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NOVOROČNÍ PROJEV
Vážení Protivíňáci, dámy a pánové, milé děti, 
vkročili jsme do nového roku 2013. Každý začátek nové cesty 
s sebou přináší spoustu překážek a složitých situací a záleží 
na každém z nás, jak se s nimi dokáže vypořádat. 
Vynaložme veškeré síly, využijme své schopnosti a zkušenosti 
a pozitivní energie k tomu, aby tato cesta byla co nejsnazší. 
Pomáhejme si navzájem, buďme si oporou, radujme se 
z drobností. Jedině tak dokážeme překonat nástrahy a kráčet 
nadcházejícím rokem 2013 šťastně, spokojeně a ve zdraví. 
Já vám tedy přeji mnoho štěstí, spokojenosti a zdraví, jelikož 
právě tato tři slova vyjadřují to, co je nejdůležitější k tomu, 
abychom svůj život prožili naplno a přesně podle svých 
představ a snů. 
Nechť je pro nás všechny rok 2013 rokem šťastným a úspěš-
ným a také rokem, na který budeme rádi vzpomínat!

 J. Hlaváč, starosta města

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY SPONZORŮM
Vážení, 
rád bych vám ještě jednou poděkoval za vaše 
velkorysé finanční dary, díky kterým jsme mohli 
uspořádat novoroční program zakončený velko-
lepým ohňostrojem. 

Nový rok 2013 jsme v Protivíně přivítali prvního ledna, a to se vším, co k takové události patří. První 
leden byl pro nás všechny bezesporu dnem plným napětí, očekávání a těšení se na slavnostní vstup do 
nového roku. Všichni, kteří se podíleli na přípravách 10. novoročního odpoledne, si konečně mohli oddech-
nout. Počasí vyšlo, zcela zaplněné náměstí shlédlo povedené vystoupení Queen Revival a Žesťového tria 
J. Vlka a ohňostroj, jakožto vrchol celé akce, byl překrásný. 

Věříme, že práce na přípravách tohoto slavnostního 
odpoledne měla smysl, a byla tak nezapomenutelným 
kulturním zážitkem nejen pro obyvatele Protivína 
a blízkého okolí, ale i pro ty, kteří k nám zavítali na 
návštěvu. Hojná účast a spokojenost všech přítomných 
je pro nás velkou odměnou. Realizace této finančně 
náročné akce nám byla umožněna výhradně díky 
sponzorským darům firem, za což jim patří obrovský 
dík. Právě díky nim se v našem krásném malém městě 
konal velkolepý jubilejní ohňostroj. 

Upřímně doufám, že nejen vstup do nového roku, 
ale i celý rok 2013 bude pro nás všechny rokem plným 
zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchu. Děkuji všem, 
kteří s přípravou novoročního odpoledne pomáhali. 

J. Hlaváč, starosta města

BRONZ 
pro náš vánoční strom
V soutěži o nejkrásnější vánoční strom 
vyhlašovaný organizací EKOLAMP 
získal Protivín v kategorii měst certifi-
kát za výborné 3. místo (celkový počet 
705 zaslaných hlasů). Získaná výhra je 
10 tisíc korun určených na nákup eko-
logických služeb nebo zboží. První mís-
to získala Karviná (2124 hlasů) a druhé 
Bohumín (1412 hlasů). 

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ ROKU 2013 V PROTIVÍNĚ
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Výsledky soutěže:
1. třídy 
1. Veronika Bílková,  1. B
2. Tomáš Kubec,  1. A
3. Amálka Zochová,  1. B
2. třídy
1. Anna Hofhanzlová,  2. B
2. Kristýna Hauserová,  2. B
3. Tereza Pilná,   2. A
3. – 5. třídy 
1. Nikola Lednická,  5. A
2. Lukáš Kolafa,  5. A
3. Vojtěch Branštýl,  4. B

V průběhu prosince se v odděleních 
školní družiny hrál turnaj v dámě, který 
je pořádán šestým rokem. V 1. oddělení 
ŠD se turnaje zúčastnilo 15 žáků prvních 
tříd. Někteří žáci tuto hru v září ještě 
neznali, ale během pobytu ve ŠD se nau-
čili pravidla hry a mohli se přihlásit na 
turnaj. V 2. a 3. oddělení ŠD se přihlásilo 
20 žáků. Účastníci turnaje prokázali, že 
se dokáží soustředit na hru a umí přijmout 
i porážku. 

Výsledky turnaje:
1. třídy 
1. Levita Bohdan,  1. A
2. Čurdová Viktorie,  1. B
3. Moravec Matěj,  1. A
2. třídy 
1. Sháněl Tomáš,  2. A

2. Viktora Ondřej,  2. B
3. Matoušek Ondřej,  2. B
3. – 5. třídy 
1. Kolafa Lukáš,  5. A
2. Kalina Kryštof,  3. B
3. Kubelková Eva,  3. A

VÁNOČNÍ TRH ŽÁKŮ
V sobotu 15. prosince jsme zaháji-

li ve vestibulu domu kultury vánoční 
trh žáků. Starší děvčata si zřídila malý 
„bufet“ a zabezpečovala občerstvení 
během celého odpoledne a mladší se 
rychle vžily do role prodavaček. Přesto, 
že nepřišlo tolik návštěvníků jako vloni 
(Také asi proto, že ten den bylo oškli-
vé náledí.), děti prodaly většinu svých 
výrobků. Malý zbytek jsme doprodali 
ještě ve škole těm, kteří nemohli v sobo-
tu přijít. Děkujeme všem, kteří přišli 
podpořit děti svým drobným nákupem, 
což je pro ně i nás pochvala. Věříme, 
že jsme přispěli k pěkné vánoční atmo-
sféře. Navíc jsme prodejem vydělali po 
odečtení nákladů téměř 6 000 korun, 
které využijeme na nákup cen do soutěží 
a na příspěvky kulturních pořadů. 

VÁNOČNÍ DÍLNY
Jako už tradičně jsme před Vánoce-

mi (13. prosince) uspořádali vánoční 
dílny. Žáci od 5. do 9. třídy si vybírali 
z 12 dílen dle svého zájmu (pečení perníč-
ků a svícnů, výroba vánočního pečeného 
čaje, výroba svícnů, věnců a ostatních 
dekorací z chvojí, vyšívané vánoční moti-
vy, ozdoby z korálků, výroba andílků 
a přáníček z papíru, zvonky a koule z maš-
lí, malované obrázky, ozdoby ze slaného 
těsta a z korálků apod.). Pomohli i žáci 
4. A, kteří se svou paní učitelkou vyrobili 
pěkné vánoční taštičky. Většina výrobků 
se dětem povedla a putovala do předsálí 
kina k prodeji.

Fotografie Mgr. Johanna

SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Ve středu 28. listopadu se ve školní družině již tradičně konala výtvarná soutěž 

„Mikuláš a čert“. Soutěže se zúčastnilo 67 žáků prvního stupně. Děti kreslily Mikuláše, 
čerty, anděly. Krásné výtvarné práce byly vystaveny na nástěnce u školní družiny. 
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PROTON s. r. o. – výroba – montáže 
 oken a dveří, Protivín
LEKO Protivín
Š+H Bohunice s. r. o. Temelín
OSEVA Ing. Daňhel
Stavebniny Jaroslav Řehoř, 
 Protivín
Bohemia Timber Protivín
DUVEMARO s. r. o. Turnov, 
 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
Ing. Hájek Olešná 
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

SPONZOŘI, KTEŘÍ KOMPLETNĚ UHRADILI NÁKLADY NOVOROČNÍHO ODPOLEDNE 
S OHŇOSTROJEM  1. LEDNA 2013 NA PROTIVÍNSKÉM NÁMĚSTÍ

foto na stránce  

Marie Černá

PODPORA VÝMĚNY 
DOMOVNÍCH OLOVĚNÝCH 

ROZVODŮ V ROCE 2013
Ještě asi pět procent domů v České 

republice má olověné vnitřní rozvody 
vody. Olovo, které se z nich do pitné 
vody uvolňuje, je přitom nebezpečné 
především pro děti a jejich vyvíjející se 
nervový systém. I když lze obsah olova 
snížit např. odpouštěním vody, nejjistěj-
ší způsob, jak se tomuto riziku vyhnout, 
je nevyhovující rozvody vyměnit za 
nové, nezávadné. 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
proto vyhlásilo „Podpůrný program 
na odstranění olověných rozvodů pit-
né vody v nemovitostech (stavbách 
pro bydlení)“. Podmínky pro udělení 
dotace a další informace lze nalézt na 
www.mmr.cz., stránkách ministerstva. 
Dotace je poskytována fyzickým 
i právnickým osobám, a to v maximální 
výši 20 tis. Kč na jednu bytovou jednot-
ku. Lhůta pro doručení žádosti vyprší 
15. února 2013.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍNA
KONANÉHO DNE 27. PROSINCE 2012 

1.  Zastupitelstvo města Protivín 
I.  bere na vědomí 
• výsledky projednání návrhu územního plánu Protivín 

dle § 52 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon) 

• úpravu návrhu územního plánu Protivín dle § 53 
odst. (1) stavebního zákona ve smyslu protokolu 
č. j. MUPI/2012/37946. 

• dokumentaci návrhu územního plánu Protivín včetně 
odůvodnění obsahujícího výčet uplatněných námi-
tek, rozhodnutí o námitkách, odůvodnění rozhodnutí 
o námitkách a výčet uplatněných připomínek a jejich 
vyhodnocení

 
II.  konstatuje podle ustanovení § 54 odst. (2) staveb-

ního zákona, že návrh územního plánu (dále též 
ÚP) Protivín není v rozporu s Politikou územního 
rozvoje ČR, s vydanými Zásadami územního rozvoje 
Jihočeského kraje, se stanovisky dotčených orgánů 
ani se stanoviskem Krajského úřadu Jihočeského 
kraje. 

III.  rozhoduje o námitkách uplatněných při veřejném 
projednání návrhu územního plánu Protivín: 

Námitka Ing. Milana Suchana
 Námitka se týká části území podél cesty odbočující 

ze silnice Krč – Těšínov (od kříže pod Krčí) do horní 
části návsi (ke kříži u domu č. 105). 

Výrok námitky: 
a) Zmenšit novou obytnou zónu o cca 2 parcely tak, 

aby nová výstavba byla jen v území, které není 
zaplavováno a má spád k silnici Těšínova (od parcely 
p. Nožky až po těšínovskou silnici)

b) Novou komunikaci řešit jako neprůjezdnou a zaká-
zanou pro těžší dopravu (šířka asfaltového pásu 
3m, omezení průjezdu dopravní značkou). Tím se 
nejen sníží náklady, ale omezí se i kácení stromů 
a zůstane zelený pás v ulici. V jeho částech bude 
možné i dočasné parkování osobních automobilů. 

c) Odvodnění zaplavované části pozemků v horní části 
území řešit odvodněním vody do polí drenáží nebo 
obnovením části stoky v poli (ta byla v 50. letech 
zavezena). Toto řešení není sice stoprocentní, ale 
umožní odložit budování nákladné části kanalizace 
až do doby výstavby čistírny odpadních vod. 

Odůvodnění námitky:
 Rozšíření obytné zóny (výstavba domků) v tomto 

území bude finančně mimořádně nákladné a také 
z hlediska ŽP bude mít značné negativní dopady. 
Předmětné území nemá téměř žádné vyhovující 
inženýrské sítě. Území se nachází ve skalnatém 
terénu a jeho část je pravidelně zaplavována. V úze-
mí se nachází vzrostlá zeleň (cca 20 stromů), kterým 
při necitlivém řešení hrozí vykácení. Komunikace 
nemá zpevněný povrch, její část je zaplavována, 
pokud bude řešena jako průjezdná, bude nutno 
vykácet cca 20 stromů, dojde k podstatnému zvýšení 
dopravního provozu zejména těžké zemědělské 
techniky. 

 (Úplné znění námitky je součástí dokladové části 
ÚP Protivín). 

Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá. 
Odůvodnění:
k bodu a) námitky – Návrhová plocha bydlení venkov-

ského charakteru BV6 v sídle Krč byla vymezena pro 
možný rozvoj již v problémovém výkresu průzkumů 
a rozborů pro pořízení územního plánu (dále též 
jen ÚP) Protivín zpracovaných projektantem ve 
spolupráci se zástupci města. Problémový výkres byl 
součástí zadání ÚP Protivín, které bylo projednáno 
dle stavebního zákona a schváleno zastupitelstvem 
města dne 22. 10. 2009. Proti vymezení této plochy 
nebyly v rámci projednání návrhu zadání ÚP uplat-
něny žádné připomínky. 

 Návrh ÚP vymezil na základě schváleného zadání 
plochu BV6 a stanovil hlavní, přípustné a nepřípust-
né využití pro tuto plochu. Z urbanistického hlediska 
je vymezení plochy BV6 naprosto logické – plocha 
navazuje na zastavěné území obce a je zpřístupněna 

z místní komunikace, která se tak stává obestavitelná 
z obou stran, což je ekonomicky výhodné. Vypuštění 
části plochy právě v návaznosti na zastavěné území 
je po urbanistické stránce nekoncepční. Územní 
plán řeší plochy, nikoli umístění konkrétních staveb. 
Problémy uvedené v námitce z hlediska zásobování 
vodou, odkanalizování, příjezdové komunikace 
budou řešeny v rámci dalších řízení (územního, 
stavebního) pro konkrétní budoucí záměry. 

k bodu b) námitky – ÚP stabilizuje trasu stávající 
komunikace a předpokládá úpravu jejích parametrů 
v souladu s platnou legislativou. S ohledem na 
zajištění obslužnosti sídla včetně územním plánem 
navrhovaných rozvojových ploch je požadavek na 
řešení této komunikace jako neprůjezdné nekon-
cepční. Případné omezení provozu na komunikaci 
nelze řešit územně plánovací dokumentací, ale 
rozhodnutím silničního správního úřadu. 

k bodu c) námitky – tento požadavek je nad rámec 
podrobnosti řešení územního plánu. 

Námitka Aleny a Josefa Podhradských
Výrok námitky: 
 Námitka proti zařazení pozemků par. č. 92/4 a 92/2 

k. ú. Myšenec do funkční plochy RZ (plochy rekreace 
– zahrádkové kolonie, samostatné zahrady). 

Odůvodnění námitky:
 Na výše uvedeném pozemku je na základě platného 

stavebního povolení rozestavěná stavba hobby dílny, 
zařazení pozemku do RZ neumožňuje tento druh 
stavby. 

 Všechny sousední zahrady jsou zařazené jako 
součást BV (plochy bydlení – bydlení venkovského 
charakteru), přestože charakter těchto pozemků 
i jejich zavedení v Katastru nemovitostí je naprosto 
stejné jako u našich pozemků. 

 (Úplné znění námitky je součástí dokladové části 
ÚP Protivín). 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje v plném rozsahu. 
 Pozemky p. č. 92/4 a 92/2 k. ú. Myšenec se zahrnují 

jako součást stávající plochy bydlení venkovského 
charakteru – BV. 

Odůvodnění:
 Zahrnutí pozemků p. č. 92/4 a 92/2 k. ú. Myšenec 

mezi plochy RZ – zahrádkové kolonie, samostatné 
zahrady v tomto případě nemá opodstatnění, jedná 
se o zahradu související s obytným domem v zasta-
věném území obce. 

Námitka pana Jiřího Jelínka
Výrok námitky:
a) Nesouhlas se zahrnutím částí pozemků č. parc. 

870/1 a 872/1 k. ú. Protivín do návrhové plochy 
hromadné rekreace. 

b) Nesouhlas se zahrnutím části pozemku p. č. 871 k. 
ú. Protivín mezi plochy protipovodňových opatření 
s možností vyvlastnění. 

Odůvodnění námitky:
 Z pozemku p. č. 872/1 byla již v předchozí době část 

o šíři 6 m oddělena pro možnost zřízení komunikace, 
pro tyto účely dostatečná, 

 Pozemek č. parc. 871 a č. parc. 868 používám 
k pěstování dřevin, neboť jsem na těchto pozem-
cích stromy mezi ochranným pásmem řeky a mým 
pozemkem vysázel. 

 (Úplné znění námitky je součástí dokladové části 
ÚP Protivín). 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje v plném rozsahu. 
a) Pozemky p. č. 872/1 a 870/1 k. ú. Protivín (resp. jejich 

části) se vypouštějí z plochy přestavby P 5 (návrhová 
plocha hromadné rekreace – RH) a zahrnují se 
jako součást stávající plochy bydlení individuální 
městského charakteru – BI. 

b) Návrhová plocha pro protipovodňové opatření Wp2 
bude redukována (vypuštěna z pozemku p. č. 871 
k. ú. Protivín). 

Odůvodnění:
k bodu a) námitky – Zahrnutí částí pozemků p. č. 872/1 

a 870/1 k. ú. Protivín jako součást přestavbové plo-
chy pro hromadnou rekreaci nemá opodstatnění. 

k bodu b) námitky – Redukce plochy Wp2 vypuštěním 
pozemku 872/1 nemá významný vliv na realizaci 
protipovodňového opatření. 

Námitka Blanky Sovové
Výrok námitky:
 Nesouhlas s vymezením plochy přestavby P 3 pro 

návrhovou plochu občanského vybavení – komerční 
zařízení malá na pozemcích 1361/2, 1361/3, 1361/4 
k. ú. Protivín. 

Odůvodnění námitky:
• dojde ke zvýšení úrovně hluku a smogu z provozu 

zásobování kamionovou dopravou i hlukem z par-
koviště pro zákazníky 

• nákupní středisko by bylo v provozu celý rok, 7 dní 
v týdnu, od rána do večera a po celou noc nasvíce-
né

• dojde jak ke znehodnocení užívání rodinných domů, 
tak k poklesu ceny domů při případném prodeji

• stávající proluka (koridor) mezi rodinnými domy 
a budoucí stavbou je úzká cca 8m 

• dojde k zastínění stávajících rodinných domů ÚP 
připouští výškovou úroveň staveb do10m. 

