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Náš ohňostroj bude největším ohňostro-
jem v jižních Čechách. Již tradičně jsme 
pro vás se sponzory připravili novoroční 
program, který vyvrcholí již X. protivín-
ským ohňostrojem. Ten, kdo přijde na naše 
náměstí 1. ledna 2013, určitě nebude litovat. 
Zejména ohňostroj bude trochu jiný než 
jsme zvyklí – bude to výběr z toho nejlep-
šího, co jsme mohli za posledních devět 
let na protivínském náměstí vidět a slyšet. 
Celkové náklady novoročního odpoledne ve 
výši cca 400 tis. Kč letos uhradili výhradně 
sponzoři, za což jim patří velký dík. Novo-
roční podvečer se stal novodobou tradicí 
a již neodmyslitelně patří k našemu městu.
Srdečně Vás zvu na protivínské náměstí. 
Jaromír Hlaváč, starosta města

NENÍ NAD ŠŤASTNÉ OČI DĚTÍ...
První adventní neděle nám připomíná, že se blíží Vánoce. V Protivíně je již tradičně 

spojena se slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Připravený program, který začal 
malým vánočním trhem, pokračoval ukázkami výroby ozdob ze šustí, dále příběhem v kos-
tele, byl zakončen koledami dětského sboru ZŠ Protivín a vystoupením žesťového tria. To 
už zaplněné prostranství před kostelem netrpělivě očekávalo, až se rozzáří naše vánoční 
jedlička. Slavnostní okamžik přichází, stromeček svítí a rozzářené oči dětí jsou nám tou 
největší odměnou. Sladké překvapení pro děti od Ježíška bylo krásnou tečkou nedělního 
podvečera. Radostí pro nás je i velká účast dospělých a dětí v prostorách kaplanky a našeho 
muzea, když využili možnosti prohlédnout si nové expozice. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

město Protivín

pf 2013

Přeji si, abyste byli šťastni,
abyste se smáli, zářili a radovali se tak,
aby  jiní skrze Vás byli šťastní.

Jaromír Hlaváč
starosta města

Dovolte mi poděkovat pře-
devším panu Josefu Veselé-
mu za výběr našeho vánoč-
ního stromu, jeho týmu 
za ozdobení a všem, kte-
ří se podíleli na přípravě 
a bezproblémovém prů-
běhu celého odpoledne. 
Máme velkou radost. 

ROK 2013 SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ
PROGRAM:

zahájení  v 17.15 hodin 

vystoupení 
 QUEEN REVIVAL PRINCESS 
  17.20 – 17.55 hodin 

vystoupení žesťového tria Jiřího Vlka  
   17.55 – 17.58 hodin 

novoroční projev starosty   
   17.58 – 18.00 hodin 

X. Novoroční ohňostroj   
  18.00 – 18.15 hodin 

pokračování 
 QUEEN REVIVAL PRINCESS 

18.15 – 18.45 hodin 

ukončení  v 19.00 hodin  

Letošní rok utekl jako voda a ten následující je za dveřmi. S radostí mohu napsat, že 
rok 2012 byl pro naše město velmi úspěšný a věřím, že i následující rok zvládneme 
bez obtíží a podaří se nám zase posunout naše město o kousek dál. 

Foto Marie Černá
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

PROJEKT OČIMA DĚTÍ

Škola
 Naše škola letitá, 
 každé žáčky ráda přivítá. 
 Proto i já každé ráno
 chystám tašku do školy, 
 mám tu dobré kamarády, 
 ráda s nimi žertuji. 

Karolína Vránová, 3. A

Krokodýlí ZOO
 Krokodýl tu na nás číhá, 
 nedělám si legraci. 
 Přijeď k nám do Protivína
 užít si tu legraci. 

Sára Morávková, 3. A

Náš Protivín
 V našem milém Protivíně

 všem se nám tu dobře žije. 
 Zábavy tu máme dost
 pro nás, děti, pro radost. 
 Skauti, hřiště, fotbal, kino
 líbí se nám toho plno. 

Štěpán Šedivý, 3. A

Protivín
 Vítej u nás v Protivíně, 
 nemáme tu ruce v klíně. 
 Pivovar tu pivo vaří, 
 krokodýlům se tu daří. 
 V kaplance jsou výstavy, 
 máte vidět ty davy!
 Muzeum je zajímavé, 
 děti jsou tu velmi hravé. 
 Teče tudy Blanice, 
 je zde i četnická stanice. 
 Přijeď se k nám podívat!
 Můžeš si cestou i zazpívat. 

 Ondřej Houdek, 3. A

Protivín
 Protivín je nejkrásnější z měst, 
 vede k němu mnoho cest. 
 Je to město pod platanem, 
 založené českým králem.

 Tereza Šrámková, 3. A

Protivín
 Protivíne, Protivíne – město naše rodné, 
 že tě všichni rádi máme, 
 hezčí si tě uděláme. 
 Opravíme ulice, chodníky i domy, 
 aby tě měl každý rád
 stejně tak jako my. 
 Že tu máme krokodýly 
 to ví celá země, 
 hosté zámek obdivují
 a muzeum navštěvují. 

 Lucie Loukotová, 3. A

Naše třída 7. B měla jako téma 
osvobození Protivína roku 1945. 

Na projektu jsme pracovali téměř 
1 měsíc. Na prezentaci jiných tříd jsme 
se dozvěděli něco o protivínském erbu, 
o archeologických vykopávkách v okolí 
Protivína, o historii naší školy. Na pro-
jektu pracovala téměř celá třída (až na 
pár jedinců).  Naše třída prezentovala 
projekt v aule a to celému 1. stupni 
a 6. a 7. třídám. V naší kategorii byla 
kromě 7. tříd ještě 6. třída. Byla velmi pří-
nosná ohledně historie Protivína a školy. 
Říkali jsme o demarkační linii, o domě 
doktora Svobody, o sovětských a americ-
kých vojácích.  Milan Eliášek, 7. B

Naše třída 7. A zpracovala projekt 
o osvobození Protivína roku 1945. 

Pracovali jsme na tomto projektu 
asi 4 týdny. Dozvěděli jsme se o domě 
doktora Svobody č. p. 452, o Američa-
nech, Sovětech a o Němcích a o jejich 
zbraních. O dnech 7. a 10. května 1945, 
kdy přijela rudá a americká armáda. 
Hodiny k vytváření projektu nám uvolnili 
p. uč. Žák, p. uč. Závorková a pan učitel 
Kalný. Projekt jsme prezentovali v aule. 
Dále tam prezentovali 6. A, 6. B, 7. 
A a nakonec my. Největší problémem 
byla asi tréma. Spoustě lidí nebylo moc 
rozumět. Prezentace tohoto projektu 
probíhala celkem dobře, ale mluvení do 
mikrofonu byla pro spoustu nás velká 
novinka. S naším výkonem jsem byla 
velmi spokojená, ale ostatní třídy to měly 
také moc hezké.  Zuzana Doubková, 7. A

Vedení ZŠ Protivín 
se svými pracovníky a žáky

přeje všem čtenářům 
Protivínských listů

příjemné prožití 
vánočních svátků 

a pevné zdraví 
po celý rok 2013

pokračování na 8. stránce

HISTORIE ŠKOLY A MĚSTA
V pátek 16. 11. probíhal u nás ve škole projektový den na téma: „Historie školy 

a města“ aneb „Jak šel čas…“ Žáci celé školy pracovali téměř měsíc na celoškolním 
projektu. Téma jsme zvolili záměrně. Příští rok slaví naše škola totiž 110. výročí vzniku. 
Prezentace probíhala v Alšově síni. Žáci druhého stupně předvedli výsledky své práce 
svým mladším spolužákům ze stupně prvního. 

 V prvním bloku vystoupily třídy šesté a sedmé. Žáci 6. A vyrobili protivínský 
znak ve velkém formátu ve čtyřech variantách provedení (plast. víčka, textil, papír, 
malba) a vysvětlili všem, co znak představuje. Třída 6. B se zabývala archeologickými 
nálezy na Protivínsku. Třída 7. A se věnovala historii školy a třída 7. B osvobození 
Protivína. 

 Ve druhém bloku se prezentovali osmáci a deváťáci. 8. A pátrala po historii his-
torických budov v Protivíně, třída 8. B se zaměřila velmi vtipnou formou na historii 
školy, třída 9. A se věnovala freskám Mikoláše Alše a třída 9. B zmapovala, kteří 
ředitelé řídili školu v minulosti. 

 Porota složená z pedagogů vyhodnotila z prvního bloku jako nejlepší třídu 6. 
A a v bloku druhém třídu 9. A. Vzhledem k tomu, že třída 8. B byla svým výkonem 
těsně za 9. A, odměnu dostaly tři třídy. Porota hodnotí nápad, zpracování, způsob 
vystupování, správnost a schopnost upoutat diváky mluveným slovem zpaměti, bez 
čtení údajů z papíru. To se nám zatím vždy nedaří, svou roli hraje i nervozita, mluvení 
s mikrofonem apod. 
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Dne 1. 1. 2013 od 13 do 19 hodin 
bude z důvodu konání X. novoročního 
ohňostroje a koncertu hudební skupiny 
přemístěna autobusová zastávka z Masa-
rykova náměstí do ulice Komenského 
– u sportovní haly. FO – správa majetku

L. Štěpánová

PLATBA POPLATKU 
ZA ODPADY 

Na rozdíl od minulých let bude platba 
poplatku za odpady pro rok 2013 zahá-
jena tentokrát až v měsíci únoru. 

Poplatek je možno jako každý rok 
platit jednorázově do 27. března, nebo ve 
dvou stejných splátkách. Druhá splátka je 
splatná nejpozději do konce měsíce září. 

Výše poplatku bude stanovena na 
veřejném zasedání zastupitelů města 
v prosinci. 

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 vyhraze-
ných dnů pro platbu poplatku.

V měsíci říjnu a listopadu se naše-
mu městu podařilo kompletně opravit 
přilehlé chodníky a prostranství u pane-
lových domů v rozsahu téměř 900 m2. 
Tuto opravu město provedlo na základě 
neuspokojivého stavu a zejména něko-
lika drobných úrazů obyvatel těchto 
domů. Rekonstrukci původně město 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 
NOVOROČNÍHO ODPOLEDNE

PROTON s. r. o., výroba – mon-
 táže oken a dveří, Protivín
LEKO Protivín
Š+H Bohunice s. r. o. Temelín
OSEVA Ing. Daňhel
Stavebniny Jaroslav Řehoř, 
 Protivín
DUVEMARO s. r. o. Turnov, 
 středisko Protivín
Lesostavby a. s. Třeboň, 
 středisko Protivín
OM Protivín a. s. 
KOJI s. r. o. Protivín
BESPO Petr Bečvář Protivín
DŘEVOSTROJ Čkyně a. s. 
Vladimír Vlach 
 VODOINSTALACE, Myšenec
BIBO Stores s. r. o. Písek
R&P a. s. Veselí nad Lužnicí
RUMPOLD s. r. o. Vodňany
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
HANS WENDEL s. r. o. 
 PRAHA 10
AUTOHOUDEK Myšenec
AG Blatná, družstvo 
MS TRANSPORT, s. r. o. Praha 
AGPI, a. s. Písek
ČEZ, a. s. Praha 
YENDER s. r. o. Praha 
E. ON ČR, s. r. o. Č. Budějovice
ČEVAK a. s. Písek
Letošní náklady na Novoroční 
odpoledne 1. ledna 2013 uhra-
dily kompletně sponzoři, za což 
jim patří velký dík. 

V našem informačním centru bylo v průběhu roku 2012 provedeno na 
základě spolupráce agentury CzechTourism a profesní organizace Asociace 
turistických informačních center ČR (A. T. I. C. ČR) hodnocení kvality služeb 
pomocí metody Mystery shopping. Byla hodnocena celá řada kritérií, mj. jak 
je IC snadné najít, jak je upravené, vybavené materiály, nakolik láká ke vstu-
pu atd. Podobně u pracovnic IC byl hodnocen zájem o klienty, čas, který jim 
věnují, aktivita v komunikaci, přesvědčivost návrhů i to, nakolik působí dojmem 
odborníka, znalce na region. Hodnocena byla dále zdvořilost při příchodu 
a odchodu, oční kontakt a další poměrně náročná kritéria. IC bylo hodnoceno 
z pohledu běžného zákazníka, který se přišel informovat, přičemž celkově je 
IC ohodnoceno tzv. Indexem v hodnotách od 0 % do 100 % vyjadřujícím kvalitu 
obsluhy IC (čím vyšší hodnocení, tím lepší). 

Index méně než 50 % = špatný výkon;
Index mezi 50 % a 80 % = průměrný výkon;
Index větší než 80 % = výborný výkon. 

IC Protivín bylo dle tohoto rozlišení Indexu hodnoceno vysoce nadprů-
měrně, když ve všech parametrech bylo dosaženo hodnoty 100 %. Celkové 
hodnocení regionu Jižní Čechy pak dosáhlo výše 94 %. 

S pracovnicemi IC Protivín jsem ve stálém kontaktu, a i když vím, že svoji 
práci dělají zodpovědně, toto nezávislé externí hodnocení bylo pro nás všechny 
velice příjemným překvapením. Paní Laňová a paní Rybáková, děkuji. 

Ing. Miloslav Koza, tajemník MěÚ Protivín

NEZÁVISLÉ HODNOCENÍ 
Informačního centra Protivín

INFORMACE PRO OBČANY
PŘEMÍSTĚNÍ 

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY plánovalo na rok 2013, a to z důvodu 
navržené investice ulice Družstevní jako 
celku, kde je naplánována kompletní 
rekonstrukce včetně výměny povrchu 
vozovek, parkoviště a veřejného osvět-
lení. Zlepšené hospodaření letošního 
roku v rámci rozpočtu OS TS umožnilo 
tuto opravu provést již letos. Do konce 
letošního roku bude ještě vyměněno 
osvětlení těchto prostor a poté vznik-
ne tzv. „pěší zóna“. Věřím, že bude 
sloužit dlouhou dobu všem lidem, ne 
však autům. 

