtenáři často opomíjeny, a přesto 
jsou nadčasové svým přínosem. Nezaslouží 
si, aby ležely zapomenuty v regále a vzaly 
se do ruky jen tehdy, když je třeba z nich 
setřít prach. 

Kurz drátkování se vydařil

Tmavý ležák Merlin, který vaří sládci protivínského pivovaru, 
obsadil stříbrnou příčku v kategorii netradičních piv v prestižní 
odborné degustační soutěži Zlatá pivní pečeť 2012, jejíž výsledky 
byly slavnostně vyhlášeny v sobotu 11. února.
„Pivo Merlin vaříme tradičními technologiemi podle speciální 
receptury. Při výrobě používáme vedle tří druhů 
sladu, křišťálově čisté vody z hlubinného jezera 
a kvalitního chmele rovněž pražený ječmen. Výsled-
kem je opravdu netradiční pivo – tmavý ležák, který 
překvapí nejen opravdu černou barvou, ale zároveň 
také magickou kombinací chutí s výraznou hořkostí 
připomínající stout,“ uvedl Michal Voldřich, sládek 
Pivovaru Protivín.
Anonymní degustace se zúčastnilo téměř 
500 druhů piv ze 108 pivovarů z řady zemí, které 
se mezi sebou utkali ve 21 kategoriích.
Degustační soutěž Zlatá pivní pečeť 2012 se kona-
la v rámci XXII. Reprezentačních slavností piva 
v Táboře, nad kterými převzali záštitu Kamil Jan-
kovský, ministr pro místní rozvoj České republiky, 
Petr Bendl, ministr zemědělství České republiky, 
a Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje.

Stříbrná pivní pečeť pro pivo Merlin
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Jako každý rok, tak i letos se naše pio-
nýrská skupina z LT Na Kocandě zúčastnila 
akce Ledová Praha. I tento rok byla tato akce 
spojena s táborovým setkáním a zúčastnilo 
se nás opravdu hodně. Proto i letos akce 
slavila úspěch. Celkem se nás všech sešlo 
přes třicet. 

Odjezd se konal v pátek 3. února z Proti-
vína, Českých Budějovic a Písku. Následov-
ně jsme odjeli rychlíkem směr Praha, kde se 
k nám připojili zbývající členové. Po úspěš-
ném setkání všech zúčastněných byl pomalu 
večer, tak jsme se ubytovali a vyrazili do 
nedalekého nákupního centra Letňany, kde 
si každý nakoupil. Podle svého si troufám 
říci, že všichni byli spokojeni. 

Následující den ráno jsme museli vstávat 
velice brzy, jelikož program byl nabitý a čas 
nás tížil. Po snídani si s sebou každý vzal jen 
to nejdůležitější a mohli jsme vyrazit směrem 
do velkoměsta, objevovat zdejší kulturu. 
Naší vlasteneckou povinností bylo navštívit 
Pražský hrad společně s katedrálou sv. Víta 
a následovně jsme se přemístili do Zlaté 
uličky, kde jsme si prohlédli dobové kroje, 
alchymistickou laboratoř nebo středověké 
brnění. Venku byla strašná zima, a tak jsme 
uvítali trochu tepla v obchůdku s loutkami, 
který byl krásně vytopený. Po Zlaté uličce 
už nám všem vyhládlo, a proto byla další 
zastávka v restauraci. Tedy jen jestli se dá 
MC. Donald považovat za restauraci. 

Po obědě jsme se vydali navštívit Národ-
ní technické muzeum, kde toho bylo k vidění 
opravdu hodně, ať už stará lokomotiva, 
motorky nebo auta, tak třeba i počátky knih-
tisku nebo astronomie. Po shromáždění byla 
skvělá příležitost pořídit společnou fotografii 
na schodech před vchodem. 

Po zážitcích z muzea jsme museli 
pospíchat na metro, abychom se dostali na 
koncert s názvem: Děti dětem, který by se 
dal považovat za takovou hlavní část celé 
akce. Zabrali jsme si ta nejlepší místa na 
balkonku a uvelebili se na koberci. Na kon-
certě vystupovaly děti se svými scénkami 
a tanečními variacemi, protože tenhle ročník 
festivalu oslavil již patnáct let konání, a tak 
každý z vystupujících musel přinést dárek na 
„párty“. K vidění byla vystoupení tanečních 
a hudebních skupin, dětského pěveckého 
sboru, rockové skupiny. Hostem večera byla 
také Monika Absolonová. Koncert jsme si 
náležitě užili a pak už jen zbývalo vrátit se na 
ubytovnu a uložit se ke spaní, abychom byli 
připraveni na již poslední den akce. 

