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„Jsme na konci roku 2014 a máme 
trochu času se ohlédnout, jaký vlastně 
tento rok byl. Pro nás Protivínské byl 
rokem velmi úspěšným, podařilo se nám 
společně zase trochu naše město a přileh-
lé obce posunout směrem dopředu.

S vědomím, že se městu daří, jsme při-
stoupili k nadcházejícím novoročním osla-
vám, které by pro nás všechny měly být 
šťastným vykročením do roku příštího, do 
roku 2015. Je pro vás všechny připraven 
bohatý program, jehož vyvrcholením bude 
již XII. PROTIVÍNSKÝ OHŇOSTROJ. 
Náklady spojené s těmito oslavami se blíží 
k částce 500 tisíc korun, kterou v plné výši 
hradí sponzoři, za což jim patří obrovský 
dík. Náš ohňostroj bude opět největší 
v jižních Čechách a opravdu se máme na 
co těšit, protože hudba a efekty jsou kon-
cipovány tak, aby nás nutily se zamyslet 
všeobecně nad smyslem života. Věřím, že 
se na našem náměstí sejdeme v hojném 
počtu, protože hlavní motivací pořádání 
těchto akcí je pro sponzory a nás všechny, 

kteří se na nich podílíme, plné náměstí 
šťastných a spokojených lidí.

  Rok 2015 bude snad pro nás všech-
ny rokem úspěšným a šťastným a město 
Protivín má k tomuto všechny předpo-
klady, jelikož i díky vám zůstala v jeho 
vedení parta, jak v zastupitelstvu, tak 
i v městském úřadu, která táhne za jeden 
provaz.

Přeji vám krásné Vánoce a šťastné 
vykročení do nového roku 2015.“

Jaromír Hlaváč, starosta města

NOVÝ ROK 
A MĚSTSKÝ PAMÁTNÍK

Ve čtvrtek 1. ledna 2015 bude 
v rámci  „obohacení“ novoroč-
ních  protivínských akcí otevřen  
Památník města - muzeum.   
V rámci novoročních procházek 
si mohou rodiče s dětmi  a vnou-
čaty (možná i opětovně) prohléd-
nout obě expozice – historickou 
i Exotickou přírodu. V expozicích 
lze vždy nalézt něco nového, co 
při zběžné prohlídce v hlavní 
sezoně „oku a uchu“ návštěvní-
ka uniklo. 
Otevřen bude od 13 do 17 hodin.  
Srdečně zvou  
představitelé města 

stejně jako správce 
Mgr.Věra Piklová. Přemístění autobusové zastávky

Ve čtvrtek 1. ledna 2015 od 13 do 
19 hodin bude z důvodu konání 
novoročního odpoledne a ohňostro-
je přemístěna autobusová zastávka 
z Masarykova náměstí do Komen-
ského ulice (u sportovní haly).
Náměstí bude rovněž uzavřeno pro 
parkování. 

Svoz odpadu v prosinci
Svoz odpadu na Štědrý den 24. 12. 
2014 a na Silvestra 31. 12. 2014 bude 
probíhat beze změn v obvyklých dnech 
tj. vždy ve středu.  

ROK 2015 SE BLÍŽÍ...

INFORMACE PRO OBČANY

PODROBNÝ PROGRAM NOVOROČNÍHO ODPOLEDNE
NAJDETE NA VLOŽENÉM LETÁKU
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pokračování na 14. stránce

� ZE ŽIVOTA ŠKOLY � 

Zájezd žáků 7. – 8. tříd do pražského 
divadla Na Fidlovačce.

Dne 25. listopadu se uskutečnil již 
dlouho očekávaný „výlet“. Sraz se konal 
ráno v 7:30 hodin na náměstí u hodináře. 
Všichni jsme se sešli včas. Mohlo se vyjet. 
Docela mě překvapilo oblečení některých 
žáků (myslím to v dobrém). Někteří kluci 
měli obleky, jiní košile s kravatou, holky 
oblečené v šatech.

K divadlu jsme bohužel nemohli jet 
kratší cestou, jelikož by se autobus nevešel 
pod most, proto jsme jeli až k „Tančícímu 
domu“ a zpět po nábřeží. Když jsme 
dojeli k divadlu, na první pohled se nám 
to nezdálo. Byla to obyčejná budova. Ale 
jak se říká, zdání klame. Když jsme vešli 
dovnitř, uviděli jsme chodbu, ze které 
se šlo do šaten. V šatně jsme si odložili 
věci, paní učitelka Přástková nám rozdala 
vstupenky. Místa ve 3. a 4. řadě! Chvilku 
jsme čekali, až vystoupení začne. Někteří 
jen tak postávali, někdo využil příležitosti 
a začal se fotit před zrcadlem, jiný zase 
využil bufet a dal si něco k snědku. Když 
zbývalo nějakých 8 minut do začátku 
představení, vydali jsme se do samotného 
sálu. Sál byl celkem velký, asi pro 250 lidí. 
Konečně jsme se dočkali.

Divadelní hra byla skvělá. Vystoupení 
bylo zábavné. Hráli zde i někteří známí 
herci. Marie Doležalová, kterou můžeme 
znát ze seriálu Comeback, v roli Evy. Dále 
Aneta Krejčíková známá ze seriálu Ulice. 
A do třetice i Pavel Nečas, který zase hraje 
v seriálu Ordinace v růžové zahradě

Po zábavném téměř tříhodinovém 
vystoupení proběhla takzvaná „děkovač-
ka“, jednoduše vysvětleno, je to dlouhé 
a nekonečné tleskání na závěru vystoupe-
ní. Když jsme dotleskali, tak nás čekala 
cesta domů. Divadlo jsme si užili a příští 
rok bych rád jel znovu.

M. Zelinský, 8. A

OZNÁMENÍ
Ředitelství ZŠ v Protivíně 

oznamuje, že
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

pro školní rok 2015/2016 
(se zahájením výuky 1. 9. 2015)
proběhne ve třídách 1. A a 1. B 

(v přízemí nového pavilónu) 
Základní školy Protivín.

Datum zápisu:
pátek 16. ledna 2015 
  od 14 do 17 hodin
sobota 17. ledna 2015 
  od 9 do 11 hodin
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, kte-
ré dovrší 6 let věku do 31. srpna 2015 
a děti, které měly povolený odklad 
školní docházky. Rodiče, jejichž dítě 
se narodilo po 31. srpnu 2009, nejsou 
povinni s ním k zápisu chodit. Rodiče 
vezmou s sebou k zápisu svůj občan-
ský průkaz, rodný list dítěte a ozná-
mí, zda dítě bude docházet do školní 
družiny. Dále s sebou rodiče vezmou 
60 Kč na jmenovku dítěte a vyplněný 
dotazník z mateřské školy.

Václav Křišťál, ředitel školy

PROJEKT MATERIÁLY 
A JEJICH VLASTNOSTI
Po návratu ze schůzek koordinátorů v New 
Castlu se ve škole plně rozběhl projekt na 
téma „Materiály a jejich vlastnosti“. Děti 
v různých třídách společně i ve skupinkách 
zkoumaly jednotlivé materiály a zkoušely 
jejich vlastnosti. Získané vědomosti pak 
zapisovaly do připravených pracovních listů. 
Pomocí pokusů zjišťovaly tvrdost, pružnost, 
odolnost, rozpustnost... Z různých přírodních 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NA FIDLOVAČCE

VÁNOČNÍ DÍLNY NA ZŠ PROTIVÍN – V pátek 12. prosince se učebny školy změ-
nily ve vánoční dílny.  Prostorami školy se linula vůně jehličí a perníku. Děti pod 
vedením učitelů se učily vyrábět věnce, svícny, perníčky, mýdlo, svíčky z vosku 
a pečený čaj.  V některých dílnách drátkovaly, vyráběly ozdoby z perel, papíru a 
mašlí. Jako každoročně početná skupina malovala obrázky, jedna skupina pletla 
ozdoby z ruliček papíru a také děti vyráběly šperky z fima. Všechny výrobky jsme 
prodávali na vánočním trhu v neděli 14. 12. ve vestibulu kina. Jak jsme byli úspěšní 
si přečtete v  novém roce v lednovém čísle Protivínských listů.
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Letošní zima si sice dává na čas, ale 
blížící se vánoční svátky nám i přesto 
připomnělo tradiční Slavnostní rozsví-
cení vánočního stromu. První adventní 
neděle v Protivíně se nesla v duchu 
veselí, zpěvu, milých setkání a zkrátka 
všeho, co k této předsváteční době patří. 
Malý vánoční trh doplňovaly adventní 
dílničky, výstava betlémů ze sbírky 
manželů Vojíkových, Živý Betlém 
Pohádkové kovárny Selibov i krásná 
hudební vystoupení souboru Kamarádi, 
Dětského pěveckého sboru ZŠ Protivín 
a Žesťového tria Musica Pisecensis 
Písek. S blížící se sedmnáctou hodinou 
se zraky všech přítomných postupně 
začaly upínat k majestátní jedličce 
stojící před kaplankou na Masarykově 
náměstí, která se za doprovodu souboru 
Kamarádi Brno a jeho podání „Tiché 
noci“ úderem páté hodiny vynořila ze 

tmy. Všem se zatajil dech. Nádherně 
ozdobený vánoční strom začal slav-
nostně zářit a spolu s ním i jelen, stojící 
opodál, a medvídek, sedící na travnatém 
výběžku před muzeem. Kolem stromu 
začali „poletovat“ andělíčci a rozdávat 
dárečky pro naše nejmenší.
Přeji vám všem pohádkové Vánoce!

Jaromír Hlaváč, starosta města 

NAŠE VÁNOČNÍ JEDLIČKA JE PŘEKRÁSNÁ…

S velkým ohlasem se setkal Živý Betlém a Biblický příběh 
v podání Pohádkové kovárny Selibov.

Tradiční malý trh byl příležitostí ke koupení vánočních 
dárečků.

Na dílničkách si tentokráte děti vyrobily 
andělíčky.

Vánoční výzdobu dokresluje letos jelen a medvídek. Fotografie na stránce Marie Černá.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi poděkovat týmu 
pracovníků Technických služeb 
Protivín za vánoční výzdobu 
města a panu Josefu Veselému 
za výběr překrásné jedličky. 
Zároveň děkuji všem, kteří se 
podíleli na přípravě a průběhu 
adventního podvečera.
 Jaromír Hlaváč, starosta města
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z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

pokračování na 5. stránce

RADA MĚSTA ZASEDALA

V ulicích Protivína se ozvala střelba. 
 Jihočeští kriminalisté se zabývají 

případem střelby, ke které došlo 
16. listopadu po páté hodině ranní 
v jedné ulici v Protivíně. Policisté 
přijali oznámení krátce po půl šesté. 
Na místo okamžitě vyjela hlídka 
z obvodního oddělení Protivín, která 
zjistila, že byl postřelen osmadvace-
tiletý muž. Z místa činu ho odvezla 
zdravotnická záchranná služba. Je 
hospitalizován v českobudějovické 
nemocnici. Policisté a kriminalisté 
z Písecka začali na případu okamžitě 
pracovat. Krátce po sedmé hodině 
ranní zadrželi nedaleko místa činu 
muže (62 let) z Písecka. Muž byl 
umístěn do policejní cely. Krimina-
listé provedli všechny potřebné úkony 
a rozhodli o právní kvalifikaci skutku. 
Zadržený muž byl následující den 
obviněn ze zločinu vraždy ve stádiu 
pokusu. Kriminalisté zároveň podali 
státnímu zástupci podnět k návrhu 
na vzetí tohoto muže do vazby. Kri-
minalisté budou na případu nadále 
pracovat. Jihočeští kriminalisté žádají 
o pomoc svědky incidentu a střelby 
v Protivíně. Kriminalisté žádají oby-
vatele Protivína a další možné svědky 
o pomoc při vyšetřování pokusu 
vraždy z neděle 16. listopadu 2014. 
Žádáme všechny svědky, se kterými 
ještě policie nemluvila, a kteří viděli 
nebo slyšeli v neděli 16. listopadu 
v době mezi 5.00 až 5.45 v ulici 
Hřbitovní a Pod Lesem incident dvou 
nebo tří mužů, nebo jejich slovní či 
fyzický konflikt a následnou střelbu, 
aby se kriminalistům ozvali na linku 
158. Policisté také přivítají veške-
ré informace, které by mohly mít 
s vyšetřovaným případem jakoukoliv 
souvislost.