 (Úplné znění námitky je součástí dokladové části 
ÚP Protivín)

Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá. 
Odůvodnění: 
 Plocha přestavby P 3 pro komerční zařízení malá 

– OM je navrhována na ploše specifikované v původ-
ním územním plánu sídelního útvaru jako stávající 
plocha veřejné zeleně v současně zastavěném 
území obce. V rámci projednání návrhu zadání 
nového ÚP Protivín byl požadavek na vymezení 
této plochy pro obchod a výstavbu supermarketu 
uplatněn jako připomínka. Pokyn pro projektanta 
zahrnutý v projednaném a schváleném zadání ÚP 
zněl: „Prověřit z hlediska urbanistické koncepce, 
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
a limitů v území. V případě kladného vyhodno-
cení zahrnout do návrhu. “ Projektant na základě 
schváleného zadání vymezil v návrhu ÚP tuto 
plochu jako plochu přestavby P 3 pro komerční 
zařízení malá – OM a stanovil hlavní, přípustné 
a nepřípustné využití pro tuto plochu. Zároveň zde 
stanovil podmínku zpracování architektonické části 
staveb autorizovaným architektem. Plocha je ze 
západní strany redukována – v šíři min 20 m od 
hranice silnice I/20 je navržena plocha pro regionální 
biokoridor. Dotčené orgány nevznesly proti tomuto 
návrhu negativní stanoviska, město Protivín návrh 
podporuje. 

 Územní plán řeší plochy, nikoli umístění konkrétních 
staveb. Problémy uvedené v námitce z hlediska 
možného zastínění sousedních staveb, odstupových 
vzdáleností, dopravy, hluku apod. budou řešeny 
v rámci dalších řízení (územního, stavebního) pro 
konkrétní budoucí záměr v souladu s platnou legis-
lativou. 

Námitka Ing. Bc. Petry Lukschové
Výrok námitky:
 Jakožto vlastník pozemků pare. číslo 30/1, 30/2 a st. 

p. č. 42 v katastrálním území Maletice podávám 
námitku proti nezařazení částí pozemků p. č. 30/1 
a p. č. 30/2 do zastavěného území, resp. do ploch 
BV – Bydlení venkovského charakteru dle návrhu 
ÚP Protivín. Požaduji zařadit části těchto pozemků 
do ploch bydlení venkovského charakteru návrhu ÚP 
Protivín, tedy uvést návrh ÚP Protivín do souladu se 
současným stavem v území. 

Odůvodnění námitky:
 V době, kdy byla tato nemovitost i pozemky 

zabrány minulým režimem a následně vráceny, 
došlo k „živelnému“ oplocení pozemků a výstavbě 
garáže, což však nebylo oficiálně zaneseno do 
katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že v návrhu 
územního plánu Protivín jsou pozemky č. 30/1 a 30/2 
zahrnuty do Ploch zemědělských (ZPF – Trvalý 
travní porost) předpokládám, že napravení tohoto 
stavu by bylo v případě nevyhovění mé námitce 
problematické a vyžadovalo by změnu právě projed-
návaného územního plánu. Proto bych chtěla využít 
možnosti vyřešit tento problém v tuto chvíli a započít 
proces, na jehož konci bude napravení chyb, které 
nevznikly mou vinou (tímto procesem je myšleno 
uvedení současného stavu do souladu s katastrem 
nemovitostí). 

  (Úplné znění námitky je součástí dokladové části 
ÚP Protivín)

Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá. 
Odůvodnění: 
 Zastavěné území na území obce Protivín vymezil 

projektant v souladu s § 58 stavebního zákona. 
Pozemky p. č. 30/1, 30/2 k. ú. Maletice leží vně 
intravilánu. 
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Prvního září 2012 začala platit nove-
la zákona o ochraně ovzduší, která 
zpřísňuje podmínky pro vytápění 
domácností pevnými palivy. 

Stát nezakáže provozování sta-
rých kotlů, ale zavede v domác-
nostech jejich povinné kontroly 
a inspekce. Kotel na tuhá paliva (dře-
vo, uhlí, koks) používá v České repub-
lice přibližně 640 tisíc domácností. Asi 
půl milionu z nich ho bude muset do 
deseti let vyměnit, neboť kotel nebude 
splňovat emisní limity. Znamená to, že 
tyto domácnosti budou muset inves-
tovat do nákupu nového, ekologicky 
vyhovujícího kotle, přibližně částku 
80 tisíc korun. 

Nejpozději do konce roku 2016 
musí všechny kotle v domácnos-
tech projít autorizovanou revizí. 
Z této povinnosti jsou vyňaty topné 
systémy v rekreačních objektech 
a klasické krby. Za nesplnění zákon-
ných podmínek, překračování emis-
ních limitů a spalování nevhodných 
materiálů hrozí občanům pokuty. 

U kotlů je hlavní sledovanou škod-
livinou oxid uhelnatý, dále pak prach 
a uhlovodíky (OGC nebo jinak TOC). 
Zastaralé a neekologické kotle, spl-
ňující pouze emisní třídu 1, dnes tvoří 
zhruba tři čtvrtiny všech prodávaných 
kotlů na tuhá paliva. Jsou levné a lidé 
v nich topí i palivy, které do nich roz-
hodně nepatří. Moderní automatické 
kotle jsou sice dražší, ale umožňují 
spalovat jen předepsaná paliva, a to 
za přijatelné produkce škodlivin. 

Z analýz emisí CO na různých dru-
zích kotlů při spalování dřeva a hně-
dého uhlí vyplynulo, že nové požadav-
ky by splnily pouze automatický kotel 
a pyrolýzní kotel. Pouhou změnou 
paliva z uhlí na biomasu nedošlo ke 

pozvánka na
 3. CHARITATIVNÍ PLES PRO SOKOLOVNU

Společnost pro rozvoj Protivína vás zve na 3. cha-
ritativní ples pro sokolovnu. Ples se bude konat 
16. února od 20 hodin ve Skalách. 
Večerem nás bude doprovázet kapela JAKARE. I letos na 

všechny čeká tombola o zajímavé ceny a výtěžek z akce opět 

bude poskytnut na nadační fond pro obnovu sokolovny. Lístky 

na ples jsou v předprodeji od 14. ledna v restauraci R–erko a ve 

Skalách za cenu 120 Kč. 

Společnost pro rozvoj Protivína, o. s. 

Došlo i na údery
 Protivínští policisté řešili 3. prosince 

potyčku v baru. Půl hodiny po půlnoci 
měl muž nejprve slovně a poté i údery 
pěstí napadnout dalšího hosta podni-
ku. Oba byli pod vlivem alkoholu. 
Policisté případ řešili jako přestupek 
proti veřejnému pořádku a oznámili 
jej správnímu orgánu k dalšímu pro-
jednání. 

Řídil
 Mladý muž (1973) z Protivína čelí 

podezření ze spáchání trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání. V neděli 9. prosince 
dopoledne usedl za volant osobního 
automobilu značky Opel a jel z Boru 
do Protivína. V ulici Švermova muže 
zastavili policisté. Muž má vysloven 
zákaz řízení všech motorových vozi-
del až do března roku 2013. Policisté 
případ řešili ve zkráceném přípravném 
trestním řízení. 

Rychlost
 Dopravní policisté přistihli dne 

12. prosince odpoledne nezodpo-
vědného řidiče osobního automobilu 
značky Škoda Superb, který jel po 
silnici první třídy číslo 20 a v katastru 
obce Protivín mu naměřili rychlost 
123 km v hodině. 

Napadl přítelkyni
 Dne 13. prosince po půlnoci řešili poli-

cisté konflikt mezi mužem a jeho pří-
telkyní ve společně obývaném domě 
v Protivíně. Muž měl ženu po slovní 
rozepři povalit na zem a zakleknout. 
Naštěstí ji nezranil. Policisté přestu-
pek po zpracování oznámili správnímu 
orgánu. 

Dopravní nehody
 Řidič autobusu dne 18. prosince ráno 

nezvládl na Masarykově náměstí jízdu 
na namrzlé vozovce. V pravotočivé 
zatáčce se dostal do smyku a narazil do 
zaparkovaného automobilu, značek, 
patníku i okrasného stromu. Došlo 
naštěstí jen k majetkovým škodám. 
Policisté u řidiče provedli dechovou 
zkoušku, která byla negativní. Pře-
stupek vyřešili na místě uložením 
blokové pokuty. V ten samý den kdosi 
také na Masarykově náměstí poškodil 
sloup veřejného osvětlení a z místa 
nehody ujel. 

Další rodinné rozepře
 Dne 28. prosince večer řešili policisté 

v Protivíně případ vyhrožování ze 
strany manžela své ženě. Dokonce 
ji měl udeřit do oka a pohmoždit jí 
ruku. Zranění si nevyžádala lékařské 
ošetření. Policisté případ řešili jako 
přestupek proti veřejnému pořádku 
a oznámili jej správnímu orgánu.

INFORMACE PRO OBČANY
vlastníky kotlů na tuhá paliva

zlepšení emisní situace (vyjma SO
2 

a CO
2
). Hlavní roli hraje spalovací 

zařízení a jeho obsluha, která může 
výrazně ovlivnit kvalitu spalování. 
U automatických a zplynovacích kotlů 
je zásah obsluhy omezenější a kvalita 
spalování při běžném provozu může 
být blízká parametrům dosažených 
ve zkušebně. 

PŘEHLED TERMÍNŮ
září 2012 
 Začíná platit nový zákon 
 o ochraně ovzduší. 
leden 2014 
 Končí prodej kotlů na tuhá paliva 
 splňujících podmínky první a druhé 
 emisní třídy. 
prosinec 2016 
 Všechny kotle 
 musí projít autorizovanou revizí. 
leden 2017 
 Majitelé povinni na vyžádání 
 obecního úřadu s rozšířenou 
 pravomocí předložit doklad o revizi 
 kotle na tuhá paliva. Hrozí pokuta  
 až 20 tisíc korun. 
leden 2018 
 Ukončení prodeje kotlů na tuhá 
 paliva třetí emisní třídy. 
září 2022 
 Nejzazší termín pro ukončení 
 topení v kotlích, které nesplňují 
 podmínky alespoň třetí emisní třídy.  
 Hrozí pokuta až 50 tisíc korun. 

Zdroj: 
www.tzb-info.cz, Ing. K. Krpec, Ph. 
D., Ing J. Horák, Ing Fr. Hopan, PhD., 
Vysoká škola báňská –Technická uni-
verzita Ostrava, Výzkumné energe-
tické centrum Inovace pro efektivitu 
a životní prostředí, 16. 1. 2012. 

Jan Jelínek, MěÚ Protivín
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ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍN NA ROK 2013
Rozpočet na rok 2013 je zpracován dle potřeb jednotlivých činností města tak, jak je známe z minulých období. V žádné části nedošlo k výrazným změnám, které by 
zásadně změnily potřeby financování. K výrazné a pro nás dobré změně došlo na straně příjmů. S platností nových pravidel o rozpočtovém určení daní došlo k navýšení 
předpokladu výnosů ze sdílených daní pro obce. Pro naše město je předpoklad navýšení daňových příjmů cca o 11 mil. Kč. Tato částka nebyla do rozpočtu promítnuta 
v plné výši. Podle zkušeností z minulých let byl předpoklad ponížen o cca 5 mil. Kč. I přesto se zvýšené příjmy projevily v možnosti zařadit do návrhu rozpočtu několik 
investičních akcí. 
V roce 2013 by město chtělo pokračovat ve zlepšování kvality bydlení v domech, které ještě neprošly rekonstrukcí. Jedná se zejména o garsonky v DPS, které byly 
postaveny v 70. letech a většina z nich je v původním stavu. Dále chceme zahájit výměnu oken v domech čp. 890, 891, 892 v Družstevní ulici. Domy jsou sice z poloviny 
90. let, ale okna zde jsou naprosto nevhodná, mnohá již nefunkční. V tomto domě dojde ke zřízení nového bytu po zrušené kotelně. Tato akce byla přesunuta z roku 
2012. V čp. 70 je uvolněný byt, který je v rekonstrukci. Jedná se o byt bez základního hygienického vybavení. Zde je nutná celková rekonstrukce včetně izolací. 
V roce 2012 byly zahájeny práce na postupných opravách místních komunikací. Byla opravena ulice Palackého včetně chodníků, osvětlení, částečně vodovodu a kana-
lizace. Dále byly opraveny chodníky v Družstevní ulici. Na tyto práce bychom chtěli navázat i v roce 2013 a v rozpočtu jsou navrženy finanční prostředky na úpravu 
komunikace v Družstevní ulici a parkoviště mezi kotelnou a dětským hřištěm. Tím by byly uceleny opravy komunikací v této části města, kde žije velká část obyvatel. 
V letošním roce se podařilo FK zajistit finanční prostředky na vybudování tenisového kurtu vedle fotbalového hřiště. Celý areál je v majetku města a město je tak 
garantem toho, že bude sloužit široké veřejnosti. Pro další období je pravděpodobné získání dalších prostředků na rozšíření těchto sportovišť. Předpokladem toho je 
ale vybudování odpovídajícího zázemí pro sportovce. Na tuto akci je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka 2, 1 mil. Kč. 
V rozpočtu pro základní školu je vedle příspěvku na provoz zahrnuta částka 4, 1 mil. Kč na zateplení, výměnu oken a další opatření k úspoře energií ve školním pavi-
lonu. Tato akce by měla být částečně – ve výši 1, 7 mil. Kč kryta dotací ze SFŽP. 
Celkový rozpočet je navržen jako přebytkový. Přebytek rozpočtu ve výši 5 277 000 Kč bude použit na splátky úvěrů. 