Jaromír Hlaváč, starosta města 

OPRAVA CHODNÍKŮ A PROSTRANSTVÍ V DRUŽSTEVNÍ ULICI
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RADA MĚSTA ZASEDALA

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Opět sklepy
 Ve středu 7. listopadu přijali policisté 

dvě oznámení o vloupání do sklepní 
kóje. K prvnímu případu vyjíždě-
li písečtí policisté, druhý případ 
řešili policisté v Protivíně, kde ze 
sklepní kóje v domě v Družstevní 
ulici zloděj odcizil čtyři pneumatiky 
značky Michelin v hodnotě bezmála 
22 000 korun. 

Pracovní stroj
 Dne 8. listopadu dopoledne přijali 

protivínští policisté oznámení o krá-
deži v Myšenci. Zatím nezjištěný 
pachatel v době od 6. do 8. listopa-
du vnikl do prostor k pracovnímu 
stroji JCB a odcizil dvě autobaterie 
a z nádrže odčerpal 60 litrů motoro-
vé nafty. Celkem způsobil škodu za 
11 000 korun. 

Chtěl přepravku
 Muž (1957) z Protivína čelí podezření 

ze spáchání trestného činu. V pátek 
9. listopadu odpoledne vnikl do areálu 
pivovaru v Protivíně, kde chtěl odcizit 
přepravku s pivními lahvemi. Při tom-
to jednání muže zadržela ostraha. Při-

volaní policisté zjistili, že jde o muže, 
který již byl v minulosti za majetkovou 
trestnou činnost odsouzen. Policisté 
případ zpracovali ve zkráceném pří-
pravném trestním řízení pro podezření 
ze spáchání trestného činu krádež ve 
stadiu pokusu. 

Zloděj v hospodě
 V sobotu 24. listopadu v noci kradl 

zloděj v hospodě v Protivíně. Pachatel 
kamenem rozbil skleněnou výplň okna 
a vnikl do provozovny. Zde pak odcizil 
pět kusů energetického nápoje a poku-
sil se dostat do výherního automatu. 
Způsobil škodu 2 250 korun. Případ 
prošetřují protivínští policisté, kteří 
společně s kriminalistickým techni-
kem zajistili stopy. 

Přepadení benzinky
 Přepadení s nožem v ruce řeší písečtí 

kriminalisté z oddělení obecné krimi-
nality. Ve středu 28. listopadu přišel 
krátce po jednadvacáté hodině na 
čerpací stanici v Protivíně muž, který 
pod pohrůžkou použití nože požado-
val po obsluze finanční hotovost. 
Z kasy takto získal papírové bankovky 
a utekl. Zaměstnankyni se naštěstí 
nic nestalo.

 
Alkohol
 Ve středu 28. listopadu večer kontro-

lovali dopravní policisté v Protivíně 

řidiče (1981) s osobním automobilem 
značky Škoda Favorit. Mladý muž jel 
od hotelu Blanice na benzinovou čer-
pací stanici a zpět. Na křižovatce ulic 
Zámecká a Fügnerova muže zastavili 
policisté. Muž nepředložil doklady 
potřebné k provozu a řízení vozidla, 
ani nemohl, nikdy nevlastnil řidičské 
oprávnění. Byl dokonce pod vlivem 
alkoholu, což potvrdilo odborné 
měření. Nadýchal přes jedno promile. 
Policisté případ řeší ve zkráceném 
přípravném trestním řízení, před soud 
by se měl dostat do dvou týdnů. 

V neděli 2. 12. 2012 se uskutečnilo na 
náměstí našeho města slavnostní rozsví-
cení vánočního stromu. Celá akce začíná 
již dávno před tím. Je potřeba v předstihu 
zajistit a zarezervovat všechny účinkující 
a prodejce, kteří se účastní doprovodného 
programu, jenž je součástí vlastního roz-
svěcování. Samotný strom je pak potřeba 
najít, pomocí těžké techniky v lese nastojato 
porazit, převézt, usadit na místo a vyšňořit 
do konečné podoby. Stojí to nemálo času 
spousty pracovníků, a to i v jejich volném 
čase, který by v tento předvánoční čas 
mohli a asi měli věnovat svým rodinám. 
A to nechci zmiňovat finanční prostředky 
do celé této akce investované. Ale všem 
zúčastněným to stojí za úsilí vynaložené 
pro tuto již tradiční první adventní neděli. 
Už proto, že rozzářené oči dětí a spokojené 
úsměvy jejich rodičů a prarodičů jsou tou 
největší a zároveň jedinou odměnou. 

 O to větší překvapení pro nás všechny 
bylo, když při posledním zkušebním rozsvíce-
ní stromu z důvodu odsouhlasení, že takhle je 
to již konečně správně, se strom nerozsvítil. Po 
dlouhém hledání závady by se v nás snad krve 
nedořezal. Přívodní kabely obou světelných 
efektů byly odborně přestřiženy. 

 Již od mého raného dětství jsem slýchá-
val, že v ten čas vánoční jsou všichni lidé 

ohleduplnější, jeden k druhému pozornější 
a snaží se rozdávat radost těm druhým, 
nejenom svým blízkým. A právě tak já čas 
vánoční vnímám. Nikdo z nás proto nemohl 
najít slova, která by vystihla tento čin. Klu-
kovina, vandalizmus, msta? Ať už to mělo 
jakýkoli podtext, my všichni Ti človíčku 
děkujeme. Uvedl jsi nás do reality, že i Tobě 
podobní jsou mezi námi. Avšak věz, že je 
vás málo, možná jsi v našem městě jediný. 
A jedno si pamatuj – nás neodradíš! My zno-
vu půjdeme a pro naše děti a spoluobčany 
se pokusíme přispět k vánoční atmosféře 
tím, že zase za rok na první adventní neděli 
rozsvítíme náš vánoční strom. 

Josef Veselý

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
DNE 21. 11. 2012

–  souhlasí s umístěním stavby trafostanice 
v areálu OM Protivín na pozemku p. č. 547/1 
kú Protivín ve vlastnictví OM Protivín a. s. 

–  souhlasí s realizací opatření na doprav-
ní infrastruktuře JK plynoucí z přípravy 
výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě 
Temelín 

–  souhlasí s kácením dřevin rostoucích mimo 
les ve smyslu zák. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, z hlediska vlastníka 
pozemků

–  souhlasí s trvalým odnětím půdy ze ZPF 
na základě § 9 zákona č. 334/1992 Sb., 
O ochraně zemědělského půdního fondu 

–  souhlasí s trvalým odnětím půdy z les-
ního půdního fondu na základě zákona 
č. 289/1995 Sb. 

–  souhlasí s budoucím dočasným pronájmem 
části pozemků pro realizaci stavby silničního 
obchvatu v souvislosti s výstavbou jaderné-
ho zdroje v lokalitě Temelín 

Hezké 
vánoční překvapení 

pod stromečkem
z vašich fotografií 

mile potěší

Krásné Vánoce, 

hodně zdraví a štěstí 

v roce 2013

Vám všem přeje

Mošovská Jana

FOTOATELIÉR Protivín

pokračování na 5. stránce

PODĚKOVÁNÍ
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VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
LEVNĚ 

telefon 603 924 907 
www. ucto–pisek. cz 

dokončení ze 4. stránky

RADA MĚSTA ZASEDALA

–  souhlasí s budoucím prodejem pozemků 
pro realizaci stavby silničního obchvatu 
v souvislosti s výstavbou jaderného zdroje 
v lokalitě Temelín 

 a doporučuje zastupitelstvu města budoucí 
prodej pozemků ke schválení 

–  nesouhlasí s bezúplatným převodem částí 
pozemků p. č. PK 1510/1, PK 1266/2, 1266/3 
v kú Selibov, p. č. 608/1 a 782/1 v kú Nový 
Dvůr 

–  souhlasí s úplatným převodem 
 a doporučuje zastupitelstvu města úplatný 

převod pozemků ke schválení 

–  byla seznámena se zápisem č. 1 ze schůze 
likvidační komise konané dne 11. 10. 2012 

 a souhlasí s vyřazením majetku dle uvede-
ného zápisu 

–  projednala předložený návrh rozpočtu 
města Protivín na rok 2013 

 a doporučuje zastupitelstvu jeho schvá-
lení 

–  svolává veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Protivín na úterý 11. 12. 2012 

Také máte předvánoční čas spojený 
hlavně s úklidem, sháněním dárků na 
poslední chvíli a přeplněnými obchod-
ními centry? Pokud hledáte způsob, jak 
si zpříjemnit dny příprav před nejkrás-
nějšími svátky v roce a navíc si rádi 
pochutnáte na dobrém pivu, pak právě 
vás potěší speciální vánoční balení piv 
z Protivína a dalších regionálních pivo-
varů. Navíc jimi můžete udělat radost 
svým blízkým, jsou totiž oblíbeným 
a přitom originálním dárkem. 

Prvním ze speciálních vánočních 
balení je Zlatá edice pivních speci-
alit, která obsahuje kromě piv Pro-
tivínský Granát a Prácheňská Perla 
z varny sládků v Protivíně dalších 
pět piv z různých regionálních pivo-
varů Čech a Moravy. Do Zlaté edice 
pivních specialit jsou navíc vkládány 
speciální poukázky do hospod, které 
vlastníka opravňují ke konzumaci dvou 
piv v rámci programu Cesta pivních 
znalců zdarma. Multipacky obsahující 
poukázku jsou viditelně označeny. 

Dalším speciálním balením je Pivní 
adventní kalendář s dvaceti různými pivy 
ze sedmi českých a moravských regio-

nálních pivovarů, z toho třemi z Protiví-
na – Schwarzenberg, Protivínský Granát 
a Lobkowicz Premium. Princip Pivního 
adventního kalendáře je obdobný jako 
u čokoládových adventních kalendářů 
– na každý den od Mikuláše až po Štěd-
rý den je pro jeho majitele připravena 
jedna láhev zlatavého moku. 

Milí čtenáři Protivínských listů a knihovny, diváci pořadů kulturního 
střediska, filmoví fanoušci, děkujeme Vám za dosavadní přízeň. Pře-
jeme Vám láskyplné prožití vánočních svátků a vykročení správným 
směrem do roku 2013. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

VYCHUTNEJTE SI PŘEDVÁNOČNÍ ČAS SE SPECIÁLNÍMI 
EDICEMI PIVA NEBO JIMI OBDARUJTE SVÉ PŘÁTELE

NA PRAHU NOVÉHO ROKU
Jitka Pavlíková

Kam odplouvají vzpomínky
jak vlny v oceánu
ptávám se někdy potají
když odkládám album k  ránu…

Kam minulé dny se ztrácejí
a co si berou sebou
Jen někdy se vzpomínky vracejí
když náhle ruce zebou

Kam čas vzpomínky odnáší
a co nám nechá tady?
Jen prázdné ruce plné stínů
krabičku na záhady…

Jak bouřlivé vlny na moři
se mísí a přelévají
tak splétá se nit života
kterou nám Osud  tají…
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ZÍSKEJTE 

RYCHLOVARNOU 

KONVICI 

K NÁKUPU 

ZDARMA!

Při nákupu nad 1 000 Kč obdrží-
te v obchodě Potraviny, Zeleni-
na Jaroslava Plachá – zdarma 
rychlovarnou konvici v období 
od 17. do 24. prosince 2012 

Do nákupu lze zahrnout vše
(a cigarety v max. výši 500 Kč) 

Nabídka dárku 
platí do vyčerpání zásob! 

Akční ceny 
od 17. 12 do 31. 12. 2012

čaje TEEKANNE  26,90 Kč
oplatka Delissa  3,90 Kč
croissant 7days  8,90 Kč
chipsy BOHEMIA  16,90 Kč
Coca-Cola 2litry  25,90 Kč

Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky v celém roce. Čas k radosti, k veselí, čas 
ke štěstí. Tento sváteční čas a doba před ním je spojena s množstvím zvyků a tra-
dic – patří k nim mimo jiné klid, optimismus, čas na druhé i hezky vyzdobené 
prostředí. 

Mnohde slýcháme stížnos-
ti, že jsou dnešní děti a mlá-
dež citově prázdné. Nenau-
čí se cítit a citově prožívat, 
pokud jim to my dospělí 
neukážeme a neumožníme. 
A právě v tento adventní čas 
je k tomu vhodná příležitost. 
Chceme proto využít vánoč-
ního času se všemi jeho tra-
dicemi k tomu, abychom učili 
děti vnímat společenství mezi 
sebou navzájem. 

Společně tedy zdobíme 
prostory mateřské školy a tříd, 
vyrábíme Mikuláše a čerty, 
ozdoby, přáníčka, pečeme 
perníčky, aranžujeme vánoč-
ní svícny. 

Začátek prosince je spo-
jen s mikulášskou nadílkou 
a letos nově i s hudebním 
představením přímo v MŠ 
s názvem „Čertovský rej“. 
Děti se rovněž učí zpívat kole-
dy či přednášet mikulášské 
a vánoční básničky. Se svým 
vystoupením půjdou potěšit seniory v našem městě. Před odchodem na zimní 
prázdniny se konají ve 2. a 3. třídě též vánoční besídky pro sourozence, rodiče 
i prarodiče a v prvních třídách vánoční dílničky. Pod rozsvícenými stromky ve 
třídách pak děti za své celoroční snažení jistě najdou i ty správné dárky. 

Hezké vánoční chvíle plné klidu a pohody strávené ve školce se určitě přenesou 
i do rodin. Přejeme všem našim dětem a jejich rodičům krásné svátky a šťastný 
nový rok. Za kolektiv učitelek 1. MŠ E. Cimburová

Tak máme za sebou další z každoročních 
skautských akcí – Den světel. Letos jste 
náš světýlkový průvod mohli potkat pozdě 
odpoledne 30. listopadu jsme na obvyklé 
trase od lípy ve Švehlově parku k lípě v par-
ku na Svatoanenském náměstí. Dnem světel 
si připomínáme znovuobnovení činnosti 
Junáka 2. prosince 1989. 