Krádež nafty
 Zloděj škodil ve firmě v Protivíně. 

Pachatel si vyhlédl areál, kde se dostal 
ke dvěma zaparkovaným nákladním 
automobilům značky Iveco a odcizil 
z nich 24 a 35 litrů motorové nafty. 
Škoda činí bezmála 3 tisíce korun. 
Protivínští policisté na místo činu 
vyjížděli dne 24. listopadu krátce 
před šestou hodinou ranní a případ 
dále prošetřují.

Krádež býka
 Protivínští policisté řeší od pátku 

28. listopadu případ odcizeného 
býka v obci Milenovice. Majitel 
postrádá dobytek plemene Holštýn. 
Zatím nezjištěný pachatel překonal 
a poškodil oplocení ohrady a býka 
odcizil. Způsobená škoda činí 15 tisíc 
korun.

vybráno z usnesení RM 10. 12. 2014
vybrala
 jako nejvýhodnější nabídku firmy Š+H 

Bohunice, s. r. o. , Temelín 3, pro zakázku 
„Kanceláře MÚ Protivín, Masarykovo nám. 
21“, cena díla 2 699 703  Kč bez DPH

a pověřuje
 starostu města podpisem smlouvy o dílo 

– za předpokladu schválení akce na zase-
dání ZM dne 16. 12. 2014

 
souhlasí se zrušením autobusových zastávek 

na silnici I/20 z důvodu zajištění bezpeč-
nosti chodců

a pověřuje
 odbor výstavby, dopravy a ŽP MěÚ Protivín 

jednáním za město Protivín ve věci řešení 
dopravní obslužnosti přes obec Myšenec 
se zřízením oficiálních autobusových 
zastávek a zrušení autobusových zastávek 
na silnici I/20

souhlasí
  se zpracováním jednoduché projektové 

dokumentace na malou rozhlednu v Zábo-
ří v lokalitě Na Vrchu

 
bere na vědomí
 zápis č. 8 z jednání komise bytové, 

místního hospodářství a dopravy ze dne 
9. 12. 2014

souhlasí
 s pronájmem bytu č. 1, 2+1 o celkové 

výměře 85,74 m2, na adrese Protivín, 
Zámek 2

souhlasí
  s pronájmem bytu č. 12, 3+1 o celkové 

výměře 77,24 m2, na adrese Protivín, 
Družstevní 892

souhlasí
  s uzavřením Mateřské školy v Krči v době 

vánočních prázdnin od 22. 12. 2014 do 
2. 1. 2015 

INFORMACE O ZNEČIŠTĚNÍ BLANICE
Chtěl bych vás informovat o znečistění řeky Blanice, havarijního úniku důlních 
vod z pískovny Vodňany – Čavyně, které se stalo 20. 10. 2014 a 9. 11. 2014.

Jako uživatelé toku jsme toto znečistění nemohli přehlížet. Dne 9. 11. 2014 
jsme zjistili další znečistění toku Blanice, podotýkám, že to byla sobota. Tak jsme 
v 9 hodin zavolali na havarijní službu ČIŽP OI České Budějovice. V 10 hodin přijel 
pan ing. Coufal, vedoucí OOV a bylo zahájeno šetření za účasti dvou členů MO 
ČRS Protivín, předseda M. Laně, jednatel M. Tlapa a odebrán vzorek povrchových 
vod z Radomilického potoka cca 3 m nad zaústěním do vod od náhonu od MVE 
Milenovice. Voda vykazovala žlutohnědé zabarvení, Radomilický potok byl konta-
minován v celém profilu po nátok do řeky Blanice. Byla pořízena fotodokumenta-
ce včetně odběru vzorku vod z potoka před nátokem. Následně byla provedena 
návštěva pískovny Vodňany – Čavyně.

Z výusti do potoka docházelo k odtoku zbytků důlních vod, což bylo zadoku-
mentováno fotodokumentací. Byl odebrán vzorek vod z trubky výustě do potoka 
a dále vzorek vod 2 m nad místem znečistění. Vzorky budou dány do laboratoře 
ČEVAK a. s. v ukazateli NL, příp. dalších ukazatelů dle vodoprávního povolení.

Na základě předložené vodoprávní dokumentace a výsledků rozborů bude 
ČIŽP dále postupovat v souladu s platnými vodoprávními předpisy. Doufáme, že 
se tato situace nebude opakovat.

Místní organizace Rybářského svazu Protivín, předseda M. Laně
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dokončení ze 4. stránky

RADA MĚSTA ZASEDALA

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do lednových
„Protivínských listů“ 

je 8. ledna 2015.
 Noviny vyjdou

v pátek 23. 1. 2015. 

PROTON Protivín 
Š+H Bohunice 
MZ TENDER PÍSEK 
LEKO – Jaromír Hlaváč 
OSEVA ING. DAŇHEL 
STAVEBNINY ŘEHOŘ 
BOHEMIA TIMBER 
OM PROTIVÍN 
KOJI PROTIVÍN 
BESPO PROTIVÍN 
AUTOHOUDEK  
VLACH MYŠENEC 
BIBO – Stores s. r. o. Písek 
KOUDELKA TÁBOR 
RUMPOLD VODŇANY 
DOPRAVA ŽIŽKA 
POLANSKÝ DAVID 

VAČKÁŘ PÍSEK 
KOČÍ PÍSEK 
ARCH. ŠTORCH 
ČEVAK 
ING. HÁJEK OLEŠNÁ 
HANSWENDEL s. r. o.  
AG Blatná – p. Hofman 
AGPI Písek 
MS TRANSPORT s. r. o.
PROGES – České Budějovice
Čechtická Eva 
NADACE ČEZ 
Šafanda Jaroslav 
Motyčák Tomáš 
Majorenko – NAPA 
BQP CZECH Praha  
Bízek Jiří 

Za posledních osm let komunitní Nada-
ce Blanicko-Otavská rozdělila na Pro-
tivínsku milión korun.

Přesně před 100 lety vznikla v Cleve-
landu ve státě Ohio ve Spojených státech 
amerických první komunitní nadace na 
světě. Do České republiky se stejný prin-
cip financování místních dobročinných 
aktivit dostal až o téměř 80 let později, 
kdy v roce 1993 byla v Ústí nad Labem 
založena první česká komunitní nadace. 
K dnešku fungují v České republice čtyři 
komunitní nadace, které ročně rozdělí 
přes čtyři miliony korun na dobročinné 
účely v daných místech. Jednou z těchto 
čtyř nadací je i Komunitní nadace Bla-
nicko-Otavská, známá i pod zkratkou 
KONABO.

„Často dostávám otázky, jak je tato 
nadace zaměřena, jakým směrem atd. 
Proto se pokusím takto ozřejmit fungo-
vání komunitní nadace“, říká Miroslav 
Procházka, předseda správní rady Komu-
nitní nadace Blanicko-Otavské. Komu-
nitní nadace jsou nezávislé, nevládní 
neziskové organizace působící v jasně 
geograficky vymezeném prostoru, což 
může být spádová oblast obce či města 
nebo historicky vymezený region apod. 
V případě Komunitní nadace Blanicko-
Otavské se jedná o region mezi městy 
Písek, Strakonice a Vodňany. Toto území 
má velikost 2,159 km2 a žije zde cca 
140 tisíc obyvatel. V místě své působ-
nosti nadace usilují o shromažďování 
finančních prostředků, jež jsou účelně 

využívány ve prospěch obecně prospěš-
ných aktivit. Jedná se o opačný přístup, 
než je obecně znám v českém prostředí, 
kdy nadace jsou spíše vymezeny téma-
ticky (staří lidé, děti, ochrana životního 
prostředí) a podporují aktivity v těchto 
oblastech v celé ČR. Komunitní nadace 
nejsou úzce vymezeny tématicky, ale 
právě geograficky, proto jsou nazývány 
komunitní.  

Od vzniku první komunitní nadace 
před sto lety se princip, na kterém fun-
govala, rozšířil po celém světě. Podle dat 
zveřejněných mezinárodní organizací The 
Worldwide Initiative for Grantmaker Sup-
port (WINGS) z roku 2010 bylo na světě 
1 680 komunitních nadací, které rozdělují 
stovky milionů dolarů ročně. V USA hrají 
komunitní nadace velmi důležitou roli 
v rozvoji veřejného života, také v České 
republice se význam komunitních nadací 
při podpoře a rozvoji neziskového sektoru 
stále zvyšuje.

Komunitní nadace Blanicko-Otavská 
vznikla v roce 1997, ale k této tradici 
a principu fungování se přihlásila v roce 
2006, kdy byla také založena Asociace 
komunitních nadací v České republice, 
která v současné době sdružuje sedm sub-
jektů. Za dobu své činnosti nadace pod-
pořila v našem regionu projekty a potře-
by neziskových organizací i jednotliv-
ců částkou šest miliónů korun, z toho 
na Protivínsku 1 450 000 korun. Největší 
část, rovný milión korun, zde ale nadace 
rozdělila za posledních 8 let.

usnesení RM 22. 10. 2014
 
schvaluje
  předloženou Smlouvu č. 14194873 

o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, kterou se fond 
zavazuje poskytnout městu Protivín dotaci 
ve výši 312 489,30 Kč na akci „2. Mateřská 
škola Protivín“

a pověřuje
  starostu města jejím podpisem
 
nesouhlasí
  s přistoupením města Protivín jako účast-

níka k řízení o komplexních pozemkových 
úpravách v kú Chvalešovice

 
souhlasí
 s bezúplatným užitím znaku města Pro-

tivín na propagační mapce firmy Proton 
spol. s r. o. , která je zároveň i propagací 
města

souhlasí
 s uzavřením Smlouvy o prezentaci zákaz-

níka v rámci městského informačního 
a orientačního systému s firmou DARUMA 
spol. s r. o. Plzeň

a pověřuje
 starostu podpisem předmětné smlouvy 

Poděkování sponzorům novoročního odpoledne 1. ledna 2015
Mádl Zbyněk 
Krajské školní hospodářství 
 – Protivín 
David Nový 
 – ohňostroje MINEGRIS 
ECOLED SOL Praha 
Macháček Milan  
Jirášek Petr 
AGROZET RAŽICE 
RENO ŠUMAVA 
G-PROJECT Č. B.
DŘEVOSTROJ, a. s. Čkyně  
Letošní náklady na Novoroční 
odpoledne 1. ledna 2015 uhradí 
kompletně sponzoři, za což jim 
patří velký dík. 

V LETOŠNÍM ROCE 
SLAVÍ KOMUNITNÍ NADACE VÝROČÍ
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V pátek 5. prosince jsme měli ve 
školce návštěvu – přišel Mikuláš 
s andělem. Přinesli dětem koš plný 
ovoce a dobrot. Po krátké chvíli děti 
překonaly strach, a tak Mikuláš slyšel 
spoustu hezkých písniček a říkanek.
 
