ROČNÍK XXIII ● číslo 1 ● leden 2015 ● 18 Kč

PŘIVÍTÁNÍ ROKU 2015 V PROTIVÍNĚ
Zcela zaplněné náměstí provoněné
svařeným vínem, tisíce dospělých i dětí,
spokojená nálada – tak ve čtvrtek 1. ledna
začal nový rok 2015 v našem městě.
Již po dvanácté jsme společně se sponzory pro vás připravili novoroční podvečer s programem, kde nejprve vystoupila
ABBA WORLD REVIVAL, poté žesťové
trio Musica Pisecensis Písek a následně
byl odpálen již XII. protivínský ohňostroj,
který byl vrcholem večera. Jediným smyslem pořádání těchto velmi organizačně
náročných akcí je zájem lidí přijít nebo
přijet na naše náměstí, kde se společně
dokážeme radovat ze života. I přes velmi
špatné počasí, kdy bohužel jen ti, kteří
sledovali novoroční ohňostroj z jiných
míst, než je náměstí a měli tak nezapo-

menutelný zážitek ze světelných efektů,
byly tyto efekty koncipovány tak, aby nás
nutily zamyslet se obecně nad smyslem
a posláním života.
Nevadí, nás nepřízeň počasí neodradí
v pořádání dalších akcí, protože jediné, co
by nás odradilo, by byl nezájem vás přijít
a pobavit se, případně nezájem sponzorů.
Ani jedno ani druhé snad není na pořadu
dne. Ihned po ukončení novoročního podvečera jsme se se sponzory sešli a dohodli se, že úplně stejný ohňostroj uvidíte
1. 1. 2016, kdy připravíme varianty odpálení tak, abychom případně měli šanci
rozmary počasí eliminovat.
Věřím, že nový rok bude pro nás
všechny šťastný a úspěšný.
Jaromír Hlaváč, starosta města

Foto M. Černá

PODĚKOVÁNÍ
STAROSTY MĚSTA
Vážení,
rád bych touto cestou ještě jednou
poděkoval všem sponzorům za velkorysé finanční dary, které pokryly
veškeré náklady na uspořádání
novoročního odpoledne.
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na zajištění novoročního odpoledne, a to MěKS Protivín, OS TS
Protivín, PČR Protivín spolu s PČR
dopravní policie Č. Budějovice a MP
Protivín, dále pak SDH Protivín, Krč,
Milenovice a Záboří.
Jaromír Hlaváč, starosta města

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
NOVOROČNÍHO ODPOLEDNE
1. ledna 2015,
kteří kompletně uhradili
náklady na jeho uskutečnění
PROTON s. r. o. PROTIVÍN
Š+H Bohunice s. r. o., TEMELÍN
MZ TENDER s. r. o., PÍSEK
LEKO – Jaromír Hlaváč,
PROTIVÍN
OSEVA PROTIVÍN, Ing. DAŇHEL
STAVEBNINY JAROSLAV ŘEHOŘ,
PROTIVÍN
BOHEMIA TIMBER, s. r. o.
PROTIVÍN
OM PROTIVÍN, a. s. PROTIVÍN
KOJI, spol. s r. o. PROTIVÍN
BESPO – PETR BEČVÁŘ,
PROTIVÍN
DŘEVOSTROJ ČKYNĚ, a. s.
AUTOHOUDEK – JOSEF HOUDEK,
PROTIVÍN
VLACH VLADIMÍR
– VODOINSTALACE, MYŠENEC
pokračování na 3. stránce

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ STAROSTY MĚSTA
Vážení Protivíňáci, dámy a pánové, kamarádi a přátelé!
Jsme na úplném začátku nového roku 2015 a všichni s napětím očekáváme, jaký vlastně bude.
Věřím, že pro nás všechny bude rokem šťastným a úspěšným, a že každý z nás zažije mnoho příjemných okamžiků, ke kterým se bude
rád ve vzpomínkách vracet.
Radujme se z drobností a snažme se, aby náš život byl naplněn tak, jak si každý ve svých snech přeje.
Úkolem pro nás dospělé je vytvořit šťastný a spokojený život svým dětem, učit je úctě k lidem, ke své vlasti.
Vašim dětem přeji bezstarostné dětství, hodné rodiče a „ať jim oči září štěstím“.
Štěstí, zdraví a spokojenost, to je přesně to, co bych vám rád ze srdce popřál. Tyto tři věci potřebujeme k tomu, abychom nejen tento
rok, ale i celý život prožili podle svých představ a snů.
Rok 2015 nechť je pro nás rokem úspěšným a nezapomenutelným.
Jaromír Hlaváč, starosta města

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
PROGRAM MisePlus+

Začátkem ledna se žáci pátých
tříd zúčastnili naučně-zábavného programu MisePlus+, tématicky věnovanému elektrické energii
a bezpečnému a šetrnému zacházení s ní. Ve velkém červeném vozidle
– E. O. N Energy Trucku plnily skupiny dětí jednotlivé úkoly, kde bojovaly
s „Energožrouty“, maskovaly se na
tajnou misi a zachraňovaly město. Program MisePlus+ navazuje
na další etapu našeho celoškolního programu Erasmus+. V jarním
období se budeme věnovat tématu
„Elektřina a světlo“. Čekají nás nové
a zajímavé úkoly a objevy.
Nová otázka pro měsíc leden:
„Zjistěte tři nejbližší elektrárny v okolí Protivína a napište, jakého jsou
typu – jaký mají zdroj energie.“
Správná odpověď na prosincovou
otázku: „Jaká surovina se používá
při výrobě plastů?“, je ROPA. Věříme, že lednová otázka bude snazší
a že se sejde více odpovědí.

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
V pátek 12. prosince 2014 se konal v protivínském kostele
Vánoční koncert dětských pěveckých sborů při ZŠ Protivín
a žáků ze Základní umělecké školy v Písku. Kostel byl plný
natěšených diváků.
Jako první vystupoval malý sbor, který zpíval ty nejznámější vánoční koledy. Pak přišli na řadu žáci s hudebními
nástroji (klarinety, flétny). Ty na vánoční vystoupení připravil pan učitel Jiří Klůc. Když dozněly tóny fléten, už byl
připraven velký sbor. Ten zpíval ve dvou blocích. V prvním
bloku jsme zpívaly těžké písničky v úpravách pro dvojhlas

a trojhlas, ale i velmi známé a hezké písničky jako Půlnoční
od Václava Neckáře. V druhém bloku byly už jen ty nejznámější vánoční. V kostele je velmi dobrá akustika a nám se
tam zpívalo opravdu pěkně. Myslím si, že se nám letošní
koncert opravdu povedl.
Za oba sbory bych chtěla poděkovat klavíristce paní Janě
Brabencové, panu učiteli Michalu Novákovi za kytarový
a houslový doprovod. Největší dík patří paní učitelce Lence
Přástkové za to, že oba sbory takto připravila.
Zuzana Doubková, 9. B

Velký pěvecký sbor.

Sólo Matěje Kliše a Denisy Mádlové.
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PLATBA POPLATKU ZA ODPADY
Stejně jako v loňském roce bude platba poplatku za odpady pro rok 2015 zahájena v měsíci únoru. Poplatek je možné jako každý rok platit jednou platbou do
31. března, nebo ve dvou stejných splátkách. Druhá splátka je splatná nejpozději
do konce měsíce září. Výše poplatku zůstává stejná, tj. 600 korun. Výběr poplatku
bude prováděn opět ve stejných dnech a hodinách:
pondělí
7.00 – 11.00 hodin
12.00 – 17.00 hodin
úterý
7.00 – 11.00 hodin
12.00 – 14.30 hodin
středa
7.00 – 11.00 hodin
12.00 – 14.30 hodin
J. Šromová, Organizační složka TS Protivín

Město Protivín děkuje všem sponzorům a dárcům za finanční přispění
na realizaci akcí v roce 2014:
•
Setkání rodáků v Myšenci
•
120. výročí založení SDH Krč
•
Svatoanenská pouť Protivín
•
Advent v Protivíně (rozsvícení vánočního stromu, vánoční trh)
Generálním partnerem těchto akcí v rámci projektu „ORANŽOVÝ ROK
V PROTIVÍNĚ“ byla Jaderná elektrárna Temelín, skupina ČEZ.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
NOVOROČNÍHO ODPOLEDNE
1. ledna 2015,
kteří kompletně uhradili
náklady na jeho uskutečnění
dokončení z 1. stránky

BIBO Stores s. r. o. PÍSEK
R&P a. s. Veselí nad Lužnicí
– pan KOUDELKA
RUMPOLD s. r. o. VODŇANY
DOPRAVA JAROMÍR ŽIŽKA,
PROTIVÍN
POLANSKÝ DAVID, PROTIVÍN
pan VAČKÁŘ KAREL, PÍSEK
KOČÍ, a. s. PÍSEK
VRCHLAVSKÝ ALOIS, PROTIVÍN
Ing. arch. ŠTORCH,
SEZIMOVO ÚSTÍ
ČEVAK, a. s., Č. BUDĚJOVICE
Ing. HÁJEK JIŘÍ, OLEŠNÁ
HANSWENDEL s. r. o. PRAHA
– Ing. JAROSLAV JEZL
AG Blatná – pan HOFMAN
AGPI, a. s. PÍSEK
– Ing. JIŘÍ LESKOVEC
MS TRANSPORT s. r. o. PRAHA
PROGES s. r. o. České Budějovice
ČECHTICKÁ EVA,
SEDLEČKO U SOBĚSLAVĚ
NADACE ČEZ
ŠAFANDA JAROSLAV, PROTIVÍN
MOTYČÁK TOMÁŠ, PROTIVÍN
NAPA – MAJORENKO MILAN,
PÍSEK
BÍZEK JIŘÍ, PROTIVÍN
STŘECHY MÁDL s. r. o.
MALEŠICE

KRAJSKÉ ŠKOLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
PROTIVÍN
DAVID NOVÝ
– ohňostroje MINEGRIS
ECOLED SOL, PRAHA
MACHÁČEK MILAN, PROTIVÍN
AGROZET Č. BUDĚJOVICE, a. s.
RAŽICE
RENO ŠUMAVA, a. s.
VLACHOVO BŘEZÍ
G-PROJECT, s. r. o.
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Ing. MICHAL VOLDŘICH,
Pivovar PLATAN, PROTIVÍN

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍN
KONANÉHO DNE 16. PROSINCE 2014
1.