Jaroslava Říhová, vedoucí finančního odboru 

Sekce Sekce Nazev ORJ Název ORJ Organizace Název org. RN
1-4 Příjmy 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 10 000 000,00
1-4 Příjmy 1112 daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti 600 000,00
1-4 Příjmy 1113 daň z příjmů FO z kapital. výnosů 600 000,00
1-4 Příjmy 1121 daň z příjmů právnických osob 9 500 000,00
1-4 Příjmy 1122 daň z příjmů právnických osob za obce 2 000 000,00
1-4 Příjmy 1211 daň z přidané hodnoty 20 000 000,00
1-4 Příjmy 1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 15 000,00
1-4 Příjmy 1340 poplatek za shromažďování,likvidaci odpadu 2 800 000,00
1-4 Příjmy 1341 poplatek ze psů 130 000,00
1-4 Příjmy 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,00
1-4 Příjmy 1355 výnos  z provozu VHP 3 000 000,00
1-4 Příjmy 1361 správní poplatky 300 000,00
1-4 Příjmy 1511 daň z nemovitostí 4 000 000,00
1-4 Příjmy 2031 příjmy z lesů 10 000,00
1-4 Příjmy 2092 příjmy z reklamy 570 000,00
1-4 Příjmy 2111 příjmy za dodané služby - nebytovky 90 000,00
1-4 Příjmy 2112 příjmy z prodej zboží 90 000,00
1-4 Příjmy 2131 příjmy z pronájmu pozemků 600 000,00
1-4 Příjmy 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 700 000,00
1-4 Příjmy 2141 příjmy z úroků z účtů 50 000,00
1-4 Příjmy 2200 ČEZ, reklama, dary 500 000,00
1-4 Příjmy 2212 pokuty a jiné sankční platby 10 000,00
1-4 Příjmy 2460 splátky půjček od obyvatelstva 100 000,00
1-4 Příjmy 3091 pronájem vodohospodářského majetku 5 350 000,00
1-4 Příjmy 3111 příjmy z prodeje pozemků 400 000,00
1-4 Příjmy 4037 Kaplanka 163 000,00
1-4 Příjmy 4112 souhrnný finanční vztah se SR 2 407 000,00
1-4 Příjmy 4213 dotace ze SF 1 700 000,00
1-4 Příjmy 4351 pečovatelská služba 140 000,00
1-4 Příjmy 5000 domovní a bytová správa 8 800 000,00
1-4 Příjmy 5500 tepelné hospodářství celkem 7 880 000,00
1-4 Příjmy 6000 technické služby-správa 10 000,00
1-4 Příjmy 6030 technické služby-odpady 800 000,00
1-4 Příjmy 6050 technické služby-doprava 300 000,00
1-4 Příjmy 6070 technické služby-hřbitovy 200 000,00
1-4 Příjmy 6080 technické služby-plakátování 40 000,00
1-4 Příjmy 6171 místní správa - úřad 9 000,00
1-4 Příjmy 6171 místní správa - úřad 300 000,00
1-4 Nespec. 6171 místní správa - úřad 309 000,00
1-4 Příjmy 84 184 000,00
5-6 Výdaje 301 1. Mateřská škola 1 110 000,00
5-6 Výdaje 302 2. Mateřská škola 1 110 000,00
5-6 Výdaje 304 Mateřská škola Krč 750 000,00
5-6 Výdaje 305 Zakladni skola 8 500 000,00
5-6 Výdaje 310 Městské kulturní středisko 4 000 000,00
5-6 Výdaje 3419 příspěvky sportovním organizacím 650 000,00
5-6 Výdaje 3421 příspěvky nezisk.organizacím 300 000,00
5-6 Výdaje 3669 příspěvky sdružením obcí 125 000,00
5-6 Výdaje 5141 úroky z půjček 350 000,00
5-6 Výdaje 6399 daň z příjmu, DPH 2 500 000,00
5-6 Výdaje 23610 sociální fond 235 000,00
5-6 Nespec. 19 630 000,00
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5-6 Výdaje 8 správa domů a bytů 5000 domovní a bytová správa 3 870 000,00
5-6 Výdaje 9 výroba tepla 5100 DBS kotelna Komenského 2 660 000,00
5-6 Výdaje 9 výroba tepla 5110 DBS kotelna čp.23 1 580 000,00
5-6 Výdaje 9 výroba tepla 5120 DBS kotelna 631 2 780 000,00
5-6 Výdaje 9 výroba tepla 5160 kotelna 202 125 000,00
5-6 Výdaje 9 výroba tepla 5180 DBS kotelna čp.258 135 000,00
5-6 Výdaje 9 výroba tepla 5200 DBS kotelna čp.911 90 000,00
5-6 Výdaje 9 výroba tepla 5210 DBS kotelna čp.912 110 000,00
5-6 9 výroba tepla 7 480 000,00
5-6 Výdaje 10 technické služby 6000 technické služby-správa 1 750 000,00
5-6 Výdaje 10 technické služby 6010 technické služby -zimní údržba komunikací 503 000,00
5-6 Výdaje 10 technické služby 6011 technické služby- čištění města 450 000,00
5-6 Výdaje 10 technické služby 6020 technické služby-sady parky 1 000 000,00
5-6 Výdaje 10 technické služby 6030 technické služby-odpady 5 000 000,00
5-6 Výdaje 10 technické služby 6050 technické služby-doprava 550 000,00
5-6 Výdaje 10 technické služby 6070 technické služby-hřbitovy 775 000,00
5-6 Výdaje 10 technické služby 6080 technické služby-plakátování 70 000,00
5-6 Výdaje 10 technické služby 6090 technické služby-veřejné osvětlení 1 600 000,00
5-6 Výdaje 10 technické služby 6100 technické služby-běžná údržba komunikací 2 524 000,00
5-6 Výdaje 10 technické služby 6110 technické služby-výzdoba města 100 000,00
5-6 Výdaje 10 technické služby 6130 technické služby-kanalizace 300 000,00
5-6 Výdaje 10 technické služby 6150 dětské hřiště 200 000,00
5-6 Výdaje 10 technické služby 6170 technické služby-veřejné studny 50 000,00
5-6 10 technické služby 14 872 000,00
5-6 Výdaje 11 správa majetku 3341 rozhlasové a televizní poplatky 18 000,00
5-6 Výdaje 11 správa majetku 3639 opravy a údržba majetku obce 1 000 000,00
5-6 Výdaje 11 správa majetku 5362 majetkové daně 100 000,00
5-6 Výdaje 11 správa majetku 6131 výkupy pozemků 500 000,00
5-6 Výdaje 11 správa majetku 6172 konzult.poradenské a právní služby-majetek 400 000,00
5-6 Výdaje 11 správa majetku 6320 pojištění majetku 700 000,00
5-6 11 správa majetku 2 718 000,00
5-6 Výdaje 12 výstavba města 2041 městské muzeum 50 000,00
5-6 Výdaje 12 výstavba města 2052 digitální mapa města 60 000,00
5-6 Výdaje 12 výstavba města 2091 územní plán 100 000,00
5-6 Výdaje 12 výstavba města 2189 vodovod Krč 400 000,00
5-6 Výdaje 12 výstavba města 2191 parkoviště+komunikace Družstevní ul. 3 500 000,00
5-6 Výdaje 12 výstavba města 2192 rozšíření zázemí pro sportovce -sportoviště u FK 2 100 000,00
5-6 Výdaje 12 výstavba města 5121 DBS cp.21 DPS 1 500 000,00
5-6 Výdaje 12 výstavba města 5272 krizové řízení 50 000,00
5-6 Výdaje 12 výstavba města 5890 DBS čp.890 600 000,00
5-6 Výdaje 12 výstavba města 5892 DBS čp.892 1 600 000,00
5-6 Výdaje 12 výstavba města 6126 projektová a inženýrská činnost 900 000,00
5-6 12 výstavba města 10 860 000,00
5-6 Výdaje 13 kronika města 3319 kronika 50 000,00
5-6 Výdaje 14 životní prostředí 4101 Naučné, stezky, aleje 40 000,00
5-6 Výdaje 14 životní prostředí 4107 Památné stromy Zátah 80 000,00
5-6 14 životní prostředí 120 000,00
5-6 Výdaje 15 zastupitelstvo obce 6112 zastupitelstvo obce 1 182 000,00
5-6 Výdaje 16 správa úřadu, 6171 místní správa - úřad 1 483 000,00
5-6 Výdaje 17 pečovatelská služba 4351 pečovatelská služba 1 092 000,00
5-6 Výdaje 19 IC, kaplanka 4037 Kaplanka 1 340 000,00
5-6 Výdaje 20 výpoč.,kancel. technika,telekom. 2090 výpočetní  a kancelářská technika 350 000,00
5-6 Výdaje 20 výpoč.,kancel. technika,telekom. 6173 opravy a údržba výp. a kanc.techniky 350 000,00
5-6 Výdaje 20 výpoč.,kancel. technika,telekom. 6174 software-nákup,údržba 400 000,00
5-6 Výdaje 20 výpoč.,kancel. technika,telekom. 6175 telekomunikační služby úřad 350 000,00
5-6 20 výpoč.,kancel. technika,telekom. 1 450 000,00
5-6 Výdaje 21 městská policie 5311 městská policie 1 050 000,00
5-6 Výdaje 22 hasiči celkem 5512 hasiči celkem 1 075 000,00
5-6 Výdaje 23 MÚ-osobní výd.,poj.právník,vzdělávání 6176 mzdy,SP,ZP úřad 9 720 000,00
5-6 Výdaje 23 MÚ-osobní výd.,poj.právník,vzdělávání 6177 školení a vzdělávání 210 000,00
5-6 Výdaje 23 MÚ-osobní výd.,poj.právník,vzdělávání 6178 cestovné 20 000,00
5-6 Výdaje 23 MÚ-osobní výd.,poj.právník,vzdělávání 6179 ostatní pojištění a odvody za zaměstnance 80 000,00
5-6 Výdaje 23 MÚ-osobní výd.,poj.právník,vzdělávání 6181 právní služby 120 000,00
5-6 23 MÚ-osobní výd.,poj.právník,vzdělávání 10 150 000,00
5-6 Výdaje 24 občanské záležitosti 3339 občanské záležitosti 65 000,00
5-6 Výdaje 25 městský rozhlas 3342 údržba rozhlasu 20 000,00
5-6 Výdaje 333 občanské záležitosti, městské akce 3330 městské akce, propagace 400 000,00
5-6 Výdaje 78 907 000,00
8 Financování 8124 splátky dlouhodobých půjček 5 277 000,00
8 -10 554 000,00
8 Financování -5 277 000,00
Celkem Příjmy 84 184 000,00
Celkem Výdaje 78 907 000,00
Celkem Financování -5 277 000,00
Celkem Saldo 0,00
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍNA
KONANÉHO DNE 11. PROSINCE 2012 

1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
předloženou kontrolu ze zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 25. 9. 2012. 

2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
předložený návrh plánu společných zařízení pro 
komplexní pozemkovou úpravu Milenovice. 

2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje bez-
úplatný převod pozemku p. č. PK 287 díl 5 kú Ská-
ly u Protivína z vlastnictví Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví města 
Protivín a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy o bezúplatném převodu. 

2.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje úplatný 
převod částí pozemků p. č. PK 1510/1, PK 1266/2, 
1266/3 v kú Selibov, p. č. 608/1 a 782/1 kú Nový 
Dvůr za účelem vybudování silničního obchvatu 
obcí Tálín a Paseky v souvislosti s výstavbou 
nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín. 

2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje cenu 
vodného a stočného na rok 2013 dle předložené 
kalkulace. 

2.5. Zastupitelstvo města Protivín vydává Obecně 
závaznou vyhlášku města Protivín č. 2/2012 
o místním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování 
komunálního odpadu. 

2.6. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
v předloženém znění rozpočtové opatření č. 5 
a pověřuje starostu města podpisem dodatku 
s firmou Š+H Bohunice s. r. o. na rekonstrukci 
ulice Palackého. 

2.7. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje rozpo-
čet města Protivína na rok 2013 dle předloženého 
návrhu s těmito závaznými ukazateli:

Příjmy celkem 84 184 000 Kč
Výdaje celkem 78 907 000 Kč
Přebytek hospodaření 5 277 000 Kč
Závazné ukazatele výdajů:
Příspěvkové organizace  11 370 000 K

Sport. a zájm. org., sdružení obcí        1 075 000 Kč
Finanční výdaje – úroky, daně  2 850 000 Kč
Sociální fond  235 000 Kč
OS Technické služby (TS, byty, výroba tepla) 
  25 722 000 Kč
OS DPS  1 092 000 Kč
Městská policie  1 050 000 Kč
Hasiči  1 075 000 Kč
Správa majetku města  2 718 000 Kč
IC, galerie Kaplanka  1 340 000 Kč
ŽP, výstavba, kronika, muzeum  330 000 Kč
Městský úřad  13 083 000 Kč
Zastupitelstvo obce  1 182 000 Kč
Občanské záležitosti, rozhlas  485 000 Kč
Investiční akce: Vodovod Krč  400 000 Kč
Parkoviště+komunikace Družstevní     3 500 000 Kč
Rozšíření zázemí pro sportovce – sportoviště FK 

2 100 000 Kč
Rekonstrukce 3 bytů DPS  1 500 000 Kč
Zřízení bytu z kotelny čp. 892  800 000 Kč
Rekonstrukce bytu čp. 70  800 000 Kč
Výměna části oken byty Družstevní ulice 

600 000 Kč
Zateplení a výměna oken pavilon ZŠ   4 100 000 Kč 
Modernizace obřadní síně na hřbitově    500 000 Kč 
Projektová a inženýrská činnost              900 000 Kč
Územní plán – doplatek 100 000 Kč

2.8. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje výkup 
pozemku p. č. 2819/5, zastavěná plocha o vým. 
3 m2 v kú Protivín od vlastníků zapsaných na LV 
1825 za 1 000 Kč do vlastnictví města Protivín 
a uzavření kupní smlouvy a schvaluje výkup 
pozemku p. č. 135/20, ost. plocha, jiná plocha 
o vým. 6 m2 v kú Protivín od manželů Bečvářo-
vých za 1 748 Kč do vlastnictví města Protivín 
a uzavření kupní smlouvy. 

3.1. Zastupitelstvo města Protivín v souhlasu 
s § 188a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění souhlasí s umístěním 
stavby (přístavby) „Rekonstrukce a přístavba 
objektu Protivín, Švermova 901 na kulturní 
a sportovní centrum Proton“ na pozemku č. parc. 
1545/15 kú Protivín. 

3.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Obec-
ně závaznou vyhlášku Požární řád města Protivín 
v předloženém znění. 

3.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje odpis 
dlužné částky 24 203 Kč zemřelého Václava 
Nouzeckého.

FOTOHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

V prosincovém čísle měli čte-
náři Protivínských listů poznat 
vchod do Sokolovny, která byla 
otevřena v roce 1923. Vítězem 
se stala paní Marie Pexídro-
vá z Protivína. Blahopřejeme 
a v Infocentru na ni čeká sym-
bolická odměna. 
V další hádance se opět vydá-
me do okolních obcí. Za těmito 
vraty, na jejichž přilehlé zdi 
můžete spatřit mnoho turma-
línových „sluncí“, čeká na 
návštěvníky starobylá stavba 
– která? Na vaše odpovědi se 
těšíme na tel. č. 382 203 354, 
na e-mailové adrese: infocent-
rum@muprotivin.cz nebo nás 
s odpovědí přijďte navštívit do 
Infocentra na náměstí.

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 

19. 12. 2012 
–  nesouhlasí s pokácením lípy ve Švermově ulici 

před domem čp. 1016

–  souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 1008/1, 
trvalý travní porost o vým. 13250 m2 v kú Proti-
vín 

–  nesouhlasí  s pronájmem pozemku p. č. 947, ost. 
plocha, neplodná půda o výměře 1435 m2 v kú 
Maletice 

–  souhlasí s prodejem pozemků p. č. 546/9, trvalý 
travní porost o vým. 989 m2 a p. č. 567/2, ost. 
plocha, ost. komunikace o vým. 598 m2, vše v kú 
Krč u Protivína

 a ukládá finančnímu odboru – správě majetku 
zveřejnění záměru prodeje těchto pozemků 

–  stanovila okruh účastníků výběrového řízení 
na akci „Zateplení a výměna oken – pavilon ZŠ 
Protivín“ takto: 

 1) Š+H Bohunice s. r. o, 373 01 Temelín 3
 2) REMONST stavební spol. s r. o., Rudolfovská 

 93/460, 370 01 Č. Budějovice
 3) TANGENTA–B spol. s r. o., Dobrovodská 130, 

 370 06 Č. Budějovice
 4) KOČÍ a. s., K Lipám 132/4, 397 01 Písek
 5) JIHOSPOL a. s., Písecká 893, 
  386 01 Strakonice

UZÁVĚRKA 
pro dodání příspěvků 

do únorových 
„Protivínských listů“ 

je 8. února 2013. 
Noviny vyjdou 

v pondělí 
25. února 2013. 



Na začátku nového roku opět začínáme vydávat rybářské 
povolenky, ale tentokrát trochu jinak. Jako jedni z posledních jsme 
odolávali požadavku Českého rybářského svazu (dále jen ČRS) 
zavést nový elektronický systém s názvem Lipan. Přišlo nám, že 
je pro naši malou organizaci s cca 250 členy zbytečný. Pod tlakem 
ČRS a větších organizací jsme však k němu museli přistoupit. 
Zavádění tohoto systému pro nás znamená nákup počítačové 
techniky a vytvoření nové databáze všech našich členů. Hned při 
prvním letošním vydávání povolenek 5. ledna se mohlo našich 36 
členů přesvědčit, že je to časově dost náročné. Proto žádáme naše 
členy o trpělivost. Další výdej povolenek bude probíhat každou 
první sobotu v měsíci až do 6. dubna. V následujících letech bude 
již s novou elektronickou databází tento administrativní úkon pro 
nás i naše členy jednodušší a časově méně náročný. V letošním roce 

Počátkem prosince 2012 byla zahájena 
realizace projektu spolupráce tří jihočes-
kých místních akčních skupin „Zdraví 
nás baví“, díky kterému vznikne v obcích 
a městech regionu spolupráce na Lhenicku, 
Vodňansku, Netolicku, Českobudějovicku 
a Písecku síť 22 venkovních tělocvičen 
pro dospělé – někde to bude celá sada až 
8 cvičebních prvků, někde třeba jenom 
jeden, ale tak, aby co nejvíce sloužil míst-
ním obyvatelům. 

Občanská sdružení MAS Rozkvět zahra-
dy jižních Čech, MAS Netolicko – Blanský 
les a MAS Vodňanská ryba se dohodla na 
společném projektu v rámci řešení projektů 
spolupráce Programu rozvoje venkova. 

Realizací společného projektu dojde 
k vybudování infrastruktury volného času 
specificky zaměřeného na zdravý životní styl, 
zvýšení kvality života místního obyvatelstva, 

DIGITALIZACE DAT SE NEVYHNE ANI RYBÁŘŮM

dojde k dokončení revitalizace a zprůtočnění odstavného ramene 
řeky Blanice v k. ú. Myšenec. Děkujeme městu Protivín za dobrou 
spolupráci na tomto projektu a za poskytnutí přilehlého pozemku, 
který tak umožní zvětšení plochy hladiny Myšenecké přehrady na 
více jak 13 590m2. Věříme, že se díky tomu stane nejnavštěvova-
nějším místem v našem revíru. Tím byla doposud Širočina, kterou 
hojně navštěvovali i rybáři z jiných organizací. Samotná stavba by 
měla být dokončena do konce dubna, ale formální předání v rámci 
dotačního titulu bude 31. prosince 2013. Doufáme, že vše proběhne 
dle plánu a že se nám s pomocí Jihočeského územního svazu povede 
dostatečně tento revír zarybnit a díky tomu snad zaplesá i kdejaké 
rybářské srdíčko, které tento revír navštíví. 

 V novém roce přejeme všem pěkné úlovky a krásné zážitky 
u vody.  Petrův zdar, výbor MO 

PROJEKT „ZDRAVÍ NÁS BAVÍ“ ZAHÁJEN
především dospělé populace včetně seniorů 
a vytvoření možností pro aktivní trávení vol-
ného času a vhodné sportovně rehabilitační 
aktivity. Projekt vychází z dispozic regionu 
a požadavků místních obyvatel, navržené 
řešení je vhodné i pro osoby s omezeními, 
jakými jsou např. omezení hybnosti či věk. 
Po dokončení instalace proběhne v létě 
2013 v regionu sada akcí, na kterých budou 
proškoleni uživatelé 
jednotlivých cvičebních 
strojů. Dále vznikne 
instruktážní a propagač-
ní DVD. 

Více  in formac í 
k projektu naleznete 
na webových stránkách 
jednotlivých spolupra-
cujících místních akč-
ních skupin: 

www.masrozkvet.cz 
www.mas-netolice.cz 
www.vodnanskaryba.eu. 
Zájemce o zapojení se do realizace 

projektu z řad pedagogů volného času, 
zdravotnických pracovníků, fyzioterapeutů, 
studentů a zájemců o zdravý životní styl 
rádi uvítáme – kontaktujte prosím MAS ve 
svém regionu. 

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZDRAVÍ 
NÁS BAVÍ JE SPOLUFINANCOVÁN 
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉ-
HO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU 
PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁM-
CI OPATŘENÍ IV.2.1. REALIZACE 
PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE PRO-
GRAMU ROZVOJE VENKOVA. 
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Novinky
městské
knihovny

RADA MĚSTA ZASEDALA
Začátek prosince jsme zahájili ve středis-
ku vánočním pečením, přesněji řečeno 
zdobením. Petra Štěpková přišla s upeče-
ným korpusem pomazaným výborným kré-
mem, přinesla si tašku plnou pomůcek, aby 
nás naučila, jak snadno a levně si můžeme 
udělat sami doma čokoládové ozdoby na 
dorty a zákusky. Děti byly těmi nejlepšími 
a nejupřímnějšími ochutnávači, možná, že 
pak ani neobědvaly. 

Sešli jsme se také k adventnímu zdobení, 
abychom měli čím vyzdobit a zútulnit své 
bytečky a domečky. Za asistence Laďky 
Bečkové jsme se pustili do práce. Pod ruka-
ma nám rostly krásné věnce na dveře, deko-
race či svícny na stůl nebo okenní parapety. 
Na vánoční tvoření přišly účastnice všech 
věkových kategorií a každá si přišla na své. 
Ženy se mezi sebou radily, co s čím sladit 
a co se k čemu nehodí. Vážím si chvil, kdy se 
sejdou všechny věkové kategorie a vládne 
dobrá nálada, prostě vánoční a pohodová. 