V úterý 9. prosince nás čekalo 
vystoupení v Domově s pečovatel-
skou službou v Protivíně. Děti se při-
pravovaly poctivě a moc se těšily. Vese-
lé písničky se střídaly s dojemným 
Ave Maria, zazněly koledy a na závěr 
děti vystoupily s hudebním divadlem 
s názvem „Akvárium“. Děti předaly 
přáníčka a drobný dárek a všichni jsme 
se znovu přesvědčili, že dávat radost 
druhým je to nejhezčí. Děkujeme paní 
Cvrčkové za pozvání.
 
Následující den nás čekala besídka 
pro rodiče. Tato akce patří již k tra-
dicím naší MŠ. Pro tentokrát jsme 
v programu počítali i s pomocí rodi-
čů, a tak koledu „Pásli ovce Valaši“ 
pomohli dětem dotvořit i někteří tatín-
kové. Společné vystoupení se dočkalo 
zaslouženého potlesku obecenstva.
 
Ani letos jsme nezapomněli na zví-
řátka v lese a vyzdobili jsme jim 

jejich vánoční stromeček. Po tolika 
letech už víme, že z lojových koulí 
nezbyde ani drobeček.
 
Všem přejeme krásné vánoční svátky 
a v novém roce hodně radosti a štěstí!

učitelky z MŠ Krč

středa 24. prosince
ŠTĚDRÝ DEN 
Vigilie Narození Páně
Krč – 
 kostel sv. Václava od 20 hodin
Protivín –
 kostel sv. Alžběty od 21.30 hodin

čtvrtek 25. prosince
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Narození Páně
Myšenec –
 kostel sv. Havla od 8 hodin
Protivín –
 kostel sv. Alžběty od 9.30 hodin
Krč –
 kostel sv. Václava od 11 hodin
Heřmaň – 
 kostel sv. Jiljí od 16 hodin

pátek 26. prosince
SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
Protivín –
kostel sv. Alžběty od 18.15 hodin

středa 31. prosince
SVÁTEK SVATÉHO SILVESTRA
Protivín, kostel sv. Anny - od 18.15 
hodin

čtvrtek 1. ledna 2015
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Myšenec –
 kostel sv. Havla od 8 hodin
Protivín – 
 kostel sv. Alžběty od 9.30 hodin
Krč – 
 kostel sv. Václava od 11 hodin
Heřmaň –
 kostel sv. Jiljí od 16 hodin

Již 25 let je tu s námi Betlémské světlo
Tato novodobá tradice se za čtvrt 

století stala výraznou součástí slavení 
vánočních svátků v mnoha rodinách. 
Původní myšlenka předávání Betlémské-
ho světla vznikla v Rakousku jako součást 
charitativní akce nadace „Světlo ve tmě“. 
Rakouská nadace „Světlo ve tmě“, ani 
ORF, zajisté netušily, jak skauti světlo 
z Betléma rozšíří a jaký to bude mít dopad 
na slavení Vánoc. Vždyť dosah a rozšíření 
Betlémského světla překročilo hranice 
Evropy a dostalo se například do Ruska, 
USA, Kanady a Jižní Ameriky.

Je povzbuzující vidět, jak skautská 
myšlenka spojuje lidi z různých států 
a měst.

Mít doma plamínek Betlémského svět-
la a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě 
se stalo symbolem a znamená to stát se 
součástí nekonečného řetězu domovů pro-
pojených symbolem naděje a duchovního 
poselství vánočních svátků. Stát se poslem 
pokoje, přinést toto světlo jako dar lidem 
ve svém okolí a zapojit je do velké rodiny 
lidí dobré vůle, to je nejen pro skauty 
velkým vánočním přáním a radostí.

Betlémské světlo si můžete v Protivíně 
vyzvednout:
v sobotu 20. prosince 
 ve 12. 30 hodin na vlakovém nádraží
v pondělí 22. a v úterý 23. prosince 
 od 9 do 17 hodin 
 v prodejně jízdních kol u pana Plívy
ve středu 24. prosince 
 od 8 hodin v kostele sv. Alžběty
 a ve 22 hodin v modlitebně ECM 
 před bohoslužbou
ve čtvrtek 25. prosince 
 v 10 hodin v modlitebně ECM 
 před bohoslužbou

BETLÉMSKÉ 
SVĚTLO

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY
 římsko-katolická farnost Protivín

PROSINEC V MATEŘSKÉ ŠKOLE KRČ
Na pondělí 1. prosince jsme se v MŠ Krč obzvláště těšili. Čekal nás „BÍLÝ 
DEN“. Všechny děti i paní učitelky přišly v bílém oblečení a celé dopoledne jsme 
společně „vábili zimu“. Paní kuchařka připravila na celý den bílé pokrmy. Děti si 
domů odnášely bílého papírového andílka. A představte si druhý den tu radost, 
když se ráno opravdu objevily první sněhové vločky! I když sníh dlouho nevydržel, 
„BÍLÝ DEN“ jsme si užili. V tento den přišli do školky odpoledne i školáci. Na chod-
bě MŠ na ně čekal smutný vánoční stromeček. Jejich úkolem bylo přinést vlast-
noručně vyrobenou ozdobu. Za chvíli tak stromeček rozveselily ozdoby z papíru, 
nití, drátků a knoflíků. Děkujeme!
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✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
NARODILI SE

❀ 3. prosince 
 dcera Amálie
 Lence Novákové z Protivína

❀ 8. prosince 
 syn Adam Sajtl
 Lucii Dubské z Protivína

ZEMŘELI
✝ 19. listopadu  
 Jaroslav Soukup
 71 let, Protivín

✝ 2. prosince  
 Bohuslav Pařízek
 71 let, Protivín

✝ 9. prosince  
 Růžena Strnadová
 76 let, Protivín

✝ 11. prosince 
 Anna Piklová
  78 let, Protivín

VÁNOCE Z KAPSÁŘE
Jitka Pavlíková

Rozkrojím jablíčko, vánočka voní

Tak jako před léty, tak jako loni.

 

Kometa zazáří, betlém už stojí,

O tu zář nadzemskou trošku se bojím.

 

Nejlepší cukroví pekla má babička,

Vzpomínka vkrádá se do snů i pod víčka…

Nejhezčí Vánoce má dětství v kapsáři,

Které i po letech oči nám rozzáří….

VÁNOCE 
 VÁNOCE 
   PŘICHÁZEJÍ…

Jako každý rok v době adventní, proběh-
la vánoční besídka v Domě s pečovatelskou 
službou.

Obyvatelé a naši přátelé z Horizontu se 
sešli ve svátečně vyzdobené klubovně.

S pásmem vánočních básniček a písni-
ček nás přijely potěšit a navodit sváteční 
atmosféru dětičky z mateřské školky 
v Krči a nebylo pro nás překvapením, že 
jejich vystoupení bylo pohlazením na duši 
a nostalgickou vzpomínkou na dětství. Mezi 
přítomnými nechyběl ani pan starosta Jaro-
mír Hlaváč, který zrekapituloval uplynulý 
rok a nastínil plány pro rok nadcházející.

Závěrem jsme si vzájemně popřáli 
krásné a pohodové prožití vánočních svátků 
a mnoho sil a zdraví do roku 2015.

„Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně 
pohostinnosti v pokoji a dokonalý plamen 
dobročinnosti v srdci.“ – Washington Irving. 

za DPS vedoucí O. Cvrčková

UPOZORNĚNÍ pro návštěv-
níky Městské knihovny Pro-
tivín. V pondělí 29. prosince 
a ve středu 31. prosince bude 
knihovna uzavřena (včetně 
veřejného internetu). 

Otevřeno bude v pátek 2. ledna 2015.

▼ ▼ ▼

▼▼▼

VÁNOČNÍ BESÍDKA 
 OSAMĚLÝCH SENIORŮ

V úterý 9. prosince  v odpoledních hodi-
nách se v klubovně Domu zvláštního určení 
na Masarykově náměstí čp. 21 v Protivíně 
sešli k vánočnímu posezení osamělí senioři. 
Program s pásmem vánočních koled a říka-
del připravily s dětmi z I. Mateřské školy 
v Protivíně paní učitelky Pavla Sajtlová a 
Eva Cimburová. Pěvecký sbor ZŠ Protivín 
pod vedením paní učitelky Lenky Přástkové 
zazpíval a  děvčata seniorům předala malý 
dárek ve formě vlastnoručně upečeného 
vánočního cukroví. Příjemné prožití Vánoc a 
mnoho zdraví a pohody v novém roce popřál 
i starosta města Jaromír Hlaváč.
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Novinky
městské
knihovny

Klub žen v listopadu opět nezahálel 
a zorganizoval pro své členky hned dva 
kurzy. 

V pátek si všichni zúčastnění upletli 
za pomoci paní Bečkové adventní věnce, 
které následně nazdobili dle svých představ. 
Vybírat mohli ozdůbky, mašle a svíčky 
v různých barvách i provedeních. Někteří 
také využili možnosti vytvořit si vánoční 
dekoraci ve skleněné kouli.

Následující den se zase motalo v duchu 
nadcházejících Vánoc, ale tentokrát z papí-
ru. Lektorka Pavlína učila všechny zájem-
kyně plést stromeček. Samotné pletení 
kuželovitého stromku nebylo až tak těžké, 
ale napojování papírových ruliček dalo 
mnohým pěkně zabrat. Samozřejmě nesmě-
lo chybět konečné dozdobení mašličkami, 
korálky, hvězdičkami…

Všechny adventní věnce, stromečky 
i ozdobené skleněné koule byly nádherné 
a jistě udělají v adventním i vánočním čase 
v domácnostech radost nejen svým autorům. 
Šťastné a veselé Vánoce.

 Za Klub žen Protivín J. Kubecová

Rosťa Gregor: Šťastná to země: kolo-
putování okolo Československa a jiné 
příběhy – cestopisné zážitky a postřehy, 
cykloturistika
Evžen Boček: Deník kastelána – společen-
ské příběhy
Rudolf Křesťan: Proč nemám pistoli – 100 
autorových nejnovějších fejetonů
Vladimír Poštulka: Hřbitovní kvítí na 
smetaně – psychologický román
Jaroslava Černá: Kateřina: elixír lásky 
Rudolfa II – román z českých dějin
Stanislav Češka: Případ hrozníčkové 
náušnice – historická dobrodružná detek-
tivka z Velké Moravy

VYZNÁNÍ AUTORA
Přesto, že zde vystavuji své fotografie, za fotografa (umělce) se nepovažuji. Jsem 
spíš poutníkem, který se s fotoaparátem a očima dokořán toulá po Zemi a snaží 
se zachytit co nejvíc z krás světa, aby je ukázal těm, kteří se z různých důvodů 
nemohou na podobná místa dostat.
Proto jsou zde představeny většinou fotografie z cizích zemí, ale také několik 
snímků z přírody naší domoviny. To proto, aby bylo zřejmé, že krása není jen na 
místech exotických, ale je všude kolem nás. Když ji chcete objevit, stačí chodit do 
přírody i mezi lidi s pokorou, srdcem na dlani a otevřenýma očima. Karel Pecl 

Dům kultury Protivín – vestibul

leden – únor 2015

 Karel Pecl „NA CESTÁCH“ 

   Fotografie přírody i lidí
(výstava přístupná v době konání akcí, případně na vyžádání v MěKS)

Hudební představení „Dovádění s čertíky“. Na snímku jsou předškolní děti 
ze 3. třídy 1. Mateřské školy Protivín spolu s čertem a Mikulášem. 

pokračování na 8. stránce

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ



KINO PROTIVÍN
leden 2015

Rezervace vstupenek na www.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 2. ledna v 19 hodin film USA/Nový Zéland