Zastupitelstvo města Protivín schvaluje
kontrolu usnesení z posledního zasedání
ZM konaného dne 25. 9. 2014

1.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod stavbou obtokové
stoky Divišovka p. č. 2165/4, 2165/92
– 2165/104, 2165/107 – 2165/118, podílů
na pozemcích p. č. 2165/119 a 2165/120,
p. č. 2165/122 – 2165/131, 2165/133
– 2165/135 a p. č. 2165/137 a 2165/138
v kú Protivín ke Státnímu pozemkovému
úřadu.
2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje
postupné vypořádání (směnou, výkupem)
pozemků pod stavbou obtokové stoky
Divišovka mezi rybníkem Rabyní a ČOV
od dosavadních vlastníků – pí Jehličkové,
pí Hostašové, pí Mikšíčkové, p. Talafouse
a Římskokatolické farnosti Vodňany, v případě výkupu za cenu 30, – Kč/m2.
2.3. Zastupitelstvo města Protivín bere na
vědomí vrácení bezúplatně nabytých
pozemků p. č. 872/4, 872/5 a 874 v kú
Protivín zpět do vlastnictví ČR – Státního
pozemkového úřadu z důvodu nedodržení
podmínek vyplývajících ze Smlouvy
o bezúplatném převodu pozemků č.
1002990006 ze dne 21. 7. 2000 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
o bezúplatném převodu pozemků zpět do
vlastnictví ČR – Státního pozemkového
úřadu.
2.4. Zastupitelstvo města Protivín bere na
vědomí uzavření smluv pro město Propokračování na 4. stránce

Novoroční odpoledne provázela kapela ABBA World Revival.

Foro M. Černá
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
dokončení ze 4. stránky

tivín jako povinného – Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě a smluv o zřízení věcného břemene – kde oprávněnými
z věcných břemen jsou E. ON, a. s. a O2
Czech republik, a. s.: Smlouva o zřízení
služebnosti inženýrské sítě
1) Obchodní centrum Protivín
– přeložka tel. kabelů
Smlouva o zřízení věcného břemene
1) Milenovice čp. 38
– stavební úprava NN
2) Protivín, Bor – kabelové vedení NN
3) Krč, Nožka – připojení kabelem NN
4) Myšenec – přípojka STL.
2.5. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje
cenu vodného a stočného na rok 2015 dle
předložené kalkulace.
2.6. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje
přílohu k vyhlášce o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od
1. ledna 2015.
2.7. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje
v předloženém znění rozpočtové opatření
č. 4.
2.8. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje rozpočet města Protivín na rok 2015
s těmito úpravami a požaduje na příští
ZM připravit položky z částky určené na
obnovu IT na MěÚ (Ing. Kostohryz).
2.9. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje
předložení žádosti o dotaci na projekt
„Rekonstrukce místních komunikací
v Protivíně“ do Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, prioritní
osy 1 Dostupnost center, oblasti podpory
1.5 Rozvoj místních komunikací. Zastupitelstvo města Protivín souhlasí s realizací
projektu, jeho předfinancováním a spolufinancováním v případě schválení dotace
v rámci rozpočtu města Protivín. V rámci
rozpočtu města Protivín je zajištěno
financování tohoto projektu až do výše
7,5 mil. Kč.
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje
předložení žádosti o dotaci na projekt
„Rekonstrukce místních komunikací
v Protivíně – Těšínov, Krč“ do Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad,
prioritní osy 1 Dostupnost center, oblasti
podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací.
Zastupitelstvo města Protivín souhlasí
s realizací projektu, jeho předfinancováním
a spolufinancováním v případě schválení
dotace v rámci rozpočtu města Protivín.
V rámci rozpočtu města Protivín je zajištěno financování tohoto projektu až do výše
5 mil. Kč.
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje
předložení žádosti o dotaci na projekt
„Rekonstrukce místních komunikací
v Protivíně – Myšenec“ do Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad,
prioritní osy 1 Dostupnost center, oblasti
PROTIVÍNSKÉ LISTY – 4. stránka

podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací.
Zastupitelstvo města Protivín souhlasí
s realizací projektu, jeho předfinancováním
a spolufinancováním v případě schválení
dotace v rámci rozpočtu města Protivín.
V rámci rozpočtu města Protivín je zajištěno financování tohoto projektu až do výše
2 mil. Kč.
3.1. Zastupitelstvo města Protivín stanovuje
měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva města ode dne zvolení do
funkce takto:
– místostarosta města 10 500 Kč
– člen RM 1 700 Kč
– předseda výboru ZM,
předseda komise RM 400 Kč
3.2. Zastupitelstvo města Protivín jmenuje
2 členy školské rady při ZŠ Protivín pro
období let 2014 – 2017: Ing. Pavel Kozák,
PhDr. Eliška Slámová.
3.3. Zastupitelstvo města Protivín zřizuje
osadní výbory Chvaletice, Krč, Maletice,
Milenovice, Myšenec, Selibov, Těšínov
a Záboří. Počet členů osadních výborů
určuje zastupitelstvo města 5. Osadní
výbory zřizuje zastupitelstvo města v tomto složení:
OV Chvaletice
předseda: Maroušková Blažena
členové: Kracik Edwin, Loutchanová Stanislava, Skalová Eliška, Slepičková Marie
OV Krč
předseda: Kanda Jaroslav ml.
členové: Bína Jan, Hrdina Jiří, Jenší Zdeněk ml., Nožka Tomáš
OV Maletice
předseda: Mgr. Raabová Kateřina
členové: Kadlec Jan, Kuneš Josef, Pícha
Jan, Vacková Drahomíra
OV Milenovice
předseda: Alexi Petr
členové: Mgr. Benáková Martina, Kirchner
Jiří, Ing. Leskovec Jiří, Novotná Renata
OV Myšenec
předseda: Vanda Vladimír
členové: Bláha Radek, Nymburská Marie,
Sládek Roman, Šíp Jaromír
OV Selibov
předseda: Polanský Václav
členové: Jareš Stanislav, Ing. Mikl Zdeněk,
Novák Petr, Procházková Hana
OV Těšínov
předseda: David Jiří
členové: Čecháček Jaroslav, Kočovský
Bohumil, Kolafa Jaroslav ml., Zborník
Karel
OV Záboří
předseda: Burdová Marie
členové: Bláhová Štěpánka, Brož Václav,
Krejčí Pavel, Soukup Ondřej
Předsedům osadních výborů přiznává
zastupitelstvo s platností od 17. 12. 2014
měsíční odměnu ve výši 300 Kč.
4.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje
Plán rozvoje města Protivín na období
2014 – 2020 v předloženém znění s tím,
že v roce 2015 projedná materiál s upřesněním priorit.
4.5. Zastupitelstvo města Protivín zřizuje
kontrolní výbor ve složení
předseda: Ing. Jiří Morávek

členové: Milan Brůžek, MUDr. Jan Kolář,
Quido Šatra, Jiřina Šípková
finanční výbor ve složení
předseda: Bc. Jiří Bízek
členové: Zdeněk Král, Ing. Zdeněk Růžička

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 30. 12. 2014
●

souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem nebytových prostor gynekologické ordinace v čp. 337 s T-GYN, s. r. o.
Písek, zast. MUDr. Rudolfem Tyllem ml.
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem nebytových prostor herny
a baru v čp. 101 s panem Petrem Koudelkou, bytem Táborská 109, Bechyně

●

souhlasí se změnou nájemní smlouvy
mezi městem Protivín a panem Jaroslavem Talafousem, bytem Krč 45, a to
na smlouvu pachtovní za stejných podmínek

●

schvaluje přijetí peněžitých sponzorských
darů příspěvkovou organizací zřízenou
městem Protivín – Základní školou Protivín
– za rok 2014 ve výši 49 500 Kč

●

souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
na část pozemku p. č. 874, zahrada o vým.
90 m2 v kú Protivín

Novinky
městské
knihovny
PRO DOSPĚLÉ – NAUČNÁ
Leoš Šimánek:
Severskou divočinou – cestopis, Kanada,
Aljaška, přírodní krásy
Lubomír Kříž:
Povídání v magických energiích – alternativní medicína, setkání s tajemnem
Jan Hnízdil:
Zaříkávač nemocí – lékařství, rozhovory,
texty, komentáře
Alena Vondrušková:
Církev – populárně naučná publikace, církevní stavby, dějiny
Iveta Toušlová:
Toulavá kamera 19 – vlastivědné putování
Neal M. D. Barnard:
Jídlem proti bolesti – alternativní medicína, diety, recepty, zdravá výživa
PRO DĚTI
Ivana Peroutková:
Strašidelné prázdniny – dobrodružný příběh kamarádek
Soman Chainani:
Škola dobra a zla – pohádková fantasy

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
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 15 000 korun.
Smrtelná dopravní nehoda
Tragickým datem se zapíše čtvrtek 11. prosince 2014, na silnici první třídy číslo dvacet
u Protivína vyhasl v půl šesté večer lidský
život. Silnici, poblíž křižovatky u obchodu
Norma, přecházeli tři chodci. Poslední
z nich, místní seniorka, přejít bohužel
nestihla. V jízdním pruhu ve směru od Písku
na České Budějovice jel řidič s nákladním

automobilem značky Sprinter a mezi
důchodkyní a vozidlem došlo ke střetu. Žena
bohužel utrpěla smrtelná zranění, kterým na
místě podlehla. Na místo neštěstí vyjížděli
záchranné složky integrovaného záchranného systému, policisté u řidiče provedli
dechovou zkoušku, která byla negativní.
Případ si převzali kriminalisté, kteří budou
dále prošetřovat příčiny a všechny okolnosti
tragické dopravní nehody.
V souvislosti s touto dopravní nehodou
opět upozorňujeme chodce, aby při
snížené viditelnosti používali reflexní
prvky a v maximální míře využívali osvětlených přechodů a míst pro přecházení.
Chraňte si své životy a zdraví!
Využil amnestii
Posledních dní zbraňové amnestie využil
muž (1950) v Protivíně. Dne 18. prosince
2014 odevzdal na obvodní oddělení osm
kusů nábojů do samopalů a jeden do malorážky. Střelivo si od protivínských kolegů
převzali policisté ze služby pro zbraně
a bezpečnostní materiál.