Pastelka završila rok vánoční besíd-
kou, na které vystoupili žáci moderního 
tance, všem byly velmi milé malé baletky, 
jež nejenže tancovaly, ale také zazpívaly 
koledu. Dvě malé loutkové postavičky 
– Ludvík a Anežka – přiblížily posluchačům 
vánoční příběh o narození Ježíše Krista. 
Děti z mateřského centra si pod rozsvíce-
ným vánočním stromečkem našly dáreček 
a nakonec byli všichni pozváni ke stolu, aby 
při kávě nebo čaji a vánočním cukroví ještě 
poklábosili.  M.Šálková

VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA 
DNE 9. 1. 2013 

–  byla seznámena se zápisem č. 1 z jednání 
komise bytové, místního hospodářství a dopravy 
ze dne 2. 1. 2013 

 a souhlasí s pronájmem bytu č. 6, 2+0 o celkové 
výměře 68 m2, na adrese Protivín, Švermova 
čp. 912

–  byla seznámena se zprávou o pečovatelské 
službě poskytnuté za rok 2012 předloženou OS 
Pečovatelská služba Protivín

–  souhlasí s účastí na jednání valné hromady 
honebního společenstva dne 2. 2. 2013 v 16 hodin 
v salonku restaurace R–erko

 a pověřuje radního pana Jaroslava Řehoře účastí 
na valné hromadě honebního společenstva Pro-
tivín, případně i dalších honebních společenstev 
Záboří a Tálín 

–  pověřuje odbor výstavby, dopravy a ŽP MěÚ 
v Protivíně zpracováním žádosti o povolení 
výjimky ze zákazu u památných stromů, 4 ks 
platanů v platanové aleji, dle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny z veřejného zájmu 
– bezpečnostního hlediska (dřeviny jsou silně 
poškozeny) 

 a současně schvaluje tuto žádost;
 dále pověřuje odbor výstavby, dopravy a ŽP MěÚ 

v Protivíně zpracováním žádosti o pokácení 4 ks 
platanů v platanové aleji dle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, z bezpečnostního 
hlediska (dřeviny jsou silně poškozeny)

 a současně schvaluje tuto žádost 

PRO DOSPĚLÉ
Eva Vutková: Češi: odkud jsme přišli? 
– utajené dějiny naší země
Jaroslava Pixová: Na břehu Blanice 
– K šumavskému prameni – třetí kniha 
o historii mlýnů
Jiří Bárta: Kleť – milovaná hora 
– vlastivědná publikace
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 15 s pade-
sáti reportážemi doplněná atlasem míst
Petr Hora – Hořejš: Toulky českou minu-
lostí – 13. díl, společnost na přelomu 19. 
a 20. století
Slavomil Hubálek: Zpovědník vrahů – pří-
běhy zločinů očima známého psychologa
Michaela Kudláčková: Jak se modlí čaro-
dějky – autobiografické příběhy známé 
esoteričky
Frank Berchem: Velká kniha mozkového 
joggingu – psychologie, mozek, paměť
Christine France: 1 těsto, 100 palačinek, 
lívanců a vaflí – příprava slavnostní tabule
Michael Dörflinger: Lokomotivy – želez-
nice, vlaky – obrazová publikace

V pátek 30. listopadu 2012 se uskutečnilo v Heřmani setkání důchodců, na kterém 
vystoupil dětský pěvecký sbor ze Základní školy z Protivína pod vedením paní 
učitelky Lenky Přástkové. Všem se vystoupení velmi líbilo a každého potěšilo. 
Děkujeme a těšíme se na další setkání.  J. Bečvář

PROSINEC V PASTELCE



KINO PROTIVÍN
únor 2013

Rezervace vstupenek na http://disdata.cz/ nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996. 
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina. 

pátek 1. února ve 20 hodin film USA

JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL 
Thriller. Právo má své meze. On nemá žádné. Jack Reacher (Tom Cruise) je jako duch. 
Bývalého vojenského vyšetřovatele najdete jen tehdy, kdy chce on sám. Objevuje 
se u případů, které potvrzují, že spravedlnost je slepá, a pro jejich vyřešení neváhá 
ignorovat zákony své země. Masakr si od policie vyžádá nadstandardní nasazení…
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 130 minut, vstupné 80 Kč

neděle 3. února v 15 hodin film Španělsko

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Animovaná rodinná komedie. Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je být jiný. 
Jeho sněhově bílý kožíšek ho odlišoval od tlupy goril, už když se narodil v hluboké 
džungli. Nyní žije v ZOO v Barceloně, je tou největší senzací, ale ostatní gorily ho 
odhánějí. Snížek má plán navštívit mocnou čarodějku… 
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí 120 Kč

neděle 3. února v 19 hodin film USA

NESPOUTANÝ DJANGO
Western/drama. Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období 
před vypuknutím občanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten má 
šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. Schultzovi svobodu, pokud se mu povede 
dopadnout vraždící bratry Brittlovi. 
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 141 minut, vstupné 120 Kč

středa 6. února v 19 hodin film Francie/Německo

CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ?
Tragikomedie. Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne jsou nerozlučnými přáteli už 
40 let. Když jim paměť i srdce začínají pomalu vypovídat službu a na obzoru je domov 
důchodců, rozhodnou se žít společně. Hvězdné herecké obsazení: Jane Fonda, Pierre 
Richard, Géraldine Chaplin a další. 
Mládeži přístupný, titulky, 96 minut, vstupné 80 Kč

pátek 8. února ve 20 hodin  film USA

MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO (Movie 43)
Komedie. Tvůrci filmů Něco na té Mary je a Blbý a blbější vám přináší novou hustou 
komedii plnou těch největších hollywoodských hvězd. Přijďte se podívat, jak to 
dokážou rozjet K. Winslet, H. Jackman, H. Berry a řada dalších. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 98 minut, vstupné 90 Kč

neděle 10. února v 15 hodin film ČR

VĚNEČEK POHÁDEK 2 
Pásmo krátkých pohádek. O Malence – Tři kumpáni – Jonáš a velryba – Krakonoš 
a sklínkař Matěj – O starém psu Bodříkovi – Supermyš
Mládeži přístupný, 72 minut, vstupné 60 Kč 

neděle 10. února v 19 hodin  film Francie/Španělsko

OUI, ŠÉFE!
Komedie. Třicátník Jacky Bonnot je talentovaný kuchař a ctitel kuchařského umění. 
Sní o úspěchu a o tom, že si jednoho dne otevře vlastní restauraci. Život se mu změní 
ve chvíli, kdy mu cestu zkříží slavný šéfkuchař…
Mládeži přístupný, titulky, 84 minut, vstupné  80 Kč

středa 13. února v 19 hodin film USA

HITCHCOCK
Drama/životopisný. Za filmem, který šokoval svět, se skrývá ještě jeden příběh. 
Film odhaluje kromě historie natáčení jednoho z nejslavnějších filmů všech dob také 
podmanivý milostný příběh slavného režiséra a jeho ženy Almy. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 98 minut, vstupné 100 Kč

pátek 15. února ve 20 hodin  film USA

GANGSTER SQUAD-LOVCI MAFIE
Akční. Nejočekávanější gangsterka letošního roku. Film se odehrává v roce 1949, 
kdy v Los Angeles vládne nelítostnou rukou gangster a brooklynský rodák M. Cohen 
(Sean Penn). O jeho ochranu se starají jeho kumpáni, ale také podplacená policie 
a zkorumpovaná politická elita. 
Mládeži do 15 let nevhodný, titulky, 113 minut, vstupné  90 Kč 

neděle 17. února v 15 hodin film ČR

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Animovaný film. Nejpopulárnější české postavičky poprvé na filmovém plátně. 
Příběh plný humorných a gagových situací. Dynamický, vtipný a moderní film se 
spoustou nečekaných zápletek, legrace a překvapení. Hrají O. Brzobohatý, T. Berbarová, 
B. Tůma, I. Trojan, V. Preiss a další. 
Mládeži přístupný, 90 minut, vstupné 100 Kč

neděle 17. února v 19 hodin film Francie/Kanada

PARALELNÍ SVĚTY
Romantický/sci-fi. Adam je obyčejný kluk žijící v neobyčejné realitě. Vede skromný 
život a stále myslí na dívku, kterou kdysi potkal. Eva však pochází ze zcela jiného světa, 
ze světa naruby, který je přímo nad tím Adamovým, ale mimo jeho dosah… 
Mládeži přístupný, titulky, 107 minut, vstupné 130 Kč 

středa 20. února v 19 hodin film Švédsko

STOCKHOLM EAST
Drama. Láska je víc než pravda. Dojemný a podmanivý milostný příběh dvou lidí, 
které spojuje tragédie, jež si vybrala daň na jejich životech a vztazích. Když se Johan 
a Anna setkají na vlakovém nádraží spojující Stockholm s idylickým předměstím, kde 
oba žijí, vydávají se na nebezpečnou cestu vášně a lží. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 95 minut, vstupné 90 Kč

pátek 22. února ve 20 hodin film USA

LET
Drama. Nominace na Oscara. Režisér R. Zemeckis (Oscar za filmy Forrest Gump a Tro-
sečník) natočil jeden z nejprovokativnějších filmů roku. Manévrem za hranicí lidského 
chápání zachránil letadlo plné cestujících. Přesto se nestal hrdinou, ale psancem. 
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 138 minut, vstupné 100 Kč

neděle 24. února v 15 hodin film Francie

O MYŠCE A MEDVĚDOVI 
Animovaný film. Příběh neobyčejného přátelství mezi medvědem a myškou. V oby-
čejném medvědím světě jsou medvědi vážní a zamračení. Ernest je jiný, je hudebník, 
rád by byl veselý, jenže je chudý a často hladový. Při hledání něčeho k snědku chytí 
malou myšku Celestinu…
Mládeži přístupný, dabovaný, 80 minut, vstupné 60 Kč

neděle 24. února v 19 hodin film USA

KONEČNÁ
Akční thriller. Důchod je pro bábovky.  Šerif R. Owens (A. Schwarzenegger) původně 
pracoval u policie, ale po jedné zpackané akci skončil jako šerif ospalého městečka 
u mexických hranic. Dny plné nudy utne telefonát Agenta FBI .
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 107 minut, vstupné 100 Kč

středa 27. února v 19 hodin film USA

NÁDHERNÉ BYTOSTI
Drama. Co byste dělali, kdybyste zjistili, že vaše rodina není úplně normální? Co 
kdyby se z vašich rodičů vyklubala monstra? Hlavním hrdinům se nestane přesně 
tohle, společnými silami ale dva teenageři musejí zjistit, jaké tajemství se skrývá 
v minulosti jejich rodin.V hl.roli  Barbra Streisand. 
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 123 minut, vstupné 100 Kč

POZOR ZMĚNA – V PÁTEK SE PROMÍTÁ VŽDY OD 20 HODIN
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O FILMU

Na počátku všech časů 
žil v blízkosti lidských obydlí posvátný tvor. 
Spojoval nebe, zemi i podsvětí. 
Modrý krokodýl, 
strážce rovnováhy – 
– pomocník Ducha Matky Země. 
Rovnováha ale byla narušena
a Modrý krokodýl zmizel. 
Postupující civilizace
rovnováhu nenávratně a možná navždy ničí. 
Ve snech mexických šamanů
se ale objevují symboly a náznaky…
že Modrý krokodýl stále žije.
Potomci Mayů prý skrývají poslední exempláře
v hlubokých pralesích Chiapasu. 
Celé nové pokolení se opět musí 
dotknout Modrého krokodýla. 
Lidstvo má možnost se tak povznést k vyššímu vědomí. 
Když se Modrý krokodýl objeví, obnoví se téměř ztracená rovnováha mezi 
člověkem a Matkou Zemí. 
Pokud ale sny nelžou a
Modrý krokodýl opravdu …ještě žije. 
—————————————————————
Na pozadí legendy o Modrém krokodýlovi sleduje film vztahy lidí a míst-
ních krokodýlů. 
Krokodýl americký (Crocodylus acutus), jeden z největších druhů kroko-
dýlů na světě, dorůstající délky až 6 metrů, se v Mexiku (přirozeně i kvůli 
varovně expandující zástavbě) ocitá stále blíž a blíž lidem. Běžní lidé 
vedle nich žijí, biologové je studují, ochranáři o ně pečují, rybáři se s nimi 
setkávají při běžné práci. Jiní byli krokodýlem napadeni. 
Jaké to je žít v každodenním kontaktu s takovými tvory? Jaký je skutečný 
dotek krokodýla?
Dokumenty o krokodýlech, které jsme dosud vídali, byly vždy především 
o zvířatech a ne o lidech. My se snažíme ukázat je jinak. A to očima lidí, 
kteří je milují nebo nenávidí. Chceme odhalit, jak na ně tato zvířata působí. 
Emotivně, psychologicky i fyzicky. Na jedné straně pokousaní lidé, kterým 
krokodýli zničili život a tělo, na druhé straně ti, kteří za jejich záchranu 
doslova život nasazují. Situace pro Evropana nepředstavitelná. V Mexiku 
každodenní zkušenost. 
Příběhy lidí, kteří se „dotkli“ krokodýla, tak tvoří mozaiku nových pohledů 

na zvláštní zvíře, žijící v lidské blízkosti. Na lodi, v letadle, autem, pěšky 
nahlížíme do světa v okolí bažinatých mangrovů západního Mexika, plných 
krokodýlů. Pocity pomáhají dotvořit experimentální výtvarné sekvence. 
Spisky a představy o krokodýlech, vybrané ze starých Mayských spisů 
a mystických knih, umocňují atmosféru. 
Dokument Dotek Modrého krokodýla divákovi umožní se skutečně – tiše 
– tajemného světa krokodýlů – DOTKNOUT. Neslyšíte upovídaný komen-
tář, ale mluví obrazy, lidé které jsme potkali, zvuky mangrovů, zvuky 
přírody. Jsme svědky klidu a nádherných scenérií ze života a prostředí 
krokodýlů. Krokodýl žije velice úsporně, v jakési pomyslné meditaci. 
A umožňuje člověku tento stav sdílet. 
Dovoluje člověku přijít velice blízko.. . na dotek. 
Najdeme Modrého krokodýla? 

Režisér, scénárista, kameraman – Petr Tomaides
ČESKÁ TELEVIZE: více než 200 reportáží, cyklus České hlavy, pořad 
PORT, Věda a umění TV NOVA: reportáže pro pořad „Víkend“, režisér 
hudebních videoklipů: 
• Festival Spisovatelů Praha • Týden vědy a techniky • Cyklus české televize 
„generace Nula“
Celovečerní dokument Energie pro věky věků 
Pořádají: Nadace TOMISTOMA a Městské kulturní středisko Protivín
VSTUPNÉ ZDARMA

sobota 26. ledna od 16 hodin – kino Protivín
ČESKÁ PREMIÉRA DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

„DOTEK MODRÉHO KROKODÝLA“

Dům kultury Protivín
neděle 27. ledna v 19 hodin 

CARMEN
Muzikál. Exkluzivní film z proslulého 
muzikálu. V hlavní roli Lucie Bílá. Carmen 
je hvězdou cirkusu, který přijíždí do 
přímořského španělského města. Režie 
František Antonín Brabec (Aida). 
film ČR, mládeži od 12 let přístupný 
126 minut, 
vstupné děti 135 Kč / dospělí 155 Kč

úterý 12. února v 19.30 hodin 

ŽENA VLČÍ MÁK
Divadelní hra. Noelle Chatelet je 
monologem starší dámy, která prožívá 
ve věku, kdy se většina jejích vrstevnic 
už dávno smířila s šedí, jednotvárností 
a osamělostí zbytku života,
Vstupné 260 Kč
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NADÍLKA PRO NEMOCNÉ DĚTI 
Již tradičně se i letos 4. prosince, 

v tento předvánoční čas, vypravila skupin-
ka učitelů s báječnou paní Květu Vejval-
kovou do Fakultní nemocnice v Motole na 
Kliniku dětské hematologie a onkologie. 
Dětem byly předány krásné dárky a slad-

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 
kosti a alespoň na chvíli malým pacientům 
rozzářily oči. Naše děti ze školy jim vyro-
bily postavičky čertů a andělů a spoustu 
přáníček. Všem nemocným dětem přeje-
me brzké uzdravení a splnění všech jejich 
přání a hlavně spoustu „andělů“, kteří jim 
k tomu dopomohou. 

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU
V předvečer vánočního trhu se konal v kostele vánoční koncert pěveckého 

sboru. Všichni protivínští příznivci zpěváčků a školy si už tradičně zvykli na 
výbornou úroveň a nebyli zklamáni. Děti zpívaly velmi pěkně známé i méně zná-
mé vánoční skladby a mnozí posluchači si zpívali s nimi. Vystoupení doplnili 
naši žáci, kteří docházejí do písecké „lidušky“. Kostel byl plný k prasknutí a věří-
me, že všichni odcházeli obohaceni krásným vánočním zážitkem.  Foto Hájek

EXIBIČNÍ UTKÁNÍ
Dne 12. prosince 2012 se konalo exhi-

biční utkání florbalových týmů žáků ZŠ 
Protivín pro veřejnost ve sportovní hale. 
Účast sportovců byla hojná i navzdory 
probíhajícím onemocněním mezi školní 
mládeží. Samozřejmě, že i zájem převáž-
ně ze strany členů rodin hráčů byl velký 
a dramatickou atmosféru dokreslovalo 
i skandování kamarádů hráčů. 

Nakonec se hrálo celkem pět zápa-
sů, dva za druhý stupeň a malý turnaj 
v podobě tří zápasů za první stupeň, kde je 
skupina dětí početnější. Celkovou úroveň 
zápasů podtrhuje i to, že se mnozí florbalu 
věnují již řadu let, a tak je opravdu na co 
se koukat. Zkušenosti, které žáci za léta 
nabyli, jsou již při hře znát, a i proto neby-
la o dobré sportovní zážitky nouze. 

Doufám, že při příštím exhibič-
ním utkání v květnu předvedou mladí 
florbalisté neméně technicky pěknou hru 
a návštěvnost i sportovní atmosféra budou 
neméně kvalitní. 

Závěrem bych rád všem mladým flo-
rbalistům poděkoval za vynikající výkon 
a popřál jim do nového roku mnoho zdra-
ví, sil a sportovních úspěchů. 

ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ FOTBAL 
Ve dnech 21. a 22. 12. se konal v hale 

již tradiční vánoční turnaj v halovém 
fotbale. Bohužel úroveň zápasů, zejména 
v mladších kategoriích, byla ovlivněna vel-
kou absencí hráčů, způsobenou nemocemi. 
I přesto všichni účastníci, včetně několika 
děvčat, dali do zápasů veškeré své umění. 
Zejména bych chtěl vyzdvihnout mužstva, 
ve kterých nebyli žádní fotbalisté. I přesto 
všichni šli, jak se říká, se svou kůží na trh 
a neprodali ji lacino. Dokázali si, že hrát 
fotbal na počítači je určitě lehčí, ale radost 
z branky nebo dokonce z vítězství svého 
družstva je úplně o něčem jiném. 
Výsledky jednotlivých kategorií:
2. –  3. ročník – celkové pořadí: 
1. místo 
2. Ba – 2. A 6:0, 3. A 3:0, 3. B 3:0, 2. 
Bb 3:0
2. místo 
3. A – 2. A 3:0, 3. B 5:0, 2. Bb 3:0
3. místo 
2. A – 3. B 0:0, 2. Bb 1:0
4. místo 
3. B – 2. Bb 0:0 
5. místo 
2. Bb

Nejlepším střelcem této kategorie 
se stal Ríša Pikl z 2. Ba s 9 vstřelenými 
brankami. V této kategorii byl jako jediný 
ze všech brankářů v turnajích vyhlášen 
nejlepším brankářem Adrian Fakol, který 
se pro mne stal největším překvapením ze 
všech zúčastněných hráčů. 
4. –  5. ročník – celkové pořadí: 
1. místo 
5. B – 4. A 8:0, 4. Ba 0:0, 5. A 11:0, 4. 
Bb 3:0
2. místo 
4. Ba – 4. A 3:0, 5. A 6:0, 4. Bb 1:0
3. místo 
4. Bb – 4. A 3:0, 5. A 1:0
4. místo 
4. A –5. A 0:0 
5. místo 
5. A 

Nejlepším střelcem se stal Kuba Stu-
dený, který nastřílel rovněž 9 branek. Do 
tabulky střelců se jedním gólem zapsala 
i Tereza Tröschelová z 5. B
6. – 7. ročník

Tuto kategorii doplnila děvčata 
z 8. a 9. ročníku, protože ze všech dívek se 
letos sestavilo jen jedno mužstvo. Skonči-
la sice na posledním místě, ale pochvala 
za statečnost jim jistě patří. 
Celkové pořadí: 
1. místo 
7. R – 6. A 4:1, 6. B 2:0, 9. D 5:0
2. místo 
6. B – 6. A 3:1, 9. D 3:0
3. místo 
6. A – 9. D 8:0
4. místo 
9. D

Nejlepším střelcem byl vyhlášen 
Patrik Červeňák se 6 brankami. 
8. – 9. ročník 

Zápasy v této kategorii byly logicky 
nejfotbalovější a mnozí hráči dokazovali, 
že si už s míčem doopravdy rozumí. 
Celkové pořadí: 
1. místo 
9. A – 8. Ra 6:2, 8. Rb 8:0, 9. B 3:1
2. místo 
9. B – 8Ra 2:0, 8. Rb 6:0, 
3. místo 
8. Ra – 8. Rb 6:1
4. místo 
8. Rb

Nejlepším střelcem této kategorie se 
stal David Růžička, který stanovil letošní 
brankový rekord – 11 gólů. 

Všechna družstva si odnesla poháry za 
vítězství, diplomy a drobné ceny. Všichni 
si zaslouží pochvalu nejen za výkony, ale 
i za slušné chování během celého dne. 
Velké poděkování a pochvalu zaslouží 
kluci z 9. ročníku: David Růžička, Jaro-
slav Vojík, Tomáš Mlejnek, Aleš Fürst, 
Vojta Cina a Láďa Vejšický za rozhodová-
ní a statistiky v utkáních svých mladších 
spolužáků.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

 Do zastavěného území se zahrnují pozemky 
vně intravilánu, za předpokladu, že se jedná o: 
a) zastavěné stavební pozemky, b) stavební proluky, 
c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kte-
rých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného 
území, d) ostatní veřejná prostranství), e) další 
pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky 
zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, 
chmelnic a zahradnictví. Předmětné pozemky tuto 
dikci stavebního zákona nesplňují. Argumentace, 
že se jedná o zastavěné stavební pozemky, je 
chybná. V § 2, odst. (1), písmenu c) stavebního 
zákona je zastavěný stavební pozemek definován 
jako pozemek evidovaný v katastru nemovitostí 
jako stavební parcela a další pozemkové parcely 
zpravidla pod společným oplocením, tvořící sou-
vislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. 
Z § 27 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovi-
tostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
vyplývá, že parcelou je pozemek, který je geomet-
ricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě 
a označen parcelním číslem. 

 Hranici zastavěného území tvoří čára vedená po 
hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří 
spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo 
bodů na těchto hranicích (§ 58 odst. 1 stavebního 
zákona). Vymezení zastavěného území dle příloh 
námitky není přípustné. 

Námitka Mgr. Václava Nováka
Výrok námitky:
 Podávám tímto námitku k ploše BI6. 
 Nesouhlasím s dopravním řešením této nové 

navržené plochy (rozvojové plochy BI6). 
 Navržená komunikace souběžně s vedením VN vede 

přes pozemky v mém vlastnictví. 
Odůvodnění námitky:
 Domnívám se, že dopravní obslužnost plochy BI6 

by měla přednostně využívat pozemky ve vlastnictví 
města. 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje v plném rozsahu. 
 Navržená plocha místní a obslužné komunikace se 

z plochy BI6 vypouští, plocha BI6 bude vymezena 
jako plocha, ve které podmínkou pro rozhodování je 
prověření změn jejího využití územní studií. Územní 
studie bude řešit návrh dopravní a technické infra-
struktury a parcelaci. 

Odůvodnění: 
 Plocha je BI6 je z hlediska budoucí parcelace 

a zajištění dopravní obslužnosti vzhledem k majetko-
právním vztahům komplikovaná. Na základě žádosti 
majitele pozemků se navržená komunikace z ÚP 
vypouští, ovšem pro další rozhodování v území, 
aby nedošlo ke znehodnocení celé lokality, se zde 
stanoví podmínka územní studie.

 
IV.  vydává jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 

odst. (5) písm. c) stavebního zákona Územní plán 
Protivín 

V.  ukládá starostovi obce, prostřednictvím Městského 
úřadu Písek, odboru výstavby a územního plánování 
(pořizovatel ÚP Protivín), zajistit:

1.  uložení dokumentace ÚP Protivín opatřené zázna-
mem o účinnosti včetně dokladů o pořizování na 
Městském úřadu Protivín, odboru výstavby, dopravy 
a životního prostředí. 

2.  vyhotovení a předání dokumentace ÚP Protivín 
opatřené záznamem o účinnosti Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic 
a Městskému úřadu Písek, odboru výstavby a územ-
ního plánování. 

2.1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje přijetí 
neinvestiční dotace na akceschopnost JSDH 
města Protivín od MV – generálního ředitelství 
HZS ČR poukázané prostřednictvím Krajského 
úřadu Jihočeského kraje ve výši 19 465 Kč JPO II 
Protivín a 2 400 Kč pro JPO V Milenovice (celkem 
21 865 Kč). 

2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje rozpočtové 
opatření č. 6 v předloženém znění. 

Na úterý 13. prosince svolalo Občanské sdružení zdravotně postižených poslední 
valnou hromadu v roce 2012. I přes nepřízeň počasí se na ni dostavilo 70 členů 
a přes své pracovní zaneprázdnění ji navštívil i starosta města Jaromír Hlaváč 
a za fotbalový klub předseda Václav Křišťál. Účast obou hostů nás potěšila. 

Vzhledem k dalším povinnostem, které se s naší valnou hromadou časově překrýva-
ly, patřil začátek jednání valné hromady panu starostovi. Pozdravil celé shromáždění, 
popřál krásné nadcházející Vánoce, předal všem vánoční blahopřání a hovořil o úkolech, 
které město v roce 2012 zvládlo i o těch, které na něj čekají v nadcházejícím roce. Jeho 
slova byla dost optimistická, ale netajil ani některé obtíže a změny, které se občanům 
projeví v obsahu jejich peněženek. Všichni víme, že v této zemi není zatím moc důvodů 
k optimismu, že prostý občan svým zdravým selským rozumem řadu věcí a rozhodnutí 
našich vládních představitelů nedokáže akceptovat a pochopit. Ale snad se jednou ten 
selský rozum, odbornost a svědomí projeví i tam, kde zatím chybí. I Protivín musí 
udělat určité nepopulární kroky, ale snahou je, aby nebyly moc drastické. Doufejme 
tedy, že ten letošní rok přežijeme bez velkých finančních a existenčních dopadů. 

Po vystoupení pana starosty jsme přeladili na veselejší notu. Paní Zdeňka Vojtová 
vybrala z tvorby známého spisovatele Františka Nepila úsměvné a vtipné vzpomínky 
na téma Vánoc – jejich významu, obsahu a tradic. Autorův jemný humor nás potěšil, 
pohladil a navodil vánoční atmosféru. A ta nám vydržela po celé odpoledne. Snad to 
byl dobrý úvod pro další jednání. 

Slova se ujal předseda pan František Muzika, který zhodnotil činnost sdružení 
v uplynulém roce. Konstatoval, že plánovaný program byl splněn. 

V péči o zdraví členů byly zajištěny masáže u paní Svobodové a pedikúra u paní 
Rychlé. Všechny poukázky byly využity, proto jsme zakoupili nové na rok 2013. Pokud 
se někteří členové nemohou ze zdravotních důvodů našich akcí zúčastnit, navštěvujeme 
je v jejich domovech. V roce 2012 bylo takových návštěv uskutečněno sedm a jsme 
rádi, že je lidé vítají. S radostí jsou přijímána také písemná blahopřání k životním jubi-
leím od 70 let výše. Na červnové valné hromadě drobným dárkem osobně popřejeme 
těm, kteří v příslušném roce dovršili 80 let věku. Dárek je opravdu symbolický, ale 
na jubilanta si vzpomeneme a předáme upřímné blahopřání. 

Do kategorie péče o členy patří i jízdy na místní hřbitov. Začínají vždy v dubnu 
a končí v říjnu. Jednou za čtrnáct dní vozí autobus fotbalového klubu občany na hřbitov 
a my alespoň touto cestou moc děkujeme. Bez ochoty předsedy klubu a vstřícnosti 
řidičů, kteří nám věnují část svého volného času, by se někteří občané na hřbitov 
vůbec nedostali. Je to služba pro všechny občany města a proto by měla být dostatečně 
využívána. 

Musíme zmínit také oblast kultury. Loni jsme navštívili dvakrát Jihočeské divadlo 
v Českých Budějovicích. Jedno představení patří do našeho plánu každoročně a druhé 
jsme členům dlužili za rok 2011. Ani se nechce věřit, že vstupenky na slíbený „Rok na 
vsi“ sháněla paní Vyhnalová více než rok! Obstarat vstupenky na vhodné představení 
je každý rok náročné a stojí to spoustu času a nervů. Díky paní Vyhnalové jsme vždy 
svému slibu dostáli. Nechceme nic slibovat naplano. 

V roce 2012 proběhly všechny schůze i valné hromady s velmi dobrou účastí. 
Na tradiční zájezd na jarní HOBBY v Českých Budějovicích jel plný autobus 

spokojených účastníků. 
Na rok 2013 je plán činnosti naší organizace prakticky beze změn. Jen místo 

divadelního představení počítáme se zájezdem do Tábora do nově otevřeného Husit-
ského muzea a současně navštívíme i jeden ze skvostů jižních Čech – kostel a klášter 
v Klokotech, který je v současnosti renovován. 

O změny a zařazení jiných aktivit není z řad občanů zájem, současné členům vyho-
vují. Budeme se tedy řídit i momentální nabídkou a hlavně finančními možnostmi. 
Rádi bychom také podpořili místní kulturu, pokud nás její nabídka osloví. 

Všechno, co děláme pro své členy, závisí nejen na naší aktivitě, ale především na 
finančních možnostech. Děkujeme Městu Protivín za poskytnutou dotaci, děkujeme 
nadaci KONABO za jejich příspěvek a všem dalším sponzorům za jejich finanční 
i materiální pomoc. Bez ní by byla naše finanční situace značně zhoršena. Náš dík patří 
PhMr. Jiřímu Klementovi z lékárny „U Palmy“ Protivín, Ing. Pavlu Pěknému, který 
naši organizaci stále podporuje a Zemědělskému družstvu Krč. Za materiální pomoc 
a podporu patří dík Fotbalovému klubu Protivín, restauraci „R–erko“ paní Rychtářové 
a pivovaru Platan Protivín. Každá pomoc je pro nás důležitá. Věříme, že i v současné 
dost tíživé finanční situaci nás budou podle svých možností podporovat a že tedy bude-
me moci svým členům poskytovat něco pro zlepšení zdravotního stavu a pro radost ze 
života. Přejeme jim hodně sil a pevné zdraví a nervy pro celý rok 2013. 

Pohodu, zdraví a klid přejeme i všem členům OSZP a všem přátelům. 
Valná hromada byla ukončena malým pohoštěním a pro dobrou náladu a uvolněnou 

atmosféru hrál a zpíval pan Josef Novák. 
 Tak všechno dobré, přátelé!  za OSZP Protivín Z. Vojtová

Rok 2012 ve sdružení zdravotně postižených
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Poslání informačního centra je obsaženo už v jeho názvu. Přesto, 
připomeňme si ho. 

Naším úkolem je podávat co možná nejúplnější informace o Protivíně 
a jeho okolí, pořádat výstavy, prodávat regionální literaturu a suvenýry. 
Můžeme vyhledat i železniční a autobusové spojení. 
To bychom byli s vaší činností příliš rychle hotovi. Pojďme si ji podrob-
něji přiblížit. Především vytváříte nesmírně důležitý kontakt návštěvníků 
s Protivínem. 

To je pravda. Proto se snažíme, aby ten první dotek hostů s naším 
městem byl příznivý. Uvědomujeme si, jak moc záleží na tom, jaký dojem 
si lidé o nás odnesou. 
Řekl bych, že dobrý. Mohu potvrdit, že jste velice vstřícné, usměvavé, 
příjemné, prostě projevujete velký zájem o přání návštěvníků. Věnujete 
jim hodně času. Neodbýváte je lakonickými odpověďmi. 

Není to příliš mnoho chvály? Děláme jen své zaměstnání, které nás 
baví a chceme ho vykonávat co nejlépe. 
I teď mimo hlavní sezónu pořád někoho vítáte. 

Lidi se trousí po celý rok. Přijdou si nechat okopírovat doklady, máme 
k dispozici fax a počítač pro veřejnost. Někdo zaběhne i jen tak, jde okolo 
a přijde nás pozdravit. Protivíňáci si na nás už zvykli. 
Kolik lidí vůbec navštíví kaplanku?

Naše infocentrum je v provozu od května 2010 a těší nás, že náv-
štěvníků přibývá. Loni jich bylo už kolem 
patnácti tisíc. Někteří původně nezamýšlejí 
zajít do expozic. Zajímají je třeba jen cyk-
lostezky anebo kam vyrazit na výlety. Jak 
se ale s nimi bavíme, snažíme se je získat 
k prohlídce sbírek. Když na nás dají, pak se 
s námi loučí s děkováním, že ani netušili, co 
kaplanka skrývá. 
Stálé expozice zůstávají při třech?

Ano. Jeden sál je věnován rodákovi, 
spisovateli a výtvarníkovi Jiřímu Kolářovi. 
To je stálá výstava stejně jako osmi koster 
velkých zvířat ze sbírky chovatele krokodýlů 
inženýra Procházky. V podkroví jsou k vidě-
ní modely devíti hradů a zámků ze špejlí od 
Ladislava Nováka z Myšence. 
O co je nejvěší zájem?

To je různé. Přijdou lidi, kteří mají cíleně 
zájem jen o Koláře. Jsou tu buď odborníci 
nebo fandové jeho umění z celé republiky 
i ze zahraničí. Dozvěděli se, co tu máme 
z jeho tvorby a chtějí se s tím seznámit. 
Kostry ani slaměné modely je nelákají. Vět-
šina lidí ovšem projde všemi sály a uznají, 
že příroda je velká umělkyně a pan Novák 
je velmi zručný a trpělivý. 
Mezi návštěvníky jsou tedy jak Češi, tak cizinci?

Pořídily jsme si mapu republiky, na které vyznačujeme, odkud k nám 
turisté přijíždějí. Hodně je jich z Brna a z jižní Moravy vůbec, ale také 
ze severu, z Liberce, Ústí nad Labem, také z Prahy, z Plzně … z různých 
míst. Rychle ubývají bílá místa. 
Ze zahraničí jste měly také hodně návštěv?

Z největší dálky to byli američtí Protivíňáci. Pan Zajíček nás loni 
navštívil dokonce dvakrát. Daroval nám americkou vlajku a když přijel 
podruhé, věnoval nám vlajku Iowy, státu, kde byl v předminulém století 
založen Protivín a kde žije spousta potomků lidí, kteří se tam přistěhovali 
ponejvíce z Písecka a Táborska. Pan Zajíček nás překvapil, jak krásnou 
češtinou hovoří. Celkem za námi přišlo asi dvacet protivínských Ameri-
čanů. Koupili si od nás trička a nějaké drobné suvenýry, ale ti už česky 
nemluvili. Zastavili se tu i Rakušané, Němci a Japonec. Sháněl se po 
nějaké firmě z Písku a ptal se nás na ubytování. 
Překvapil vás nějaký cizinec neobvyklým přáním?

Ano, jeden oční lékař také z Ameriky. Měl s sebou starou a nepříliš 
už znatelnou fotografii jakéhosi domu. Prý z pětačtyřicátého roku. Podle 
jeho reliéfu hledal, kde by ten dům mohl stát. Pátral po souvislosti s Pro-
tivínem. Pán však nebyl příliš hovorný, takže jsme se od něho mnoho 
nedozvěděly. Stejně by nás zajímalo, jestli byl úspěšný. Ta fotografie byla 
opravdu hodně nezřetelná. 
U vás se hovoří jen česky a anglicky, nebo i jinou řečí?

Zatím jsme si vystačily s angličtinou, i u Gianluci Ratta z Itálie. Již 
jedenáct let chodí pěšky po Evropě a snaží se o zápis do Guinessovy 
knihy rekordů. Uprostřed léta si u nás nechal potvrdit, že zavítal i do 
Protivína. Proti onomu doktorovi byl zase hodně hovorný a požádal nás, 
jestli bychom mu nepohlídaly fenku Shiru, s níž cestuje, že by si zašel na 
oběd. Sedla si vedle nás, ale nelíbilo se jí, když přišel nějaký návštěvník. 
Hned vrčela, jak nás pozorně hlídala. 
Turisté jsou národ zvídaví a leckdy se pídí po detailech, kterými i zku-
šeným průvodcům motají hlavu. 

Někdy nás taky zkoušejí. Třeba jaká jsou převýšení na našich nauč-
ných stezkách, jestli nepůjdou v bahně nebo není-li tam moc prachu a zdali 
vede stezka přímo kolem vody. Nebo když pojedou vlakem do Strakonic, 
na které straně je Žižkova mohyla. Na pravé nebo na levé? To jsme tedy 
nevěděly, ale ono je to stejně jedno, protože pomník je zarostlý stromy. 
Pak jsme si zjistily, že na levé straně. Přišel i jeden student architektury. 
Překvapil nás, co všechno věděl o Protivíně. Že zámek začal přestavovat 
schwarzenberský knížecí stavitel Pavel Ignác Bayer a po něm pokračoval 
Anton Erhard Martinelli. 
Takže vám není cizí ani historie?