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 
Dobrodružný/fantasy. Film uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina 
Pavézy a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět 
svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující 
hněv na bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě.
Mládeži přístupný, dabováno, 144 minut, vstupné 120 Kč

neděle 4. ledna v 16 hodin film V. Británie/Francie

PADDINGTON
Rodinná komedie. Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z nejtem-
nějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové 
sendviče. Když zemětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta Lucy do Londýna, aby 
zde našel novou rodinu...
Mládeži přístupný, dabovaný, 98 minut, vstupné 120 Kč

neděle 4. ledna v 19 hodin film USA

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
Komedie. Když už Nick, Dale a Kurt mají až po krk toho, aby se věčně zodpovídali 
svým nadřízeným, rozhodnou se začít podnikat na vlastní pěst a být vlastními šéfy. 
Ale prohnaný investor jim záhy podrazí nohy...
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 108  minut, vstupné 90 Kč

středa 7. ledna v 19 hodin  film Francie

SEX V PAŘÍŽI
Drama/komedie. Paříž. Láska. A samozřejmě francouzské ženy – svobodné, 
nepředvídatelné, sofistikované a vášnivé. Rozhodly se svá tajemství odhalit a podělit 
se o ně.   
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 116 minut, vstupné 100 Kč

pátek 9. ledna v 19 hodin film USA

JOHN WICK
Akční thriller. J. Wick je zabiják na odpočinku, přesně ten typ chlápka, kterému je lepší 
se vyhnout. Vloupat semu do domu, ukrást auto a zabít milovaného psa, to se prostě 
nemělo stát. Střední zlodějíčkové to nevědí, jejich bossové v podsvětí ale ano...
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 96 minut, vstupné 100 Kč

neděle 11. ledna v 16 hodin  film ČR/SR

JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Dobrodružný/rodinný. Na některých místech se dospívá rychleji... Příběh malého 
chlapce, který vyrůstá v pohraniční obci, kde ve společnosti přátel a nepřátel prožívá 
své knoflíkové války, první lásku, první zradu, první zločin a první trest. 
Mládeži přístupný, 102 minut, vstupné 100 Kč

neděle 11. ledna v 19 hodin  film USA

MILUJ SOUSEDA SVÉHO
Komedie. Pokud máte sousedy jako on, nepotřebujete rodinu. Vincent je stárnoucí 
válečný veterán jak se patří – mrzutý na všechny a nepříjemný na všechny lidi. Když 
se do vedlejšího domu nastěhují noví sousedé, jeho poklidný život se obrátí vzhůru 
nohama...
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 102 minut, vstupné 110 Kč

středa 14. ledna v 19 hodin film ČR

FOTOGRAF
Tragikomedie. Příběh volně inspirovaný osudy světoznámého fotografa Jana Saudka 
(Karel Roden) se vrací k některým zásadním křižovatkám života umělce obdařeného 
nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní.
Mládeži do 15 let nevhodný, 133 minut, vstupné 130 Kč 

pátek 16. ledna v 19 hodin film USA

OUIJA
Horor. Pořád si opakujte, že je to jenom  hra. Chcete zkusit mluvit se záhrobím 

a nemáte po ruce vhodné médium? Mohla by vám pomoci Ouija- spiritistická deska 
pokrytá písmeny a čísly, jejímž prostřednictvím lze s duchy komunikovat. Pokud je 
nebudete respektovat, můžete se i vy natrvalo přemístit do říše mrtvých.  
mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 90 minut, vstupné 100 Kč

neděle 18. ledna v 16 hodin 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – POHÁDKA 

JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL
neděle 18. ledna v 19 hodin  film USA

SEDMÝ SYN
Dobrodružný/fantasy. Tváří v tvář zlu naplň svůj osud. Příběh se odehrává v dobách, 
kdy kladní hrdinové už skoro leželi na lopatkách a zoufale čekali na legendárního 
hrdinu, který by je spasil. Režisér  Bodrov natočil napínavé epické fantasy, v němž proti 
mečům, odvaze a odhodlání stojí mocná černá magie a armáda nestvůr.
Mládeži přístupný, dabováno, 103 minut, vstupné 140Kč

středa 21. ledna v 19 hodin film USA

SOUDCE
Drama. Právník Hank Palmer se vrací z velkoměsta domů, kde prožil dětství a kde 
je jeho odcizený otec, maloměstský soudce podezřelý ze spáchání vraždy. Palmer 
se rozhodne zjistit pravdu a v průběhu pátrání obnovuje spojení s rodinou, od které 
před lety odešel.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 142 minut, vstupné 80 Kč

pátek 23. ledna v 19 hodin film ČR

RALUCA
Erotický thriller/krimi. Bývalý polda si některé věci ze své minulosti rozhodně 
nechce připomínat. Ale připomenou mu je jiní. Do života se mu připlete svůdná 
Raluca a otočí mu život o 360 stupňů...
Mládeži od 15 let přístupný, 80 minut, vstupné 100 Kč

neděle 25. ledna v 16 hodin
ANIFILM 05 – FILMOVÉ OZVĚNY

NOVÝ DRUH
Filmové pásmo pro děti. Brumlík a Animuk. Malý Cousteau. Kuchyňské pohádky. 
Nový druh. Cizinec. Mythopolis. 
Mládeži přístupný, 51 minut, vstupné 50 Kč

neděle 25. ledna v 19 hodin film USA

S LÁSKOU, ROSIE
Romantická komedie plná omylů a chyb, které nám život prostě přináší, ať děláme 
cokoliv. Rosie a Alex jsou nejlepší kamarádi od pěti let dokud  je osud časem zavane 
každého jinam. Neměli ale zůstat spolu napořád?
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 102 minut, vstupné 110 Kč

středa 28. ledna v 19 hodin film ČR

ŠŤASTNÁ
Romantický příběh. Život a láska se zahrát nedají, ty se musí prožít. Hlavní 
hrdinka – Viktorie Šťastná odjíždí do Prahy splnit si sen a studovat herec-
kou akademii. Záhy však zjišťuje, že se její ideály nesetkávají s realitou. Co 
všechno bude ochotná udělat pro svůj úspěch? Hrají mj. A. Daňková, D. Kraus, 
L. Krbová, J. Hrušínský, D. Morávková.
Mládeži přístupný, 75 minut, vstupné 90 Kč

pátek 30. ledna v 19 hodin film Francie 

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
Akční/thriller. Bývalý člen elitních jednotek Bryan Mills (Liam Neeson) se proti své 
vůli ocitá znovu v akci. Sen, užívat si poklidného života, se nenávratně rozplývá. Jeho 
manželka Lenore je nalezena brutálně zavražděná. 
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 108 minut, vstupné 120 Kč
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Novinky
městské
knihovny

VÝSTAVY V KAPLANCE

Hana Whitton: Anežka Česká – román 
o cestě lásky a víry hrdé Přemyslovny
Wolf Serno: Loutkář – historický román
Jane Austen: Mladší sestra III – závěrečná 
část anglického románu pro ženy
Peter Tremayne: Symbol smrti – anglická 
historická detektivka, sestra Fidelma a svět 
starých Keltů
De la Motte: Bubble, Buzz – dva švédské 
kriminální thrillery
Jo Nesbo: Přízrak – severská krimi
Paolo Coelho: Nevěra – milostné a partner-
ské vztahy, brazilská literatura
Pia Hagmar: Klářin sen – láska ke koním 
v novém dívčím románku

dokončení z 8. stránky

Od zahájení školního roku uběhly 
již více než tři měsíce. Pro nově přijaté, 
nejmenší děti, to byly měsíce důležité, 
protože si postupně zvykaly na čas trávený 
jinde než v rodině, na čas, který prožijí bez 
maminky – zatím té nejdůležitější osoby 
v jejich životě.

Postupně, někdy i přes slzičky, se spolu 
se svými staršími kamarády i ony dočkaly 
krásného předvánočního a vánočního času.

Během adventu, za přičinění dětí, 
celá školka získala zimní a hlavně vánoč-
ní atmosféru. Děti kreslily a malovaly, 
vyzkoušely si výrobu čertů a Mikulášů 

V minulém čísle Protivínských listů jsme 
se ptali: Kde se nachází místo, z kterého 
je vidět panorama Šumavy a jak se jme-
nuje? Správně odpověděli ti, kteří uvedli 
Hasičská vyhlídka v Záboří. Vylosova-
ným výhercem se stává Tereza Měsíčková 
z Prahy. Blahopřejeme!
Otázka nové soutěže zní:
„Kolikrát a jakou cenu vyhrálo město 
Protivín v soutěži o nejkrásnější strom 
v České republice“?
Odpovědi zasílejte do 8 ledna 2015 
e-mailem: infocentrum@muprotivin.cz, 
volejte na telefon 382 203 354, nebo nám 
ji přijďte sdělit do infocentra. (V letošním 
roce společnost EKOLAMP soutěž nevy-
hlásila.) Těšíme se na vaši návštěvu!

Výstavu otce a syna Hejnových, Milana 
Prince a Gabriely Chovítové můžete 
navštívit v podkrovních prostorech kap-
lanky ještě v měsíci prosinci. V infocentru 
je k zakoupení kniha, CD a klipové DVD 
vystavujících umělců. Dále je možno 
zakoupit vánoční perníčky, věnečky, svíč-
ky a také nové výrobky klientů z chráněné 
dílny Horizont.
V prostorách infocentra se můžete potě-
šit výstavou „Narodil se nám...“ betlémů 
manželů Vojíkových z Protivína.

V měsíci lednu si můžete přijít prohlédnout 
do podkroví kaplanky fotografie pana 
Jiřího Plachého a vernisáž výstavy proběh-
ne v pátek 9. ledna od 17 hodin.
V přízemí kaplanky bude vystavovat Die-
cézní Charita České Budějovice.
Infocentrum bude mít zavřeno od 24. pro-
since 2014 do 4. ledna 2015. 

Těšíme se na vás v lednu 2015.

▼▼▼

HÁDANKAHÁDANKA
INFOCENTRA PROTIVÍN

a také zdobení perníčků. Speciálně pro 
vánoční čas se naučily zpívat koledy, nacvi-
čily zimní tanečky, říkadla i básně. Ty starší 
své umění předvedou na vánoční besídce 
pro sourozence, rodiče i prarodiče, ty 
mladší si zatancují a zazpívají u stromečku 
ve třídách. Teď se již těší, jestli i do školky 
zavítá Ježíšek se svou nadílkou.

 Tím to ale samozřejmě nekončí - to 
hlavní a pravé vánoční štěstí zažijí až doma, 
v přítomnosti rodičů a svých blízkých. A tak 
to má být. Přejeme všem „našim“ dětem 
krásné Vánoce.

 Učitelky a zaměstnanci 1. MŠ

Čertovský rej v prvních třídách.

VÁNOCE V 1. MATEŘSKÉ ŠKOLE
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Když se plánují akce, obnáší to 
hned několik úkolů. Nejprve to chce 
nápad, pak sehnat tým dobrých, las-
kavých a hlavně spolehlivých i ochot-
ných lidiček. Když se vám toto podaří, 
máte z velké části vyhráno. Jenže 
jakmile si usmyslíte, že něco uspořá-
dáte venku, jste velmi závislí na vyšší 
moci, které neumíte poručit, a tou je 
počasí. Aspoň že se, aspoň někteří, 
mohou modlit a počasí tak akorát si 
vyprosit. A letos se nám to podařilo 
s lampionovým průvodem. Tím, že se 
opět vypouštěla létající přání, nesta-
čilo pouze si vyprosit odpoledne bez 
deště, chtělo to také bezvětří nebo 
jen malilinký vánek. Musíme přiznat, 
že pofukoval malý vánek, ten jsme ale 
zaznamenali až ve chvíli, kdy jsme 
začali vypouštět létající přání.