Rozpočet Města Protivín 2015
Návrh rozpočtu města Protivína je zpracován podle
potřeb města při zajišťování běžného chodu všech
jeho činností. Jedná se zejména o zabezpečení chodu základní školy, všech tří mateřských škol, kultury,
všech činností zajišťovaných o. s. Technické služby
včetně domovní a bytové správy a tepelného hospodářství, pečovatelské služby, dobrovolných hasičů
a v neposlední řadě i činnosti městského úřadu na
úseku samosprávy i státní správy. Jako každoročně je
počítáno i s výraznou podporou sportovních a zájmových organizací.
Na zajištění všech těchto oblastí je každoročně z rozpočtu města vynakládáno cca 65% celkových výdajů.
Zbývajících cca 35% jsou výdaje na investice a velké
opravy. V letošním roce je na tyto akce navrhovaná
částka 36 600 000 Kč. Takto vysokou částku je možné
v našem městě realizovat pouze v případě úspěšnosti
při získávání dotací.

Přistiženi při činu
Dne 29. prosince 2014 okolo půl
jedenácté večer kradli dva muži (1993
a 1971) v areálu pivovaru v Protivíně.
Podezřelých osob si všiml pracovník
ostrahy objektu a kontaktoval policisty.
Muži odcizili čtyři prázdné nerezové
sudy od piva, ale dlouho se z lupu neradovali, ještě v areálu pachatele protivínští policisté zadrželi. Policisté případ
řeší ve zkráceném přípravném řízení
pro podezření ze spáchání trestného činu
krádež, do dvou týdnů by se měl dostat
před soud.
Opět dobytek, tentokrát telata
Protivínští policisté řeší případ krádeže
v zemědělském družstvu v Krči. Zatím
nezjištěný pachatel odcizil v době od
2. ledna do 4. ledna z venkovních boxů
dva býčky a dvě jalovičky. Telata jsou stará
necelý měsíc a váží průměrně 65 kg. Zloděj
vzal také čtyři speciální kýble na napájení
a z traktorů odčerpal 120 litrů motorové nafty. Celková škoda přesahuje 30 000 Kč.

V návrhu rozpočtu je počítáno s dotacemi na
opravy komunikací po povodni 2014 – 6 900 tis. Kč,
obnovu kanalizace přes řeku Blanici pod Pivovarem –
1 950 tis. Kč (obě akce jsou přesunuty z roku 2014).
Žádost o dotaci na rekonstrukce komunikací v obvodu
obce v odhadované výši 14,5 mil. Kč se zpracovává
v současné době, s realizací v polovině roku 2015.
V roce 2015 se počítá s dokončením financování ulice
Purkyňova v částce 500 tis. Kč. Akce byla realizována
v roce 2014 s dodatečným zařazením k financování
z ROP. Poslední akcí s dotací je revitalizace sadů za
830 tis. Kč. Předpokládané dotace jsou uvedeny v příjmové stránce návrhu v celkové výši 26 480 tis. Kč.
Poskytnutí dotací je podmiňováno zajištěním finančních prostředků na realizaci akce. Je tedy nutné vždy
uzavřít na financování akce krátkodobý úvěr, který je
splatný poskytnutou dotací. Z toho důvodu je v rozpočtu navrhováno přijetí úvěru ve výši 14 mil. Kč na
rekonstrukce komunikací a zároveň jeho splacení spolu
s dříve poskytnutými úvěry na investiční akce a z roku
2014 na rekonstrukci ulice Purkyňova, Pod Lesem,
Pivovarská a zateplení 2. MŠ.

Kromě akcí spolufinancovaných z různých dotačních titulů
jsou do návrhu zařazeny tyto investice a velké opravy:
Školní jídelna ZŠ – výměna oken, nová fasáda .............................................................................. 1 200 000 Kč
1. MŠ – zastřešení vchodu, oplocení, úprava zahrady (částečný převod z roku 2014) ................. 1 600 000 Kč
Vodovod Myšenec – čerpací stanice (převod z roku 2014) ............................................................... 600 000 Kč
Městský úřad – zřízení kanceláří FO v bývalé jídelně čp. 21 .......................................................... 3 300 000 Kč
Rozšíření zázemí pro sportovce na hřišti u Obory – dokončení ..................................................... 1 200 000 Kč
Oprava kanalizace v horní části náměstí ........................................................................................... 300 000 Kč
Přeložení kanalizace a vodovod Chvaletice ...................................................................................... 950 000 Kč
Technické služby – nákup nákladního auta – kontejnerového nosiče ............................................ 1 100 000 Kč
DPS – Rekonstrukce garsonek 3. etapa ......................................................................................... 2 500 000 Kč
čp. 890 – 892 – dokončení výměny oken a vchodových dveří ....................................................... 300 000 Kč
čp. 892 – zřízení krizového bytu ..................................................................................................... 300 000 Kč
Tepelné hospodářství – modernizace otopné soustavy .................................................................. 1 000 000 Kč
Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši ............................................................................ 122 867 000 Kč
Celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši ............................................................................ 111 493 000 Kč
Přebytek hospodaření ................................................................................................................ 11 374 000 Kč
Přijetí úvěru ................................................................................................................................. 14 000 000 Kč
Splátky úvěrů .............................................................................................................................. 29 814 860 Kč
Použití přebytku hospodaření z roku 2014 ................................................................................. 4 440 860 Kč
Jaroslava Říhová, vedoucí finančního odboru MÚ
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ãðĥ

ĂĺãħĺĺĺÎĺĺ

ý

ĴĞÿÀ¹ħĩØĉô¹
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÷¹òØĩóÿĴhħÑ¹üi

ãðĥ

ĂĺĺħĺĺĺÎĺĺ
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ħ
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İİĂī

¥qÑØôü¹ħ¸MħðħĴ÷iü¹ħÿóØüÎħá¹ġ]Ñ¹
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Ăİ

Ĵġĩ¹ĴÀ¹ħ÷iġĩ¹
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Ăİ

Ĵġĩ¹ĴÀ¹ħ÷iġĩ¹

ĥĂİĥ

ĉĞÿòØóĩÿĴ]ħ¹ħñüØüĞġó]ħfñüüÿġĩ

ãðĥ

İħĺĺĺħĺĺĺÎĺĺ

´Ñ¹òØħĂİ

Ĵġĩ¹ĴÀ¹ħ÷iġĩ¹ħÊØôóØ÷

´Ñ¹òØħĂī

óĞÿüñó¹ħ÷iġĩ¹
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ħ
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ãðĥ

ãĺħĺĺĺÎĺĺ

Ăæ

ñĴÿĩüqħĉĞÿġĩØÑq

æĂĺĂ
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æĺħĺĺĺÎĺĺ

Ăæ

ñĴÿĩüqħĉĞÿġĩØÑq
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ãðĥ
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´Ñ¹òØħĂæ

ñĴÿĩüqħĉĞÿġĩØÑqħÊØôóØ÷
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´Ñ¹òØħĂã

Ĺ¹ġĩĲĉñĩØôġĩĴÿħÿÀÊØ

ĥĂĂİ

Ĺ¹ġĩĲĉñĩØôġĩĴÿħÿÀÊØ

ãðĥ
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ãðĥ
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´Ñ¹òØħĂĤ

ĉØfÿĴ¹ĩØôġó]ħġôĲÀ¹

æīãĂ

ĉØfÿĴ¹ĩØôġó]ħġôĲÀ¹

ãðĥ
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ãðĥ
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İĺýĺ
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ãðĥ

ãĺĺħĺĺĺÎĺĺ

İĺ
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İĺ
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ãðĥ
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ãðĥ
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ãðĥ

īãĺħĺĺĺÎĺĺ
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ĥīýý

Ñ¹{ħĹħĉqò÷ĲÎħ£
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ãðĥ

ãĺħĺĺĺÎĺĺ
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ħ
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ħ

ħ
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ħ
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ħ

ħ
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Ù
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ħ

ħ
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Ù
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Tisící čtenář
knihovny Protivín

Vojtěch Sochora
Usměvavý chlapec na snímku je žák
6. třídy Základní školy v Protivíně Vojtěch
Sochora. Když se přišel v pátek 12. prosince loňského roku přihlásit do knihovny,
čekalo na něj milé překvapení. Při zápise
se dozvěděl, že obdrží průkazku s pořadovým číslem 1 000. Tato skutečnost ho
velice potěšila.
Věříme, že se stane pilným čtenářem.
Říká, že má rád napínavé příběhy s tajemstvím. K jeho dalším zálibám patří fotbal
– hraje ve Fotbalovém klubu Protivín za
mladší žáky – a také navštěvuje místní
organizaci skautů.
Vojtěcha Sochoru srdečně vítáme
v naší knihovně a přejeme mnoho krásných zážitků s knihami.
>>>>>>>

VÝSTAVY V KAPLANCE v roce 2015
Infocentrum a Galerie Kaplanka
pro své návštěvníky připravuje na rok 2015 tyto výstavy:
leden – únor
březen – duben
květen
červen
červenec
srpen
září – říjen
listopad – prosinec

PODKROVÍ
Jiří Plachý – fotografie
Václav Lamr – obrazy
„Staří mistři“ – obrazy
Drechslerovi – obrazy, foto
Tabita – pískovcové reliéfy
Vlasta Kahovcová – obrazy
Vladimír Nosek – obrazy
Helena Mašindová – foto, obrazy

INFOCENTRUM
Diecézní charita České Budějovice
Jiří Kvasnovský – fotografie
Václav a Radek Lenemajerovi
V+R Lenemajerovi – fotografie
Sylvia Faktorová – fotografie
Sylvia Faktorová – fotografie
Vladimír Nosek – grafika
Petr Sládek – vánoce na Lišáku

Těšíme se na vaši návštěvu přejeme velmi radostný a úspěšný rok 2015!
H. Rybáková a M. Laňová, infocentrum.