Často musíme vyprávět i historii kaplanky. Byla postavena zároveň 
s kostelem a sloužila jako starobinec pro vysloužilé vrchnostenské 
zaměstnance, kteří tu dožívali se vším zaopatřením, nosili stejné uniformní 

šedé oblečení a jako dík za lidumilnost se 
museli každý den modlit za dobrodince. 
V povinnostech měli i zpěv nábožných 
písní. Později zde bydleli pomocníci faráře 
– kaplani. 
Loni jste měly i pěknou řádku výstav. 

Sedmnáct. Výtvarných, fotografických 
i příležitostných, jako k výročí hasičů 
v Záboří nebo v Milenovicích. Malíři 
vystavují svá díla obvykle na stojanech 
v podkroví. Připomeňme například rodáka 
Josefa Milotu, krajana Milana Peterku nebo 
autory z volného sdružení umělců jižních 
Čech. S velkým zájmem se setkala i výstava 
„Jízdní kola včera, dnes a zítra. “
Sám jsem se zúčastnil několika vernisáží 
a byl jsem překvapen, kolik lidí se sešlo. Při 
pěkném počasí zaplnili celý dvorek. 

Samozřejmě jsou to lidé z okruhu pří-
buzných nebo známých, místní výtvarníci, 
ale také zájemci o umění, zvědaví, čím je 
autoři překvapí. Každou výstavu inzerujeme 
v Protivínských listech, avšak na návštěv-
nost má nemalý vliv i ústní propagace. Co 
si lidé navzájem řeknou a doporučí. 
V Protivíně jsou ještě další dvě zařízení, 

která také lákají návštěvníky. Památník Města Protivína a krokodýlí 
zoo. Jsou pro vás konkurencí nebo spolupracujete?

Každé zařízení má své specifické zaměření. Spíše tedy na ně naše 
návštěvníky upozorňujeme. Zvlášť čile spolupracujeme s vedoucí památ-
níku paní Piklovou, které vděčíme za inspirativní náměty. 
A jak si informačního centra považuje radnice? Jste přece jejím zaří-
zením. 

Nejenom máme, ale cítíme plnou podporu. Pan starosta Hlaváč má 
velký zájem o rozvoj turistického ruchu a je znát, že Protivín se dostává 
do povědomí nejširší veřejnosti. 
Protivín byl už za první republiky vyhledávaným letoviskem. 

Z vyprávění našich babiček víme, že sem jezdili na letní byt hlavně 
Pražáci, kteří Protivín považovali za jakési klimatické lázně. Chodili se 
koupat nad stavidlo k velkému jezu a slunili se na dřevěných palandách. 
Bylo tam volejbalové hřiště a snad i nějaký stánek s občerstvením. 

Dvě léta po sobě bydlel v zámku s manželkou a neteří spisovatel 
Eduard Bass. Dopisoval tady svůj nejslavnější román „Cirkus Humberto“, 
asi známější z televizního seriálu. 

Máme tedy hostům co ukazovat a o čem vyprávět. Rády bychom, 
aby se i letošní rok stal pro ně lákavou příležitostí nás navštívit. Kalen-
dář akcí máme samozřejmě připravený už dávno. Opět proběhne řada 
výstav, z nichž jistě zaujmou obrazy známé herečky a spisovatelky Ivy 
Hüttnerové.  Jan Chmelík

INFORMAČNÍ CENTRUM PŘISPÍVÁ K DOBRÉMU JMÉNU PROTIVÍNA
Většinou to znáte, pokud se podíváte dál než „za humna“. Přijedete-li do cizího města nebo rozhodnete-li se k návštěvě hradu či zámku, začnete 
se nejprve shánět po materiálu, který vás s daným místem seznámí. Přednost dáte takovému, který je doplněn fotografiemi a podrobnou 
mapou. Každý cestovatel se chce co nejlépe seznámit s lokalitou, kterou se odhodlal navštívit a která mu byla dosud cizí, ne-li vůbec neznámá. 
Nejinak tomu bývá i s hosty, kteří zavítají do našeho města. Pokud vystoupí na náměstí nebo v jeho blízkosti, nemusejí se trmácet daleko, 
protože spatří barokní kostel svaté Alžběty Portugalské, jehož nedílnou součástí je kaplanka. A v této budově, rovněž památkově chráněné, se 
nalézá informační centrum (tzv. „íčko“) a v něm dvě dámy, které na sklonku minulého roku získaly prestižní uznání agentury Czech Tourism. 
Služby, které zde poskytují Marie Laňová a Hana Rybáková, byly v celkovém hodnocení Jihočeského kraje označeny za nejlepší. 
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POZVÁNKY NA VÝSTAVY 
Do konce ledna můžete navštívit 

v Infocentru a galerii Kaplanka výstavu 
fotografií Houby, jejichž autorem je 
pan Václav Burle. 

„Středy Evropy a cesty k nim“ 
– Petr Sládek, autor seriálu „Kraj dvojí 
oblohy“ publikovaného v Protivínských 
listech, vystavuje do konce ledna 
v Infocentru své fotografie a postřehy 
z putování po středech Evropy v České 
republice. Věděli jste, že jeden ze středů 
Evropy je zřejmě též na „našem“ popu-
lárním Kamýku?

Na únor pro vás připravujeme 
výstavu k výročí otevření protivínské 
sokolovny a výstavu fotografií Toma 
Rychlého. 

V novém roce 2013 se velmi těší-
me na vaše návštěvy a přejeme vám 
po celý rok hodně radosti ze života!

Infocentrum Protivín

Také v tomto adventu se onkologicky 
nemocné děti dočkaly mikulášské a před-
vánoční nadílky, kterou pro ně pravidelně 
připravuje neúnavná a laskavá duše paní 
Květa Vejvalková z Protivína. Její dárky 
a milé pozornosti již sedmý rok pomáhají 
dětským pacientům nejen překonávat strach 
z vyšetřování a dodávat odvahu k dalším 
léčebným procedurám, ale také vzbuzují 
radost, potěší a posilují vůli k uzdravení. 
Do míst, kde před časem pobývala se svou 
vnučkou – Fakultní nemocnice a Kliniky 
dětské hematologie a onkologie v pražském 
Motole i onkologické ambulance Na 
Homolce, je přivezla v doprovodu pro-
tivínských učitelek paní Lucie Markové 
a Moniky Smejkalové, společně s paní 
Ivanou Vazačovou z Písku a panem Petrem 
Chudomelem z Protivína. 

Bohužel, tato návštěva se musela 
vyrovnávat s velmi smutnou událostí, kte-
rá se i přes modernější lékařské postupy 
stává. Před příjezdem zemřela na oddělení 
nejmenších dětí asi půlroční holčička 
a v truchlivé atmosféře se hořkým emocím 
nikdo nevyhnul. Na oddělení větších dětí již 
bylo veseleji. Holky a kluci vděčně, někteří 
s ostychem, přijali dárečky a ti odvážnější 

se postupně rozpovídali o tom, co dělají ve 
volném čase mezi léčením, paním učitelkám 
prozradili, jak se v nemocnici učí a že jsou 
také známkovaní. Dětské pacienty návště-
va a hlavně dárky moc potěšily a dovolily 
na nějaký čas zapomenout na svá trápení 
a bolesti. 

Paní Vejvalková by chtěla touto cestou 
velice poděkovat svému doprovodu za 
dětskými pacienty, řidiči panu Petru Chu-
domelovi, který každoročně tento výlet 
podniká a celou cestu i sám sponzoruje, paní 
Ivaně Vazačové, zástupkyni sponzorů Písek 
a okolí, nejen za každoroční doprovod, ale 
i za oslovování a získávání nových sponzo-
rů, a hlavně ZŠ Protivín, především jejím 
učitelkám paním Lucii Markové a Monice 
Smejkalové. Spolupráce se školou v Proti-
víně si paní Květa velmi váží, pravidelně 
odtud získává nejen krásné obrázky a přá-
níčka od žáků pro nemocné děti, ale také 
zástupce ke svému doprovodu za nimi. 

Největší dík patří zvlášť všem sponzo-
rům a hodným lidem za pomoc a příspěvky 
na sbírku pro dětské pacienty, jsou to: Ing. 
Václav Hoch a Vladimír Jekl – MO Pro-
tivín, Jaroslav Müller – Proton Protivín, 
MUDr. Václav Pelíšek – Vodňany, Michal 
Voldřich – Platan Protivín, Ing. Jarmil 
Červený Č. Budějovice, Klub žen Protivín, 
Pavel Veselý – Pneu-servis Protivín, Jaroslav 
Řehoř – Stavebniny Protivín, Zdeněk Zunt 
– Progress – Sportswear, s. r. o. Písek, Eva 
Novotná – JE Temelín, J. Kropáček – ALEA 
Písek, Daniela Kolářová, Ivana Rychtářová 
– řeznictví, Petr Chudomel s rodinou, rodina 
Lednická Myšenec, Ivana Vazačová Písek, 
Jana Horažďovská, Jiří Plíva, Věra Bouško-
vá, M. a V. Měkutovi Vodňany, Josef Staněk 
– Písek, Věrka Marková Karlovy Vary, paní 
Frnochová, Lucie Suchá – Příbram, Renata 
Vohradská – Příbram, Michal Lackovič 
– Písek, Michal Gajdůšek Písek, Vlastimil 
Kozelka Písek, Václav Vazač Písek, Mar-
tina Lackovičová Žďár, Josef Šálek Žďár, 
David Payer Písek, Veronika Vejvalková, 
Matěj Vlček, Míša Hlušková Chvaletice, 
ZŠ Protivín, a ti, kteří ze skromnosti nechtějí 
uvést své jméno. 

Ještě jednou děkuje i starostovi Proti-
vína Jaromíru Hlaváčovi, že svým jménem 
sbírku pro nemocné děti zaštiťuje, a také 
paní Janě Horažďovské za zprostředkování 
informací veřejnosti.

                     
 

                                                          28. maškarní průvod ve Skalách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Srdečně zvou pořadatelé OS Budičovice-Skály a Obec Skály 
www.skaly-budicovice.cz       Facebook: Masopust Skály-Budičovice        www.skaly.net 

  
Na vědomost se dává, že v pohádkovém království za devatero řekami a devatero horami ve 

SSKALÁCH UU PROTIVÍNA se koná 

MMASOPUSTNÍ VESELICE 
Vepřové hody 

22. ÚNORA 2013  
PROGRAM- Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

10:00 VEPŘOVÉ HODY                                               15:30 MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI 
          - čerstvé zabijačkové pochoutky místní výroby       - s programem a hudbou p. Bicana     
          - výdej ve Skalské hospůdce                                   20:00 MAŠKARNÍ BÁL                     
          - k poslechu hraje dechová hudba                            - kapela „Allegro band“  
11:30  POLEDNÍ ZVONĚNÍ                                          - vyhodnocení nejlepších masek 
          - předání práva starostky obce                                 - zábavná tombola, plnohodnotné ceny
12:00  MAŠKARNÍ PRŮVOD                                            Vstupné: 100,-    masky: 50,- 
          - tradiční obchůzka s „Prácheňskou kapelou“ 

NADÍLKY ONKOLOGICKY NEMOCNÝM DĚTEM
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 23. 12. 2012 
 syn Denis Kuča
 Lucii Vicanové z Protivína

❀ 30. 12. 2012 
 syn Michal 
 Erice Jarošové z Protivína

❀ 3. 1. 2013 
 dcera Adéla
 Kateřině Adamcové 
 z Protivína

❀ 5.1. 2013 
 syn Lukáš Přibil 
 Anně Mládkové 
 z Protivína

ZEMŘELI
✝ 19. 12. 2012 
 Jindřich Bílý, 77 let
 Bor u Protivína

✝ 28. 12. 2012 
 Zdeněk Zavadzán, 48 let
 Protivín

✝ 3. 1. 2013 
 Božena Kučerová, 77 let
 Protivín

✝ 7. 1. 2013 
 Jan Hvězda, 83 let
 Krč

VALNÁ HROMADA 
Honebního společenstva 

Protivín

se koná v sobotu 2. února 2013 
v 16 hodin v restauraci R–erko 

(salónek v 1. poschodí)

Vlastníci honebních pozemků, 
které jsou začleněny do Honeb-
ního společenstva Protivín, si při-
nesou doklad o druhu pozemků 
a jejich výměře. 

Program: 
• volba nového výboru 

honebního společenství
• projednání nových stanov 

honebního společenství
• projednání nové nájemní 

smlouvy na honitbu
 

Výbor 
Honebního společenstva Protivín

VÁNOČNÍ POSEZENÍ 
OSAMĚLÝCH SENIORŮ
Ve čtvrtek 6. prosince 2012 se v odpo-
ledních hodinách v klubovně Domu 
zvláštního určení na Masarykově 
náměstí v Protivíně sešli k vánočnímu 
posezení osamělí senioři. Program 
s pásmem vánočních koled a říkadel 
připravily s dětmi z 1. Mateřské školy 
Protivín paní učitelky Sajtlová a Cimbu-
rová. Pěvecký sbor protivínské základní 
školy pod vedením učitelky Lenky Přást-
kové zazpíval a poté děvčata seniorům 
předala malý dárek – vánoční cukroví 
vlastní výroby. Příjemné prožití Vánoc 
a mnoho zdraví a pohody v novém 
roce popřál i starosta města Jaromír 
Hlaváč.

VZPOMÍNKA

Dne 14. ledna to bude 5 let,
co nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček 
pan František Beránek, 
malíř a natěrač. 

Stále vzpomíná manželka Milena, 
dcera Lenka s rodinou a syn 

František s rodinou. 
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ZPRÁVIČKY Z DRUHÉ
MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
✔ Od 10. ledna 2013 pravidelně každý 

čtvrtek se od 15 do 16 hodin v naší 
mateřské škole opět koná Baby stu-
dio. Zveme tímto maminky s dětmi 
na pravidelné setkávání do prostředí 
naší MŠ. 

✔ Jako každoročně probíhá i v letošním školním roce plavecký kurz pro před-
školáky zajištěný ve spolupráci se ZŠ. Celkem 5 dvouhodin se uskuteční vždy 
v pátek v těchto termínech: 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2. a 8. 2. 2013. 

✔ Fotografie, aktuality a program plánovaných akcí naší školičky naleznete na 
webových stránkách www.ms2protivin.estranky.cz. 

Sbor dobrovolných hasičů Krč

pořádá 

II. Hasičský bál
v sobotu 23. února od 20 hodin v hostinci Žďár. 

K tanci a poslechu hraje CORSO.

Bohatá tombola! Půlnoční překvapení!
Vstupné 100 Kč

V polovině prosince se písecké divadlo 
Pod čarou naplnilo více jak sto návštěvníky. 
Jako každý rok byl skautský ples tématic-
ky laděn. Patnáctého večer se na menším 
tanečním parketě sešli zástupci všech 
povolání. Heslo celého večera znělo: „Ten 
umí to a ten zas tohle a všichni dohromady 
zapaříme moc!“. 

Jako pomocníci organizátorů se někteří 
z nás dostali do středu všech příprav. 
Připravit takový ples není žádná legrace. 
V dopoledních hodinách byl sál vyhrazen 
pro písecké skauty, jejich rodiče a kamará-
dy. Konala se vánoční besídka. Okolo šesté 
se začal sál připravovat na večerní zábavu. 
Každý z boxů představoval nějaké řemes-
lo, nad hlavami tancujících se pohupovaliy 
šroubováky, kleště nebo olejem nasáklé 
rukavice. Protivínští zaujali své obvyklé 
místo a svou kóji přeměnili na Nemocnici 
na kraji parketu. U nás v ordinaci (labora-
toři) nechyběly mikroskopy, kahan, kádin-
ky, injekce, obvazy, ani doktoři a krásné 
sestřičky a laborantky! Celým večerem nás 
provázel kolega z branže – psycholog. Už 
si přesně nevzpomínám, na co nás vlastně 
léčil, ale zábava nevázla. Za hudební-
mi nástroji se jako minulý rok objevila 

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP 
NA VYSOKÝ KAMÝK

Poslední den v roce svítilo sluníčko 
a počasí spíš vypadalo jako na jaře, 
ale nahoře na Kamýku bylo mrazivo. 
Nádherné počasí vylákalo mnoho lidí, 
kteří přišli pěšky, na kole nebo dokonce 
i s kočárky. Odměnou jim byl krásný 
výhled z rozhledny. Pod rozhlednou si 
mohli všichni opéci buřty a občerstvit se 
svařáčkem či kávou. Kdo přišel, určitě 
nelitoval a odcházel s pocitem pěkně 
prožitého dne.  Dana Neškodná

písecká skupina Beele Beat z Deellee. 
Jako na správném plese nechyběla velmi 
bohatá soutěž o ceny. Kdo nepřekypuje 
tanečním nadáním, mohl se zúčastnit 
některých z her. Každá byla samozřejmě 
orientovaná k nějakému z povolání. Skláři 
nafukovali balónek, pekaři pletli housku, 
doktoři skládali lidské orgány a zemědělci 
dojili krávu. U poslední hry bych se zasta-
vila více. Hru o dojení krav jsme poprvé 
uskutečnili na letním táboře, kde si děti 
musely podmanit divoký skot. My měli 

krávu improvizovaně vyrobenou ze dřeva, 
ale Písečtí to vylepšili. Gumovou rukavici, 
jako vemeno, přivázali okolo pasu jednoho 
z odvážné dvojice. 

Jak jinak jsme v této hře zabodovali 
a tekutý chléb a diplom za první místo 
putoval k nám. Zábava jela na plné otáčky až 
do druhé hodiny ranní. Doufám, že jsem vás 
tímto krátkým příběhem nalákala a příští rok 
třeba pojedete s námi!

za Skautské středisko Blanice Protivín 
Inuška

Soutěž, kdo nejrychleji správně posklá-
dá orgány do figuríny. Na fotce protivín-
ské skautky Inka a Maruška. 

Foto Kandi

> > > > > > >

SKAUTI NA PLESE V PÍSKU
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KRAJ DVOJÍ OBLOHY – 11. díl
ZTRACENÉ TŮNĚ

Z olověného nebe se snáší lednová záclona ticha. Je pře-
nádherné pozorovat dolů se snášející vločky sněhu. Vítr je žene 
do všech stran. Tisíce vloček a každá je kupodivu jiná. 