V neděli ráno jsme si mohli všichni tro-
chu přispat, jelikož program nebyl tak napl-
něný, jako ten sobotní. Museli jsme si zabalit 
všechny věci a uklidit po sobě. Potom jsme 
se vydali na poslední zastávku naší výpravy. 
Tou byla bobová dráha, která i přes velký 
mráz měla velký úspěch a náš hlavní vedoucí 
musel další jízdy ještě dokupovat. Když už 
byli všichni pořádně vyježdění, posbírali 
jsme si věci a vydali se na hlavní nádraží, kde 
jsme se rozloučili s našimi pražskými členy 
a nasedli do vlaku směr České Budějovice, 
a poté Protivín, kde naše cesta skončila. 

Letošní ledová Praha se i přes opravdu 
ledové počasí zajisté velice vydařila a bude-
me se těšit na příští rok, až se zase vydáme 
poznávat krásy našeho hlavního města díky 
organizaci Pionýr. Šárka Seberová

Výsledky stolních tenistů Slavoje Pro-
tivín v krajských soutěžích a okresním 
přeboru. Po přestávce rozehráli stolní 
tenisté Slavoje odvetné zápasy sou-
těží v kraji i okrese. 

Krajský přebor 12. – 14. kolo
Sokol Vodňany „B“ : Slavoj Protivín „A“ 
10:6
(Šimoník 3, Färber 1, Brabec 1, 
debl)
Libín Prachatice „C“ : Slavoj Protivín „A“ 
10:5
(Dubský 1, Färber 1, Šimoník 1, Mareš 
1, debl)
Blatná „A“ : Slavoj Protivín „A“ 
7:10
(Mareš 4, Färber 2, Šimoník 2, Dub-
ský 1, debl)
Výborný výkon Zdeňka Mareše zařídil 
překvapivou výhru v Blatné. 

Krajská soutěž 12. – 14. kolo
Slavoj Protivín „B“ : Slavoj Protivín „C“ 
10:7
(Weber 3, Pešl 3, Brabec 2, Posekaný 
2 – Vařečka P. 2, Vařečka K. 2, Led-
nický 1, debly)

El. Strakonice „C“ :  Slavoj Protivín „B“ 
10:6
(Brabec 2, Pešl 2, Posekaný 2)
SKP Prachatice „A“ : Slavoj Protivín „B“ 
10:4
(Brabec 2, Pešl 2)
SKP Prachatice „A“ : Slavoj Protivín „C“ 
10:1  
(Vařečka P. 1)
El. Strakonice „C“ : Slavoj Protivín „C“ 
10:0 
   
Okresní přebor 8. – 10. kolo
TTC Svatkovice :  Slavoj Protivín „D“ 
8:10
(Veselík 4, Marek 3, Cvach 1– Machá-
ček 3, Marková 2, Tománek 2, Najma-
nová 1, debly)
Vynikající výkon všech hráčů zařídil 
historicky první výhru Slavoje „D“ nad 
soupeřem ze Svatkovic a to hned na 
soupeřových stolech!
Slavoj Protivín „D“ : Sokol Mirotice „B“ 
12:6
(Macháček 4, Tománek 4, Marková 3, 
debl–Krahulec J. st. 2, Maršík 1, Jonák 
1, Karas st. 1, debl)
Sokol Mirotice „C“ : Slavoj Protivín „D“ 
0:18
(Marková 4, Najmanová 4, Macháček 
4, Tománek 4, debly) 

Karel Vařečka 

Ledová Praha 2012

Hráči TJ Slavoje Protivín. Zleva: J. Macháček, I. Marková, L. Najmanová 
a J. Tománek. 
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také v letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. 
Přátelé nás kazí, přimhuřují nad námi oči a odpouštějí nám. K úspěchu v životě potřebujeme ...tajenka (1., 2., 3. a 4. díl). 