NABÍZÍM
♣♦♥♠
výklad karet
na jakoukoli otázku
ZPRACOVÁVÁM
✶✷✸✷✶
příčiny problémů
podle postavení planet
PI

S. Vaněčková
telefon 739 306 280

PODĚKOVÁNÍ
Za hezké zážitky by měl člověk vždycky
poděkovat tomu, kdo mu je umožnil zažít.
Proto děkuji Městskému kulturnímu středisku v Protivíně – paní Sylvě Karfíkové za
to, že v našem městě každoročně znějí tóny
Rybovy České mše vánoční. Děkuji panu
faráři ing. Janu Mičánkovi, který umožňuje,
aby tato vánoční mše mohla být provedena
právě v hezkém prostředí našeho farního
kostela sv. Alžběty s krásnou akustikou.
Vzniklá sváteční atmosféra je přesně to,
co si toto dílo zaslouží a dostává tím ten
správný duchovní rozměr. A poděkování
patří samozřejmě i Píseckému komornímu
orchestru a Píseckému smíšenému sboru
Sonitus. Při posledním uvedení České mše
vánoční v sobotu 20. prosince 2014 byl
kostel zaplněný do posledního místečka.
K atmosféře adventu a Vánoc duchovní
rozměr neodmyslitelně patří. Je to pohlazení
po duši, odpoutání od všednosti a možnost
k zamyšlení. Všem, kdo se o to zaslouží,
tedy velký DÍK!
Zdeňka Vojtová
<<<<<<<
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ZPRÁVIČKY
Z MATEŘSKÉ
ŠKOLIČKY
Dne 5. prosince 2014 navštívil naši mateřskou školu Mikuláš. Děti se nemohly
dočkat, až uslyší na chodbě budovy
naší školičky zvoneček, který u nás
v MŠ věští jeho příchod. A skutečně
se dočkaly. Mikuláš s sebou vzal i krásného anděla s čertem, kteří mu pomohli
doručit bohatou nadílku. Zavítali do všech
tříd, kde s dětmi strávili příjemný čas.
Naši školáčci jim s radostí zazpívali písničky, přednesli básničky a popovídali,
jak během roku poslouchali. Za odměnu
dostali balíčky s dárky a sladkostmi.
Následně nás čekalo s dětmi nacvičit
pásmo na vánoční besídky, kterým jsme se snažili zpříjemnit všem rodičům,
příbuzným a známým naší školy předvánoční shon a také tak navodit trochu
slavnostní atmosféry. Děti se moc snažily
a my doufáme, že tak udělaly všem velkou
radost.
V úterý 13. ledna 2015 se na naše nastávající školáky přišly podívat paní učitelky ze Základní školy Protivín. Děti jim
ukázaly, jaké hry a činnosti je během dne
nejvíce baví, jaké pohybové hry a cvičení
mají nejraději i co všechno umí a trénují
na blížící se zápis do prvních tříd.

Na oplátku zavítali ve středu 14. ledna
2015 naši předškoláci do prvních tříd
ZŠ. Prvňáčci naše děti zkušeně seznámili
s tím, co je v příštím roce čeká a s hrdostí
jim předvedli své znalosti ze čtení, psaní
a počítání. Uklidnili je, že z učení a ze
školy nemusí mít žádné obavy. Paní učitelky je v průběhu hodiny také zapojily
do výuky, takže si i vyzkoušeli, jaké to
je stát před tabulí. Škola se našim dětem

velmi líbila a my věříme, že jejich první zásadní krok, jakým je zápis do ZŠ,
zvládnou úspěšně.
Všem rodičům a příznivcům naší
2. MŠ přejeme v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody.
Kolektiv 2. MŠ
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ŘÍM BY SE NEMĚL MALOVAT STEJNĚ JAKO PÍSEK
Akademický malíř Dalibor Říhánek se sice narodil v Plzni, od dětství ale své prázdniny pravidelně trávil u strýce v Písku.
V Bechyni vystudoval střední keramickou školu a poté se stal posluchačem přípravky na Akademii výtvarných umění
v Praze. Dále pokračoval k profesoru Františku Jiroudkovi na figurální a krajinářskou malbu. S jeho tvorbou se v současné
době můžeme setkat v protivínském Cafe Gallery na výstavě grafiky a kreseb.
Studoval jste střední keramickou školu, proč jste tedy pokra- i grafice, plastikám, keramice, dokonce tkáte i gobelíny. To je
čoval studiem malby?
zrovna docela neobvyklá činnost, jak jste se k tomu dostal?
Původně jsem chtěl studovat sochařinu, ale spletli moji přiTkáme gobelíny s mojí paní již mnoho let. Vzniklo to
hlášku. Tak jsem tedy absolvoval přijímací zkoušky na malbu, z nedostatku haptické příležitosti. Je to vlastně malba barevnou
na základě kterých jsem byl přijat ke studiu.
nití, takže by se dalo říci, že se pořád držím svého řemesla.
Nyní žijete a tvoříte v Písku. Po škole vás nelákalo zůstat V posledních letech ale gobelíny jen navrhuji, to nejtěžší odvede
v Praze, jako to dělá mnoho absolventů?
žena. Je to velmi náročná práce, člověk u ní vysedí neskutečné
Ale ano, žil jsem v Praze 28 let a měl jsem ateliér u Sta- hodiny a vždy si odnáší bolavá záda.
roměstského náměstí. Po revoluci mi ale restituenti dali neú- Dá se říci, který z okruhů vaší tvorby vás baví nejvíce?
nosné měsíční nájemné a poté moje kroky směřovaly právě do
Vše je čisté a vyvážené, proto netrpím krizí.
Písku.
Máte oblíbenou barvu nebo motiv, který nesmí chybět na
Po studiích jste měl možnost vycestovat i do Itálie. Jak vás tento žádném obrazu?
pobyt ovlivnil?
Nikoliv, každý obraz, kažItalská strana mi poskytdý námět si žádá jiné vyjála roční stipendium. Velmi na
dření, jinou barevnost, pro
mě zde působil vliv italských
vyjádření myšlenky. Neměl
malířů, jako byl Giotto, Caby se malovat Řím stejně jako
ravaggio, Guttuso a také můj
Písek. Důležité je zachytit
profesor Emilio Greco. Pobyt
typické detaily, světlo, reflexy,
zde mi pomohl uvědomit si,
atmosféru, ale také lidi, jídlo,
že jen figurální malba má své
přírodu, vzduch i genius loci
opodstatnění.
každého místa.
Za jedno z vašich prvních děl by
Také jste učil několik let na
se, nemýlím-li se, dala považoSoukromé výtvarné střední
vat ta, která vznikla za vašeho
škole v Písku. Máte pocit, že
působení v Armádním výtvarjste se od svých studentů také
ném studiu. Měl jste přesně
něco naučil?
předepsána témata nebo vám
Ano, především trpělivosti
byl dán i prostor tvořit věci
a sebekritice.
s vlastním námětem?
Když se ještě trochu vrátíme
Popravdě mé první věci
k vašim začátkům, pamatujete
se závažným tématem vzniksi na vaši první výstavu?
ly ještě na AVU. V armádním
Ovšemže pamatuji, bylo
studiu ale vůbec nebyli hloupí
to v Praze na Žižkově v Malé
a samozřejmě nechali umělcům
galerii, ještě při studiích. A ve
volnost k tvorbě. Vždyť sami
stejné době jsem také vytvábyli prvotřídními malíři.
řel realizaci dělící stěny pro
Když jsme u námětů, jaká
restauraci v Hodoníně a obraz
témata můžeme ve vaší tvorbě
pro Komerční banku na Příkonalézt?
pech v Praze.
Vzhledem k tomu, že tvoKde se Vám vystavuje nejlépe,
řím profesionálně, není pro
v jakých prostorách? Velké,
mě žádné tabu. V mých dílech
prostorné, prosvětlené nebo
se objevují zátiší, krajiny, ale
naopak menší a temnější?
i ta nejtěžší témata, za která
A v jakých městech rád vystapovažuji akty a také koně.
vujete?
Které osobnosti vás nejvíce
Prostory musí být velké
ovlivnily?
a světlé, musí mít atmosféru. Ideální je pro mě v tomto ohledu
Obecně mě ovlivnila francouzská malba, italská renesance, Prácheňské muzeum v Písku. Nádherný prostor je také Maltézsvětová i česká gotika. Také období Národního divadla a české ský sál ve Strakonicích.
moderní umění. Z hudby Pařížská šestka, Erik Satie, ze sou- Kdysi jste s vaší paní měli v Písku otevřenou prodejní galerii.
časnosti Sylvie Bodorová a Pražská pětka. Také bych nechtěl Proč jste od toho upustili?
opomenout Jana Klusáka a jazz.
Tento záměr jsme opustili po roce. Důvodů bylo více,
Kde nacházíte inspiraci?
především ale vysoký nájem a hluboký nezájem kulturních
Inspirace ke mně přichází ze všech stran, dá se nalézt v běž- pracovníků města. Ještě dnes potkáváme obyvatele Písku, kteří
ném životě, na ulici, zahradě i v rodině.
litují, že jsme skončili.
Používáte pouze klasické výtvarné techniky nebo zkoušíte Pokud by se čtenáři chtěli s vaším dílem seznámit, kde jinde
i trendy poslední doby?
kromě Protivína v nejbližší době vystavujete?
Věnuji se opravdu pouze klasické malbě, sprejerství a instaMohou se vydat například do Galerie za vrátky v Táboře,
lace mne hluboce nezajímají.
v Bavorově do městského muzea, případně na zámek v BloviVaše tvorba zahrnuje nejenom malby a kresby, ale věnujete se cích.
T. Procházková
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CAFE GALLERY - PROTIVÍN
Masarykovo náměstí 19
vás srdečně zve na výstavu