Ale ještě před tím, než jsme s lucer-
ničkami vyrazili do ulic Protivína, 
jsme na skautském Ostrově uspořádali 
malé slavnostní setkání. Rok 2012 je 
pro skauty výjimečný, v tomto roce totiž 
uplynulo 100 let od založení skautingu. 
Ke 100. výročí nechal vyrobit Junák – svaz 
skautů a skautek České republiky krásné 
památeční odznaky, které jsme moc rádi 
předali bývalým i současným činovníkům 
protivínského střediska Blanice. 

Více fotografií si můžete prohléd-
nout na www.junak-protivin.cz.  –K.–

Nacházíme se na sklonku dalšího roku. 
Je čas bilancování. V Pastelce máme být 
za co vděční, protože se nám v mnoha 
ohledech dařilo. Můžeme na to nahlížet 
jako na něco samozřejmého, brát to jako 
fakt nebo že je to štěstí apod., ale dovolte 
mi zde vyjádřit radost z Božího požehná-
ní, z nových aktivit a možností, které jsme 
v Pastelce letos nabídli a uskutečnili. 

Velmi děkuji maminkám, které se svý-
mi dětmi chodí nebo chodily (některé 
jsou již opět v pracovním procesu) do 
mateřského centra. Tatínkům, babičkám, 
dědečkům, tetám a kamarádkám děkuji za 
to, že s láskou hlídali děti, aby se mamin-
ky (někdy i tatínci) mohly zúčastňovat 
odpoledních či večerních setkání. Děkuji 
Zuzce Manové za skvěle vedené cvičení 
pro maminky s dětmi, Gabče Chmelíko-
vé a Míše Bicanové za vedení tanečních 
kroužků. Všem maminkám za spolutvoře-
ní laskavého a přívětivého prostředí. 

Adventní dobu prožíváme různě, ale 
jménem Pastelky všem čtenářům přeji, 
aby v rodinách zavládla pokojná atmosfé-
ra. Do roku 2013 aby lidé v dobách nejis-
tých nacházeli jistotu někoho blízkého, 
o koho by se mohli opřít, člověka, který 
je miluje za všech okolností, pár dobrých 
přátel a optimismus do pesimistických 
výhledů. Kéž nás obklopuje radost, vděč-
nost a dobrosrdečnost, umíme je přijímat 
a dávat dál.   M.Šálková

OD LÍPY K LÍPĚ

Adventní čas v 1. MŠ

Autorkou kresby 
je Adélka Charvátová, 5 ½ roku

(NEJEN)  
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 
OD PASTELKY
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FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

Město pod Libínem, město Prachatice. 
Tak právě tam přijel cirkus bez šapitó 
a i přesto zde bylo možné zhlédnout celou 
řadu velice zábavných představení, ve 
kterých účinkovali uživatelé sociálních 
služeb ze šesti zařízení. V sále Národního 
domu se konal již čtvrtý ročník „Setkání 
bez hranic“ na téma Cirkus. Horizont, o. s. 
si připravil vystoupení, při kterém bylo 
možné vidět drezúru koní, vzpírající silá-
ky, cvičitelku psů, provazochodce, med-
věda na koloběžce a samozřejmě klauna. 
Sedmičlennou porotu naše vystoupení 

natolik pobavilo, že nás ohodnotili cenou 
nejvyšší a cirkusové klání jsme vyhráli. 
Nějakou cenu si ale odvezl každý, protože 
se nedalo jednoznačně určit, kdo je nejlep-
ší a všichni se postarali o skvělou zábavu. 
Během večera ještě vystoupil kouzelník 
Pepino z Prahy a jeho žonglující kolega. 
Večer byl ukončen diskotékou, o kterou 
se postarali Kamil Emanuel Gott a jeho 
dcera Iveta. Za pozvání děkujeme centru 
Stroom Dub, které tuto akci pravidelně 
organizuje. Již nyní se těšíme na další 
ročník. J. Trtková

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ V MYŠENCI
Sbor dobrovolných hasičů Myšenec uspořádal v sobotu 24. listopadu setkání 
myšeneckých důchodců formou příjemného odpoledního posezení. Drobné 
pohoštění a občerstvení bylo zajištěno a připraveno a o dobrou náladu v sále 
Myšenecké hospůdky u Šípů se postarala část hudebního uskupení všem 
dobře známého harmonikáře Josefa Nováka. Kdo přišel, určitě nelitoval a tak 
se hospůdka stala místem sobotního pohodového odpoledne, které se protáhlo 
až do večerních hodin.  Ladislav Tesař, starosta SDH Myšenec

Včelařské občanské sdružení 
APICENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ 

VÁCLAVA JAKŠE
přeje do nového roku 2013 

všem svým členům, 
spolupracujícím partnerům 
i ostatním přátelům včelařů 

a konzumentům medu
hodně úspěchů, štěstí a pohody. 

Zdraví si nelze jen přát, 
přičinit se o něj musíme 
také hojným užíváním 

včelích produktů. 
– jr –

UPOZORNĚNÍ 
pro návštěvníky městské knihovny

V pátek 28. prosince 
a v pondělí 31. prosince 
bude Městská knihovna 
Protivín uzavřena 
(včetně 
veřejného internetu).

V minulém čísle Protivínských listů 
správně odpověděli čtenáři, kteří 
určili, že freska, na které je vyobra-
zen mladý sv. Václav, je umístěna 
na domě v Mírové ulici č. 231. 
Vítězem se stal pan Antonín Fryč. 
Blahopřejeme!

V nové hádance se ptáme, do 
které budovy se vcházelo těmi-
to dveřmi a ve kterém roce byla 
budova slavnostně otevřena. 
Na odpověď se těšíme v Infocentru 
na náměstí, na tel. čísle 382 203 354 
nebo na e-mailové adrese infocen-
trum@muprotivin. cz. Vítěze čeká 
symbolická odměna. Odpovědi 
čekáme do 5. ledna 2013. 

ÚSPĚCH V CIRKUSE BEZ ŠAPITÓ
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� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
dokončení ze 2. stránky

Rok se s rokem sešel a nastal nejen 
adventní čas, ale i čas na nadílku od Miku-
láše. Opět jsme ji uspořádaly pro děti 
a vnoučata členek Klubu žen, tentokrát 
v salonku restaurace R-erko. 

Děti přicházely v různé náladě, někte-
ré veselé, ale většinou zamlklé, s obavami, 
jestli přijde jen Mikuláš a anděl nebo 
i čert. Při čertovské diskotéce se trochu 
uvolnily a roztancovaly, snad i díky 
maminkám, které se do tance zapojily 
a vytvořily tak uvolněnější atmosféru. 
A pak to přišlo – Mikuláš, anděl a čer-
ti, kteří naháněli hrůzu i dospělým. 
Všechny děti okamžitě zaujaly místa 
u rodičů a prarodičů a čekaly, co se bude 
dít. Mikuláš s andílkem naděloval, čerti 
pobíhali a občas někoho lehce vyplatili 
koštětem nebo chtěli odnést v pytli. Děti 
přistupovaly k Mikuláši s respektem, něk-
teré i s velkým strachem v očích, slíbily 
svatému muži všechno, co chtěl – že se 
polepší v chování i v prospěchu ve škole, 
že budou uklízet hračky, že budou poslou-
chat, že se nebudou prát se sourozenci... 
a přednesly básničku či zazpívaly písnič-
ku. Za svou statečnost byly odměněny 
velkým potleskem a nadílkou z rukou 
andílka. Každé děcko si oddechlo, že má 
tu svou „těžkou chvilku“ za sebou a že 
si může v bezpečí dospělých rozbalit 
balíček, případně sledovat, jak odvážný 
bude kamarád či kamarádka, až si je 
Mikuláš zavolá. Domů se děti rozcházely 
již v lepší náladě, k čemuž možná přispělo 
i očekávání nasvícení vánočního stromu 
na náměstí. 

 Děkujeme všem, bez jejichž pomoci 
by se tato akce neuskutečnila – paní 
Rychtářové, Mikuláši, andělu a čertům, 
ale také všem dětem, které našly odvahu 
zúčastnit se nadílky. 

za Klub žen Protivín J. Kubecová
Foto L. Loudínová

FLORBAL
V listopadu proběhla okresní kola 

florbalových soutěží pod názvem ORI-
ON FLORBAL CUP. 

Dne 1. listopadu se jej poprvé zúčast-
nilo družstvo děvčat z 8. a 9. ročníků. 
Naše děvčata hrála pěkný florbal, které-
mu však chybělo efektivní zakončení na 
bránu, a tak po jednom vyhraném zápase 
2:0 (góly Zimová, Danielová) a dalších 
dvou prohraných, shodně 0:2, obsadila 
celkově 4. místo. 

Dne 9. listopadu se stejné soutěže 
zúčastnili hoši 8. – 9. tříd. Po velmi 
pěkném předvedeném výkonu obsadili 
celkově 3. místo. 

Nejlépe se ovšem vedlo žákům 4. – 5. 
tříd, kteří se zúčastnili turnaje O pohár 
Čfbu, který byl letos uspořádán poprvé. 
V konkurenci 5 škol z píseckého okresu 
si počínali velmi zkušeně. V týmu byla 
povolena i jedna dívka, čehož využila 
pouze naše škola. Terka Tröschelová se 
však nezalekla a svůj vynikající výkon 
ozdobila dvěma góly. Hrálo se systémem 
3+1, na 2x8 minut hrubého času, takže si 
všichni dostatečně zahráli. Celkově jsme 
obsadili 2. místo. 
VÝSLEDKY:
ZŠ E. Beneše – Protivín 2:3 
(góly Branštýl, Hrubý, Tröschelová)

Milevsko – Protivín 5:3 
(Branštýl 2, Studený)
ZŠ Chyšky – Protivín 1:10 
(Branštýl 4, Hrubý 3, Studený, Nečas J., 
Tröschelová)
ZŠ Tylova – Protivín 2:2 
(Branštýl Sochora)
Vojta Branštýl byl vyhlášen nejlepším 
střelcem celého turnaje. 

Všem žáků děkujeme za reprezentaci 
naší školy. 

Ve Chvaleticích se v průběhu měsíce listopadu konala tvořivá dílna pro děti.
V místní restauraci „U Roubené studny“ pečení perníčků a o týden později v 
místnosti zdejších hasičů jejich zdobení. Rodiče s dětmi strávili dvě příjemná 
odpoledne a těšili se ze svých výrobků,které si odnesli domů. 

Pavel Buchtele

▲ ▲ ▲

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
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RADA MĚSTA ZASEDALA

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 5. 12. 2012

–  byla seznámena s proběhnuvším jednáním 
s panem Šafandou s tím, že není v zájmu města 
pozemek p. č. 1527/1 kú Protivín pronajímat ani 
prodávat; následně p. Šafanda vzal svou žádost 
zpět 

–  schvaluje podporu výzvy „Zastavte dokončení 
II. fáze reformy veřejné správy“ předloženou pracovní 
skupinou obcí II. typu Svazu měst a obcí České 
republiky 

–  souhlasí s odpisem nevymahatelných dluhů nájem-
níků zemřelých či nájemníků neznámého pobytu, 
evidovaných déle jak 3 roky 

–  souhlasí se zařazením dluhů, které jsou soudně 
vymáhány, do podrozvahové evidence 

–  byla seznámena se zápisem č. 8 z jednání komise 
bytové, MH a dopravy ze dne 4. 12. 2012 

 a souhlasí s pronájmem bytu č. 11, 2+1 o celkové 
výměře 74,1 m2, na adrese Masarykovo nám. 21 
v Protivíně 

–  byla seznámena s protokolem o výsledku provede-
né kontroly výkonu státní správy na úseku matriční 
agendy 

–  jmenuje pana Jaroslava Řehoře členem inventa-
rizační komise MěKS Protivín pro účely provedení 
periodické inventarizace majetku města Protivín 
svěřeného do správy MěKS Protivín ke dni 31. 12. 
2012 

–  souhlasí s výkupem pozemku p. č. 2819/5, ost. 
plocha, zastavěná plocha o vým. 3 m2 v kú Protivín 
od vlastníků zapsaných na LV 1825 do vlastnictví 
města Protivín 

 a doporučuje zastupitelstvu města výkup pozemku 
ke schválení 

 souhlasí s výkupem pozemku p. č. 135/20, ost. plo-
cha, jiná plocha o vým. 6 m2 v kú Protivín od manželů 
Bečvářových do vlastnictví města Protivín 

 a doporučuje zastupitelstvu města výkup pozemku 
ke schválení 

–  souhlasí s vyřazením drobného hmotného majetku 
1. Mateřské školy Protivín dle návrhu 

–  město Protivín jako vlastník nemovitosti souhlasí 
s uvedením sídla firmy NEMDENT s. r. o, na adrese 
Masarykovo náměstí čp. 13, Protivín

V rámci tradičního 
rozsvícení vánočního 
stromu první adventní 
neděli 2.12. zhlédlo 
šest desítek malých i 
velkých diváků Vánoč-
ní příběh v podání 
divadla Já to jsem.
Tradičně koncertoval 
také Dětský pěvecký 
sbor ZŠ Protivín.
Novinkou byla malá 
vánoční dílnička, kde 
se vyráběly figurky ze 
šustí a přáníčka.
Trh na nádvoří kap-
lanky nabídl možnost 
zakoupit dárek blíz-
kým.