Sešli jsme se před Pastelkou s lam-

pionky. Než jsme prošli pivovarským 
parkem, pochodoval nás již pořádně 
velký zástup. Cestou na náměstí se 
k nám připojovali mnozí další, a tak 
přejít silnice nebylo zcela jednoduché. 
Nakonec se nám to podařilo bez-
pečně zvládnout. Velké chvíle napětí 
nastaly právě při vypouštění létajících 
přání. Některá se totiž nechtěla tak 
lehce vznést do vzduchu a mířila si 
na střechy okolních stavení. Jsme 
vděční, že nakonec snad všechny 
balónky nabraly správný směr i výšku 
a plápolaly nad městem. Některé děti 
i dospělí si opravdu něco přáli. Kéž 
by se hezké věci v našich životech 
plnily.

Děkujeme všem, kdo jste se při-
pojili. Vytvořili jste pěknou atmosféru 
a tak se možná zase setkáme příští 
rok. Pastelka

Rok se s rokem sešel a už je tu zas 
adventní čas. Na protivínském náměstí 
vrcholí přípravy na rozsvícení vánoční-
ho stromečku. Je první adventní neděle 
a všude voní svařák a cukroví. A co 
dělají skauti? Shromažďují se na nádvoří 
kaplanky u dřevěného stánku. Proč, ptá-
te se? Odpověď je prostá. Po ohlasech 
z minulého roku nám kulturní středisko 
opět nabídlo prodejní místo, abychom 
mohli návštěvníkům vánočních trhů uká-
zat, že naše dovednosti nejsou jen na poli 
přežití v přírodě, ale umíme se vytáhnout 
i v oblasti rukodělných prací. A tak jsme na 
schůzkách nezaháleli a vyráběli a vyráběli. 
Tentokrát se pod prstíky našich šikovných 
skautů, skautek, vlčat a světlušek urodily 
krásné drátěné hvězdičky ozdobené různo-
barevnými korálky a lžičky, jejichž konce 
byly ozdobené fimem většinou na skautské 
nebo vánoční motivy. Návštěvníci si mohli 
zakoupit ještě pletená levandulová srdíčka 
nebo šperky z dílen našich vedoucích. 
Všem, kteří se u našeho stánku zastavili 
a zakoupili si některý z našich výrobků, 
bych touto cestou za celé středisko mile 
ráda poděkovala. Peníze, které jsme 
vybrali, a nebylo jich málo, poputují na 
podporu zvířecích sirotků do některého 
z útulků nebo záchranných stanic v okolí, 
protože i oni si zaslouží Vánoce. Doufám, 
že jste si první adventní neděli a začátek 
svátků vánočních prožili stejně příjemně, 
jako my.
Závěrem bych vám za celé skautské 
středisko Blanice Protivín ráda popřála 
klidné prožití (někdy hektických) vánoč-
ních svátků a ať do nového roku 2015 
vstoupíte tou správnou nohou. V příštím 
roce Ahoj.  Skauti z Protivína

Klidné a radostné prožití Vánoc, 
hodně zdraví do roku 2015

přeje MěKS Protivín

VÁNOČNÍ 
TRHY

LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE POVEDL
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▼▼▼

V sobotu 6. prosince jsem pozvala do sportovní haly v Protivíně všechny, kteří si  se 
mnou rádi užívají společné chvíle nejen v rytmech Zumby, ale dokážou si  najít čas 
pobavit se pohybem. 

Sešlo se nás na čtyři desítky nadšených účastnic nejen z Protivína, ale i z Písku, Vodňan 
a širokého okolí. Je nutno podotknout, že jsme mezi námi poprvé přivítaly i odvážné muže, 
kterým patří velký obdiv. Na párty jsem pozvala i děvčata z dětského aerobicu FOR BODY 
studia v Písku, které nám svými vystoupeními s názvem „Oliver Twist a Alenka v říši 
divů“ předvedly, jak je pohyb baví a právem byly odměněny velkým potleskem všech 
přítomných. Akční Piloxing a Happy kruháč s Denisou nás rozehřál a pobavil natolik, že 
při rytmech Zumby z nás energie přímo tryskala a hlasitými výkřiky jsme vyburcovaly 
i přítomné diváky. V závěru jsem s radostí vylosovala tombolu a obdarovala cvičící. Ráda 
bych tímto poděkovala všem účastníkům, rodičům dětí dětského aerobicu, divákům a všem, 
kteří se podíleli na přípravě akce, zejména také všem sponzorům akce – FOR BODY 
studio, SHOEMAKER, KANTÝNA, ALEA sportswear a Jitex COMFORT za podporu 
a velmi pěkné ceny.

Ráda bych vám poděkovala za stále hojnou účast na pořádaných akcích a lekcích 
Zumby v Protivíně a zvu všechny, kteří ještě váhají, přijďte bez obav mezi nás,  v lednu 
2015 opět začínáme!

V závěru mého příspěvku vám přeji radostné vánoční svátky plné pohody, porozumění 
a lásky a v novém roce stále hodně energie.

 Hana Bísková, vaše instruktorka (www.forbodystudio.com)

Protivínští taekwondisté se pilně v minu-
lých dnech připravovali na vánoční 
turnaj, který se konal 13. prosince v Pel-
hřimově (Pozn. po uzávěrce novin). Je to 
jeden z největších turnajů v ČR a je zařazen 
do skupiny CEVTA mezinárodní bodovací 
systém, který slouží pro kvalifikaci na MS 
a ME. S výsledky vás seznámíme v lednu.

V tyto náročné dny před závody a před-
vánočním čase slavíme i svátek svatého 
Mikuláše. Děti i v dnešní době na tento 
den čekají a s rozporuplnými pocity rado-
sti a strachu očekávají od Mikuláše a jeho 
družiny nějaký ten dárek. Tyto postavy 
nechodí jen v podvečer 5. prosince, ale 
objevují se i v dny předcházející. Tak se 
i stalo ve středu 3. prosince, kdy pekelníci 
navštívili protivínské taekwondisty ve spor-
tovní hale při jejich pravidelném tréninku. 
Všichni velcí i malí sportovci byli nadšeni. 
Někteří více a někteří méně se báli. Hlavně 
ti nejmenší byli velice rádi za dárečky, 
které dostali. I když občas uronili slzičku, 
tak odcházeli domů již s dobrou náladou. 
Čert občas zlobil, ale stateční bojovníci se 
nedali. Všichni závodníci slíbili, že se budou 
na blížících závodech získat co nejlepší 
umístění.

 Závěrem chceme poděkovat všem z řad 
rodičů a přátel taekwonda, kteří přispěli 
dárky členům klubu.

 M. Zobal a J. Kubička
 foto Zdeněk Král

Všem členům 
rybářské organizace

Hezké prožití vánočních svátků, 
pevné zdraví 
a hodně úlovků v novém roce
přeje výbor 
MO Rybářského svazu 
Protivín 

RYBÁŘSKÉ POVOLENKY
Odevzdání povolenek se koná 
v kanceláři MO Rybářského svazu 
Protivín:
v roce 2014 – 30. prosince
v roce 2015 – 3., 7. a 14. ledna
 vždy od 17 do 18 hodin.
Výdej povolenek na rok 2015:
 3. ledna, 7. února, 7. března, 
 4. dubna a 2. května
 vždy od 14 do 16 hodin.

Výbor MO

VÁNOČNÍ PÁRTY S HANKOU BÍSKOVOU

MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA
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V měsíci listopadu se konala soutěž 
„DÁMA 2014“. 
Stolní hra je velmi oblíbená a proto 
každý rok probíhá v odděleních škol-
ní družiny tato soutěž. Velký boj nastal 
mezi žáky prvních ročníků. Soutěže se 
zúčastnilo 32 žáků. Žáci při stolní hře 
prokázali, že se dokáží soustředit na 
hru a umí přijmout i porážku.
Výsledky soutěže:
1. třídy
 1. A. Hanzlík   1. A
 2. M. Loudínová  1. B
 3. J. Krejcar   1. B
2. třídy
 1. J. Hájek   2. A
 2. J. Čajan   2. B
 3. J. Hruška   2. A
3. třídy
 1. T. Kubec   3. A
 2. B. Levita   3. A
 3. K. Doubek   ?

Tradiční výtvarná soutěž „MIKULÁŠ 
A ČERT“ proběhla 3. prosince ve 
školní družině. 
Děti nakreslily velmi pěkné čerty, Miku-
láše a anděly. Výtvarné práce byly 
vystaveny ve školní družině.
Výsledky:
1. třídy
 1. S. Svatošová  1. A
 2. A. Holečková  1. A
 3. D. Mísař   1. C
     M. Loudínová  1. B

2. – 3. třídy
 1. V. Bílková   3. B
 2. N. Fenigbauerová  3. A
 3. J. Hájek   2. A
     T. Bouda   2. A
4. – 5. třídy
 1. V. Marušková  5. A
 2. L. Loukotová  5. A
 3. P. Pokošová  5. A
     E. Kubelková  5. A

 

dokončení ze 2. stránky

materiálů pak vyráběly předměty a společně 
si zhotovily hračky z recyklovatelných mate-
riálů. Práce na toto téma bude pokračovat do 
poloviny ledna. V prosinci se v rámci vánoč-
ních dílen děti seznámí s dalšími materiály 
a jejich vlastnostmi. Jejich výrobky si budete 
moci prohlédnout či zakoupit na tradičním 
jarmarku.Projekt pokračuje a žáky čeká ještě 
spousta zajímavých aktivit. 
Správná odpověď na soutěžní otázku „Co je 
to pašmína?“ – „Pašmína je jeden z nejvzác-
nějších druhů látek, ušlechtilá forma kašmíru. 
Získává se ze srsti tibetských koz. Její vlákna 
jsou asi 5krát tenčí než lidské vlasy.“
Prosincová soutěžní otázka č. 2: „Jak se 
jmenuje surovina, která se používá při 
výrobě plastů?“. Odpovědi můžou děti 
odevzdávat třídním učitelům nebo do odpo-
vědní schránky vedle kanceláře školy.

Hračka
K výrobě hračky potřebuji špendlíky, 

tři papírové ruličky, lepidlo, čtyři papírové 
krabičky a 2 knoflíky. Nejprve jsem přilepil 
tři papírové krabičky. Potom přilepím tři 
ruličky, které představují krk a ruce. Nako-
nec na krk přilepím krabičku a špendlíky 
připíchnu jako oči. Robot se mi povedl.

 Adam Říha, 3. A
K výrobě hračky potřebuji plastovou 

láhev, lepidlo, barevný papír. Nejprve jsem 
obalil plastovou láhev do barevného papíru. 
Potom jsem potřeboval udělat kouli z papí-
ru. Kuželky se mi moc povedly.

 Bohdan Levita, 3. A
K výrobě hračky potřebuji ponožku, dva 

knoflíky, provázek, vatu, mašli na dárky, 
lepidlo. Nejprve jsem vycpala ponožku. 
Potom jsem ji uzavřela. Nakonec jsem přile-
pila knoflíky. Mám z hračky hada radost.