Stál jsem na hraně nad krajinou, kde v létě voní rudé 
smolničky a kvítky Panny Marie. Nyní jsem od lesů Rabi-
ně pozoroval zasněžená pole a louky dole okolo řeky. 
Na šňůrku rybníků, které jsem prošel za celý rok od 
východních lesů, jsem musel, bohužel jen ve vzpomínce, 
navléci i bývalé tůně při řece Blanici. Pamětníci si na ně 
jistě vzpomenou, stejně jako na starou řeku, která se pod 
lesem kroutila jako veliký had. Ostrůvky, bažinaté zátoky, 
rákosím porostlé svahy a divočina vrb. Tady jsme prožili 
krásná, rozpustilá, klukovská léta. Ale mění se lidé a s nimi 
i svět. Bohužel! A tak jsem se díval do divoce letícího sně-
hu nad známou krajinou. Bylo jako tehdy okolo Tří králů. 
Jen pohled na svět se poněkud změnil. Dávno již zmizela 
panorama starých pivovarských komínů, po kolejích neduní 
parní lokomotivy zdobené novoročním chvojím a okolo řeky 
již nesmáčejí ve vodách své větve staré vrbiny. A tůně? Ty 
zlikvidoval neúprosně, zbytečně sám člověk. Zůstala jen 
vzpomínka. 

Sobotní odpoledne vždy patřilo hokejovým kláním na 
ledě těchto tůní. Vlčák Dan táhl naložené sáně s bruslemi, 
svazkem hokejek na naši tůň „U třech dubů“. Dodnes tam 
opravdu tyto stromy stojí i snad trochu mojí zásluhou jako 
ti Tři králové stranou od řeky. Dlouhá, bílá stopa se táhla 
za námi k městu sněhovou plání. Koho by dnes asi napadlo 
jít bruslit takovou dálku. Však hoši z nádraží měli svůj ryb-
ník, Hořejšáci vodní plochu v pivovaře, kluci z města řeku 
a Eliášek. My kluci z dolní Rafandy měli své tůně v lukách 
pod Rabiní. Nechal se zde rozdělat z vrbového dříví oheň, 
uvařit čaj a osušit promočené rukavice. Když se pak pod-
večerní rudé slunko soukalo za pivovar a na samotách pod 
lesem v oknech zasvítilo světlo, vraceli jsme se unaveni 
domů. Čekal nás horký čaj ze šípků, které jsme si sbírali 
okolo trati železnice stejně jako hložinky a bezinky. 

Teď však byl leden, mrazivý měsíc. Čas tajemných 
světélek nad studeným sněhem, které zde lidé mnohdy 
vídávají. Tůně měly samosebou i svá jména. Známá byla 
dlouhá „Řežábkova tůň“ na pravé straně řeky. Dodnes se 
tam v době mrazu vznáší jemná mlha. Byla zde tůň „Pytlač-

ka“, vonící celé léto orobincem a vodní travou. Bezedná 
tůň uprostřed luk. Její bezednost však lidé dokázali zničit. 
„Leknínová tůňka“, kde kvetlo v podobě těchto květů snad 
samo léto a také vysýchající tůň „Hvězda“, plná vodních 
šneků a vodochodek. Nám však blízká byla tůň „U třech 
dubů“. S kamarádem Pepou jsme sem chodívali i vyseká-
vat při kraji otvory do ledu. Měli jsme zde osazené línky 
a okouny z podzimního výlovu hořejších rybníků. Zmoženi 
prací se sekerou, která se zakusovala do tvrdého ledu, jsme 
pak leželi v suchém rákosí a hleděli vzhůru na plující nebe. 
Již tehdy jsme pochopili, že řeka a tůně nejsou jen pouhá 
voda, ale je to součást všeho živého i neživého okolo nás. 
Velice nerozumné bylo tyto vodní zdroje zavézt odpadem 
a zeminou. Zmizela romantika krajiny, řeka již není ta stará 
dáma plující opatrně pod sukněmi vrbin a nebeské hvězdy 
se neodrážejí ve vodě lučních ok nebo v jejich modravém 
ledu. Dnes padají sněhové vločky do země bez života. Sná-
šejí se na mrtvou zem plnou chemikálií a věcí, které dál ničí 
přírodu a vlastně i nás. Je to kraj dávno ztracených tůní! 
Na starých mapách najdeš a čteš podivné názvy této země. 
Jména jako v Obnoží, v Mokřinách, Lopatách nebo v Olšině 
či Dlouhé vodě jsou jen památkou na zmizelý svět…

Nyní se tříkrálový sníh rozpadal tak hustě, že zcela zmi-
zela země vzpomínek. Země našeho rychlošípáckého mládí. 
Tady jsme plnili foglarovské bobříky a pozorovali modravé 
vážky v zátokách podemletých břehů. Někdy vezmu kytaru 
a hraji u kraje lesů nad řekou písničku plnou dávna. …mé 
mládí, byla pod Rabiní luka… slova písně letí tam, kde 
dříve rostly křehké žluté kosatce a vlnila se tráva jako moře. 
Sníh, nyní hnán větrem, sekal do tváře. Pozor! Ve sněhové 
pláni se uprostřed luk a polí objevilo malé sinalé světélko. 
Co to jen mohlo být? Cupitalo křivolatě v polích sem a tam. 
Kdo může teď chodit v této sněhové sibérii? Znovu bludička 
světla slabě zablikala. Malý osamělý plamínek v lednovém 
podvečeru. Byla cítit posvátnost chvíle, harmonie přírody 
a její klid. Světélko mně najednou připomnělo dávno již 
zemřelého kamaráda Pepu. Snad se jeho duše vrací do 
míst, co měl tak rád stejně jako já. Jsou věci mezi nebem 
a zemí. Věci plné tajemství. Oči slzely od ostrého větru… 
Tříkrálový měsíc je čas dlouhých soumraků a tajemných 
sněhových světélek, když vítr zpívá zimní píseň úplňku. 

 – Sládek Petr –
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Podzim se chýlil ke konci a pomalu se 
hlásila se svou vládou Paní Zima. To se 
opravdu už nedá na kole jezdit, tak vytáh-
neme botky – samochodky a nosí nás jen 
vlastní nohy. Tak jsme vyrazily i na první 
adventní neděli. Autobus nás dovezl do 
Vodňan, kde měla být původně jen kávička 
a pěšky domů. Ale to by bylo, abychom 
si nezašly za kulturou. Zjistily jsme, že 
v městské galerii se koná vernisáž k výsta-
vě vodňanských výtvarníků, tak jsme se šly 
podívat. Prohlédly jsme si výstavu, která 
byla docela zajímavá, a hurá na kávičku. 
Musely jsme se nějak posílit na cestu domů 
kolem řeky. Sice to byla po pernách cesta 
krkolomná, ale musíme přece stihnout 
rozsvícení vánočního stromečku. Na tuto 
akci jsme se těšily celý rok a jako vždy 
nezklamala. Vánoční stromeček je letos 
ještě hezčí než loni a my si myslíme, že 
právem jsou na něj pyšní všichni Protivíňá-
ci. Škoda jen, že není sníh, neboť v bílém 
okolí by jeho krása ještě víc vynikla. 

Následující sobotu jsme jely, opět 
jako minulý rok, na vánoční koncert do 
zámku ve Stráži nad Nežárkou. Majitel 
zámku pan Doubrava nám poslal nabídku 
s programem. Protože loňský koncert byl 
velice pěkný, ani trochu jsme nezaváhaly. 
Pravda, Stráž je od Protivína trochu vzdá-
lená, ale krásný kulturní zážitek překoná 
všechny vzdálenosti. A potom, do dvou 
aut jsme se vešly všechny i Pavla z Hlu-
boké, která s námi jezdí i na kole. V pěk-
ném útulném zámeckém sále předvedli 
své pěvecké umění absolventi brněnské 
Janáčkovy akademie muzických umění. 
Prostřednictvím hlasů tří mladých lidí, 
jedné dívky a dvou mládenců, zazněly 
operní i operetní árie světově známých 
skladatelů. Na klavír je doprovázel jejich 
profesor z akademie. Ten také každou 
árii uvedl a přiblížil o čem se v ní zpívá. 
To bylo úžasné, protože umělci zpívali 
v původní řeči skladeb. V závěru při-
pomněli koledami nadcházející vánoční 
čas, v jehož duchu se celý koncert nesl. 
Všichni přítomní byli na sebe milí, usmě-
vaví včetně pořádajících. O přestávce se 
podávala káva nebo čaj a domácí krem-
role, prostě všechno bylo takové komorní 
a příjemné. Krásný zážitek i proto, že 
jsme se sešly všechny s Pavlou a odrea-
govaly se od předvánočního shonu. 

Blížily se Vánoce a to je pro ženy 
vždycky plno práce a shánění. Ani my 
nejsme výjimky a o to víc se těšíme, že se 
o Štědrém večeru sejdeme na naší „půl-
noční“ u Jany na Babce. V deset večer 
vyrážíme z Protivína a příjemnou pro-
cházkou dojdeme k Janě. Tam posedíme, 
podebatíme a jdeme zase domů. Člověk 
se pak necítí tak přecpaný vánočními 
dobrotami. 

Ve čtvrtek 27. prosince jsme se vypra-
vily vlakem do Vimperka. Jely jsme se 
podívat do sklářské hutě na výrobu skleně-

ných předmětů. Majitel, pan Jiří Kozel, nás 
přivítal a velice zajímavě nás zasvětil do 
výroby skla. Litoval jen, že se u nás téměř 
všechny sklárny zrušily. On, když se chtěl 
věnovat řemeslu, kterému se vyučil, musel 
odejít pracovat na řadu let do Norska. Ve 
Vimperku si koupil prázdný objekt a poří-
dil si vlastní huť. Za pomoci manželky, 
která mu držela formy, nám ukázal, jak 
se fouká sklo. Bylo to velmi zajímavé. 
Po obědě jsme se prošly po městě. Zdáli 
jsme zaslechly houkání vlaku, což bylo 
znamení, že je čas jít na nádraží. Motorá-
ček nás odvezl do Strakonic a rychlík do 
Protivína. Zajímavé zpestření povánočního 
volného dne. 

V sobotu nás čekal každoroční výstup 
na Kamýk. V půl desáté jsme vyrazily 
z Protivína. Téměř za dvě hodiny jsme 
byly na vrcholu. Chvíli po nás přišla 
parta nádražáků z Protivína. Rozdělali 
jsme oheň a opékali buřtíky. To už se 
k rozhledně přiblížila parta lidí z Nezna-
šova a Všemyslic. Mezi nimi byla i paní, 
která rozhlednu otevřela a my jsme mohly 
vystoupat nahoru. Naskytl se nám krásný 

výhled na panorama Šumavy a vůbec 
na všechny strany, protože bylo ideální 
počasí. Tentokrát bylo na vrcholu docela 
hodně lidí. Zdálo se nám, že přišlo málo 
kluků z Cyklozastávky, což nás překvapilo. 
S námi šla i Jiřka Müllerů, se kterou na 
Silvestra jely některé z nás autem do Písku, 
aby se zúčastnily výstupu na Mehelník. 
Na tento vrchol jdou společně s píseckými 
turisty. Bylo pěkné počasí a tak vylákalo 
do přírody spoustu lidí z Písku a okolí. 
Našim účastnicím tento výstup zpříjemnil 
silvestrovský den. 

Tak jsme po těch vrcholech Píseckých 
hor dostoupaly až do nového roku. Přivíta-
ly jsme ho společně na náměstí v Protivíně. 
Při dobrém svařáku jsme poslouchaly 
písničky skupiny Queen Revival Princess 
z Krnova. Náměstí se postupně zaplnilo 
a úderem šesté večerní, po krátkém projevu 
starosty města, zhasla všechna světla a za 
zvuků krásné hudby se spustil nádherný 
ohňostroj. Musím konstatovat, že letos 
byl za těch deset let nejkrásnější. Dík patří 
jak sponzorům, tak organizátorům. Už se 
těšíme na ten příští! Cyra

STAROČESKÁ 
RŮŽIČKOVÁ KOLEDA

Společnost pro rozvoj Protivína vás 
dne 9. února 2013 zve na ukázku sta-
ročeské růžičkové koledy, kterou pořádá 
ve spolupráci s koledníky z obce Nesměň. 
Akce začíná od 9 hodin v prostoru náměstí 
ukázkou našívání kostýmů a následovat 
bude průvod od sv. Anny na náměstí s ukáz-
kami tradiční koledy. Všichni jsou zváni 
do průvodu masek. Ohledně podrobností 
sledujte zvláštní plakáty. 

Společnost pro rozvoj Protivína, o. s.

VÝSTAVA HISTORIE 
PROTIVÍNSKÉHO SOKOLA 

Společnost pro rozvoj Protivína 
vás zve na výstavu nazvanou Historie 
protivínského sokola. Výstava předvede 
dochované předměty, fotografie a listiny 
s vazbou na organizaci Sokol a protivínskou 
sokolovnu. Výstava bude dostupná zdarma 
v průběhu února 2013 v kaplance. Ohledně 
podrobností o zahájení výstavy sledujte 
zvláštní plakáty na naší vývěsce na náměstí 
v Protivíně u R–erka. 

Společnost pro rozvoj Protivína, o. s. 

NASTAL ČAS ADVENTNÍ… 
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KRAJSKÝ PŘEBOR 8. – 11. kolo

Slavoj Protivín A : Blatná B  10:8
 (Dubský 4, Färber 3, Šimoník 2, 
 debl)
Slavoj Protivín A : Týn nad Vltavou B
  10:2
 (Dubský 3, Färber 3, Mareš 1, 
 Vařečka P. 1, debly)
VS Tábor A : Slavoj Protivín A 4 :10
 (Dubský 3, Färber 3, Šimoník 2, 
 Mareš 1, debl)
DDM Soběslav B : Slavoj Protivín A 

6 :10
 (Färber 4, Dubský 3, Šimoník 1,  
 Mareš 1, debl)

Po polovině soutěže Slavoj Protivín A 
skončil na 3. místě a nebýt někte-
rých zbytečných výpadků, mohlo být 
umístění ještě lepší. V tabulce úspěš-
nosti jsou na sedmém místě Lubomír 
Dubský (úspěšnost 75%), následo-
vaný Františkem Färberem na místě 
osmém (73,53%), Pavel Šimoník je 
dvacátý šestý a Zdeněk Mareš dvacá-
tý osmý. 

KRAJSKÁ SOUTĚŽ 8. – 11. kolo

Slavoj Protivín B : Sokol Milevsko A 
3:10

 (Färber 3)
Slavoj Protivín B : Sokol Mirotice A 

10:4
 (Färber 3, Brabec 2, 
 Vařečka P. 2, Weber 1, )
Třebohostice : Slavoj Protivín B 

10:7
 (Färber 2, Brabec 2, Weber 1, 
 Topinka 1, debl)
Osek : Slavoj Protivín B  10:6
 (Färber 3, Brabec 1, Topinka 1, 
 debl)
Béčko Slavoje po polovině soutěže 
obsadilo 10. místo. V úspěšnosti si nej-
lépe vede František Färber na pátém 
místě (80,95%), Pavel Vařečka je dva-
cátý pátý (52,63%), Ondřej Brabec 
dvacátý sedmý (46,15%) 

Slavoj Protivín C : Sokol Mirotice A 
7:10

 (Macháček 2, Tománek 2, 
 Marková 1, Lednický 1, debl) 

Slavoj Protivín C : Sokol Milevsko A  
2 :10

 (Marková 1, debl)
Osek : Slavoj Protivín C 10:2
 (Macháček 1, Marková 1)
Třebohostice : Slavoj Protivín C 10:3
 (Marková 1, Tománek 1, debl)
Jediné vítězství Céčka v soutěži nestačí 
na lepší než 20. místo. Největší úspěš-
nost má Ivana Marková (33,33%) na 
třicátém čtvrtém místě, Jan Tománek je 
třicátý devátý (31,43%), Jiří Macháček 
(23,33%) je na místě čtyřicátém pátém. 

OKRESNÍ PŘEBOR 8. – 9. kolo 

Slavoj Protivín D : Sokol Písek B
11:7

 (Vařečka K. 4, Soumar 3, 
 Zeman 2, debly) 
Sokol Mirovice : Slavoj Protivín D 
  10:8
 (Vařečka K. 3, Marková 2, 
 Tománek 2, debl)
V neúplné tabulce je Slavoj Protivín 
D po polovině soutěže na 6. místě. 

Karel Vařečka

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS

Po několika zmařených utkáních na 
trávníku jsme se přeorientovali na palubov-
ky haly a tréninkem se začali připravovat na 
zimní fotbálky a turnaje. První příležitostí 
byla spoluúčast některých našich hráček 
při zápasech policejních týmů v protivín-
ské hale, kde holky doplnily sborové týmy 
policie Protivín, Vodňan a Zvíkovského 
Podhradí. I přes vážnost hry a značné 
převahy mužů nedošlo k žádnému zranění 
a naopak hra a pojetí spoluhry holek bylo 
překvapením a příjemným zpestřením 
všech utkáních. 

Chuť do hry vydržela a 9. prosince na 
turnaji ženské kopané v rámci jihočeské 
ligy futsalu v Prachaticích vybojovaly 
holky druhé místo, když k první příčce 
scházel pouhý jeden gól. 

Po soubojích s Lažištěm 3:2; Čechti-
cemi 5:2; Krasejovicemi 8:1 a zápas se 
Sezimovo Ústím se ani po slibném prů-
běhu 2:0 nepodařilo vývoj utkání udržet 
a nakonec zápas skončil 2:3 pro soupeřky 
od Tábora. 

Další část turnaje nás čekala 20. ledna 
2013, po uzávěrce novin, opět v pracha-
tické hale. Poslední turnaj bude sehrán 
v únoru a to bude již o postup na Mistrov-
ství České republiky. 

Věříme, že pilnou přípravou bychom 
se mohli pokusit zopakovat předloňský 
postupový úspěch. 

Zároveň oddíl JAFA při TJ Platan 
Protivín přeje v novém roce všem mnoho 
štěstí a to nejen ve sportu, hodně zdraví 
a lásky.  RK

SLAVOJE 
PROTIVÍN

JAFĚ PRKNA SVĚDČÍJAFĚ PRKNA SVĚDČÍ

Na snímku posily týmu PČR Protivín Denisa Pečená z JAFY a policista Zemánek.
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Na první společný výlet jedeme v neděli na konci dubna. Kolem 
Blanice k soutoku s Otavou pod Putimí. V pěkném odpoledni tu máčí udici 
jediný rybář – Míra Štěpka. Čertovou stezkou sjíždíme do Písku na prohlídku 
Městského muzea. Domů se vracíme přes Semice, Nový Dvůr, Tálín a Žďár. 
Celkem 44 kilometrů. 