Foto Marie Černá
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O VEVERCE CESTOVATELCE
Byla nebyla jednou jedna veverka, 

která se jmenovala Verýsek. Její nejob-
líbenější barva byla fialová. Ta veverka 
pomáhala všem lidem, kteří byli v nouzi. 
Vždycky si chtěla splnit svůj sen. Chtěla 
odcestovat do Afriky. Jednou si ten svůj 
sen splnila. S kamarády ježkem Frantou, 
s krtkem Adamem a s veverčiným plyšá-
kem do tvaru ořechu. Každou noc bez něho 
nemohla být. Byl to její miláček. Na výlet 
si musela sbalit veverčí batůžek a kartáček 
na zuby, aby mohla louskat oříšky. To 
bylo nejdůležitější. Hygiena především. 
Veverka sehnala listí, aby mohli to listí 
sešít dohromady a udělat balón a odletět 
do divočiny a splnit si svůj sen. Ježek sešil 
listy dohromady. Krtek sehnal provazy 
a plyšák seděl. Když už měli hotovo tak 
vyrazili za dobrodružstvím. Dorazili tam 
odpoledne. Byli ospalí a tak si na chvil-
ku zdřímli. Spali až do rána, dokud je 
neprobudil hlukot. Někdo řval tak hlasitě, 
že jim málem praskly bubínky v uších. 
Když otevřeli oči, lekli se tak, že je radši 
znovu zavřeli. Před nimi stál slon. Ani 
se nehli byli ztuhlí jako sochy. Pak slon 
odešel pryč. Zvířátka si z čela utřela pot. 
Vydali se na procházku. Bylo tam moc 
hezky. Najednou veverka řekla: „Kde je 
plyšák?“ „My jsme ho tam nechali, “ řekl 
krtek. Tak se vrátili, ale plyšák nikde. Tak 
šli po stopách slona. Když došli na konec, 
uviděli spícího slona s plyšákem. Tak mu 
ho vytáhli. Veverka byla tak ráda, že se její 
plyšák objevil a řekla: „Co bych si bez 
tebe počala. Ty můj plyšáčku. “ Kamarádi 
byli taky rádi, že veverka je veselá. Až 
došli na veliký kopec úplně žasli. Viděli 
snad celou zeměkouli. Viděli hory, prale-
sy, sopky, byla to nádhera. Sešli dolů. Pak 
vyšli na sopku. Bylo to dobrodružství.

Barbora Svatková, IV. A 

Ze školních lavic  

V sobotu 10. listopadu vyrazila Pionýrská 
skupina Protivín na výlet do Českých 
Budějovic. Sešli jsme se na protivínském 
vlakovém nádraží. 

Dozvěděli jsme se, že pojedeme auto-
busem, protože byla výluka. Nasedli jsme 
do autobusu a jeli do Číčenic, kde jsme 
nastoupili do vlaku a jeli do Č. Budějovic. 
Když jsme dojeli, vydali jsme se do HOP-
SÁRIA. Cestou tam jsme hledali cedule 
a říkali si, kdy už tam budeme. Najednou 
jsme stáli před schody, vyběhli nahoru. Tam 
už čekal klokan a kroutil ocáskem. Všichni 
jsme se rozhlíželi, kam se rozběhnout jako 
první. Byla tam prolézací věž, pirátská loď, 
nafukovací žralok, autíčka a parádní tram-
políny. Běželi jsme na věž, a kam se člověk 
kouknul, tam byli naši pionýři. Potom jsme 

ovládli autíčka. Když jsme se konečně 
„vybláznili“, museli jsme pokračovat dál. 

Vyrazili jsme na plavecký stadion. Tam 
jsme se převlékli, hned co jsme tam přišli, 
všichni vyrazili na tobogán. Plavci šli do 
velkého bazénu a malí zůstali v malém 
bazénu. Potom jsme šli na překvapení. 
To překvapení bylo divadelní představení 
v Divadle u Kapličky. Představení se jme-
novalo Tři zlaté zuby děda vševěda. Když 
divadlo skončilo, chtělo se nám spát, byli 
jsme unaveni. Cestou zpátky jsme se zasta-
vili v McDonaldu. Chvilku jsme tam pobyli 
a ti nejmenší si hráli. Domů jsme dorazili 
okolo půl sedmé. Výlet byl moc pěkný a už 
se těšíme na další. 

Sepsala a zažila KaMOra
Foto z HOPSARIA Tomsiz

JSTE VE VĚKU, KDY UŽ NESTAČÍTE NA VŠECHNO SAMI?
OCITLI JSTE SE V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI A POTŘEBUJETE POMOC?
PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA
✔ poskytuje terénní pečovatelskou službu v Protivíně a okolních obcích – pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, zajišťuje dohled 

nad uživatelem, nákupy, dovoz uživatele k lékaři, na úřady apod. 

✔ základní sociální poradenství – jednání s úřady státní správy 

✔ pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí – posezení s harmonikou, besedy 

s odborníky

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, Mírová 146, 398 11 Protivín 

telefon: 382 252 700 / mobil: 776 144 696 / IČ: 26641313

e-mail: sedmikraska.protivin@seznam.cz / www.sedmikraskaprotivin.cz

PIONÝŘI NA VÝLETĚ
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Ředitelka 2. Mateřské školy Protivín Bc. Ivana Lacinová by touto cestou velice ráda 
poděkovala manželům Leskovcovým z Milenovic za sponzorský dar pro naši nově zříze-
nou třídu Kuřátka. 

Dne 5. prosince navštěvuje všechny děti v České republice Mikuláš. Samozřejmě neza-
pomněl ani na děti v Protivíně. Do naší školičky zavítal hned ráno v 9 hodin. Děti už na 
něj nedočkavě čekaly, některé se i trošku bály. Byly si vědomé, že přece jen občas zlobí. 
Mikuláš však většinu z nich pochválil a za přednesenou básničku či zazpívanou píseň mohl 
anděl všem dětem rozdat balíčky plné sladkostí a jiných překvapení (viz foto nahoře).

Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc a šťastný vstup do nového roku 
2013 přeje všem čtenářům celý kolektiv 2. Mateřské školy.  Mgr. Pavla Krátká

PROTIVÍNSKÝ VIDEOFILM 
V sobotu 24. listopadu 2012 se usku-

tečnil 11. ročník filmového festivalu ama-
térských a nezávislých tvůrců Protivínský 
videofilm s podtitulem Život kolem nás. 
Diváci zhlédli filmy budějovického filmaře 
Milana Plevy s názvem Mikrotech a Pod 
palbou sirén. Tradičně to byla i přehlídka 
absolventských filmů a cvičení Filmové 
akademie Miroslava Ondříčka a Soukromé 
vyšší odborné školy filmové v Písku. Zají-
mavé na jejich filmech je, že zde vystupují 
často známí herci z televize a filmu např. 
Ondřej Vetchý, Hana Vágnerová a mnoho 
dalších. Ve snímcích je možné vidět Písek 
a mnoho dalších míst. Čestné uznání 
obdržel Petr Vítek z Českých Budějovic za 
dlouholetou spolupráci. 

Poděkování spolupořadatelům Městu 
Protivín a Městskému kulturnímu středisku 
Protivín. Poděkování patří i firmám, které 
se podílely na technickém zabezpečení Sta-
vební firma Čajan, Základní škola Pro-
tivín, KLAS Protivín, Zahradní restau-
race Belveder, Vladimír Brůžek STIHL, 
BESPO Bečvář, Foto M. Bezděkovský. 

PROJEKT 
ZAPOJ RUCE I SRDCE 

FINIŠUJE
Od začátku roku probíhají v Pastelce besedy 

a semináře osvěty školy lásky v rodině podle 
PhDr. Jiřiny Prokopové. V listopadu jsme se sešli, 
abychom zjišťovali, jak důležité jsou pro naše děti 
ve výchově hranice. Hranice se dají připodobnit 
k řece, která si během dlouhého času vytvořila 
přirozené koryto, v němž se pohybuje a míří 
do svého cíle. Potůček protékající půvabnou 
lesní krajinou a šumící proud vody zvonící na 
kamenech naskýtá romantický pohled, ovšem 
jen do chvíle, než se vylije ze svých břehů. Malý 
potůček se v tom případě mění v nezřízený živel, 
který s sebou bere všechno, co mu stojí v cestě, 
a zanechává za sebou nejen spoušť, ale i zoufalé 
majitele domů a nemovitostí. Zrovna tak to může 
vypadat v rodině, kde se nepřiměřeně vyskytují 
pravidla, povinnosti, když si dítě může dělat, co 
si zamane. Špatně nastavené hranice, ať už příliš 
úzké nebo příliš široké, zanechávají za sebou 
nešťastné, nespokojené nebo zoufalé rodiče 
i děti. Proto i toto téma bylo aktuální a vyvolalo 
spoustu otázek, které nás ve výchově posunuly 
zas o kus dál. Rodičům, kteří si našli čas na to, 
aby se zabývali tím, jestli jejich způsob výchovy 
a zacházení s dětmi se ubírá tím správným 
směrem, patří uznání. Nejde o to být dokonalý, 
protože to ani nelze, ale o to vychovávat s láskou 
a porozuměním. 

Dvě páteční dopoledne si maminky pletly 
z papíru košíky, věnce, zvonečky, tácky a pro-
stírání na jídelní stůl nebo obaly na květináče. 
Ideální jako originální nápad pod vánoční stro-
meček. Samy byly překvapeny, jak šikovné mají 
ručičky, protože si odnesly první výrobek hned 
po prvním setkání domů. Po namoření výtvory 
pěkně zatvrdly, takže jsou pevné a použitelné 
– obavy, že se nedají používat pro svou křehkost, 
se rozplynuly. 

V rámci projektu, který mohl celý rok probíhat 
díky podpoře nadace Naše dítě a společného 
grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské 
s Městem Protivín, se sejdeme ještě při vánoč-
ním pečení, výrobě adventních věnců a vánoč-
ních ozdob z korálků.  M. Šálková

ZPRÁVIČKY Z DRUHÉ
MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

UZÁVĚRKA 
pro dodání příspěvků do lednových „Protivínských listů“ 

je 7. ledna 2013. Noviny vyjdou v pondělí 21. ledna 2013. 

▲ ▲ ▲



V Čechách snad není kostela, chrámu či katedrály, kde by nebyla uvedena jedna z nejlíbeznějších českých vánočních pastorel. 
Nabyla takové obliby, že nezaznívá jen z venkovských krucht a městských kůrů. Dávno si našla cestu i na koncertní pódia, 
kde ji interpretují znamenití sólisté, sbory a orchestry.  Ani se nechce věřit, že ji rožmitálský kantor zkomponoval už před 216 
roky. Přitom vánoční mši „Hej, mistře, vstaň bystře“ skládal Jakub Jan Ryba v atmosféře, která nepřispívala k jeho neutu-
chající tvůrčí síle. Podle svého deníku napsal 1391 převážně chrámových skladeb, a to jejich seznam není zdaleka úplný. Jen 
kvartetů napsal 72! Patřil k nejvzdělanějším učitelům své doby, ovládal šest jazyků a byl průkopníkem komponování písní 
na český text. Jeho nejstarší syn Josef Arnošt (Ryba se stal třináctkrát otcem) o něm napsal: „Skladatel musí umět promluvit 
k různým srdcím a to dokáže, když své kusy skládá celým srdcem.“ Denně však sváděl boj s nepochopením, zlobou a hru-
bostí rožmitálské „smetánky“ v čele s tamním farářem. Zakoušel tolik příkoří, že vysvobození nakonec hledal v sebevraždě. 
Rybova mše nazývaná „lidovým betlémem v tónech“ se stala symbolem Vánoc a je opakovaně uváděna i v našem městě. 
V kostele sv. Alžběty zazní v sobotu 22. prosince v provedení píseckého smíšeného sboru SONITUS a Píseckého komorního 
orchestru. Nejproslulejší vánoční mši nastudoval a bude řídit náš dnešní host Oldřich Vlček (1950), se kterým hovořím na 
jeho mlýně v Dolních Nerestcích. 

Co mluví ve prospěch Rybovy mše, že je stále tak oblíbená? Jen 
písecký orchestr, který řídíte, ji v prosinci uvede sedmkrát?

Na to je snadná odpověď: Je naprosto geniální. Je strašně 
jednoduchá, ale ne naivní. Je velice příjemná na poslech, ale není 
laciná. Je v ní obrovská radost i velká pokora. Je to skladba, která 
vešla do povědomí lidí. Kdyby byl Ryba nic jiného nenapsal, tahle 
jedna skladba ho proslavila a udě-
lala nesmrtelným. To je i případ 
Fibichova „Poemu,“ Schumanno-
va „Snění,“ Schubertova „Zastave-
níčka,“ Boccheriniho „Menuettu.“ 
Těch příkladů je bezpočet. 
Ale Ryba těch mší napsal mno-
hem víc. Jen vánočních snad 
dvanáct. 

Jenže jen ta jediná zlidověla. 
Řekl bych, že se stala „hymnou“ 
Vánoc. Stala se něčím jako Škrou-
pova písnička „Kde domov můj“. 
Dnes je nepostradatelná kolem 
Vánoc a přestože byly tendence 
uvádět jiné skladby, tahle mše 
zůstává. 
Však má neodolatelné kouzlo. 
Sotva člověk zaslechne pár tónů, 
je přímo stržen do víru její veselé 
roztančené hudby. 

Vánoční pastorální sklad-
by skládali v osmnáctém století 
všichni věhlasní autoři a jak bylo 
obvyklé, i mnozí vesničtí kantoři. 
Aniž bychom se pouštěli do jejich 
rozboru, možná nebo jistě to jsou 
po hudební stránce pozoruhodnější 
a připusťme i cennější díla. Jenže 
právě Ryba v časech jeho osobních 
dramat, kdy jeho rodina strádala 
nedostatkem, vytvořil jedinečný 
opus, obecně sdělný a přístupný 
k provozování i v méně zběhlých 
orchestrech a sborech. Jeho party 
nejsou až tak náročné a také na 
souhru orchestru nekladou příliš 
velké nároky, čímž nechci říct, že nevyžaduje poctivé muzicí-
rování. 
Ryba si přál, aby byla prováděna „s čilou hbitostí a ušlechtilou 
způsobilostí.“ Domníváte se, že dostojíte jeho slovům?