– Dušan Radovič. Autor křížovky P.  Šoba
Vyluštěnou tajenku zašlete do 6. března 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 lednových  novin se stává paní 
Kolářová z Protivína. Blahopřejeme. 

Malbu světice v minulé FOTOHÁ-
DANCE můžete spatřit při návštěvě 
malebné obce Chvaletice na krás-
né místní kapli. Vítězem se stává 
Jiří Vojík z Protivína, v Infocentru 
Protivín si může vyzvednout sym-
bolickou cenu za správnou odpo-
věď. 

Otázka na měsíc únor: 
Ve které obci se nachází tento 
objekt a o jakou stavbu se jed-
ná?

Na správné odpovědi čekáme 
v Infocentru od pondělí do pátku 
(8 – 16 hodin) a v sobotu (9 – 12 
hodin), na e-mailu infocentrum@
muprotivin.cz nebo na telefonním 
čísle 382 203 354 do 6. března.

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN



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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Mělnický klub Hansoo, v čele s naším 
milým Petrem Limprechtem, ve spoluprá-
ci s prezidentem Svazu TKD Bohuslavem 
Hybrantem uspořádali krásný večer plný 
humoru, děkování a vzdávání holdu těm 
nejlepším v taekwondo WTF kyorugi 
a poomsae za rok 2011. 

Za rok 2010 se mezi bodované v sou-
těžích dostali dva zástupci našeho klu-
bu Taehan v kyorugi – Zuzka Doubková 
a Áda Kubičková. Za loňský rok byla 
v tvrdé konkurenci nominována pouze 
Adéla. 

Během dvouhodinového vyhlášení 
byli na jeviště pozváni a krásnými diplomy 
a trofejemi odměněni vítězové celoročních 
soutěží v poomsae a kyorugi v kategorii 
jednotlivců a poté týmů. 

Zástupce partnerské školy mistr Lee 
Youn Jae vystoupil na pódium hned dva-
krát, nejprve pro třetí místo v soutěži Ext-
raliga mládeže kyorugi – zápas a poté 
pro druhé místo nejvyšší soutěži Extra-
liga poomsae – technické sestavy. Mistr 
poděkoval všem dětem, které se svojí 
pílí zasloužily o tato klubová vítězství 
a doufá, že se příští rok umístíme opět 
přinejmenším stejně jako letos, ale spíše 
ještě lépe. Konkurence ve všech soutěžích 
je ale obrovská a kvalita soupeřů roste 
s každými závody, proto je nutné dát do 

cvičení více úsilí, snahy a zúročit nejen na 
závodech všechno, co vás mistr a trenér 
Milan Zobal učí!

 Absolutním vítězem v soutěži Národ-
ní taekwondo liga mládeže se stala naše 
Adélka Kubičková, které se podařilo 
v roce 2011 vybojovat neuvěřitelných 
46 bodů a nechat tak za sebou závodníky 
renomovaných klubů, které se výhradně 
věnují zápasům. Tímto umístěním potvr-
dila obrovské úspěchy v sezóně 2011, kde 
se kromě jiného stala Mistryní ČR. Adéle 
se tímto podařilo nejen obhájit mistrovský 
titul z roku 2010, ale i celkové prvenství 
z Národní ligy získané v roce 2010. V této 
soutěži skončil klub TAEHAN na krásném 
4. místě. Všem oceněným gratulujeme 
a doufáme, že se budou i nadále snažit 
a takto kvalitně reprezentovat klub či 
republiku na národních i mezinárodních 
soutěžích. Vyhlášení nejlepších v Mělníku 
bylo krásnou příležitostí setkat se s přáteli 
se stejnými zájmy, v klidu si popovídat 
a strávit společně trochu jiné chvilky, 
než zažíváme po celý rok při závodech 
a soutěžích. 

Děkujeme ještě jednou organizátorům 
akce a všem zúčastněným přejeme v roce 
2012 stejně skvělé či ještě kvalitnější 
výkony a tomu odpovídající výsledky 
v soutěžích! TAEHAN PROTIVÍN

Slavnostní vyhlášení nejlepších v Mělníku

● Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 
v Protivíně. Byt je po celkové 
rekontrukci. Volný od března 
2012.  Telefon 607 813 358.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Uzávěrka pro dodání příspěvků 
do březnových „Protivínských 
listů“ je v pondělí 5. 3. 2012!