 Natálie Fenigbauerová, 3. A

Ze školních lavic  
PROJEKT MATERIÁLY 
A JEJICH VLASTNOSTI

▲ ▲ ▲

Zprávy ze školní družiny
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PĚŠINOU DÁVNÝCH ČASŮ – 4. díl
LESNÍ KRISTUS

Zimní večery jsou plné hvězd, smíření a ty vánoční 
pak myšlenek na naše velká přání. Neznám v okolních 
lesích místo, které tak silně a neochvějně voní po Váno-
cích a moc a moc je připomíná. Je schované v půlnoční 
- západní stráni vrchu Číčava za vsí Krč. A právě v době, 
kdy prožíváme adventní dny, dny okolo zimního slu-
novratu či Nového roku, je vhodné tohle místo navští-
vit. Mám svoji cestu. Minu starý hřbitůvek nešťastné-
ho národa se žlutou hvězdou, rybník zvaný po knížeti 
Schwarzenbergovi a zavzpomínám na pana Jana Zelen-
dara, co spí svůj věčný sen v krčském kostelíku. To on 
dal ráz této krajině. Krajině rybníků a víl. Přeji vám při 
této cestě alespoň trochu studeného sněhu. Vše se pak 
rázem změní, vše je poněkud svátečnější. Sníh, všimně-
te si, to je bílé ticho. Když 
vám padne na rukáv pár 
sněhových vloček, pozorně 
pak zjistíte, že žádná není 
ve své propracovanosti 
stejná. Paní Zima umí čaro-
vat. Vždyť celý vesmír je 
taková jedna krásná vločka 
moudře řízená. Tam, kde jsi 
v létě obdivoval červené 
sukničky muchomůrek, je 
nyní dost vlezlá mlha. Lesy 
plné odvěkého napětí, ale 
i s místy klidu. Stráně, kde 
zaječí podvečerem sýček 
a větve zavrzají jako sta-
rý krkavec od Černé vody. 
Pestrobarevní stehlíci při 
cestě pijí ze zamrzlé louže, 
kterou jim prošlápla kopýt-
kem srna. Z duše lesů zavo-
něly smolnaté šišky. Pěkné. 
Tak, jako se dříve lidé těšili 
a snili o příchodu Mesiá-
še, který jim ukáže cestu, 
těším se vždy víc a víc na 
spatření tohoto místa, kde 
do pustiny lesního podve-
čera hledí LESNÍ KRISTUS. 
Ne, není zde zcela sám. 
Však se jděte přesvědčit sami. Nebudu popisovat, kdo 
že Ukřižovaného sem umístil, však díky tomuto člově-
ku má místo svoji sílu a čistotu. Podobné pocity jsem 
poznal na zasněženém šumavském Věnci, vzdáleném 
sv. Michalovi v Bretani a zase doma na Malém Kamýku.

Chce to jen poslouchat, co země vypravuje. Čas oko-
lo Vánoc je čas lesního poklidu. Ve městě, v jeho ulicích, 
potkáváte desítky, stovky lidí. Zde na odlehlých místech 
potkáš většinou jen sám sebe.

Vím, že na jedné dlaždici v Betlémě se leskne stříbr-
ná hvězda. To je místo, kde se narodil Kristus Pán. Stejně 
tak v měsíční noci svítí ojíněné chvojí na stromech. Krá-
lovna noc přináší svá kouzla.

 Teď je doba po sv. Mikuláši, který již dávno spláchl 
hříchy. Čas adventní již zapaluje poslední svíčku. Nejdu 
tuhle cestu k tomuto místu poprvé. Kdysi mě vedla stopa 
za jmelím na zapomenutou jablůňku ke zpustlému sadu. 
Jmelí tam bylo vždy krásně košaté. Říká se, že jmelí je  „Sva-
tou rostlinou“. Podle staré podlesácké legendy postihla 
zde žijící kmeny Keltů zlá nemoc. Kněží tohoto národa 
marně hledali lék ku pomoci svému lidu. Starý druid – 
kněz ve spánku pod dubem viděl, jak mu šedá postava 
ukazuje na trs jmelí a vážně radí, že z něho bude lék na 
nemoc. Rostlina se musí však useknout zlatým srpem. 
„Svatá rostlina“... a tak jsem tehdy poprvé šel ve stopě sně-
hového poutníka vzhůru lesem. Cesta se dodnes kroutí 
a za mírného krupicového sněžení jsem zdolával horu. 
Zasněženou strání svítilo jemně světélko. Že by kouzlo 

svatovečera, co přinese zít-
řejší den? Pak jsem se zasta-
vil před něčím opravdu od 
duše krásným. Bylo to pře-
kvapivé, tajemné a zároveň 
smutně ponuré. Na velkém 
smrku byl ukřižován lesní 
Kristus. Opravdu jen tak 
bez kříže. Za ta léta vrostl 
již do smolnatého kmene. 
Za ním druhý, třetí. Všude 
ticho, to koření vánočních 
lesů. Viděl jsem podle stop 
ve sněhu, že kdosi poklekl 
a ku kmeni stromu dal svíci 
v zelenavém kalíšku. Usedl 
jsem vedle malého pomníč-
ku a přemýšlel. Pochopil 
jsem svět dávné historie 
propojený jemně se silou 
přírody. Nikdo není scho-
pen přinést nějaký důkaz, 
třeba i matematický, fyzický 
o Bohu. O jeho přítomnosti. 
Ani člověk, který velice věří, 
si ho nemůže vytvořit pro 
svoji osobní potřebu. Tady 
na takových místech můžeš 
cítit maličké cesty okolo 
naší duše.

A tak jsem si pak stoupl a hleděl na „Ukřižovaného“. 
Přichycen pryskyřicí ku stromu, navěky! Hleděli jsme na 
sebe! Dlouho! Odvážil jsem se potom požádat za mno-
ho lidí, abych poprosil, pokud to jde, svého OTCE, tam 
kdesi v bílu oblaků, aby konečně udělal ve světě více 
pořádku. Zdálo se mi, že „Ukřižovaný“ na mne kývl hla-
vou, až mu z ní spadla sněhová korunka. Dějí se v lesích 
okolo Vánoc vždy divné věci. Však každý máme, proží-
váme, svůj osobní příběh. Nemusíme ho hledat, on při-
chází sám. Možná, že zrovna na tomto místě vám bude 
zvěstováno evangelium.

Přeji vám od srdce „Dobrou zprávu“ i Vánoce.
 –Sládek Petr–
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Sychravé podzimní počasí se letošní 
školní rok neslo ve znamení několika 
kategorií florbalových zápasů, respektive 
okresních kol, která měla prověřit připra-
venost hráčů školních týmů pro krajská 
kola, jež proběhnou během ledna příštího 
roku. Kvalifikace byla těžká, všechny 
týmy byly velice dobře připraveny a kon-
kurence tedy velká.

Jako první proběhly zápasy nejstarší 
IV. kategorie, tedy žáků základních škol 
v 8. – 9. třídách, již 22. října v Písku 
v obloukové hale, kde proběhly nakonec 
všechny ostatní zápasy. Zde se projevila 
velká konkurence především kvůli účasti 
hráčů z ligových klubů, proto 3 prohry a 1 
výhra nebyly rozhodně ostudou, zápasy to 
byly opravdu pěkné, rychlé útoky střídaly 
dobře připravené obrany a zásahy branká-
řů byly perfektní. Bylo opravdu na co se 
koukat. Škoda jen, že nás ani výhra nad ZŠ 
T. G. M. Milevsko neposunula výš, neboť 
hoši z milevské školy měli v ostatních 
zápasech lepší skóre. Dívky to měly v této 
kategorii o mnoho těžší, protože nemáme 
žádnou členku ve florbalovém kroužku 
pro tuto kategorii, o jejíž hru by se dalo 
opřít. 7. listopadu nebyly tedy 3 prohry 
nečekané. Nicméně bodové rozdíly byly 
malé a zápasy to byly celkem pěkné.

Zato ve III. kategorii, tedy žáků 
6. – 7. tříd, docházelo k opravdovým 
bojům o jednotlivé body, skoro jako 
při prvoligových zápasech. Nejprve 
proběhly zápasy dívek, které se v oblou-
kové hale v Písku odehrály souběžně se 
zápasy dívek z vyšší kategorie. Krásné 
rychlé útoky, založené především na 
dvojici Tereza Tröschelová a Kamila 
Macháčková, členek florbalového krouž-
ku naší školy, vyburcovaly ostatní děvčata 
k perfektním výkonům a koncové skóre 3 
vyhraných zápasů a jedné remízy s děvča-
ty z Čimelic, je posunulo na první místo 
a právem postupují na krajské finále do 
Strakonic. Hoši, jejichž zápasy proběhly 
27. listopadu, to měli o mnoho napínavěj-
ší. V obrovské a vyrovnané konkurenci 
sváděli členové našeho školního kroužku 
obrovské boje, kde hlavně útoky vedené 
Vojtou Branštýlem zaznamenaly úspěch 
ve všech zápasech ve skupině, které kluci 
vyhráli. Až ve finále narazili na kluky,  
nám letos zakleté, milevské školy. Prohra 
ve finále odsunula naše kluky na druhé 
místo a definitivně zhatila možnost účasti 
na krajském finále, nicméně zápasy to 
byly až do poslední chvíle nádherné, tako-
vé, které známe z mistrovství v ledním 
hokeji. Velký dík patří také brankáři Voj-
tovi Štěpkovi, na jehož bedrech spočinul 
nejeden klíčový okamžik.

V kategorii nejmenších hráčů, tedy 
žáků prvního stupně, byla pro letošní 
rok vyhlášena přímo soutěž o pohár, 
pod jménem Think Blue Cup. Zápasy 
této soutěže proběhly v Písku v obloukové 
hale, ale rozdělené na dvě menší hřiště 26. 
11. 2014, takže i počet hráčů v poli byl 
snížen z pěti na tři. Dvě skupiny, v každé 

zápasy každý s každým, a pak finálová 
kola vítězů skupin. Perfektně připravení 
kluci, motivovaní k výkonu, předvedli 
opravdu nádherné zápasy, na které se 
jen tak nezapomíná, přičemž svůj osobní 
nadlidský výkon předvedl Kuba Leškanič, 
který odehrál téměř všechny zápasy v celé 
jejich délce! Ale ani výkony ostatních 
hráčů nebyly nikterak malé. V základní 
skupině se střídaly zápasy velice rychle 
a jeden navazoval na druhý. Tak se stalo, 
že jeden zápas skončil a hned šli hrát 
kluci další s jiným soupeřem, takřka bez 
odpočinku. I přes to dokázali odehrát 
v základní skupině, krom jedné remízy, 
pouze výhry s ostatními soupeři. A to 
dvakrát otáčeli, pro ně negativní, výsle-
dek zápasu ve svůj prospěch. Skoro to 
vypadalo jako taktický počin. Pak přišlo 
finále, které jakoby nemělo stále očekáva-
ný konec. V něm narazili na vítěze druhé 
skupiny, opět na kluky ze základní školy 
z Milevska. Zápas s o hlavu většími hráči 
byl pro naše kluky vyčerpávající. Na roz-
díl od ostatních zápasů, v tomto střídaly 
prohry dotahování výsledku, aby nakonec 
zlomením psychiky soupeře dokázali naši 
kluci posunout skóre o dva góly v náš pro-
spěch. Velký dík za to patří i brankářům 
Dominiku Kůrkovi a Filipu Koštelovi, 
který také odchytal životní zápas. Vše 
se pak negativně odrazilo na zakončení 
zápasu, kdy si odmítli poražení hráči 
podat ruce s našimi kluky. Připomínalo 
to situaci na mistrovství světa z porážky 
Rusů v ledním hokeji. Nicméně ani tato 
skutečnost nevzala klukům oprávněnou 
radost z prvního místa a jasného postupu 
do krajského finále.

Co se dívek prvního stupně týká, ty 
měly situaci nejlehčí, neboť se do okres-
ního finále přihlásily jako jediné a tudíž 
postupují do kraje přihlášením. Všechna 
děvčata jsou však úplné začátečnice a své 
florbalové dovednosti teprve budují.

Budeme, nejen jim, držet v krajském 
finále palce a pokud chcete zhléd-
nout zápasy florbalových týmů našeho 
školního kroužku, přijďte podpořit své 
kamarády a ratolesti na exhibiční utkání 
florbalových týmů kroužku florbalu při 
ZŠ Protivín, který se pro veřejnost koná 
v pondělí 15. 12. 2014 od 14 do 15 hodin 
v naší protivínské sportovní hale.