Jinak se nedá hrát ani zpívat. Já jsem tu mši uváděl už mnoho-
krát a pokaždé jsem se setkal až s mimořádným ohlasem. S vel-
kým úspěchem jsme ji několikrát hráli na závěr mezinárodního 
festivalu Pontes v pražském Rudolfinu. Pontes znamená mosty 

a tento festival spojuje hudbou města, která jsou vedena jako 
místa chráněná UNESCO. 
K tomu vyznění jistě přispívá i to, že je období Vánoc a máme 
k sobě blíž. Jsme na sebe milejší, ohleduplnější, víc se chápeme, 
chceme se mít víc rádi...

Bezpochyby, ale jak znovu opakuji, je to naprosto geniál-
ní hudba. Ve všech částech se 
stále „muzikuje“ a hudba jasně 
„štemuje. “ Po koncertě si se 
zájmem všímám publika, jak 
je nádherně naladěno, jak jej 
takřka taneční melodika strhla. 
Těší nás, že jsme nezklamali 
jeho očekávání a poskytli lidem 
radostný zážitek. 
Snad se dá hovořit o vzrušu-
jícím zážitku, který nás uspo-
kojuje a zároveň hladí a nabíjí 
energií. 

Moderní hudba vás také 
vzruší. Vyburcuje až k agre-
si, ale nemusí vás uspokojit, 
a proto ji lidé někdy odmítají 
a nechtějí poslouchat. 
Jistě jste navštívil Rožmitál pod 
Třemšínem, kde Ryba dvacet 
sedm let kantořil, prošel jste 
místy, kde působil. 

Já jsem si dokonce zahrál 
na kůru, kde měla mše v roce 
1796 premiéru. Když jsem mlu-
vil s představiteli Rybovy spo-
lečnosti, projevil jsem zájem 
zahrát si s nimi. Houslistů však 
měli dost, zato žádného violistu. 
Protože hraji také na violu, vzali 
mě do party. Seděl jsem na ků-
ru, kde se poprvé ozvalo „Hej, 
mistře, vstaň bystře.“
Jaký to byl pocit?

Jedinečný. Podobný, jako 
když jsem poprvé hrál ve Sta-
vovském divadle v Praze a seděl 

jsem v orchestřišti blízko cedulky připomínající, že tam hrál 
a dirigoval Wolfgang Amadeus Mozart. Mě to ohromně nabudilo, 
protože jsem si uvědomil, že i Ryba byl velký člověk a mělo by 
se mu věnovat víc pozornosti. Zůstalo po něm mnoho krásných 
skladeb a je hřích nechávat je ležet v archivech. V roce 2015 
uplyne 250 let od jeho narození a 200 let od jeho úmrtí. To by 
měla být příležitost pro státní instituce a státní orchestry k uctění 
jeho památky a zvýraznění jeho odkazu. 

LIDOVÝ BETLÉM V TÓNECH

> > > > >
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Letos se dostal slavný betlémský příběh opět na repertoár 
píseckých hudebníků a zpěváků. S jakým očekáváním jste 
přijal nabídku na spolupráci? Vy jste zvyklý na profesionální 
účinkující. 

Už před časem, když jsem slyšel Písecký komorní orchestr 
na koncertě ve Strakonicích, mě napadlo, že bych mu mohl 
nabídnout spolupráci. Ostatně orchestr už znám dávno. Před 
pětačtyřiceti roky jsem v něm 
hrál jako konzervatorista, když 
Jiří Chvála potřeboval na koncerty 
doplnit houslovou sekci. Posled-
ní dva roky jsem si však užíval 
dovolené, a teprve náhoda tomu 
přála. Jeho stálý dirigent se nemo-
hl ujmout tohoto úkolu. Když mě 
paní Svatava Krämerová oslovila, 
jestli bych s nimi neudělal letošní 
vánoční šňůru, souhlasil jsem, ale 
s jednou podmínkou. Že nechci 
žádné peníze, abych se dostal na 
společnou strunu se všemi hráči. 
S jejich nadšením, které už nebý-
vá obvyklé u všech profesionál-
ních orchestrů. 
Ale oni jsou svým způsobem také 
profesionály, ne?

Jistě, ale nejsou amatéry. To 
je mylný názor, který stále přeží-
vá. Oni se až na malé výjim-
ky hudbou živí jako kantoři na 
hudebních školách. Vystudovali 
hudbu a v orchestru hrají z nad-
šení, víceméně je to tedy jejich 
záliba. Řadu skladeb zahrají na 
velice slušné úrovni, ale musejí 
déle zkoušet. Co symfonikové 
a filharmonici zvládnout za tři 
zkoušky a generálku, na to oni 
potřebují dva tři měsíce. 
Pane Vlčku, co jste víc: houslista, 
violista nebo dirigent?

Jsem hudebník. Jako houslista 
jsem si už splnil své sny. Cítil jsem 
se však víc než sólista komorním 
hráčem, vychován slavným Jose-
fem Vlachem. Jeho kvarteto mělo 
naprosto svůj styl a o to v umění jde, aby člověk měl osobitost 
a ne aby se snažil hrát jako všichni ostatní. 
Takže virtuóza jste pověsil na hřebíček?

Tady už jsou jiní než já. U nás se říká virtuóz pomalu každému, 
kdo vezme housle do ruky. Kdysi to byla slavná profese. Hráli ve 
varietech a barech. Byli to fenomenální houslisté. Třeba takový 
Karel Šroubek, který měl na Václavském náměstí proslulý hotel. 
Zažil jsem profesora Kratinu, který hrával ve varieté Praha. Ve 
své době byl slavnější než Josef Suk. Ale abych odpověděl na vaši 
otázku. Uvedu příklad: 8. prosince jsem hrál v Rudolfinu sólově 
a zároveň dirigoval Virtuosi di Praga. 
Podle názvu si domyslíme, kdo jsou jeho členové. 

Ano, je složen z umělců, kteří jsou schopni hrát sólově. Vlastně 
musejí hrát povinně sólově. 
Sjezdil jste půlku světa. Jak publikum ve světě reaguje na čes-
kou hudbu?

Velice živě, spontánně a poučeně. Když jsme přijeli do Japon-
ska, na oficiální recepci nás oslovili: „Vítáme vás ze země Janáčka, 

Dvořáka, Smetany, Martinů. “ Nikdy neřekli ze země pana Nečase 
nebo Kalouska. My jsme také zásadně hráli náš repertoár, což oni 
oceňovali. Česká hudba je však v zahraničí stále nedoceňovaná, 
přestože třeba Novosvětská patří k nejhranějším symfoniím. Koneč-
ně Američané si ji pouštěli při letu na Měsíc jako symbol lidské 
hudební kultury. Vzpomeňte na Vejvodovu „Škoda lásky“, kterou 
si přisvojili jako svoji písničku. V našich archivech leží spous-

ta nádherné muziky, ale musel 
přijít nějaký Američan a vytáh-
nout Vaňhalovy symfonie, vydat 
je a my teď musíme za ně platit, 
když je chceme hrát. 
Myslíte si, že pořád ještě platí 
– Co Čech, to muzikant?

Už ne. Ale dalo by se to 
obnovit, protože byly věci dobré 
a přestaly fungovat. S jedinou 
podmínkou: s dobrými kantory. 
A vrátit do škol hudební výchovu. 
Ta jedna hodina týdně je zoufale 
málo. A to někdy se ještě v ní 
dohánějí ostatní předměty. Přitom 
děti mají o hudbu zájem. Dělali 
jsme výchovné koncerty na téma 
„Máme rádi zvířata“ a děti byly 
nadšené. 
Vy jste ovšem měl štěstí na kan-
tory, viďte?

Na jednoho. Na Bohumila 
Kotmela. Přišel do Strakonic 
a rozhlašoval, že dokáže být 
nejlepším učitelem na světě. 
Jestli se opravdu stal tím „nej“, 
nevím, ale z jeho šestnácti žáků 
osm studovalo na konzervatořích 
a Akademii muzických umění. 
Chodil k němu i Václav Hudeček. 
Jeho syn byl koncertním mistrem 
v České filharmonii. Ostatní jsou 
nebo byli rozeseti po předních 
orchestrech. 
Kotmelovým žákem jste byl i vy. 

Já jsem toužil po harmonice. 
Chtěl jsem na ni hrát jako táta. 
Jenže učitel Vondrák řekl matce, 
když mě k němu v šesti letech při-

vedla: „Ten kluk je malej a harmonika je na něj velká, ani ji neunese. 
Dejte ho ke Kotmelovi, ať ho naučí noty a na housle a až bude něco 
umět, ať přijde za mnou “ Nepřišel jsem a nelituji toho. 
Muzikantem se člověk rodí nebo stává?

Muzikant se objevuje. Někdo musí objevit, že má ten kluk 
nebo holka nadání, že je zkrátka k muzice. To uměl Kotmel jedi-
nečně. Chodil po školách a vybíral si žáky. Pak už samozřejmě 
záleželo na nich, jak si hudby hleděli, jestli byli dost pilní, vytr-
valí a jak to semínko talentu vzdělávali za přispění rodičů. To je 
strašně důležité – zájem rodičů, protože vztah k hudbě se musí 
pěstovat, byť i s občasným přinucením. 
Už jsme se dozvěděli, že pocházíte ze Strakonic a že jste se usadil 
na chalupě, přesně řečeno ve mlýně, kde se už dávno nemele. 
Jste tedy jihočeským patriotem?

Mám vysněnou zemi a tou je Nový Zéland, kde se dá celý 
rok koupat i lyžovat. Ale každému říkám, že žít chci na Havaji. 
Ale pozor. Ta Havaj je blízko Čimelic s klidem ve starém mlýně 
a okolní krásnou přírodou. Jan Chmelík

OPĚT V KOSTELE SV. ALŽBĚTY



Chceme vás ochránit před případným zklamáním, které zažili někteří naši zákazníci, 
když uvěřili neserióznímu prodejci energie. Proto vám radíme:

 1.  Lépe předcházet nemoci, než ji léčit. Ověřte si, 
jestli osoba, která vás navštívila, opravdu pracuje 
pro firmu, na kterou se odvolává. Zjistěte si, zda 
se jedná o důvěryhodnou a spolehlivou firmu, 
u které nehrozí více rizik než výhod.

 2.  Nic se nejí tak horké, jak se to upeče. Nic nemusíte 
prodejci, který vás navštívil, podepisovat hned. 
Vezměte si čas na rozmyšlenou. Pokud je prodejce 
solidní, bude toto vaše přání respektovat.

 3.  Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Nenechte 
se zlákat obecnou nabídkou prodejce na levnější 
energii. Požadujte konkrétní kalkulaci, která bude 
vycházet z vaší skutečné spotřeby energie a budou 
v ní zahrnuty veškeré poplatky.

 4.  Co je psáno, to je dáno. Nespoléhejte pouze na 
slova prodejce, který vás navštívil. Požadujte 
nabídku v písemné podobě, včetně kalkulace, 
návrhu smlouvy, smluvních podmínek a platného 
ceníku.

 5.  Dvakrát měř a jednou řež. Veškeré podklady si 
pečlivě prostudujte. Zjistěte si, zda vám nehrozí 
sankce v případě změny podmínek smlouvy 
nebo ukončení smlouvy. Nebudete-li si něčím 
jistí, neváhejte a poraďte se s vaším stávajícím 
dodavatelem.

 6.  Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil. Ujistěte se, 
že nabízená cena je konečná. Prodejci energie 
často hovoří pouze o ceně za dodávku energie. 
K této ceně je však ještě nutné připočíst cenu za 
distribuci energie a další poplatky včetně daní.

 7.  Koně chval teprve po měsíci. Ověřte si, že nabídce 
rozumíte správně a že nabízená cena je konečná 
a platná pro celé smluvní období. Prodejci často 
slibují výhodné podmínky jen po omezenou část 
platnosti smlouvy.

 8.  Jaký mlynář, takový mlýn. Prověřte si předem 
kvalitu služeb potenciálního nového dodavatele, 
například zavoláním na jeho zákaznickou linku 
nebo zasláním dotazu e-mailem. Posuďte, zda to 
naplní vaše představy a sliby prodejce.

 9.  Když dva dělají totéž, není to totéž. Zvažte, co 
můžete změnou dodavatele energie získat a co 
případně ztratit. Nezapomeňte vzít v úvahu 
zákaznické služby a výhody, na které jste zvyklí 
u vašeho stávajícího dodavatele.

10.  Důvěřuj, ale prověřuj. Ujistěte se, že 
nepodstupujete velké riziko. Je prodejce 
důvěryhodným partnerem pro dodávku 
potřebné energie? Poraďte se s vaším stávajícím 
dodavatelem anebo s lidmi ve vašem okolí 
a zjistěte jejich zkušenosti.

Příběhy některých našich zákazníků, kteří uvěřili neserióznímu prodejci energie, 
najdete na www.eon.cz/nenechtesenachytat

Pokud si budete chtít cokoli ověřit nebo se o něčem poradit, neváhejte 
a kontaktujte E.ON Zákaznickou linku 840 111 333. 

info@eon.cz
www.eon.cz

Dobrý partner dává více než energii...

Nenechte se nachytat!
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KRAJ DVOJÍ OBLOHY – 10. díl
RYBNÍK RABIŇ

Prosincové dny u rybníků bývají někdy velice studené. 
Na lukách u řeky leží kalná táhnoucí se mlha. Z tohoto 
bílého mušelínu par se jako ostrov vynořuje koruna dubu na 
břehu tiché vody. Všude je opravdu klid. Je Štědrý den, doba 
zimního slunovratu. Tento posvátný den je cítit i v přírodě 
samé. Veliký šedobílý mrak připlul od západní Skočické 
hory a slibuje vánoční sníh. Připluly i dávné vzpomínky. 