DALIBOR ŘÍHÁNEK
G+K

12. 12. 2014 – 20. 2. 2015

Grafika
12. 12. 2014 – 14. 1. 2015

Kresby
15. 1. 2015 – 20. 2. 2015
www.dalibor-rihanek.cz

 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

SYMBOL PŘÁTELSTVÍ,
KLIDU A MÍRU

VÁNOČNÍ TRH DĚTÍ ZE ZŠ
I když už je pár dnů po Vánocích, musíme vás informovat o vánočním trhu,
který se uskutečnil 14. prosince 2014 ve vestibulu kina. Děti prodávaly výrobky
z vánočních dílen. Díky dost velkému počtu návštěvníků se prodej vydařil.
Kromě toho se mohli návštěvníci zapojit do dvou dílniček. Malé děti vyráběly
z papíru za pomoci nůžek a lepidla a větší si mohly vyrobit z drátků ozdoby,

Již po dvacáté páté rozváželi skauti
po naší krásné vlasti Betlémské světlo,
plamínek, který byl zapálen v jeskyni,
kde se podle tradic narodil Ježíš Kristus. Tradice má své kořeny v 80. letech
20. století a doputovala k nám z Rakouska. V České Republice poprvé zahořelo

zvířátka a anděly. Nakonec se zapojily nejen děti, ale i maminky. Nechybělo
ani občerstvení, o které se výborně postarala děvčata z 8. A třídy. Když k tomu
přidáme moc hezkou pohádku herců z Brna, která byla také odehrána v rámci
tohoto předvánočního odpoledne, musíme říct, že to byl pro všechny přítomné
pěkný předvánoční zážitek. Děkujeme všem, kteří se přišli podívat na práci
svých dětí a podpořili tak naši školu v této již tradiční aktivitě.
Jako součást této oblíbené akce připravilo Městské kulturní středisko Protivín
pro děti představení Zimní pohádka.

Betlémské světlo pod sochou Svatého
Václava v roce 1989. Novodobý symbol
Vánoc dorazil až z daleké Vídně, kde ho
vyzvedli skauti z Brna, i k nám do Protivína a to 20. 12. 2014 třicet dva minut po
poledni. Ve větru mihotající se plamínek
si na vlakové nádraží přišli vyzvednout
dospělí i zástupci mladší generace z řad
protivínských skautů. Proč zrovna skauti,
ptáte se? Betlémské světlo je symbolem
přátelství, klidu a míru. Tyto tři atributy
má skautské hnutí ve svých ideálech
a určitě neodmyslitelně patří i k období
Vánoc. Pro více informací o Betlémském
světle navštivte internetové stránky. www.
betlemskesvetlo. cz.
Skauti Protivín
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VÁNOČNÍ BESÍDKA V PASTELCE

FESTIVALOVÉ
OZVĚNY
LENČÍK
FEST
2014
Festival amatérských
a nezávislých tvůrců se
konal po třinácté. Na
návrh Štěpána Mikoláše Mareše se změnil
název na „Lenčík fest“. Organizaci
převzal spolek Kocanďáci, ve spolupráci
s Městem Protivín a Městským kulturním střediskem Protivín. Téma – „Život
kolem nás – Střípky uspěchaného světa“.
Největší novinkou byla projekce přímo
z promítací kabiny, kterou umožnila digitalizace kina. Byl to velký zážitek nejen pro
autory, ale i pro diváky. Vidět své snímky
na velkém plátně.
pokračování na 13. stránce

V polovině prosince jsme v Pastelce uspořádali besídku s vystoupením
malých baletek a tanečnic. Roztomilé
baletky předvedly pásmo tanců, rytmických písniček a říkadel, které se naučily
během baletní přípravky.
Tanečnice vystoupily s krátkým
vystoupením, ale i jim se to povedlo.
Celý program byl doprovázen koledami, které zpívala a na kytaru hrála
Václavka Šípková z Vodňan. Nakonec přišly na scénu i holčička se svou
babičkou, aby si vybraly dárek. Dívce
se nelíbilo balení, velikost ani váha,
a tak si vybrala jiný. Babička, una-
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vená už cestou do Pastelky, vedená
vlastně jen zvědavostí a nedůvěrou,
protože kdo by v dnešní době chtěl jen
tak někomu něco dávat, že, si nakonec vybrala balíček se svým jménem
a odešla plná radosti, neboť našla to,
co zrovna potřebovala, totiž nové zuby.
Malý dárek byl připravený pro každého, dokonce i pro dospělé.
Jménem Pastelky děkuji lektorkám za
to, že se dětem věnují, holkám za vystoupení, Václavce za ochotu s námi být, hrát
a zpívat. Komunitní nadace BlanickoOtavské děkuji za grant, díky němuž jsme
mohli obdarovat všechny. M. Šálková

KDYŽ TO VONĚLO
V PASTELCE VÁNOCEMI
K Vánocům tradičně patří perníčky,
a tak se několik maminek sešlo v Pastelce,
aby si je upekly. Na společné pečení se
těšíme hned z několika důvodů. Prvním
je, že jsme spolu a můžeme si popovídat.
Druhým důvodem jsou různé recepty, které si přineseme, takže ochutnáváme více
druhů. Děti si navíc mohou udělat tvary,
jež doma nemají, například oblíbené soby
mají jen Sobkovčíkovi. No a ty poslední
výhody, které považuji za nejpraktičtější, jsou klidná a tichá domácnost, protože
prostory Pastelky k takovýmto aktivitám
naprosto vyhovují. Drobky, mouka všude
kolem nás a halas dětí nikoho nerozčiluje
a nikomu nevadí. Maminky si popovídaly,
děti hrály, všichni jsme pekli a měli skvělou
náladu. Zavzpomínali jsme, víc se poznali
a těšili se z vánoční atmosféry. Uklidit jsme
taky museli, ale všem společně to šlo pěkně
zvesela a rychle. Perníčky voněly hodně
dlouho, i když jsme je měli dávno doma na
mísách nebo v krabicích pečlivě uschované
před mlsnými jazýčky dětí i našich drahých
poloviček. Kdo neschoval, musel většinou
péct pak ještě jednou.
V pátek před Štědrým dnem jsme si
přišli do Pastelky vyrobit voňavé svíčky
s barevnou mořskou solí. Jako aroma jsme
použili vanilku, skořici nebo citronovou
trávu. Během asi 80 minut se nám podařilo
udělat na 30 originálů. Věřím, že udělaly
velkou radost.
Na koupi materiálu přispěla Komunitní
nadace Blanicko-Otavská. Moc děkujeme.
M. Šálková
<<<<<<<

HÁDANKA

FESTIVALOVÉ OZVĚNY
INFOCENTRA PROTIVÍN – LENČÍK FEST 2014
dokončení ze 12. stránky

V minulém čísle Protivínských listů jsme chtěli vědět, kolikrát a na kterém
místě se v soutěži firmy Ekolamp O nejhezčí vánoční strom měst a obcí umístil ten protivínský. Správná odpovědˇ je: Třikrát.
Obdrželi jsme pouze nesprávné odpovědi, takže přejeme více štěstí v nové
hádance, která zní: Na fotografii vidíte alianční znak manželů, kteří se
koncem sedmnáctého století zasloužili o zbudování protivínského kostela sv. Alžběty Portugalské a přilehlého špitálu (nyní kaplanka). Znak
se nachází nad vchodem do nádvoří před kostelem. Chceme znát jména
oněch manželů.
Odpovědi posílejte e-mailem: infocentrum@muprotivin.cz, volejte na telefonní číslo 382 203 354 nebo nám ji přijďte sdělit osobně do infocentra.
Rádi vás uvidíme.

MIKULÁŠSKÁ PRO MATEŘSKÉ CENTRUM
Již popáté jsme uspořádali pro rodiny s dětmi z mateřského centra Pastelka
mikulášskou besídku, a to tradičně v milém
prostředí naší krásné cukrárny. Nejprve se
zdálo, že nás nebude až tolik, jenže nakonec
jsme zaplnili všechny stoly i židle. Mikuláš
s andělem si vyslechli básničky nebo písničky od starších dětí. Mikuláš měl s sebou
samozřejmě knihu hříchů. Dočetl se tam,
v čem jsou děti šikovné, jak se jim v čem
daří, ale také prozradila jejich zlobení,
odmlouvání nebo jiné neřesti, s nimiž děti
bojují. Děti dostaly samozřejmě nadílku,
do níž přispěla Pastelka z grantu Komunitní nadace Blanicko-Otavské.
Poprvé mezi nás přišel i pan starosta.
I on čekal s ostatními dětmi na Mikuláše s andělem. Statečně si sedl pěkně
dopředu. Jakmile ho Mikuláš spatřil, laskavě pana starostu pohladil po vlasech
a pravil: „Jarouška si necháme až na úplný konec.“. A taky že jo. Mikuláš přišel
s knihou pěkně obtěžkanou. I když to byl
vskutku pořádně velký Mikuláš jistě plný
síly, pod tíhou se pěkně prohýbal. Obr
s dlouhým bílým plnovousem přistoupil
k panu starostovi, kterému se lil studený
pot po čele a nejistě se usmíval. Samozřejmě i pro něj měl Mikuláš několik pochval
i výtek, ale když pan starosta slíbil, že se

polepší, Mikuláš ho už nechal být.
Nakonec se ty odvážnější děti vyfotily
společně s Mikulášem i andělem. Poděkování patří nejen Mikuláši a andělovi,
že přišli, ale také personálu Café Galery
a Komunitní nadaci Blanicko-Otavské.
Za MC Pastelka M. Šálková