Všem účastníkům a hráčům moc 
děkuji za perfektní přípravu a chování při 
těchto zápasech, v nichž projevili naši žáci 
a žákyně nejen bojovného ducha, ale také 
vnitřní ukázněnost.

 za ZŠ Protivín Jan Linhart,
 vedoucí kroužku

●  Prodám elektrický strojek 

na stříhání psů s příslušen-

stvím, nabroušený, 400 Kč 

 Telefon: 603 770 546

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PODZIM VE ZNAMENÍ FLORBALOVÝCH ZÁPASŮ

NABÍZÍM VÝKLAD KARET 
Den před výkladem zpracovávám 
vzorce duše, to je příčiny vašich 
problémů dle postavení planet. 

S. Vaněčková 
telefon 739 306 280 PI
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TJ Platan Protivín – HC Olešník 
7:5 – (3:2, 3:1, 1:2)

Platan svedl s hokejbalisty Olešníku 
pořádnou přestřelku. V pohledné hře, ve 
které padalo hodně branek, se více dařilo 
domácím. Platan vyhrál první třetinu 3:2, 
po druhé části to bylo již 6:3, ale v závěru 
Olešník dotahoval. Dvě branky mu však 
nestačily a nakonec podlehl Platanu 7:5.

Zápas okomentoval Miloslav Pexídr 
z Protivína: „Zápas začal s mírným zpo-
žděním a to tlakem domácích na bránu 
hostí i díky vyloučení jednoho z hráčů. 
Paradoxně ale hosté i v oslabení dokázali 
vstřelit branku a ujmout se vedení. Domá-
cí dokázali zužitkovat určitý tlak a v páté 
minutě vyrovnat a následně v osmé jít 
do vedení. V jedenácté dokonce odsko-
čili na rozdíl dvou branek, ale hosté si 
nenechali nic líbit a přesně za dvě minuty 
snížili. Ve druhé třetině šli domácí opět 
do dvoubrankového vedení, přesto hosté 
hned za pár vteřin opět snížili. Ke konci 
třetiny domácí během minuty a půl dali 
dvě branky a zdálo se, že o zápasu bylo 
rozhodnuto. Jenže ve třetí třetině hosté 
na domácí vlétli, ti nevěděli, kam dříve 
skočit, a výsledek byl během dvaceti vteřin 
zase jen o branku. Domácí se museli bát 
o výsledek, jelikož hosté měli více ze hry 
a plno šancí na zvrácení výsledku, ale 
nebyli schopni se trefit do míčku i před 
prázdnou brankou. A tak až v závěru 
domácí nakonec dali pojistku na výsledek, 
když dotlačili míček za záda Mičana. 
Zápas, na který se dalo dívat, i když bylo 
hodně nepřesností a neproměněných šan-
cí na obou stranách. Tentokrát šťastnější 
domácí.“ Branky: Bican (Steinocher), 
Bican (Steinocher), Pavlíček (Bican), 
Pavlíček (Steinocher, Javůrek), Steinocher 
(Bican), Bican (Kříž P. , Steinocher), Stei-
nocher (Bican) - Ruprecht, Mádl (Dvořák, 
Čipera), Černý (Pekárek), Ruprecht (Čer-
ný, Čipera), Dvořák (Mádl).
TJ Blatná Datels – TJ Platan Protivín 
6:0  – (0:0, 4:0, 2:0)

Zápas se začal hrát v poklidném tempu 
a hra byla vyrovnaná. Góly začaly padat 
až ve druhé třetině a to jen do sítě Platanu. 
V druhé patnáctiminutovce se Datels trefili 
čtyřikrát a do závěrečné části zápasu šli 
za rozhodnutého stavu. V závěru přidala 
Blatná ještě dvě trefy a nad Platanem 
zvítězila vysoko 6:0. K zápasu promluvil 
protivínský Miloslav Pexídr: „Do arény 
v Blatné dorazil Platan v poněkud oslabené 
sestavě s vidinou nedat kůži lacino. To se 
projevilo zejména v prvé třetině, kdy od 
začátku převzali iniciativu. Následně byli 
lepší domácí a konec třetiny patřil opět 
hostům. A tak třetina skončila bez bra-
nek. Do druhé třetiny šli hosté s číselnou 
převahou, ale až vehementně se tlačili 
do útoku, a tak došlo na přečíslení tři na 
jednoho a domácí se po pěkné kombinaci 
ujmuli vedení v oslabení. Zde se asi lámal 
zápas, hosté se ještě snažili držet tempo, 

ale tlak domácích narůstal a během čtyř 
minut rozhodli zápas ve svůj prospěch, když 
vstřelili tři branky. Stínem zápasu bylo, že 
při rozhodnutém utkání se někteří domácí 
uchýlili k provokacím a zákrokům za hra-
nicí fair play. Třetí třetina tedy začínala za 
jasného náskoku domácích, ti přidali další 
dvě branky, ale i další nesportovní chová-
ní. Domácí jednoznačně od druhé třetiny 
lepší, zbytečně vyhrocený zápas, ale i díky 
rozhodčím udržený tak tak v mezích.“ 
Branky: Vaníček L. (Pangrác, Paukner), 
Vaníček L. (Paukner, Pangrác), Kafka 
(Matějka), Suchý (Samec, Matějka), Vaní-
ček S.    (Vaníček L.), Říha (Zeman)
SK Suchdol nad Lužnicí B – 
– TJ Platan Protivín 

1:0 – (0:0, 1:0, 0:0)
Zápas Suchdolu s Platanem byl velmi 

vyrovnaný, hrálo se na obě branky, ale ani 
do jedné v první třetině míček nespadl. 
Jedinou branku zápasu se podařilo vsítit 
domácím ve druhé třetině. V závěru utkání 
domácí neinkasovali a uhájili tak těsné 
vítězství. K zápasu promluvil protivín-
ský Miloslav Pexídr: „K Lužnici přijel 
Platan jen s torzem mužstva, přesto se 
snažil být domácím důstojným soupeřem. 
V první třetině se přelévala hra z jedné 
strany na druhou a kupodivu byli hosté 
nebezpečnější než domácí. Branky se ale 

ani jedno mužstvo nedočkalo. Ve druhé 
třetině se hra ještě více vyrovnala, ale 
domácím se podařilo při vyloučení Bica-
na využít přesilovou hru ve třicáté minutě, 
když po vyhraném vhazování se trefil 
Bednář pod levou ruku Pavlíka. Ve třetí 
třetině se obraz hry nezměnil. Ke konci 
měli hosté velkou šanci k vyrovnání, když 
hráli pět na tři a ještě minutu před koncem 
odvolali brankáře, přesto se jim branku 
vstřelit nepodařilo a bez vstřelených bra-
nek se vyhrát nedá. Šancí na vyrovnání či 
výhru měli hosté více než dost. Přesto je 
nutné je pochválit za velmi bojovný výkon, 
a že zápas neodevzdali bez boje.“
TJ Platan Protivín – 
– HBC Vikings České Budějovice 

7:2 – (1:1, 3:1, 3:1)
Platan na závěr podzimu bez problémů 

získal tři body s Vikingy, kteří tak nenavá-
zali na první výhru v sezoně z minulého 
kola. Miloslav Pexídr hodnotil zápas 
následovně. „Tentokráte se domácí sešli 
v silnější sestavě než při dřívějších zápa-
sech. Zato hosté jen s osmi hráči do pole. 
Od prvních vteřin zatlačili domácí hosty 
do jejich třetiny, ale ne a ne dát branku. 
A tak snad z prvého útoku hostů se nad 
vyrážečku domácího Pavlíka trefil Holub. 
Tato branka povzbudila hosty k větší 
aktivitě, zato domácí Branky: Bican 
(Stropnický, Honzík), Bican (Vokatý), P. 
Kříž (Vokatý), Stropnický (P. Kříž), Bican 
(Honzík), Bican (Stropnický), Benda 
(Bican, Steinocher) - Holub (Štěpánek), 
Nedvěd.

KRAJSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA

KHbL – ČECHY JIH 2014–2015 – základní část

poř.  název týmu Z V VP R P  skóre  body

 1.  SK Tábor  12 11 0 0 1  82 : 24  33
 2.  J Blatná Datels  13 10 1 0 2  64 : 19  32
 3.  HB Prachatice B  13 8 0 3 2  41 : 36  27 
 4.  TJ Platan Protivín  14 7 0 0 7  51 : 42  21
 5.  HC Dranreb Nová Včelnice  14 5 3 0 6  38 : 40  21
 6.  HC Švantlův Dvůr Písek B  13 6 0 0 7  37 : 37  18
 7.  SK HC Rosa České Budějovice  14 5 1 1 7  33 : 40  18
 8.  K Suchdol nad Lužnicí B  14 3 2 3 6  39 : 62  16
 9.  SK Hospříz  13 4 1 1 7  42 : 67  15
 10.  HC Olešník  13 4 1 0 8  38 : 48  14
 11.  HBC Vikings České Budějovice  13 1 0 1 11  22 : 72  4 
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Fotbalové informace

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Poslední turnaj v letošním roce uspořádali nohejbalisté Slavoje 
Protivín v místní sportovní hale za účasti pěti mužstev.
Hrálo se systémem každý s každým na dva vítězné sety. Na hřišti 
byly vidět zajímavé a vyrovnané souboje. O pořadí na prvních 
dvou místech rozhodlo vítězství Rafandy nad Myšencem 2:1, 
ale o pořadí na 3. až 5. místě musela rozhodovat minitabulka, 
ze které nejlépe vyšli Starostové.
Pořadí turnaje:
1.  Rafanda Protivín 8 bodů – K. Vařečka, L. Dubský, J. Dubský
2.  Myšenec 6 bodů – Žák, R. Bláha, P. Bláha
3.  Starostové 2 body – Hlaváč, Šafář, Kříž
4.  Dědci Krč 2 body – Jenší, Kanda, Jakš
5.  Selibov 2 body – Novák, Polanský

Karel Vařečka

Fotbalový podzim skončil, svá poslední utkání hrála 
pouze mužstva dospělých a dorostu. „A“ a dorost si 
předehrávali první jarní kolo.

„A“ po vydřeném vítězství s Týnem jelo do Netolic s odhod-
láním bodovat naplno. Bohužel zápas se jim vůbec nepove-
dl. Trenér Kobetič o něm napsal:
Netolice – Protivín 3:0 (1:0)
Závěr nepovedeného podzimu jsme korunovali neúspěšným 
utkáním. I když jsme měli v držení míč delší čas, nedokázali 
jsme si vytvořit ani jednu brankovou příležitost. Domácí po 
zjištění naší neschopnosti začali vyvíjet víc snahy a odmě-
nou jim bylo zasloužené vítězství.
Tabulka po podzimu:
  1.  Olešník 13 9 1 3 35: 11 28 (7) 
 2.  Katovice 13 8 4 1 33: 17 28 (10)
 3.  Lažiště 13 8 1 4 42: 23 25 (4) 
 4.  Vodňany 13 7 3 3 27: 14 24 (3) 
 5.  Týn 13 7 3 3 30: 19 24 (3) 
 7.  Bernartice 13 6 2 5 17: 16 20 (-1) 
 8.  Protivín 13 6 1 6 25: 27 19 (-2) 
 9.  Blatná 13 5 2 6 18: 25 17 (-1) 
 10.  Vimperk 13 4 2 7 23: 28 14 (-7) 
 11.  Vacov 13 4 2 7 21: 35 14 (-4) 
 12.  Hradiště 13 3 1 9 26: 43 10 (-8) 
 13.  Mirovice 13 2 3 8 20: 42 9 (-9) 
 14.  Netolice 13 1 2 10 13: 32 5 (-13) 

„B“ sehrálo poslední zápas na těžkém terénu doma. 
Protivín – Albrechtice 3:1 (2:1) 
Branky: Sládek, Jak. Křišťál, Dolejš pen.
Protivínští dobře začali, po Sládkově brance rychle vedli. Po 
chybě při standardní situaci soupeř vyrovnal. Pro domácí 
bylo záchranou, že v závěru poločasu odpískal rozhodčí 
penaltu za faul na D. Ruczkowského, kterou Dolejš s pře-
hledem proměnil. Hostující brankář byl navíc vyloučen. Ve 
druhé části se hosté zatáhli do obrany a podnikli pouze 
pár protiútoků. Domácí měli stálou převahu, několik šancí 
neproměnili, až Jakub Křišťál přidal uklidňující třetí gól.
Na hráčské schůzi se řešila velká absence hráčů kádru 
mužstva. Všichni jsou odhodlaní se z nelichotivého posled-
ního místa co nejdříve odpoutat.
 