Je 6. listopadu 1985 a tak jsem s mnoha jinými svěd-
kem výlovu rybníka Rabiň. Po dlouhých 200 letech. Okolo 
holých stromů přijíždějí rybářské vozy. Prázdné k němu, 
plné ryb odsud. Voní bahnitá voda a v blízkém lovišti 
i rybina. Rybník byl kdysi založen rybníkářem Chvalem 
z Poznání a sloužil svému účelu skoro 300 let. Říkávalo se, 
že propouštěl vodu do blízko tekoucí řeky, ale řekl bych, že 
byl zrušen jako v té době spousta jiných rybníků z jiného 
důvodu. Obilí šlo v ceně vzhůru, vodní plochy se měnily 
v zelená osetá pole. Takové dávné tržní hospodářství. 
Ale vzpomínky přece jen připomenou klukovská léta, kdy 
v bažinatých lukách rostla ostřice a tuhý rákos. Voda již 
poklidnělého potoka Čertovky přitékala od horních lesů. 
Tajila rychlé okouny, kostnaté bělice a brouky potápníky, 
kteří umějí i létat. Tady u můstku pod svahem starého 
židovského cintorína jsme několikrát o prázdninách tábo-
řili. Koho by tehdy napadlo, že zde bude rozlehlá vodní 
hladina v místech, kde voněl čaj ve starém skautském kot-
líku. Navždy zmizela pěšinka okolo potoka, myší rejdiště 
i naleziště bílých žampiónů, které prý za nocí sejí víly z lesů 
východních „hor. “ Jestli pak někdo z dnešních kluků jde 
plnit bobříka odvahy na jmenovaný židovský hřbitůvek?

Je však čas Vánoc, čas meditací a vzpomínek na uprchlé 
doby mládí. Hlavou propluje minulost a přítomnost. Nutno 
připomenout, že tento rybník je největším rybníkem posta-
veným u nás po druhé světové válce. 

Nyní, když jdeme svoji vánoční pěšinou k temnu lesů, již 
těžko si po dlouhé době vybavuji dřívější blátivou cestu, která 
zde vedla ve stínu stromů. Dobře jsme ji znali. Byla spojnicí 
našich houbařských výprav do „hor“ na východě. Za čas-
ného rána jsme přecházeli houpající lávku pod Studených 
a nebo použili štěrkové mělčiny mezi pralesem vrb. Řeka se 
točila jako had v lukách a na holé nohy se lepilo žlutavé listí 
z topolů při pivovaru. Vše je pryč! Zmizela vonící střemcha, 
hromový dub někdy plný vzácného vánočního jmelí. 

Do říše vzpomínek počal konečně poletovat krupicově 
hráškový sníh. Štědrý večer – Vánoce. Čas, kdy se zdá, že 
obloha spojí člověka s vesmírnou hlubinou. Pomalu mrz-
noucí voda v rybníce naráží v tichu podvečera na ostré 
kameny při hrázi. Starý muž v kamizole nese od lesů na 
poslední chvíli malý smrček. 

Rádi stoupáme rok co rok na naši Vánoční vyhlídku 
k hraně lesa nad šípkovou strání. Máme-li štěstí, spatříme, 
jak se slunce po mrazivém dni schová za špičku Vánoční 
hory v šumavském podlesí. Otevře se potom vášnivý pohled 
přes hladinu rybníka k městu, k starému pivovaru a ke kos-
telu sv. Alžběty. Rudooranžová pěšina zapadajícího slunce 
se odráží od hladiny vod. Krásný je pohled od studánky Bílé 
srdce, kde hoduje ve stvolech suché trávy hýl s červenou 
náprsenkou. Má barvu zapadajícího slunce, ale i zralých 
šípků ze strání. Je to místo pokory, které působí právě v ten-
to čas skoro magicky. Dole teče řeka. Stovky, tisíce let sem 
putuje od hor Šumavy. Zde se odráží o hranu hory a teče 
zvolna okolo starého kostelíka v Myšenci zpět k západu. 
Padne-li kypřina sněhu, řetízky stop potom prozradí, kdo 
že chodí pít vodu z rybníka. Jistě elegantní srnčí z lesů 
Jalovčí, starý lišák z trnkového svahu i zbloudilý daněk 
z obůrky od Veliké řeky. 

Na baště při hrázi rozsvítili světla. Hluboké ticho 
svatého večera porušil jen táhlý výkřik vlaku, dunění 
kolejnic z mostu u pivovaru. Přestal padat sníh a tobolky 
suchých jitrocelů se kývají v mírném větru. Mrak plný 
nadějného svahu zmizel. Bylo vidět do dálek. Rybník 
osaměl. Říká se: „Světlé Vánoce, tmavé stodoly, tmavé 
Vánoce, světlé stodoly“. Dlouho se v takové chvíli můžete 
dívat do hlubiny vesmíru. Štědrovečerní noc působí jak 
na věřící, tak i na nevěřící. Vidíš světélka samot pod 
Svobodnou horou při Bavorovu. Tam někde je prastarý 
kostelík sv. Jiljí v Blanici, tam někde je posvátný sv. Voj-
těch. Všude tam dnes lidé půjdou na půlnoční mši. Do 
ticha oblohy zazní píšťaly varhan. Svítí souhvězdí Síria, 
Orionu i Blíženců. Tam v horách se ještě lidé modlí před 
štědrovečerní večeří růženec, jedí černou omáčku s rybou 
a také hrách se zelím. 

Rabiňský rybník mlčí. Patří již do této příro-
dy. Z oblohy padla hvězda. Krásná chvíle poko-
ry, očisty i místo pro vzpomínku na ty, co jsme 
měli rádi. Pokoj lidem dobré vůle. –Sládek Petr–
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pondělí 24. prosince
 ŠTĚDRÝ DEN – Vigilie Narození Páně
    Heřmaň, kostel sv. Jiljí od 16.00 hodin
    Protivín, kostel sv. Alžběty od 20.00 hodin

úterý 25. prosince
 HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ – Narození Páně
    Myšenec, kostel sv. Havla od 8.00 hodin
    Protivín, kostel sv. Alžběty od 9.30 hodin
    Krč, kostel sv. Václava od 11.00 hodin

středa 26. prosince 
 SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
    Protivín, kostel sv. Anny od 18.15 hodin

úterý 1. ledna 2013
 NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA 
 Slavnost Matky Boží Panny Marie
    Myšenec, kostel sv. Havla od 8.00 hodin
    Protivín, kostel sv. Alžběty od 9.30 hodin
    Krč, kostel sv. Václava od 11.00 hodin

Jak už to tak bývá, 11. listopadu má 
svátek Martin, který by měl přijet na bílém 
koni. K tomu někde mají ještě hezký zvyk, 
že si na svatého Marina něco přejí, vypouš-
tějí lampionky štěstí nebo uspořádají lampi-
onový průvod. Pastelka tento krásný zvyk 
o den odložila. Na přání rodičů trasa vedla 
pouze z pivovarského parku na náměstí. 
Nesešlo se nás tolik jako loni, ale přesto 
jsme si to i v menším počtu užili. Lampi-
onky pěkně svítily, nikomu žádný neshořel. 
Pravda, mnozí místo svíčky použili bezpeč-
nější zdroj světla-baterku se žárovkou, a tak 
by to byl opravdu kumšt, ne-li přímo zázrak, 
aby vzplál. Nikoho nespálil plamínek, a tak 
jsme pokojně přišli až do cíle. Nakonec si 
děti vyzvedly sladkou odměnu. Část rodin 
ještě zamířila do nového nejmenovaného 
bistra na nudle a tak zakončila večer teplou 
tečkou. Tak zase příští rok. A trasa nebude 
dlouhá, nebojte se. M.Šálková

V pátek 16. listopadu přivítal pan sta-
rosta Jaromír Hlaváč v obřadní síni 
Městského úřadu Protivín nové občánky 
našeho města:
(foto vpravo)
zleva: Martina a Dušan Benákovi se 
synem Vítem, Sandra Leskovcová 
a Zdeněk Šafařík se synem Jakubem, 
Lucie Hudáková se synem Ondřejem, 
Klára a Ondřej Kabátovi se synem 
Jakubem, Petra a Tomáš Nováčkovi 
s dcerou Gabrielou
(foto dole)
zleva: Jaroslava Hoblíková se synem 
Tomášem, Pavlína Polanská a Roman 
Sládek s dcerou Zdenkou, Renata 
a Michal Dupalovi s dcerou Melanií, 
Pavla Šálková se synem Dominikem, 
Andrea a Vlastimil Pártlovi s dcerou 
Julií, Lucie Staníková a Lukáš Bártík 
se synem Richardem, Žaneta Navrá-
tilová a Tomislav Šílený se synem 
Tomislavem

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY
Římskokatolická farnost Protivín
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿

Dne 7. listopadu 2012 oslavili manželé 
Josef a Vlasta Bláhovi z Myšence 70 let 
společného života – platinovou svatbu. 
Mezi gratulanty byl také J. Hlaváč, sta-
rosta města. 
S blahopřáním se připojuje rodina a do 
dalších let přeje hodně zdraví a spo-
kojenosti. 

Foto J. Mošovská 

VZPOMÍNKA

Dne 17. ledna 2013 
by se dožil náš tatínek, 
zesnulý 30. 8. 1992, 
pan František Rotbauer, 90 let.

 

Všem, kteří jste ho znali a měli ho 
rádi, děkují za tichou vzpomínku 
syn Josef a dcera Vlasta s rodi-
nami.

NARODILI SE

❀ 2. 11. syn Filip

 Pavlíně Davidové z Těšínova

❀ 17. 11. 

 dcera Kateřina Polanská

 Kateřině Rychtářové 

 z Protivína

❀ 29. 11. dcera Sofie

 Lucii Hrdličkové z Protivína

❀ 2.12. syn Matyáš

 Monice Marešové z Protivína

❀ 3. 12. dcera Pavla

 Pavlíně Malíkové z Protivína

ZEMŘELI

✝ 17. 11. Josef Pohanka

 63 let, Protivín

✝ 3. 12. Božena Čiberová

 84 let, Protivín

✝ 4. 12. Stanislava Polanská

 90 let, Selibov

Druhé listopadové vítání občánků 
našeho města se uskutečnilo v pátek 
23. listopadu. 
(foto nahoře)
zleva: Šárka Hrdličková se synem Mar-
tinem, Zdeňka a Petr Zimmermannovi 
se synem Tomášem, Petra Polanská 
a David Janda se synem Davidem, Jana 
Kneblová a Václav Schánilec se synem 
Václavem, Simona a Lukáš Záhorkovi 
s dcerou Nicol, Jitka a Pavel Burdovi 
s dcerou Sofií, Renáta a Radek Hanz-
líkovi s dcerou Eliškou
(foto vpravo)
zleva: Lucie a Roman Plachých s dce-
rou Veronikou, Stanislava Loutchanová 
s dcerou Františkou, Marcela a Jaroslav 
Jandovi se synem Jaroslavem, Hana 
Hofmanová a Petr Schánilec se synem 
Matějem
Fotografie z „vítání občánků“  i na před-
chozí straně J. Mošovská
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TJ Platan Protivín – SK HC Rosa České Budějovice 7:6 ss 
(2:3, 1:1, 3:2 – 1:0)

Za vítěze duel nastínil Miloslav Pexídr: „Zápas začal ve svižném 
tempu s mírnou převahou hostí, kteří z toho vytěžili ve čtvrté minu-
tě branku. Vzápětí ale inkasovali na 1:1. V sedmé minutě šli opět 
do vedení hosté, ale v deváté bylo opět vyrovnáno z přesilovky při 
dvojnásobném vyloučení Zachovala. Hosté dokonce v oslabení šli 
opět do vedení a podobným stylem pokračoval celý zápas. V půli třetí 
třetiny se zdálo, že hostům docházejí síly, dostávají se pod tlak, ale 
z ojedinělé akce šli znovu do vedení a vypadalo to na zisk tří bodů. Tři 
minuty před koncem vzal Bican, jako správný kapitán, vše do svých 
rukou a střelou z mezikruží k levé tyči opět vyrovnal a zápas nakonec 
dospěl k samostatným nájezdům. Až v páté sérii rozhodl Tajbl o zisku 
dvou bodů pro náš celek. Byl to zajímavý, bojovný zápas. Hosté hráli 
technicky a nám se podařilo po celý duel hrát disciplinovaně, za což 
patří klukům dík. “ 
SK Suchdol nad Lužnicí B – TJ Platan Protivín 6:3 
(2:0, 3:2, 1:1)

Suchdol doma porazil Protivín a v tabulce se posunul na druhou 
pozici. „V první třetině jsme byli lepší i přesto, že jsme obdrželi dvě 
branky během jedné minuty, které asi rozhodly i celé utkání. Ve druhé 
třetině již byli domácí lepším celkem a i zásluhou slabších dvou chvilek 
našeho brankáře šli do vedení na 5:1. Ještě jsme se pokusili o zvrat 
a snížili na rozdíl dvou branek, pak nás ale rozhodčí poslal do oslabení 
a inkasovali jsme šestý gól. Soupeři gratuluji k vítězství, “ hodnotil 
utkání za Protivín Miloslav Pexídr. 
TJ Platan Protivín – HC Olešník 6:5 ss (2:1, 2:2, 1:2 – 1:0)

Miloslav Pexídr i přes výhru na nájezdy moc spokojený nebyl: 
„Celý zápas jsme byli lepším týmem, ale zase jsme si z celého zápasu 

udělali drama až do konce. V první třetině jsme vedli 2:0, ale soupeř 
z ojedinělé akce snížil. Po druhé třetině bylo skóre pořád těsné a to 
4:3. Ve třetí třetině jsme šli na rozdíl dvou branek, soupeř v 38. minutě 
během třiceti vteřin vyrovnal i díky signalizovanému vyloučení naše-
ho hráče. Hosté ještě dostali pětiminutovou přesilovku a to pět a půl 
minuty před koncem, kterou na konec nevyužili. Zápas tedy končil 
nerozhodně a šlo se na nájezdy. Hosté neproměnili ze tří ani jedno 
a náš Steinocher při druhém trefil nad vyrážečku brankaře a rozhodl. 
Branky: Tajbl, Steinocher 2, Vencl, Stropnický – Čipera 2, Vítek, 
Koudelka, Vavroch. “
HBC Betonova Holubov B – TJ Platan Protivín 3:2 
(1:1, 2:0, 0:1)