Promítaly se videosnímky: Už zase jezdí
drahou – Václav Lenemajer, Madeira – Ivan
Kalina, Naše Cesta za kyrgyzskými kozorožci – Pavla Míková, Houbařův Splněný sen
–Václav Sarkisov, Olešná čeká na své rodáky a přátele – Ivan Kalina, Letní tábor Na
Kocandě – Stanislav Skotnica, Obora „Soutok“ od rána do rána – Ivan Kalina, Rozkvetlé odpoledne – Jaroslav Mašinda, Dobrý
den pane Zrzavý – Štěpán Mikuláš Mareš
a Jaroslav Mašinda, Paris Pissoir – Štěpán
Mikuláš Mareš a J. Mašinda.
Neoddělitelnou součástí festivalu je
spolupráce s Filmovou školou v Písku, kdy
promítáme absolventské filmy předchozího
roku. Návštěvníci tak mohou zhlédnout
produkci a tvorbu školy z okresního města.
Ve filmech je možné vidět mnoho slavných
herců, kteří rádi spolupracují se začínajícími
filmaři. Promítnuty byly filmy: Matka – Petr
Pekař, Osud sépiového města – Jakub Šikula
a Jakub Dvořák, Sako – Robert Sklenář,
Nekonečný – Zdeněk Stuchlík a Radek
Smetana, Podoba lásky – Matěj Balcar, Žena, bůh, pomeranče – Kristian Hrušovský.
V porotě zasedli: Štěpán Mikuláš Mareš,
Jitka Řepová a Irena Mašková.
Poděkování partnerům, bez kterých by
se tato akce nemohla uskutečnit: Město
Protivín, MěKS Protivín, Melo – ing. Štěpán Meloun, Zahradní restaurace Belveder,
Stavební firma Čajan, Lékárna U Palmy,
Lahůdky Radošovice, Pekárna KLAS,
Bespo Bečvář, Řeznictví u Mužíků, Elso
– mont.
Diváci, kteří přišli poprvé, byli nadšeni,
že ani netušili, jak zajímavá je tato akce.
Ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem Ptorivín připravujeme novou
kategorii – video z mobilního telefonu.
Výsledky a další informace najdete na
www.kocandaci.cz nebo na Facebooku/lenčíkfest.
Za spolek Kocanďáci
Radek Lenemajer
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ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ HODNOTILI ROK
Období před Vánocemi patří jednoznačně k nejkrásnějším obdobím roku
– je to období zamyšlení, rozjímání i hodnocení – období adventu. Právě v tomto
období se každoročně koná valná hromada Občanského sdružení zdravotně
postižených – poslední setkání jeho
členů v kalendářním roce. V úterý
16. prosince měla v salónku restaurace
„R-erko“ rekordní účast – 85 členů
a 2 hosty. Těmi byli Jaromír Hlaváč,
starosta města a Václav Křišťál, předseda
Fotbalového klubu Protivín. Je dobře, že
si pro naše shromáždění udělali chvilku
času.
Zahájili jsme trochu netradičně, a to
vystoupením pana starosty, který opravdu velice spěchal. Pozdravil přítomné,
předal všem blahopřání a drobnou pozornost a poté zhodnotil práci Města Protivín
v roce 2014 a představil v hlavních rysech
i plány pro další rok. Bohužel neměl už čas
na to, aby zodpověděl případné dotazy.
Schůze pak pokračovala podle programu
a jak je v adventním čase obvyklé, jsme
bilancovali. Všechno, co bylo pro rok 2014
plánováno, bylo také splněno. Pan František Muzika hovořil podrobně o činnosti
organizace a výše uvedenou skutečnost
potvrdil. Naše plány pro jednotlivá léta se
příliš nemění a neliší. Všechna činnost se
soustřeďuje na tři hlavní oblasti – zdraví,
kultura, zájezdy. To jsou stěžejní body
našeho snažení. Všechna náplň těchto tří
bodů samozřejmě závisí – tak jako v podstatě všechno – na financích. Členský
příspěvek ve výši 50 Kč za rok je spíše
jen symbolický a příliš nákladů nepokryje.
A tak musíme spoléhat v první řadě na
příspěvek Města Protivín – to je naším
stálým a největším „sponzorem“. Těch
ostatních bohužel ubývá. Spolehlivě nám
pomáhá Zemědělské družstvo Krč a lékárna „U Palmy“. Nepodpořilo nás letos
„KONABO“ – důvod neznáme. Z těch,
kteří nám pomáhají materiálně, tak zůstává
jen Fotbalový klub Protivín a restaurace
paní Rychtářové. Pivovar Protivín, ing.
Pěkný a již zmíněné KONABO v roce
2014 naši práci už nepodpořili. Všem, kteří
s námi spolupracují, děkujeme a věříme, že
s nimi můžeme počítat i do budoucna.
V roce 2014 se kromě tří valných hromad uskutečnil na jaře zájezd do Blatné,
spojený s prohlídkou zámku a návštěvou
sklárny protivínského rodáka pana Václava Vlasáka v Bělčicích u Blatné. Počasí,
do té doby stálé a hezké, nám ale nepřálo.
Jediný den, který celý propršel, byl právě
den našeho výletu. To samozřejmě znemožnilo procházku krásným zámeckým
parkem a také prohlídku města Blatné,
a tak některým lidem se zdála doba mezi
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návštěvou sklárny a dohodnutou prohlídkou zámku dlouhá. Snažíme se vždy zorganizovat zájezd ke spokojenosti účastníků, ale zajistit to správné počasí přesahuje
naše možnosti. Třeba k nám v roce 2015
bude počasí přívětivější. Na podzim jsme
navštívili představení Jihočeského divadla
v Českých Budějovicích „Divotvorný
hrnec“. Je to muzikál plný krásných a známých melodií a tak tady byla mezi našimi
diváky spokojenost. I v roce 2014 jsme
zajistili poukázky na masáže i pedikúru,
uskutečnili návštěvy nemocných členů,
popřáli na červnové valné hromadě osmi
osmdesátníkům a posílali blahopřání dalším jubilantům.
Ani na rok 2015 nemáme v plánu
mnoho změn. Na nové aktivity není dost
finančních prostředků a ani z řad členů nepřišel žádný návrh na změnu nebo

na doplňující činnost. Zájezd i divadelní
představení plánujeme znovu, pokračovat
budou i návštěvy a blahopřání členům, jen
poukázek na masáže bude v roce 2015
méně vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění masérky paní Svobodové a menšímu
objemu finančních prostředků. Právě pro
tento účel byla využívána chybějící dotace
z KONABO. Budou k dispozici poukázky
na pedikúru paní Rychlé.
Abychom si alespoň v krátkosti připomněli adventní a předvánoční atmosféru,
přečetla paní Vojtová povídku „Dům chleba“. Nakonec bylo podáno malé občerstvení a k dobré zábavě hrála hudba pana
Josefa Nováka.
Všem členům, sponzorům a příznivcům děkujeme za jejich zájem a pomoc
a přejeme požehnaný, zdravý a pohodový
rok 2015.
Za OSZP Zdeňka Vojtová

WOTAN FOREST a.s.
Prodejní místo
pila Protivín
Řezivo – truhlářské, stavební (hranoly, prkna, střešní latě)
Řezivo hoblované – palubky obkladové,
palubky podlahové, terasová prkna, plotovky
Sypké materiály – mulčovací kůra, štěpka
*možnost hoblování, sušení a impregnace řeziva
Nově výroba a prodej
DŘEVĚNÝCH BRIKET
cena 3,80Kč/kg + 15% DPH
*odvoz do 15 km ZDARMA
VÝKUP PALET (EUR, EPAL)
Otevírací doba: Po – Pá 7.00 – 15.30
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PI

Kontakt:
Bláhová Jitka, tel. 602 121 358, jitka.blahova@wotan.cz
Mach Václav, tel. 725 835 124, vaclav.mach@wotan.cz

✿ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ✿
✝

✝

ZEMŘELI
23. prosince 2014
Miluše Říhová
92 let, Protivín

✝ 7. ledna 2015
Růžena Nováková
75 let, Protivín

25. 12. prosince 2015
Miloslav Kunc
93 let, Protivín

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků
do únorových
„Protivínských listů“
je 9. února 2015.
Noviny vyjdou
v pondělí 23. 2. 2015.

ODEŠLA paní Marie Kutílková

Závěrem roku 2014 nás zastihla neočekávaná a smutná zpráva. Ve věku 70 let zemřela
28. prosince paní Marie Kutílková, vedoucí Městského kulturního střediska Protivín
v letech 1992 – 1998.
Všem nám zůstane v mysli jako srdečný a přátelský člověk s velkou dávkou optimismu.
Svojí energií, elánem a houževnatostí si získala mnoho lidí. Celý život vyznávala jednu cestu:
cestu lidské slušnosti. Přístupem k okolí, zájmem a pracovitostí vykonala pro kulturní život
v našem městě nepřehlédnutelný kus práce. Pracovala se zápalem, nad rámec svých povinností,
největším potěšením jí byla pochvala spokojeného občana.
Právě vztah k lidem byl pro ni vždy vodítkem a provázel ji v nelehké práci v kultuře. Vzpomeňme: stála u zrodu nové podoby Protivínských listů, zasloužila se o vydání knihy PhDr.
Antonie Kolafové „Dějiny města Protivína a připojených osad do roku 1918“, oči se jí rozzářily
při naplněném hledišti kinosálu Domu kultury Protivín. Dodnes mají všichni v paměti taneční
hodiny pro mládež či pověstné tradiční bály, na jejichž pořádání se podílela.
Odvedla velký díl práce v kultuře, za což jí patří poděkování nás všech. Vždy s dobrou
náladou a sobě vlastní pohodou zdolávala všechny překážky.
Dne 2. ledna 1992 nastoupila do funkce vedoucí Městského kulturního střediska Protivína
dne 2. ledna 2015 jsme se s ní naposledy rozloučili v krematoriu v Blatné.
Budeme na ni vždy vzpomínat jako na milého a pohodového člověka, který se snažil udělat
pro své okolí jen to nejlepší.
Kolektiv spolupracovníků MěKS Protivín

