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NOVOROČNÍ ODPOLEDNE V PROTIVÍNĚ

18 Kč
NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
OBČANŮM
Vítám Vás, Vážení a milí,
po roce se scházíme,
Nový rok zde slavíme,
s napětím i obavami
do budoucna hledíme.
Bilancujem, vzpomínáme,
bojíme se, věříme,
kéž se všichni v tomto roce
zdraví, štěstí těšíme.
Vykročme teď hezky zpříma,
buďme sobě oporou,
těžší chvíle, které přijdou,
přijímejme s pokorou.

Foto: M. Černá

Prvnímu lednovému dni sice kralovalo jarní počasí, novoroční sváteční
nálada, ale naše město neopustila. Každoročně se potkáváme na protivínském
náměstí, abychom se na chvíli zastavili,
ohlédli se zpět a zrekapitulovali, co nám
přinesl uplynulý rok. Zaposloucháme se
do tónů hudby, která zní z pódia, ochutnáme nabízené dobroty a připijeme si
na zdraví.
Díky štědrým sponzorům se vždy
na prahu nového roku ocitáme v kouzelném světě světelných efektů, za doprovodu obřího ohňostroje se loučíme
se starým rokem a slavíme příchod
nového.

V podvečer prvního ledna roku 2018
rozzářila nebe nad Protivínem neuvěřitelná světelná show, které přihlížely tisíce nadšených diváků. Ti, kteří se na přípravě podíleli, obyvatelé města Protivín,
návštěvníci z blízkého i dalekého okolí,
tedy všichni přítomní, si zážitek vychutnali plnými doušky. Ve výšce od dvaceti
do dvou set metrů se proháněla světýlka
různých barev a tvarů, náměstí burácelo
a diváci tleskali.
Nový rok jsme přivítali se vší parádou, prožijme jej tedy naplno, užívejme
každého dne ve zdraví a pohodě a buďme šťastni!
Jaromír Hlaváč,
starosta města

Užívejme dne i noci,
naslouchejme svému srdci.
Tohle Vám chci zkrátka říci, lidi,
žijme život naplno!
Jaromír Hlaváč,
starosta města

POZVÁNKA NA PROHLÍDKU
BUDOVY RADNICE
V SOBOTU 27. 1. 2018
OD 9 DO 11 HODIN

Dovoluji si Vás pozvat na prohlídku zrekonstruované budovy radnice,
kdy rekonstrukce spočívala zejména
v novém uspořádání. V přízemí je nově zřízena podatelna a dále upraveny
kanceláře správního odboru (vedoucí
odboru, matriky a sociálních záležitostí) spolu s kanceláří finanční
kontroly. V prvním nadzemním
patře je kompletně zrekonstruována kancelář starosty a sekretariátu.
Ve druhém nadzemním patře je nově
kancelář místostarosty a pracoviště
pro přestupkovou komisi (zasedací
místnost), kancelář technika IT a tajemníka MěÚ. V celé budově jsou
kompletně vyměněny rozvody jak
elektro, tak datové, nový nábytek,
sociální zařízení, osvětlení atd.
Budovu Vám představí starosta
města a vedoucí správního odboru.
Na prohlídku Vás všechny srdečně
zveme.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
VÁNOČNÍ FOTBAL

Účastnice turnaje – děvčata ze 4. – 6. tříd.
Vánoční fotbal se opět vydařil. Úroveň
zápasů byla rozdílná, ale všichni, zejména
však malí fotbalisté z 1. stupně, hráli své
zápasy s obrovským nasazením a touhou
po vítězství. Zápasy strhávaly i diváky a ti
vytvořili všem zápasům výbornou kulisu.
Patří jim za to velký dík, před fandícími
diváky se vždycky lépe hraje, tým se lépe
motivuje a vypne se k výbornému výkonu.
Nakonec není vůbec důležité, kdo zvítězil,
ale to, že ty dva dny sportovalo v hale více
než 100 kluků a děvčat. Velký dík patří také
deváťákům – Vojtovi Štěpkovi, Michalovi
Urbanovi a Lubošovi Šimkovi za pomoc

s organizací. Porci všech 30ti zápasů v obou
dnech odpískali a zapsali.
Maratón zápasů rozběhla děvčata ze
4 – 6. ročníků. Vítězství si nakonec odnesly
dívky ze 6. B, které byly mírnými favoritkami, ale pohár si musely tvrdě vybojovat.
Celkové pořadí:
1. místo 6. B
2. místo 5. B
3. místo 4. B
4. místo 4. A
Nejlepší střelkyní se stala Sára Foučková
ze 6. B.