K vyrovnanému zápasu máme k dispozici komentáře z obou stran. 
Nejprve protivínský Miloslav Pexídr: „Tentokrát jsme dali horko těžko 
dohromady sestavu alespoň se sedmi lidmi do pole a čekali na nadíl-
ku. Na začátku měli domácí určitou převahu, ale přesto jsme v desáté 
minutě šli do vedení po bekhendové střele Brůžka z mezikruží. Domácí 
vyrovnali ve třinácté minutě po vyloučení Brůžka. V první minutě 
druhé třetiny využili domácí opět přesilovou hru při vyloučení Vencla, 
nad rameno brankáře se trefil Vařecha. V oslabení při vyloučení Pecka 
navýšili domácí náskok na tři jedna, když jsme se tlačili za vyrovnáním 
a zapomněli na zadní vrátka. Betonova měla v těchto chvílích převahu, 
ale kluci odolávali a velice dobře bránili svou polovinu hřiště. Od třetí 
třetiny jsme začali mít chvílemi převahu, kterou jsme korunovali v třetí 
minutě gólem Steinochra po úniku. Od té chvíle kupodivu domácí 
vypadli z role, hráli staticky a kluci se dostali do několika gólových 
šancí, ale vyrovnat se jim už nepodařilo. Přesto před celou osmičkou 
smekám, brankář „Kovič“ zachytal velmi dobře a sedmička statečných 
si sáhla až na dno, a proto, i přes prohru, dobrý výsledek.“ 

Tabulka OHBL Jih – základní část:
Poř. Název týmu Z    V VP R P Skóre Body
1. TJ Vltava Deviants Č. Budějovice 13 11  0 0  2 90 : 32   33
2. SK HC Rosa České Budějovice 13  9  1 1  2 57 : 36   30
3. HBC Zliv 13 8  2 0  3 56 : 36   28
4. SK Suchdol nad Lužnicí B 12  8  0 1  3 48 : 35   25
5. SK Tábor B 12  7 1 0  4 48 : 34   23
6. HBC Betonova Holubov B 13 7 0 1  5 45 : 48   22
7. SK Beer Stars Pluhův Žďár 13 7 0 0  6 61 : 48   21
8. HBC Prachatice B 13 6 0 2  5 42 : 46   20
9. TJ Platan Protivín 13 3 2 0  8 38 : 54   13
10. HC Švantlův Dvůr Písek B 14 3 1 1  9 47 : 63   12
11. HC Olešník 12 2 1 1  8 37 : 65    9
12. HC Dranreb Nová Včelnice 13  3 0 0  10 22 : 53    9
13. HBC Vikings Č. Budějovice B 14 2 0 1  11  21 : 62   7

Protivínský hokejbal v listopadu
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V minulém čísle jsme slíbily, že vám přiblížíme naše pod-
zimní aktivity. Venku je už chladno, a tak kola odpočívají. My 
ale na odpočinek vůbec nepomýšlíme. Vyrážíme do přírody 
pěšky a víc času věnujeme kulturním akcím. A že jich není 
málo!

V neděli 21. října jsme v rámci otevřených ateliérů nav-
štívily country cihelnu u Mašindů. Helenka vystavovala své 
fotografie a kresby. Panovala tu příjemná atmosféra, což je 
zde vždycky. 

Následující sobotu nás zlákal koncert v kostele Narození 
Panny Marie v Písku. Společně tu vystoupily dva pěvecké 
sbory, písecký Sonitus a prachatický pěvecký sbor. Za podpory 
čtyř sólistů z pražských divadel zazpívaly Mozartův Requiem 
a další dvě skladby. Posluchačů, kteří odměnili účinkující 
dlouhým potleskem, 
byl plný kostel. Všem, 
včetně nás, se koncert 
líbil. 

V pátek 2. listopa-
du jsme se vypravily 
do Ražic. Divadelní 
spolek pro Čestice 
a okolí vystoupil zde 
s komedií „Mátový 
nebo citron?“. Přeplně-
ný sál v místní hospo-
dě se smál od začátku 
až do konce. Byla to 
opravdu komedie se 
vším všudy a dobře 
zahraná. Výborně jsme 
se pobavily. 

Následující den 
byla sobota a pro nás 
opět kulturní. Odpo-
ledne jsme se sešly 
v kaplance na vernisáži 
k výstavě fotografií Jirky Bílka. Pořídil je při výstupu s kamará-
dy na Mont Blanc a při cestování po Islandu. Obdivovaly jsme 
krásné fotky a hlavně výkon všech zúčastněných. Protože ve ves-
tibulu kina měla vernisáž k výstavě fotografií Hela Mašindová, 
přesunuly jsme se i tam. Vystavovala úžasné fotografie z přírody. 
Byly jsme rády, že se obě akce časově nekryly a my jsme se 
mohly obou zúčastnit. 

S vystavovanými fotografiemi se v Protivíně najednou roztrhl 
pytel. V cukrárně Cafe Gallery jsou to fotografie pana Jiřího Háj-
ka. Na úvod výstavy jsme se sešly na besedě s autorem. Přinesl 
spoustu velkoformátových fotografií jak z přírody, tak ze světa 
hmyzu a květin. Moc hezky o fotografování vyprávěl. 

Páteční podvečer 16. listopadu byl pro nás zase trochu kul-
turní. U infocentra Temelínské elektrárny se vítala zima. Na 
úvod zahrála skupina Roxet revival. Písničky diváky příjemně 
naladily na videomaping, který následoval. To, co jsme viděly 
poté, se nedá slovy popsat. Bylo to úžasné a musí se to vidět. 
Videomaping doplnila ještě laserová show a my jsme si odnesly 
krásný zážitek. 

Přehoupl se víkend a hned v pondělí jdeme do kina. Ne 
na film, ale na besedu s redaktorkou časopisu Cykloturistika 
Slávkou Chrpovou. Vyprávění o cyklo výpravě do francouzské 

Polynésie zpestřila promítáním fotografií. Na úvod se předvedla 
jako tanečnice z Tahiti. Večer se nám moc líbil. Škoda, že se tu 
sešla jen hrstka posluchačů, protože vyprávění bylo opravdu 
zajímavé. Trošku nechápu, jak může někdo říct, že se v Proti-
víně nic neděje! A když už se děje, tak ti, co reptají, sedí doma 
a nikam nejdou. Ale na to máme asi každý jiný názor. 

Poslední sobotu v listopadu nás dovezl šumavský vláček 
do prosluněné Lenory na pečení chleba v historické venkovní 
peci. Absolvovaly jsme ho již dvakrát a na přání Jitky, která tu 
nebyla, jsme si to rády zopakovaly. Čekala nás roztopená pec 
a pan pekař Sobotovič. Seznámil nás s historií pečení chleba 
v Lenoře. Pec, u které jsme stály, byla postavena v roce 1834 
a je stále funkční. Poté už šly ven první upečené houstičky 
a placky, které pomocnice potíraly česnekem. Pak následovalo 

pečení chleba a dala-
mánků. Všechno jsme 
ochutnaly a bylo to 
výborné. Odpoledne 
jsme se došly podívat 
na dřevěný most přes 
Vltavu. Procházku po 
Lenoře jsme zakonči-
ly v jediné hospůdce, 
která zde je. Před šesti 
lety ještě byly čtyři. 
Domů nás dovezla 
opět šumavská střela. 
Výlet se nám vydařil 
i díky slunečnému 
a teplému počasí. 
Snad poslední teplo 
v letošním roce. 

Hned v neděli nás 
jelo plné auto do Čes-
kých Budějovic na 
koncert Pavla Šporcla. 
Zahajoval novou kon-

certní šňůru ve zcela moderním pojetí houslového umění. Zahrál 
na své tradiční modré housličky i na nové elektrické. Představil 
se i jako skladatel hudby pro housle. Plný sál Metropolu jej 
odměnil bouřlivým potleskem ve stoje. 

Listopad jsme zakončily u Mašindů v cihelně. Sešli jsme se 
tam s přáteli z píseckého Klubu velocipedistů a hlavně přijel mezi 
nás František Šesták z Blatné. Vyprávěl nám o své letošní cestě 
na Sicílii. Samozřejmě ukázal fotografie, no paráda. Písečtí zase 
promítli video z výročí založení klubu. My jsme také ukázaly 
nějaké fotografie z našich cest. I Mašindovi se připojili a promítli 
záběry ze svého pěšího putování v Alpách. Sešlo se nás tady 
asi dvacet a všichni se královsky bavili. Chtěly bychom touto 
cestou poděkovat Hele a Jardovi Mašindovým za poskytnutí 
jejich domečku k tomuto setkání. 

A máme tu advent a blížící se vánoční čas. Pro nás začíná 
rozsvícením krásného vánočního stromku na protivínském 
náměstí. Akcí na prosinec máme vyhlédnuto zase spoustu, ale 
o těch až příště. 

Konec roku je už opravdu za dveřmi a my bychom chtěly 
všem čtenářům Protivínských listů popřát klidné prožití vánoc 
a v novém roce hlavně zdraví a plno úspěšných a radostných 
dnů.  Cyra

CYKLORAFANDY NA PODZIM
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V pořadí již potřetí jsme se sešli na 
stráni u Libochova, abych vypustili na 
nebe koupené či vlastnoručně vyrobené 
draky. Třetí „Protivínská drakiáda“ se 
uskutečnila 10. listopadu. 

I když protivínští taekwondisté měli 
tentokrát malou účast, dali o sobě vědět. 
Jako první nastoupil Patrik Pišinger, kte-
rý dal do boje všechny své síly, ale na 
soupeře to nestačilo a prohrál na body. 
Náš nejmladší závodník a nováček Ště-
pán Král měl jednu z nejpočetnějších 
kategorií a hned v prvním zápase mu byl 
přidělen soupeř z Madarska. Štěpán se ale 
nenechal zaskočit a vyhrál na body, též ve 
druhém zápase to neměl vůbec jednodu-
ché, jelikož jeho soupeř byl již ostřílený 
zápasník, přesto se nedal a ukázal, že má 
bojovné srdíčko a vyhrál. Ve finálovém 
boji již nestačil na soupeř a skončil na 
krásném 2. místě. 

Martina Babáková, také jedna z našich 
nejmladších závodnic, měla rovněž jednu 

z nejsilněji obsazených nejpočetnějších 
kategorií a stejně tak jako Štěpán Král se 
prala, ač ji síly stačily a zápas po zápase 
se probojovala až do finále, které vyhrála 
na body. Krásné a zasloužené 1. místo. 
Jaroslav Pouzar i přes horečku nastoupil 
ke svému zápasu s chorvatským zápas-
níkem, ale bohužel jeho zdravotní stav 
mu neumožnil podat odpovídající výkon 
a prohrál na body. 
Celkové umístění: 
  Martina Babáková  1. místo
  Štěpán Král  2. místo
  Jaroslav Pouzar  4. místo
  Patrik Pišinger  5. místo

Všem závodníkům gratulujeme 
k úspěchům. Velké poděkování patří všem 
rodičům za pomoc při závodech. 

V sobotu 17. 1istopadu se konal již čtvrtý 
ročník PROTIVÍN CUP v taekwondo 
– sportovním boji. Letos se zúčastnilo cel-
kem 100 závodníků celkem z osmi oddílů. 
Turnaj je zařazen do NTLM (národní ligy 
talentované mládeže), kde se bodově hod-
notí jednotlivé úspěchy ze závodů. Nejlepší 
závodníci z České republiky se zúčastní 
slavnostního vyhlášení a je jim případně 
navržena možnost účasti v národním týmu 
taekwonda. Náš klub má již dvě šampiónky 
této ligy a to Zuzanu Doubkovou a dvojná-
sobnou výherkyni Adélu Kubičkovou. 

Z protivínského oddílu se letošního 
ročníku zúčastnili i ti nejmenší, kteří si 
teprve vyzkoušeli, co to znamená stát na 
tatami a bojovat. Všichni naši taekwondisté 
bojovali ze všech sil a dali do zápasů úplně 
všechny své síly dovednosti. Někdy uronili 
i slzičky, ale nakonec se všichni umístili 
a jako oddíl jsme obsadili krásné 2. místo 
v konečném součtu bodů. 

Velké poděkování za přípravu a orga-
nizaci závodů patří rodičům. Děkujeme 
samozřejmě i všem sponzorům: Město 
Protivín, Konabo, AG Blatná, OM Protivín, 
Truhlářství Třeštík, pekárna Klas Protivín, 
pivovar Protivín. – Již nyní se všichni těšíme 
na další ročník v Protivíně. 

 Máte-li zájem vidět, jak jsou děti šikov-
né, tak trénujeme v pondělí a středu vždy od 
15.30 hodin ve sportovní hale. Rádi uvítáme 
nové zájemce o tento úspěšný olympijský 
sport v Protivíně. 

NAŠE VÝSLEDKY: 
zlato: 
Jana Roušalová, Marcela Kalná, Martina 
Babáková 
stříbro: 
Jan Eliášek, Jaroslav Korbel, Zuzana Doub-
ková, Ondřej Batista 
bronz: 
Veronika Kropáčková, Martin Jekl, Fran-
tišek Strnad, Jaroslav Šídlo, Lukáš Marti-
novský, Filip Chalupský, Štěpán Král, Adam 
Kropáček, Ondřej Matoušek, Lukáš Kajer, 
4. místo: 
Patrik Pišinger, Vendula Zemanová   

Fotografoval Tomáš Boušek

ČTYŘI DESÍTKY DRAKŮ NA OBLOZE

 Na Skalkách se nás tentokrát sešlo 
o malinko méně než minulý rok. Počet 
zaregistrovaných draků se vyšplhal na čís-
lo 40. Počasí nás zrovna nepotěšilo. Vítr 
se zatoulal někam jinam a nás se mračila 
oblaka. Ale vytrvalci se dali na útěk proti 
stráni a své draky aspoň na pár chvil do 
vzduchu dostali. Králem oblohy se stal 
pruhovaný drak Kuby Záleského a jeho 
tatínka, kterým se povedlo s drakem 
vystoupat asi 30 metrů vysoko, kde už vítr 
foukal a draka udržel ve vzduchu. Koho 
nebavilo neustále zdolávat stráň, mohl 
si létajícího draka namalovat. Výtvarné 
soutěže se zúčastnili malí i velcí. Na 
ohřátí nechyběl čaj pro menší a horká 
griotka či svařák pro maminky a tatínky. 
Kdo měl hlad, měl možnost opéct si buřta 
nebo dát si něco sladkého. Ve čtyři hodiny 
po vyhlášení nám, skautům, zbývalo vše 
uklidit, složit na káru a odvést na naše 
středisko Na Ostrově. Děkujeme všem 
zúčastněným, že se přišli podívat a zasou-
těžit si. Doufáme, že se příští rok uvidíme 
znovu – v dvojnásobném počtu. 

za Skautské středisko 
Blanice Protivín – Inuška

Taekwondisté 
bodovali 
na Vánočním turnaji

V sobotu 8. prosince se konal již 18. ročník Vánočního mezinárodního turnaje 
v taekwondu ve sportovním boji. Do Pelhřimova přijelo třicet klubů z Německa, 
Turecka, Litvy, Maďarska, Polska, Chorvatska a České republiky. Celkem závo-
dilo 330 závodníků. 