Zpracování daňových přiznání,
vedení účetnictví a daňové evidence

Bc. Lucie Říhová
telefon 603 924 907
www.ucto-pisek.cz
e-mail: info@uctopisek.cz

PI

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Desáté Mikulášské nadělování
v motolské nemocnici

● PRODÁM Volkswagen Golf V 1.4i
rok 2005, 165000 km, kola sport
17“, nový chladič, nové všechny čtyři cívky, brzdové kotouče
destičky, auto čisté bez investic.
Cena 99 000 Kč – sleva jistá!
Telefon 724 257 287

Ve středu 3. prosince se v pražské Fakultní
nemocnici v Motole na dětské onkologii
nadělovaly dárky, které byly pořízeny za
velkého přispění jednotlivců i firem převážně z našeho regionu.
Všechny děti projevily, ostatně jako vždy,
neskrývanou radost, se kterou se pustily do
rozbalování. Jejich rodiče byli velmi dojatí,
zároveň ale šťastní, když si uvědomili, že na
ně, v jejich nesmírně těžké životní situaci, myslí
někdo, s kým se ani neznají. Obě oddělení, jak
malých, tak velkých dětí, byla letos bohužel
plná pacientů. S některými se nebylo možné
setkat, protože jim to zdravotní stav nedovolil.
Dárky pro ně se nechávají u sestřiček, dostanou
je později, když se situace změní. Velká spousta
dárků se dává tradičně na onkologické ambulanci, kde malí pacienti podstupují například
chemoterapii, vyšetření nebo odběry krve.
Poděkování od lékařů, sestřiček, dalšího
personálu, pacientů a jejich rodičů patří všem
těm, kdo i letos přispěli finanční částkou či
věcným darem.
Všem vám níže uvedeným, i těm, kteří jste
nechtěli být uvedeni, patří velký dík za to, že
nejste lhostejní a pomohli jste zrealizovat tuto
již tradiční návštěvu u nemocných dětí, s níž
na základě vlastních zkušeností, před 10 lety
začala paní Květa Vejvalková z Protivína a se
svou rodinou se o její zdárný průběh stará
dosud. Dopravu každoročně zajišťuje pan Petr
Chudomel z Protivína, k němu se letos, kromě Květy Vejvalkové, připojily paní učitelky
Jaromíra Čížková a Petra Čecháčková ze ZŠ
Protivín, Ivana Vazačová z Písku a Jaroslava
Zemanová z Kestřan.

čová – Žďár, manželé Vazačovi – Písek,
Šárka Špetová – Písek, BZK – PLUS s. r.
o. – Kestřany, Eliška Štrbíková – Písek,
Renata Vohradská – Příbram, Lucie Suchá
– Příbram, zaměstnanci MO – Protivín, rodina Lednických – Myšenec, Martina a Vítek
Měkutovi – Vodňany, ZŠ Protivín – vedení
školy i žáci, rodina Frnochova, Daniela
a Libor Kolářovi, Soňa Nedorostová, Lída
Chvostová – Písek, Vlastimil Pártl, Klub
žen Protivín.
Děkujeme MÚ Protivín v čele se starostou
Jaromírem Hlaváčem, který má každoročně
nad sbírkou záštitu.
Ivana Vazačová

Na obdarování se letos podíleli: Ing. Michal
Voldřich – Platan Protivín, Jaroslava Zemanová – Kestřany, Božena Nováková, Michal
Siman – Medosima, JE – Temelín, Jiří Plíva,
MUDr. Václav Pelíšek – Vodňany, Veronika
a Matěj Vlčkovi, Jaroslav Müller – Proton,
Jaroslav Řehoř – Stavebniny Protivín, Marcela Dubská, Josef Staněk – Písek, Věrka
Marková – Karlovy Vary, Petr Chudomel
s rodinou, Pavel Veselý – Pneuservis Protivín, Ing. Václav Hoch – OM Protivín, Láďa
Jekl, Eva a Zbyněk Jelínkovi, Vlastimil
Pártl, M – D – INVEST v. o. s. – Praha,
Park Café 67 – Písek, Martina Lackovi-
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Fotbalové informace

Celkový pohled na dokončovanou víceúčelovou budovu.

Zatímco dospělí měli v prosinci odpočinek a intenzivní přípravu zahájí 20. ledna,
mládežníci trénují 1x týdně a zúčastňují
se dlouhodobých nebo jednorázových
halových turnajů.
Starší žáci se zúčastňují „Zimní ligy“
v Týně. 1. turnaj se konal v sobotu 3. ledna
s těmito výsledky:
FK Protivín – TJ Loko ČB 1:6 (Hečko),
SK Vacov 2:2 (Kubičková, Měšťan),
TJ Hradiště 1:1 (P. Urban)
Na vánočním turnaji v Písku skončili
kluci na 4. místě. Výsledky:
Protivín – Hradiště 0:2, Mirotice 1:6
(Červeňák), AFK Písek 1:2 (Studený)
Mladší žáci zatím odehráli pouze dva
jednorázové turnaje.
Vánoční turnaj v Písku: Do turnaje o osmi
účastnících jsme postavili dva týmy.
Mužstvo „B“ obsadilo šesté místo, když
v boji o páté místo prohrálo s Hradištěm
A 2:4.
Výsledy ve skupině:
Protivín B – Dražejov 3:0, Hradiště B
1:4, Písek A 0:3.
Tým „A“ ve skupině všechny zápasy
vyhrál; Protivín A – Písek B 2:0, Hradiště
A 3:1, AFK Písek 9:0. V semifinále porazil Hradiště B 5:2 a ve finále Písek A po
velkém boji brankou v poslední minutě
4:3 a celý turnaj vyhrál. Jakub Svatoš byl
s 12 brankami vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. Další branky stříleli Štěpka
7, Sochora 2, Urban 2.
Na novoročním turnaji ve Vodňanech
kluci skončili na 3. místě (16 bodů), když
o něm rozhodovalo pouze skóre. Vítězem
se stalo mužstvo Bavorova (17 b), druhý
skončil Písek (16 b).
Výsledky: Protivín – Týn 2:1 (Svatoš,
Štěpka) – Vodňany B 3:0 (Svatoš 2,
Štěpka) – Junior Strak. 3:1 (Štěpka
2, Svatoš) – Vodňany A 1:1 (Svatoš)
– Písek 0:2 – Bavorov 1:1 (Svatoš)
– Slavia ČB 2:1 (Svatoš, Štěpka)
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Starší přípravka sehrála už tři turnaje
„Zimní ligy“ v Týně.
1. kolo: Protivín – Lomnice 0:4 – Temelín
7:0 (Matoušek 3, Kohout, Král, Pikl, O.
Viktora) – Jankov 5:0 (Král 2, Jirášek,
Pikl, O. Viktora)
2. kolo: Protivín – Milevsko 0:7 – Bechyně 1:3 (Král) – Vodňany 7:0 (Pikl 3,
Jirášek 2, Kohout, Matoušek)
3. kolo: Protivín – Hradiště 1:3 (Matoušek), Protivín – Týn 2:1 (Jirášek, Matoušek), Protivín – Vimperk 1:5 (Viktora)
Vánoční turnaj v Písku se klukům moc
nevydařil, v neúplné sestavě skončili na
5. místě.
Výsledky: Písek „D“ – Protivín 6:0,
Dražejov – Protivín 1:3 (Pikl), Protivín
– Kluky 0:3

Mladší přípravka se zúčastňuje dvou
turnajů. Ročník 2006 hraje turnaj v Týně,
po odehraném prvním kole je na druhém
místě tabulky.
Výsledky: Protivín – Veselí n. L. 2:0
(Kohout, Kubec) – Malšice 7:0 (Kohout
3, Kubec 2, Šípek 2) – Boršov n. Vlt. 2:1
(Kohout 2)
Ročník 2007 hraje v Č. Budějovicích,
Na Složišti. Doposud sehrál 2 turnaje.
1. kolo Protivín – Prachatice 0:0
– S. Ústí 2:4 (Malý, Hájek) – Veselí 2:1
(Malý, Chalupský)
2. kolo Protivín – Třeboň 4:0 (Malý,
Chalupský, Hájek) – SK ČB 08 6:1
(Schánělec 2, Malý 2, Příhoda, Hájek)
– Č. Krumlov 0:10 m
Minipřípravka nehraje žádný dlouhodobý turnaj, kluci doplňují své kamarády
v Č. Budějovicích. Absolvovali také
vánoční turnaj v Písku. Obsadili sice 6.
poslední místo, ale výkony nebyly určitě
nejhorší, jen nám chybí střelec.
Výsledky: Protivín – AFK Písek B 0:1
– Čížová B 0:2 – Kluky 0:3
V měsíci prosinci bylo provedeno nejnutnější ošetření hrací plochy zdevastované
velkým množstvím tréninků a zápasů
v nepříznivých klimatických podmínkách.
Aerifikace – propíchání dlouhými hroty,
zapískování – cca 30 t, a následné usmykování. Na jaře bude ještě nutné nejvyšlapanější místa zadrnovat a přehnojením
provést celkový dosev. Věříme, že zima už
tak sužovanému trávníku příliš neuškodí
a na jaře se hřiště vrátí do normálního
stavu.
V současné době finišují práce na dokončení víceúčelové budovy – šaten a restaurace. Při tempu prací je jasné, že sezónu
zahájíme v novém.
Václav Křišťál

SMUTNÁ ZPRÁVA. Na začátku nového roku zastihla členy FK Protivín smutná
zpráva – ve věku 93 let zemřel doyen klubu, bývalý hráč, funkcionář, a později
velký příznivec, pan Miloslav Kunc. Dovolte mi, abych se jménem všech členů
FK Protivín s panem Miloslavem Kuncem rozloučil a poděkoval za všechno,
co pro protivínský fotbal dokázal udělat a obětovat. A nebylo toho málo. Čest
jeho památce.
Na archivním snímku FKP pan Miloslav Kunc (uprostřed) jako kapitán A týmu
SK Protivín v roce 1947.
Václav Křišťál

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.
Autor křížovek P. Šoba
„Nezabývejte se tím, ...1. tajenka. Místo toho se soustřeďte, jaký bude další krok. ...2. tajenka na pohyb kupředu, na vyhledání odpovědi.“
Denis Waitley
Vyluštěnou tajenku zašlete do 8. února 2015 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin. cz. Výhercem knižní
odměny za správnou tajenku prosincové křížovky (…v srdci katedrálu, kterou chce postavit) se stává paní Kryštůfková z Milenovic.Blahopřejeme!