Tabulka: 
 1.  Božetice 13 11 2 0 56: 16 35 (14)
 2.  Podolí II 13 8 2 3 38: 22 28 2 (8)
 3.  Kovářov 13 7 1 5 41: 17 22 (4)
 4.  Putim 13 7 1 5 34: 29 22 (4)
 5.  Borovany 13 6 2 5 36: 32 22 2 (2)
 6.  KRČ 13 5 2 6 43: 38 19 2 (-4)
 7.  Hradiště „B“ 13 5 2 6 24: 27 18 1 (-4)
 8.  Semice 13 5 2 6 25: 32 18 1 (-4)
 9.  Milenovice 13 5 2 6 20: 29 18 1 (-4)
 10.  Skály 13 5 1 7 22: 27 16 (-2)
 11.  Čížová „B“ 13 4 2 7 27: 48 15 1 (-7)
 12.  FK Mirotice 13 4 1 8 17: 39 14 1(-5)
13.  Albrechtice 13 4 1 8 22: 33 13 (-8)
14.  Protivín „B“ 13 4 1 8 27: 43 13 (-5) 

„D“ zakončil sezónu vítězstvím. Trenérům R. Slavíčkovi 
a bratrům Vorlům se podařilo mužstvo zkonsolidovat, stme-
lit. Svou skupinu I. A třídy vedou, a hlavně: v mnoha zápa-
sech by bez nich „B“ tým vůbec nenastoupil z důvodu malé-
ho počtu hráčů.
 
Tabulka:
 1.  Protivín 14 10 2 2 50: 18 32 (11)
 2.  Blatná 14 10 0 4 53: 21 30 ( 9)
 3.  Hradiště 14 8 3 3 59: 18 29 2 ( 6)

 4.  Mirov./Čimel. 14 9 1 4 53: 30 29 1 (7)
 5.  Osek/J.Str.B 14 6 3 5 29: 33 23 2 (0)
 6.  Sedlice 14 7 1 6 30: 31 22 (1) 
 7.  Vl. Březí 14 6 2 6 28: 25 21 1 (-1)
 8.  Čkyně/Vim. 14 5 3 6 33: 42 19 1 (-3)
 9.  Zdík./Stachy 14 4 2 8 30: 35 16 2 (-7)
 10.  Vacov 14 5 1 8 33: 49 16 (-5)
 11.  S.Hoš./Kato. 14 5 1 8 29: 49 16 (-5)
 12.  Kovářov 14 4 2 8 21: 43 14 (-7)
 13.  Volyně 14 4 1 9 28: 53 13 (-8)
 14.  Strun./Bavor. 14 4 0 10 23: 52 12 (-9)

Na hráčské schůzi měli trenéři možnost chválit, ale určitě 
nezapomněli apelovat na lepší tréninkovou docházku hráčů. 
S ní by mužstvo hrálo ještě mnohem lépe a v tabulce by 
měli mnohem větší náskok. Přesto je dorost spolu s mladší 
přípravkou „A“ nejlepším mužstvem klubu, co se týká umís-
tění.
 
Na závěr mi za výbor FK Protivín dovolte vyslovit přání. Pře-
jeme všem členům klubu, hráčům, funkcionářům, sponzo-
rům, příznivcům a v neposlední řadě všem občanům našeho 
města příjemné a klidné Vánoce v kruhu svých nejbližších. 
Ať se vám v roce 2015 vyhýbají nemoci, zranění a nepří-
jemné a smutné chvilky. Těšíme se na společná a vítězná 
setkání na sportovních akcích na našem hřišti.

 Václav Křišťál

Byly zprovozněny nové závory u protivínského nádraží 
na přejezdech směr Skály a Myšenec. Cena projektu 
9 750 458 Kč, který byl spolufinancován Evropskou unií 
z Fondu soudržnosti v maximální výši.  

Foto R. Lenemajer
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

V letošním roce jsou křížovky věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba
Každý, kdo nosí …tajenka (1. až 4. díl), je už vítězem. – Saint-Exupéry
Vyluštěnou tajenku zašlete do 8. ledna 2015 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. Výhercem knižní 
odměny za správnou tajenku listopadové křížovky (…životě člověka je vědomí, že nás někdo) se stává paní Jakšová z Protivína. Blahopřejeme!

Stolní tenisté Slavoje Protivín pokračují v zatím nepříliš 
povedené hře, kdy pouze „éčko“ v okresním přeboru ješ-
tě neztratilo ani bod a suveréně vede tuto soutěž. Výsledky 
„áčka“ ovlivnil odchod nejlepšího hráče Libora Dunovského 
do Strakonic a ze zdravotních důvodů pravděpodobně kon-
čícího Františka Färbera a za ně bohužel adekvátní náhrada 
není.

Divize 7. –  9. kolo
 Slavoj A : Přídolí   3:10
 (Votava 1, Mareš 1, debl)
 Slavoj A : Vodňany B   2:10
 (Dubský 1, Votava 1)
 Slavoj A : Sokol ČB A   9:9
 (Dubský 3, Votava 3, Mareš 1, Topinka 1, debl)

Krajský přebor 7. – 9. kolo
 Nová Ves A : Slavoj B   10:2
 (Topinka 1, Weber 1)
 Libín Prachatice C : Slavoj B
 Orel ČB B : Slavoj B   10:0

Krajská soutěž 7. – 9. kolo
 Malovice A : Slavoj C   10:3
 (Najmanová 1, Vařečka K. 1, Zoch 1)

 Osek A : Slavoj C   10:2
 (Marková 1, Vařečka K. 1)
 Sokol Strakonice C : Slavoj C  9:9
 (Tománek 3, Marková 3, Macháček 1, Martan 1, debl)

Okresní přebor 6. – 10. kolo
 Slavoj D : Mirotice C   8:10
 (Marková 4, Soumar 3, debl)
 Kovářov B : Slavoj D   13:5
 (Marková 4, debl)
 Sokol Písek A : Slavoj D  11:7
 (Vařečka K. 3, Marková 3, Soumar 1)
 Slavoj D : Mirotice B   8:10
 (Vařečka K. 4, Soumar 3, debl)
 Sokol Písek B : Slavoj D   9:9
 (Vařečka K. 3, Marková 3, Soumar 2, debl)
 Sokol Mirovice : Slavoj E  8:10
 (Vařečka P. 4, Pártl 3, Martan 2, Kozma 1)
 Kovářov A : Slavoj E   1:17
 (Vařečka P. 4, Pártl 4, Martan 4, Kozma 3, debly)
 Slavoj E : Svatkovice   13:5
 (Pártl 4, Vařečka P. 3, Martan 3, Kozma1, debly)
 Kovářov C : Slavoj E   2:16
 (Vařečka P. 4, Martan 4, Vařečka O. 3, Polanský 3, debly)

Karel Vařečka

SLAVOJE
PROTIVÍNSTOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS
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V sobotu 22. listopadu písečtí skauti 
pořádali fotbalový turnaj, na kterém naše 
vlčata nemohla chybět. Ráno jsme se sešli 
na vlakovém nádraží plni nadšení. Turnaj se 
konal ve sportovní hale ELIM. Do turnaje 
se nakonec zapojili i vedoucí vlčat, a tak byl 
Protivín reprezentován dvěma týmy. Naše 
vlčata si vybrala příhodný název týmu Sígři 
a vedoucí tvořili tým pod názvem PMSP 
– Perpetuálně mobilní skvadra Protivín. 
V turnaji byla velká konkurence, ale velcí 
i malí kluci hráli skvěle, možná i kvůli 
výrazné podpoře svých fanynek. Sígři se 
postupně dostali až do finále, které skončilo 
remízou. Následovaly penalty. Po vynikají-
cím výkonu našeho brankáře sígři vyhráli! 
PMSP se také dostali do finálového zápasu, 
který však prohráli 2:3. V první kategorii 
jsme tedy obsadili 1. místo a v druhé kate-
gorii 2. místo. Po ukončení turnaje jsme se 
s hrdostí vraceli vlakem domů. 

S tímto heslem se holky z JAFY 
dostavily na pozvání místní pro-
tivínské základny Policie ČR na 
jejich tradiční turnaj v sálové 
kopané. 
Mezi sestavenými družstvy z přizvaných 
policejních týmů, týmu sponzorů a týmu 
Platanu Protivín tvořenými téměř výhrad-
ně muži (mimo týmu Písku a Prahy, kde 
hrály vždy po jedné postavě i děvčata) 
byly naše holky jediným ženským týmem, 
ale v brance s mužskou oporou.
Na turnaj jsme se začali připravovat oka-
mžitě po ukončeném podzimním poločase 
krajského přeboru E. ON ženského fotbalu 
přesunutím tréninků do haly a  tím začala 
i příprava na sezonu halových zápasů.
Při samotném turnaji Jafa zapůsobila 
pro mnohé přihlížející velmi překvapivě 
svou hrou a dokonce po vítězství nad 
čistě mužským týmem z Milevska sklidila 
ovace uznání. Ze základní skupiny jsme 
postoupili, ale s ohledem na herní systém 
jsme v dalších bojích neuspěli a místo 
předběžného 7. místa jsme se usadili ve 
dvanáctce účastníků na příčce deváté. To 
však nebylo nic, čeho bychom si nemohli 
vážit a byli jsme na toto umístění naopak 
patřičně hrdi. Svou radost jsme s holkama 
patřičně oslavili na společném vyhlášení 
výsledků spojeném s vynikajícím občerst-
vením, o které se postarali dary sponzoři. 
Celý oslavný ceremoniál se uskutečnil 
v prostorách protivínského pivovaru na 
„Bednárně“, kterou sponzorsky umožnilo 
použít pro tuto příležitost vedení pivovaru 
Platan.

Organizátorům tohoto policejního turnaje 
- Memoriálu Ivo Marka a Daniela Stýbla 
velmi děkujeme za pozvání a pevně dou-
fáme a věříme, že se opět budeme moci 
prezentovat i v příštím ročníku.
Zároveň s tímto letošně posledním pří-
spěvkem velmi děkujeme všem našim 
příznivcům a podporovatelům a to 
nejen ženského fotbalu, kde největší 
dík patří společnosti E. ON energie a. s. 
– generálnímu sponzorovi KP jihočes-
kého ženského fotbalu a písecké firmě 
AGROLES s. r. o. – generálnímu distri-
butorovi zn. OREGON.

Vedení TJ Platan Protivín touto cestou 
děkuje největšímu přispěvovateli v rámci 
příspěvkových aktivit  MĚSTU PROTI-
VÍN a též střešním organizacím jednotli-
vých sportovních oddílů.
V neposlední řadě patří velký dík všem 
těm, kteří se aktivně starají o chod všech 
oddílů při TJ Platan Protivín a nejen jim, 
ale i všem přejeme do dalšího roku mnoho 
úspěchů ve sportovním i osobním živo-
tě, co nejvíce štěstí a především zdraví 
a dobré pohody.

za vedení TJ Platan Protivín
Radovan Koleš, předseda TJ

Na snímku z turnajového boje proti členům PČR Čimelice vidíme v souboji - zleva: 
Marušku Tichou, Denču Pečenou a Nikču Trnkovou.

SKAUTSKÝ 
     TURNAJ

HESLO JAFY: ÚTOČIT A BRÁNIT