Hned následující sobotu nás osm vyráží do Chelčic na „Slavnosti 
květu“. Při registraci vypadá akce značně hekticky, s kolem se nedá skoro 
projet, všude mnoho lidí, mačkanice, tlačenice – nic pro nás. Po rozjetí 
na trasu a s přibývajícími km se situace zlepšila. Ochutnávky ve statcích 
a palírnách formou prezentace výrobků nemají chybu. Takový kousek od 
Protivína a my o nich skoro nic nevíme. A všude plno květů hlavně třešně, 
ale už i jabloně. Nádhera, nádhera. Zdoláváme 70 kilometrů a všem můžeme 
tuto akci jen doporučit. 

Nejezdíme také jen na kolech. Ve svátek 8. 5. doprovázíme zábořské 
hasiče na jejich, v tuto roční dobu, pravidelný výstup na Kamýk. Letos je 
tu krátce nově otevřená rozhledna. Je krásný jarní den a ze shromaždiště 
u Nové Vsi se nás na výstup vydává šedesát osm pochodníků. Ten pohled 
z rozhledny se snad neokouká: „Tam je Zabo, tady kus Protivína, Krč, Vodňa-
ny, samozřejmě Obluda (JETE), Týn, Bechyně, Albrechtice a další vesnice 
a vesničky“. Nádhera a zase jen nádhera. Moc hezký výlet. 

V sobotu 9. 6. vede výlet Vašek Mazín. Osm cyklistů vyráží smě-
rem Rachačky – tajný cíl výletu. Před 
Rachačkami stačíme navštívit v Chlumci 
vnoučátko Čadkovic. Po prohlídce 
kostelíka Rachačky míříme přes Býšov 
k informačnímu centru JETE na Hrádku. 
Probíhá zde akce „Bicyklem za jádrem“. 
Cestou domů se stavíme v Sedlici 
pozdravit kamaráda Honzu Jaroše 
s jeho manželkou Hankou. Pěkných 58 
kilometrů. 

V sobotu 23. 6. nás pouze pět 
jede podpořit akci do Pasek. Místní 
zde již několik let pořádají cyklovýlet 
Píseckými horami. Trasa 50 kilometrů 
byla dosti náročná, ale moc hezky při-
pravená a značená. Rovněž servis po 
dobu jízdy byl příkladný. Klobouk dolů 
před pořadateli, když občerstvení před, 
během a po skončení akce bylo zdarma. 
Proto doporučujeme všem cyklistům na 
tuto akci v příštím roce vyrazit. 

A už je tu srpen s naším „Tříde-
ňákem bez bab“. Tentokrát ve dnech 
9. až 11. srpna. 

První den: Ráno odjíždíme vlakem 
i s „oslíky“ z protivínského nádraží. Přestupujeme v Č. Budějovicích a po 
desáté vystupujeme ve stanici Rybník. Odtud chceme kopírovat tzv. železnou 
oponu do Českých Velenic. První zastávka je v obci Svatý Kámen. Pro-
hlížíme kostel Panny Marie Sněžné. Míra Uhlíř zařizuje v místní hospůdce 
občerstvení. Od pana hospodského (bývalý velitel zdejší pohraniční roty) se 
dozvídáme, že byl velkým kamarádem pana Leona TOMÍČKA a zná velmi 
dobře obě děvčata Leonku a Soňu. Touto cestou je i moc pozdravuje. Poradil 
nám i další cestu a je vidět, že trochu zapomenutý kraj velmi dobře zná. Tak 
šlapeme přes Tichou, do Cetvin, Pohoří na Šumavě, Pohorské Vsi, Černé 
Údolí do Hojné Vody. I s „oslíky“ se vyšplháme na Kraví Horu, kde vylézáme 
na rozhlednu. Je hodně podobná té na Kamýku. Míra Štěpka stačí navštívit 
příbuzné. Scházíme se dole v Hojné Vodě v restauraci s Platánkem. Tady 
už to zná Mazín a tak nás vede k poutnímu kostelu Dobrá Voda. Kostel je 
v rekonstrukci, kterou provádějí církevní dobrovolníci z celé Evropy jen za 
stravu a nocleh. Pro nás už něco jen těžko pochopitelného. Odtud zajíždíme 
ještě na „Šejby“ a kousíček do Rakous. Přes Horní Stropnici se dostáváme do 
cíle dnešní etapy – kempu VEVEŘÍ. Večer sedíme u stánku s občerstvením. 
Zdeňkův vtip o namočení prstu při čtení knihy získává stále více posluchačů. 
Když ho slyšíme asi po sedmé, jdeme raději spát. Spíme pod širákem a kaž-
dý v jiném koutě kempu. Kvůli chrápání nemůžeme spát u sebe. Chudáci 
rekreanti. Míra Uhlíř a Zdeněk Jenší si nechali poradit od domorodce a jdou 
si lehnout na seník. Domorodec jim zapomněl říci, že v noci se tam vrací 
i statný beran s pěti ovečkami. Docela zajímavá noc. 

Druhý den: Zajíždíme na prohlídku Nových Hradů, odkud chceme jet 
do Velenic. Od místních se dozvídáme, že zajímavější je cestování přes 
Rakousko. Na hraničním přechodu za Novými Hrady si dáváme poslední 
pivo v Čechách – našeho Platánka (viz fotografie). Jedem přes vesničky 

Pyhrabrück (Chvíli to tu vypadalo, že na vlastní oči uvidíme vraždu místní 
selky tzv. trojkami jejím manželem – spíš Itálie než Rakousko), Reinpolz 
(krásná hasičská zbrojnice), Hohenberg, Wielands do Gmündu. Město pro-
hlížíme z „oslíků“. Na náměstí ochutnáváme místní pivo, docela ujde. Vašek 
Jaroš nás přes utajenou lávku mimo hraniční přechod převádí do Velenic. 
Zná to tu velmi dobře, učil se tu na učilišti železničářů v době, kdy se na 
rakouské slečny mohli jen dívat přes tu „železnou oponu“. Máme tu i menší 
zdržení s opravou kola. Po opravě se pomalu přesunujeme do Suchdola nad 
Lužnicí. Kolo musíme dát opravit znovu. Čekání na opravu si krátíme pro-
hlídkou města a jeho „občerstvován“. Ze Suchdola nás vedou Milan Brůžek 
a Zdeněk Jenší kolem jezer pískoven a za chvilku jsme v Chlumu u Třeboně. 
Vzhledem k časové tísni musíme trochu improvizovat. Kupodivu se letos ani 
nehádáme a volíme dodržet původní trasu. To znamená objet Třeboň zprava 
a přes hráz Rožmberského rybníka se vrátit ke kempu u Schwarzenberské 
hrobky. Noc vypadá na déšť a tak pro jistotu rezervujeme jednu chatku, 
kam schováváme věci a v noci tam jdou spát starší. Naštěstí déšť spustil 
až ráno kolem sedmé. 

Třetí den: Odjezd zdržujeme, po deváté hustý déšť povolil, prší už 
jen drobně. Tlačí nás čas a tak vyrážíme. Ve Střížově máme po obědě 
sraz s Jardou Procházkou a Petrem Dunovským. Jedeme přes Domanín, 
Libín, Ledenice, Trocnov, Strážkovice a jsme ve Střížově. Jen co stačíme 

postavit „oslíky“, v zatáčce se objevují 
dva cyklisté v nám známých tričkách. 
Jsou to Petr a Jarda. Umoudřuje se 
i počasí, Pepíček nám to nahoře zařídil. 
Společně pokládáme kytičku. Připíjíme 
slivovičkou a vzpomínáme na Pepu. 
Domů do Protivína se vracíme nejkratší 
cestou. Za tři dny jsme ujeli 240 kilome-
trů krásnou jihočeskou krajinou. 

V sobotu 1. 9. nás opět vede 
Mazín. Směr Helfenburk. Přes Poho-
rovice, Kloub, Albrechtice, Drahonice, 
Netonice, Radějovice a Skály. Ze Skal 
lesní cestou až ke zřícenině Helfenbur-
ku. Tady se právě sjíždějí svatebčané, 
čekáme na ženicha a nevěstu. V hájov-
ně pod hradem máme připraveno 
občerstvení (gulášek a pivo). Domů se 
vracíme přes Bavorov, Vodňany, Čavyni 
a Milenovice. Celkem 55 kilonetrů za 
méně příznivého počasí. 

V sobotu 8. 9. již tradiční Cesta 
k Protivínu: Já musel do roboty a tak 
jen postřehy ze Zastávky, kde jsem 
se s naší partou po akci sešel. Bylo 

nádherné počasí (to jsem viděl i v práci), trasa byla náročnější na fyzičku 
a vedla nádhernou přírodou v blízkém okolí Protivína. Údajně padl i rekord 
v počtu účastníků. Opět patří velký dík protivínským turistům za pořádání 
této oblíbené akce. 

 Neděle 16. 9.  Koloběh života s jeho radostmi a hlavně strastmi nejde 
zastavit. Večer se Na Zastávce dozvídáme, že zákeřné nemoci podlehl náš 
člen a kamarád JOŽIN. V pátek 21. 9. jsme ho spolu s ostatními vyprovodili 
na cestu poslední. 

 V neděli 21. 10. v sychravém a deštivém počasí nás sedm vyjíždí původ-
ně na Velký Kamýk u Nepodřic. V Maleticích je nám zima a tak se stáčíme 
k Selibovskému rybníku. Jdeme se podívat na práci rybářů. Teplý grůček 
a pochoutky z ryb nám vracejí náladu. Strávili jsme tu příjemné dopoledne. 
Ujeli jsme jen 15 kilometrů, ale výlov rybníka má také něco do sebe. 

 V sobotu 29. 12. jdeme pěšky na náš Kamýk. Vyrazilo nás celkem 45, 
to počítám i kamarády z Krče. Rozhledna byla otevřená. Byla tu však velká 
tlačenice, dokonce i při opékání vuřtíků. Kromě nás tu byla ještě parta lidí 
z modré armády (protivínští nádražáci) a také pochodníci z Neznašova. 
Celkem tak stovka lidí. Počasí nám přálo i tentokrát a tak bylo z rozhledny na 
co koukat. Domů se vracíme přes Novou Ves. Asi 12 se nás trochu opozdilo. 
V Nové Vsi se zastavujeme na statku paní Kapustové. Spolu s dcerou Hankou 
Kandovou nám snáší občerstvení v podobě výborné slivovice a domácích 
rohlíčků. Popřejeme hodně zdraví a necháme pozdravovat Zdeňka. Na 
Zastávce jsme se všichni sešli. Míra Uhlíř připravil pro každého výborné ryby. 
Do pozdních hodin u Platánka hodnotíme rok 2012. Docela se vyvedl. 
PS: Všem čtenářům Protivínských listů, cyklistům i všem ostatním 
hodně štěstí a zdraví v roce 2013 přeje Cyklozastávka. 

Za Cyklozastávku Vašek Růžička

CYKLOZASTÁVKA V ROCE 2012
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

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

Příležitost je domýšlivá bohyně, která …tajenka 1. a 2. díl.
Vyluštěnou tajenku zašlete do 8. února  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 prosincových novin se stává paní Šedivá z Prahy 5. Blahopřejeme. 

V pátek 28. prosince 2012 uspořádali stolní tenis-
té Slavoje Protivín druhý ročník „Vánočního tur-
naje čtyřher“. Losem určených sedm dvojic hrálo 
systémem každý s každým a za zelenými stoly byly 
vidět zajímavé a vyrovnané zápasy a až poslední 
utkání rozhodlo o pořadí. Došlo k zajímavé situaci, 
kdy tři dvojice obsadily třetí místo.  Karel Vařečka

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS SLAVOJE 
PROTIVÍN

Pořadí: 
1.  Lubomír Dubský – Karel Vařečka
2.  Ivana Marková – Pavel Vařečka
3.  Lenka Vařečková – Václav Topinka 
4.  Lucie Najmanová – František Färber 
5.  Vladimír Weber – Milan Soumar
6.  Ondřej Brabec – Jan Zeman
7.  Miroslava Vařečková – Jan Tománek

PLATBA POPLATKU ZA ODPADY 
Na rozdíl od minulých let bude platba poplatku za odpady pro rok 2013 zahájena 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.  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. 
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Výsledky první poloviny soutěže 
Slavoj Protivín – Sp. Kaplice ‚B‘ 

65:55
Slavoj Protivín – Slavia ZF Č. Budějovice 

71:63
Slavoj Protivín – SK Lišov 

88:60
Matteo ČB – Slavoj Protivín 

71:66
Slavoj Protivín – BK Týn n/Vltavou 

50:53
Tigers Č. B – Slavoj Protivín 

76:48
Slavoj Protivín– BC Větřní 

70:49
Legends ČB – Slavoj Protivín 

78:66

V dresu Slavoje nastoupili a bodově 

Ve středu 19. prosince 2012 ukončili protivínští taekwondisté další úspěšnou 
sezónu, která jim vynesla 2. místo v celorepublikové soutěži oddílů. Stalo se tak 
hlavně díky Adéle Kubičkové s 1. místem a 3. místem Zuzany Doubkové v národní lize 
mládeže. Děti obdržely oddílové ocenění za svou píli a nasazení nejen při závodech, 
ale i při pravidelném náročném tréninku. Též rodiče, kteří se zapojují do pomoci při 
tréninku a závodech dětí, byli oddílem oceněni. 

Velké poděkování patří našim sponzorům AG Blatná, OM Protivín, KLAS – pekár-
na/cukrárna Protivín, stavební práce Zdeněk Král, Město Protivín a všem rodičům za 
pomoc a organizaci s oddílem. 

Rok 2013 bude rokem mnoha soutěží a exhibic. Do těchto akcí se zapojí i více našich 
nováčků. Chlapci a děvčata budou skládat i náročné zkoušky s korejským mistrem Lee 
na vyšší výkonnostní stupně. Pro děti klub připraví i několik zábavných akcí (sjíždění 
vody, rybářské závody, lyžování, Mikulášskou nadílku a ukončení roku). 

Všem cvičencům a příznivcům taekwondo přeji vše nejlepší a hodně zdraví 
v roce 2013. 

Zároveň si dovolím pozvat i další zájemce do našich řad.  Milan Zobal, trenér

Zimní měsíce bývaly ve fotbale nejdříve 
dobou odpočinku, ale dnes je to jinak. 
Odpočinek měli hráči do konce roku, od 
začátku ledna přichází neoblíbená zimní 
příprava. V zimních měsících se také 
mění hráčské kádry a trenéři. I v Proti-
víně dochází ke změně trenéra. 

Po vzájemné dohodě skončil ve funkci 
trenéra „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 
byla úspěšná. V neposlední řadě mu všichni 
přejeme hodně zdraví a štěstí v osobním 
životě. Novým trenérem mužstva se stává 
Juraj Kobetič, bývalý trenér například 
Čížové, kterému samozřejmě také všichni 
přejeme úspěch v nelehké trenérské práci. 

Dospělí začali s pravidelnými tréninky 
již 8. ledna a již 12. ledna sehráli první utká-
ní s Českým Krumlovem v „Hlubocké zimní 
lize“, velmi atraktivně obsazeném turnaji 
na umělé trávě. Dalšími soupeři v základní 
skupině jim budou Lažiště a Bavorovice. 
V těchto utkáních bude určitě nový trenér 
zkoušet co největší počet hráčů klubu, aby si 
vytvořil představu o jejich výkonnosti. 

Mládežníci v této době hrají svá pří-
pravná utkání v halách. 

Přípravka sehrála jedno kolo dlouho-
dobého turnaje v Týně nad Vltavou a vedla 
si velmi dobře. Porazila FK Táborsko 5:3, 
Vodňany 8:1 a remizovala s Třeboní 7:7. 
O góly se rozdělili takto: Bečvář 9, Vojík 
6, Svatoš 2, M. Urban, Hrubý. Na tradič-
ní vánoční turnaj OFS Písek se mužstva 
rozdělila. „A“ tým zvítězil, když nepoznal 
hořkost porážky, „B“ tým nakonec vybo-
joval velmi pěkné 3. místo. Tadeáš Vojík 
byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje se 
14ti brankami. 

Mladší žáci sehráli hned v úvodu pro-
since také první kolo dlouhodobého turnaje 
v Oseku. S domácím Osekem zvítězili 2:1, 
pak ale všechna svá utkání bohužel prohráli. 
Písek 1:2, Nalžovské Hory 1:5, Vimperk 
0:5, Příbram 1:9, Vacov 1:3. Branky stříleli 
P. Urban 3x, Novotný 2x, Červeňák. Na 
vánočním turnaji v Písku skončili 3., Tadeáš 
Vojík byl pro změnu vyhlášen nejlepším 
hráčem turnaje. 

Starší žáci se účastní také dlouhodobé-
ho turnaje v Týně. V prvním kole si vedli 
výborně. Porazili Loko ČB 5:4, Vodňa-
ny 3:2 a Týn 2:1. O branky se rozdělili: 
Vlach 3, Cina a Vejšický 2, Ludvík, Fürst 
a Štiak. Kuba Štiak byl vyhlášen nejlepším 
hráčem vánočního turnaje, na kterém se 
kluci umístili na 2. místě.  Václav Křišťál 

Fotbalové informace

OBLASTNÍ PŘEBOR V BASKETBALE

STŘÍBRO V CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽI

se prosadili: Pálka 113 bodů, Hejsek 
71 (13 trojek), Haviar 69 (20), Hro-
nek 59 (11), Tryml 49 (6), Škoda 49, 
Kolář F. 26, Nečas 18, Novák 17, Sova 
16 (2), Jelínek Z. 16, Mašek 12, Jelínek 
T. 6, Havrda 4, Řezáč P. 

Tabulka: 
1. BK Týn n/Vltavou  15 bodů
2. Tigers ČB  13 bodů
3. Slavoj Protivín  12 bodů
4. Matteo ČB  12 bodů
5. SK Lišov  12 bodů
6. Legends Č. B  11 bodů
7. Slavia ZF Č. B  10 bodů
8. Sp. Kaplice ‚B‘  10 bodů
9. BC Větřní  7 bodů

Luděk Haviar, 
trenér Slavoje Protivín