STOLNÍ TENIS
Ani závěrečná kola podzimní
části krajských soutěží nepřinesla vylepšení výsledků. Vítězství v posledních kolech si připsaly pouze týmy v okresním
přeboru.
Divize 10. – 11. kolo
Pojbuky A : Slavoj A
(Votava 1, Mareš 1, debl)

10:3

VS Tábor A : Slavoj A
10:3
(Votava 1, Mareš 1, debl)
Krajský přebor 10. – 11. kolo
Slavoj B :
: Kardašova Řečice A
2:10
(Weber 1, debl)

Slavoj B :
: Týn nad Vltavou
(Topinka)

1:10

Krajská soutěž 10. – 11. kolo
Slavoj C : Cehnice A
2:10
(Pártl 2)
Slavoj C : El. Strakonice B 4:10
(Macháček 1, Pártl 1, Najmanová 1, debl)
Okresní přebor 11. kolo
Slavoj D : Mirotice D
11:7
(Vařečka K. 4, Soumar 4, Vojta
1, debly)
Kovářov B : Slavoj E
7:11
(Vařečka P. 4, Pártl 3, Martan 2,
debly)
Karel Vařečka

VÁNOČNÍ PROCHÁZKA

Abychom před
Vánoci spálili ještě nějaké ty kalorie,
které na nás číhají na
každém rohu v podobě voňavého slaďoučkého cukroví a neodolatelného mamčina bramborového salátu, udělali jsme si
na Štědrý den procházku „Ke koníčkovi“.
A že jsou skauti milovníci všeho živého,
nezapomněli jsme ani na naše zvířecí
kamarády. Do krmelce jsme jim jako
nadílku připravili suché pečivo, mrkev
nebo kaštany a speciálně pro ptáčky jsme
do větví stromů pověsili navázaná jablíčka. Na čerstvém vzduchu jsme strávili
asi dvě hodinky, ono pak u večeře víc
chutnalo a byl větší hlad. A hlavně rychleji uteklo to čekání na Ježíška! Našli jste
pod stromečkem vše, co jste si přáli? Já
věřím, že ano!
Inuš, Skauti Protivín
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ FOTBAL
Již tradičně se v předvánočním období
konal žáky velmi oblíbený Vánoční halový fotbal. Tentokrát se hrálo pět turnajů.
Protože druháci jezdí v pátek na plavecký
výcvik, jejich turnaj byl předehráván již ve
čtvrtek odpoledne. Ovládla jej suverénně 3.
A, v jejímž kolektivu je nejvíce fotbalistů
registrovaných ve FK Protivín v kategorii
mladší přípravky. Všechny své zápasy
vyhrála, Tomáš Kubec byl se 6 brankami
nejlepším střelcem. Další pořadí: 2. místo
3. B, určitě i zásluhou svých střelkyň Lucky Kasové a Báry Zimové, 3. místo 2. B
a 4. místo 2. A.
V pátek ráno si svůj miniturnaj zahráli
mezi sebou i prvňáčci. Nasazení bylo obrovské, jen kdyby ten neposeda míč trochu více
poslouchal. 1. B porazila 1. A 5:0 a zásluhou
skóre zvítězila v turnaji, protože se s 1. C ve
svém zápase rozešla s bezgólovou remízou.
Třetí skončila 1. A, ale důležitější než pořadí
bylo nadšení a zaujetí, s jakým kluci své
zápasy odehráli.
V kategorii 4. –5. ročníku splnila 4. B
úlohu mírných favoritů a zvítězila. Není
však dobrou vizitkou střelců, že nejlepším z nich byl brankář – Jakub Leškanič
3x skóroval. Pomohl tím své 5. A ke 2. místu, na 3. příčce skončila 5. B a na 4. místo
obsadila 4. A.
Obrovská rivalita panovala mezi dvěma
družstvy ze 6. B. V rozhodující bitvě však
oslabená Chelsea podlehla svým spolužákům z X týmu 1:2. I tady byl nejlepším
střelcem hráč z vítězného mužstva – Lukáš
Nečas nastřílel 9 branek. V této kategorii
hrála dokonce 2 mužstva děvčat. 8. ročník nestačil a zůstal na posledním místě,
naopak, holky ze 7. B hrály velmi dobře
a v minisouboji o 3. místo porazily kluky ze
7. A. Anna Viktorová, Tereza Troschelová
a Jana Roušalová se zapsaly do střelecké
listiny turnaje.
V nejstarší kategorii ukázali kluci ze
7. B (Schánělec, Bečvář, Novotný, Vojík), že
nehrají žákovskou ligu nadarmo. Doplnění
o Perglera a Nováka suverénně zvítězili,
předváděli kombinace jako z fotbalové
učebnice, i když hráli se soupeři i o dva
roky staršími. Tomáš Schánělec a Michal
Ludvík (9. r. ) byli nejlepšími střelci, oba
vstřelili 6 branek. Na druhém místě skončil
výběr 9. ročníku, 3. místo vybojovala trochu
překvapivě 8. A. a 8. B skončila zklamaná
poslední.
Všechna vítězná družstva získala svůj
putovní pohár, který bude jejich třídu zdobit po celý rok, vyhodnoceni byli nejlepší
střelci, všichni hráči dostali drobné dárky.
Poděkování patří i rozhodčím a pořadatelům. Lukáš Timko, Dominik Hečko, Martin
Sháněl a Martin Lang z 9. ročníku dokázali
turnaje řídit téměř sami. Pochvalu zaslouží
i diváci, spolužáci. Vesměs zaplněný ochoz
haly vytvořil hráčům pravou fotbalovou
atmosféru. Poslední školní předvánoční den
se zkrátka vydařil.
Václav Křišťál

PRVNÍ „ZUMBOVÁNÍ“
V ROCE 2015

Ve středu 7. ledna se konala ve
sportovní hale v Protivíně první lekce Zumby letošního roku. Sešlo se
nás bezmála třicet nadšených „Zumbic“ z širokého okolí. Vstupné bylo
zdarma, a tak si mohli vyzkoušet naše
zumbování i noví zájemci. Byl to opět
nezapomenutelný zážitek vidět zaplněnou halu bavících se a roztančených zumbic bez rozdílu věku. Mám
velkou radost, že opět mezi nás přišly
maminky i se svými malými tanečnicemi, které nám ukázaly, jak je to
baví. Po vánočních svátcích jsme si

to pořádně užily a spálily nabrané
kilogramy. S dobrým pocitem a dobře
naladěné jsme se rozešly zpět do
svých domovů.
Připravte se, i nadále pokračujeme
v tomto roce v pravidelných lekcích Zumby každé pondělí a středu
od 18 hodin. Informace a kontakt
najdete na mých stránkách www.
forbodystudio. com.
Děkuji vám všem za hojnou účast
a těším se na vás v Protivíně ve sportovní hale a v Písku ve For Body studiu!
Hana Bísková, instruktorka

TAEKWONDISTÉ BODOVALI NA VÁNOČNÍM TURNAJI
V sobotu 13. prosince 2014 se jako
každý rok konal jeden z největších – Vánoční turnaj v taekwondo
v České republice, který je zapsán
do evropské ligy taekwowndo. Turnaje v Pelhřimově se zúčastnilo celkem
560 závodníků nejen z Čech, ale i Polska, Slovenska, Slovinska, Běloruska,
Ruska, Moldavska, Německa, Rakouska, Švédska a Turecka.

Naše výprava šesti závodníků z Protivína se vůbec neztratila a dala o sobě
v tak kvalitně obsazeném turnaji vědět.
Jako první nastoupil k bojům Aleš
Benák, který svými výkony mile překvapil a ihned v prvním zápase ukázal,
že má rozhodně na finále a případnou
medaili. Nakonec se do finále probojoval. Zde jej jeho zkušenější soupeř

nakopl bolestivě a nesportovně do stehna. Aleš se ale nezalekl a finálový zápas
přesto vyhrál. Domů si odvezl svou
první velkou zlatou medaili.
Lukáš Kajer se velice ve svém
zápase snažil, ale na běloruského závodníka to nestačilo, a tak vypadl z dalších
bojů. Filip Chalupský se svou bojovou
pílí a kázní probojoval až do finálového boje, kde prohrál na body a získal
krásné 2. místo. Ostřílený závodník Štěpán Král, který v prvním boji předvedl
krásné technické kombinace, postoupil
takto do dalšího boje. Další jeho zápas
byl tak vyrovnaný, že skončil na body
nerozhodně a rozhodovalo se na tzv.
„náhlou smrt“. Zde bohužel Štěpán
soupeři podlehl. Martina Babáková
předvedla krásné výkony a ve finálovém
zápase vyhrála. Velký návrat po deseti
letech na žíněnku předvedl Miroslav
Plundrich. Nastoupil v kategorii senior
a obsadil krásné 2. místo. Jsme rádi, že
se po deseti letech vrátil k taekwondu
a svou účastí v závodech a trénincích
motivuje děti z našeho klubu.
Umístění:
1. místo
Aleš Benák
Martina Babáková
2. místo
Filip Chalupský
Miroslav Plundrich
4. místo
Lukáš Kajer
Štěpán Král

MZ a JK
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