PROTIVÍN CUP 2012
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V listopadu dohrávali svá utkání jen dospělí. 
A tým
Protivín – Hradiště 0:4 
Po bezbrankovém poločase, ve kterém vyloženější šance měli 
Protivínští, musel pro zranění odejít Čech a od té doby neby-
la domácí obrana schopná udržet do té doby neviditelného 
Šafářka, který hostům zařídil všechny branky. 
Bernartice – Protivín 1:0 
O výsledku podprůměrného utkání rozhodla poslední minuta 
poločasu, ve které po zbytečném faulu domácí proměnili 
pokutový kop. 

Podzimní tabulka
Rk. Tým  Zápasy  +  0  –  Skóre  Body PK  (Prav)
1. Čimelice 13  8  4  1 21:13  28  (7)
2. Týn  13  7  4  2  18:7  25  (7)
3. Planá  13  8  1  4  28:20  25  (7)
4. Katovice  13  7  2  4  40:14  23  (5)
5. Hradiště  13  7  1  5  33:25  22  (1)
6. Ševětín  13  5  4  4  24:18  19  (–2)
7. Bernartice  13  5  2  6  18:22  17  (–4)
8. Protivín  13  4  4  5  21:21  16  (–8)
9. So. Sez. Ústí  13  4  3  6  20:27  15  (–3)
10. ZVVZ B  13  3  5  5  13:22  14  (–4)
11. Olešník  13  3  5  5  18:28  14  (–7)
12. Dříteň  13  4  1  8  20:36  13  (–8)
13. Chýnov  13  2  5  6  14:21  11  (–7)
14. Želeč  13  2  3  8  20:34  9  (–6)

Střelci: 
15  – Šafárik, Hradiště
10  – J. Vorel, Protivín; Landa, Dříteň 
  9  – R. Novotný, Ševětín;Trčka, Planá

B tým 
Protivín – Hradiště B 2:1 
V zápase hezkých gólů Protivínští trochu lepší a zaslouženě 
brankami Ji. Křišťála a Němečka z „trestňáku“ zvítězili. 
Protivín – Podolí II 0:0 
Také rezerva byla pravděpodobně myšlenkami na „dokopné“, 
zápas to byl nudný, bez vzruchu před brankami a bezgólová 
remíza naprosto odpovídala dění na hřišti. 

Tabulka OP po podzimu:
Rk. Tým  Zápasy  +  0  –  Skóre  Body PK  (Prav)
1. Kluky  13  10  3  0  42:13  33  12
2. Hradiště B  13  8  2  3  31:18  26  8
3. Kovářov  13  7  4  2  26:14  25  7
4. Čimelice B  13  7  2  4  27:25  23  5
5. Protivín B  13  6  4  3 20:17  22  1
6. Čížová B  13  7  0  6  33:23  21  0
7. Semice  13  6  1  6  36:26  19  –2
8. Skály  13  6  1  6  23:28  19  1
9. Podolí II  13  4  6  3  20:16  18  0
10. Chyšky  13  4  4  5  18:20  16  –5
11. Albrechtice  13  3  3  7  20:31  12  –6 
12. Borovany  13  2  2  9  23:47  8  –10
13. Oslov  13  1  3  9  16:34  6  –15
14. Milenovice  13  1  3  9  19:42  6  –15 

Tabulka střelců
Štěpán Miroslav  .................. Boston KLUKY  ...........................  13
Teringl Marek  ...................... BOROVANY  ...............................  10
Maštalíř Vojtěch  .................. ČIMELICE „B“ ...............................  9
Vlna Lukáš  .......................... KOVÁŘOV  ....................................  8
Jarošík Petr  ......................... KOVÁŘOV  ....................................  7
Moravec Jan  ....................... ČÍŽOVÁ „B“  ...................................  7
Nováček Jan  ....................... SEMICE ........................................  7
Říský Jakub  ........................ ČÍŽOVÁ „B“  ...................................  7
Zabloudil Luboš  .................. HRADIŠTĚ „B“  .............................  7
Picka Josef  ......................... OSLOV  .........................................  6
Podlipský Miroslav  .............. CHYŠKY .......................................  6
Babák Marek  ...................... SKÁLY  ..........................................  5
Barda Jiří  ............................ CHYŠKY .......................................  5
Cimbura Jiří  ........................ SEMICE ........................................  5
Císařovský Martin  ............... SEMICE ........................................  5
Křišťál Jiří  ............................ PROTIVÍN „B“  ...............................  5
  
Během listopadu a prosince budou hráči odpočívat, ale 
mládežníci mají v kalendáři zápasy zimních halových lig. 
Přípravky a starší žáci v Týně, mladší žáci a dorost v Ose-
ku. Kromě těchto turnajů absolvují tradiční vánoční týden 
v hale v Písku. „A“ se opět zúčastní „Hlubocké zimní ligy“, 
kde hrají přední jihočeská mužstva. První zápas sehraje 
12. 1. 2013 s Č. Krumlovem. 
Na závěr mi dovolte, abych jménem výkonného výboru 
poděkoval všem členům FK za práci pro klub, fanouškům 
za přízeň. Chci jim, dále všem protivínským občanům a čte-
nářům Protivínských listů popřát krásné Vánoce v kruhu 
svých nejbližších, do nového roku 2013 hlavně pevné zdraví 
a mnoho úspěchů v osobním životě. A také hodně radostných 
chvilek, ke kterým bychom chtěli přispět i my fotbalisté. 

Václav Křišťál

Fotbalové informace

PRODEJ 
štípaného dřeva 

Areál ZEKO Protivín (za nádražím)
Objednávky telefonem 774 966 224

Ve čtvrtek 6.12. skončil po vzájemné dohodě ve funkci tre-
néra „A“ týmu Dušan Benák. Přijal nabídku FK Vodňany 
a spolu s hráči se pokusí o záchranu v KP. 

Trenér Benák  odvedl v Protivíně velmi dobrou práci. Dále 
přebudovával protivínský tým, zapracoval do mužstva mnoho 
mladých perspektivních hráčů a záleží jen na nich, jak se 
svou šancí naloží.  Výbor FK Protivín věří, že tým připravil 
tak, aby se úspěšně pral o horní příčky tabulky. Dovolte mi 
za všechny členy a příznivce FK poděkovat  panu Benákovi 
za obětavou práci, kterou pro klub odvedl a popřát mu, aby 
jeho další trenérská mise byl úspěšná. V neposlední řadě mu 
všichni přejeme hodně zdraví a štěstí v osobním životě.

Novým trenérem mužstva se stává Juraj Kobetič, kterému 
samozřejmě také všichni přejeme úspěch v nelehké trenérské 
práci. Václav Křišťál, předseda FK Protivín

I v Protivíně 
dochází ke změně trenéra
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také v letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností. – Jim Rohn
Autor křížovek P.  Šoba

Nic nemůže ...1., 2. a 3. díl tajenky postojem od dosažení svého cíle; nic na světě nemůže pomoci člověku se špatným duševní postojem. 
Thomas Jefferson

Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. ledna 2013 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem na adresu karfikova @kultura-protivin.cz. 
Výherkyní knižní odměny za správnou tajenku křížovky z listopadových novin se stává paní Dorňáková z Kralup nad Vltavou. Blahopřejeme. 

V pondělí 3. prosince navštívil při tré-
ninku protivínské taekwondisty čert 
a Mikuláš. Všichni svěřenci byli nadšeni. 
Někteří více a někteří méně, hlavně ti 
nejmenší za dárečky, které dostali od 
Mikuláše, i když občas uronili slzičku. 
Čerti trochu zlobili a tak ti více stateční 
se snažili se jim postavit a bránit se. 
Velké poděkování patří všem rodičům 
za jejich podporu a snahu s přípravou 
dárků pro děti. Za oddíl ještě jednou 
děkuji.

Trenér Milan Zobal

ŘÁDKOVÁ INZERCE

▼▼▼

●  PRODÁM olejomalbu Slunečnice 
autora Františka Doubka, r. 1978, 
rozměry 95x80 cm

 PRODÁM suchý pastel – Protivín-
ský zámek (pohled ze Zátahu) r. 
1945, signováno Vašek Dobrý, roz-
měry 75x80 cm. Oba obrazy jsou 
v rámech, cena dohodou. 

 Telefon 603 716 967 
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Výsledky Slavoje Protivín 

Krajský přebor 4. – 7. kolo
Sokol Kněž. Dvory : Slavoj Protivín A 
0:10 WO
Sokol Vodňany B : Slavoj Protivín A 
10:8
(Färber 3, Dubský 2, Šimoník 1, Mareš 
1, debl)
Sokol Č. Budějovice A : Slavoj Protivín A
10:5
(Dubský 2, Färber 1, Šimoník 1, 
Mareš 1)
Orel Č. Budějovice B : Slavoj Protivín A
10:7
(Dubský 2, Färber 1, Šimoník 1, Mareš 
1, debly)
  
Krajská soutěž 4. – 7. kolo
Libín Prachatice D : Slavoj Protivín B 
10:6
(Vařečka P. 2, Topinka 2. Weber 1, Bra-
bec 1)
Sokol Vodňany C : Slavoj Protivín B 
10:8
(Vařečka P. 3, Topinka 2, Brabec 2, 
debl)
Sokol Cehnice : Slavoj Protivín B 
10:4
(Brabec 2, Vařečka P1, debl)
Libín Prachatice C : Slavoj Protivín B 
10:4
(Brabec 2, Vařečka P. 1, Weber 1)
Sokol Vodňany C : Slavoj Protivín C  
10:3
(Marková 1, Lednický 1, debl)
Libín Prachatice D : Slavoj Protivín C 
10:8
(Tománek 2, Marková 2, Macháček 2, 
Lednický 1, debl)
Libín Prachatice C : Slavoj Protivín C 
10:0
Sokol Cehnice : Slavoj Protivín C 
10:1
(Tománek 1)
    
Okresní přebor 4. – 7. kolo 
Slavoj Protivín D : Sokol Mirotice C 
13:5
(Vařečka K. 4, Soumar 4, Zeman 3, 
debly)
TTC Kovářov B : Slavoj Protivín D 
11:7
(Marková 3, Tománek 2, Soumar 1, 
debl)
Slavoj Protivín D : TTC Kovářov C 
7:11
(Vařečka K. 4, Soumar 2, Zeman 1)
Sokol Mirotice B : Slavoj Protivín D 
15:3
(Tománek 2, Marková 1)  

Karel Vařečka

STOLNÍ STOLNÍ 
T E N I ST E N I S

V listopadu se jel poslední volný bikrosový závod King of Prague v Praze – Řepích. 
Paralelně se na stejném místě odjel i cyklokrosový závod, kde startovaly špičky 
tohoto sportu. Počasí závodníkům přálo a začalo pršet až ke konci závodu. Sedmiletý 
Honzík Seidl v kategorii 7 – 8 let bojoval ve třech rozjížďkách, kde dojel 1., 2., 1., 
v semifinále 1. a ve finále 1. místo potvrdil a ukončil tím letošní povedenou sezónu, 
která mu zajistila start na seriálu závodů Mistrovství Evropy. Závody Mistrovství 
Evropy roku 2013 se konají ve Švédsku, Lotyšsku, Belgii, Německu, Francii a v Par-
dubicích. V kategorii neregistrovaných starších si vybojovala Johanka Seidlová ve 
finále 2. místo. V prosinci se oba jezdci BMX Protivín zúčastní zimního halového 
tréninku v Šenkvicích na Slovensku. Zimní trénink nespočívá pouze ve zdokonalování 
jízdní techniky, ale důležitou stránkou je fyzická kondice a zdravý jídelníček jezdce. 
Přejeme všem cyklistům hodně štěstí, zdraví a pohodové dosažení cílů v příštím 
roce. E. Seidlová

POZVÁNKY NA VÝSTAVY 
Infocentrum zve návštěvníky na výstavu minerálů ze sbírek pana Franze 
Petzla (možnost zakoupení přívěsků, kabošonů či neopracovaných kamínků) 
a na výstavu fotografií Jiřího Bílka. Obě výstavy potrvají do konce roku 
2012. 
Na leden pro vás připravujeme v podkroví výstavu o houbách (mnohé z Pro-
tivínských hor) a v prostorách infocentra výstavu Petra Sládka o skutečných 
i domnělých středech Evropy a Čech. 
V únoru se můžete těšit na fotografie Toma Rychlého a výstavu o proti-
vínské sokolovně. 

KALENDÁŘE K VYZVEDNUTÍ
V infocentru si můžete vyzvednout zdarma stolní kalendáře na roky 2012/2013 
vydané JE Temelín.

Infocentrum Protivín Vám přeje 
klidné a radostné prožití vánočních svátků 
a v roce 2013 mnoho zdraví, štěstí a lásky! 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

HONZÍK SEIDL MÍŘÍ DO EVROPY