Po nich vyběhli ke vzájemnému zápasu na hřiště prvňáčci. Předpokládal se
neúprosný boj, ale oslabená 1. B nestačila
na rozjeté „A“, v jehož středu byl pětigólový
střelec Matyáš Malý a nakonec podlehla 3:7.
Čtvrteční program uzavřely boje
kategorie 2. – 3. ročník. Zde byla velkým
favoritem 3. A. Sestava – Kubecová, David, Nickel, Klinkáček, Stuchlík, Hudák,
Burdová – vzbuzovala v hlavách soupeřů
oprávněné obavy. Předpoklady se vyplnily.
3. A hrála nejlepší fotbal, všichni se snažili
o kombinaci, přesně stříleli. Ve svém středu
měli i nejlepšího střelce turnaje Lukáše
Klinkáčka, který nastřílel 5 branek. Ale
i další zápasy byly velmi zajímavé a hráči
a hráčky ostatních tříd ukazovali, že si
s míčem rozumějí stále lépe.
Celkové pořadí:
1. místo 3. A
2. místo 2. B
3. místo 2. A
4. místo 3. B
V pátek už od rána zápolily 4. – 5. ročníky. Suverénem turnaje byla 5. B v sestavě:
Kajer, Příhoda, Staník, Malý, Schánělec.
Všechny své soupeře přehrála a přestřílela
a vyhrála zaslouženě. Adam Schánělec si
tentokrát odskočil z branky a jako střelec
zatížil konta soupeřů 10ti brankami. Stal se
nejlepším střelcem turnaje. O jeho vítězství
rozhodla neproměněná penalta Jardy Hájka
proti 4. C. Pokud by ji dal, měli by oba
stejných 10 branek a rozhodoval by mezi
nimi penaltový rozstřel. Právě Hájkova 5.
A byla největším soupeřem vítězů, i když
i ostatní mužstva podala velmi dobrý výkon
a tento turnaj byl ze všech nejvyrovnanější.
Celkové pořadí:
1. místo 5. B
2. místo 5. A
3. místo 4. C
4. místo 4. B
5. místo 4. A
Pokračování na straně 12

EXKURZE DO ZÁCHRANNÉ STANICE ŽIVOČICHŮ A ŠKOLNÍHO STATKU
V rámci chovatelského kroužku se 31
mladých chovatelů z naší školy zúčastnilo
předvánoční exkurze. I když napadla spousta sněhu, vůbec nás to neodradilo a celý den
jsme si krásně užili. Nejdříve jsme navštívili
školní statek Dobešice při SZeŠ Písek, kde
na nás čekalo plno druhů hospodářských
zvířat – od prasat, koz, ovcí, koní, oslů, skotu, králíků, drůbeže až po méně časté druhy.
Všichni od nás dostali spoustu dobrot. Poté
jsme se vydali do záchranné stanice živočichů Makov, kde jsme obdarovali naší sbírkou další handicapovaná zvířata. Vyslechli
jsme si přednášku, nakrmili vydry, vyfotili
se se sovou Adélkou, nakoupili suvenýry
na památku a vrátili se zpátky do školy.
Díky bohaté sbírce na zvířata, která této
akci předcházela, jsme mohli dovézt dobroty a nakrmit zvířátka na statku i v záchranné
stanici, obdarovat pejsky v psím útulku ve
Strakonicích a nalezené kočky v Písku.
Všem sponzorům a dárcům moc děkujeme,
sbírka byla opravdu štědrá a je vidět, že
nejsou lidem v zimě zvířata lhostejná.
Z. Manová
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Platba poplatku za odpady

Platba poplatku za odpady pro rok 2018 bude zahájena v měsíci únoru.
Poplatek je možné jako každý rok platit jednorázovou platbou do 31. března, nebo ve dvou
stejných splátkách. Druhá splátka je splatná nejpozději do konce měsíce září. Výše poplatku zůstává stejná,
tj. 600 Kč za osobu a je možné ho uhradit i bezhotovostně, platební kartou.
Výběr bude prováděn opět ve dnech:
pondělí 7.00 – 11.00 hod. a 12.00 – 17.00 hod.
úterý
7.00 – 11.00 hod. a 12.00 – 14.30 hod.
středa 7.00 – 11.00 hod. a 12.00 – 14.30 hod.
Poplatek je možné zaplatit také v centrální pokladně finančního odboru, Protivín, Masarykovo
náměstí 21. Tato pokladna má ve středu úřední hodiny do 17 hodin.
J. Šromová,
Organizační složka TS Protivín

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍN
KONANÉHO DNE 19. 12. 2017
1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontrolu
usnesení ze zasedání ZM konaného dne 5. 10. 2017.
2.1. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
části pozemku p. č. 1110/1, ost. plocha, neplodná
půda v kú Maletice manželům Voslářovým, Praha.
2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje přijetí pozemku p. č. 1620/5, vodní plocha o vým. 16 m2 v kú
Protivín jako daru od pana Kováříka, bytem Protivín
a pověřuje starostu města podpisem darovací
smlouvy.
2.3. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
části pozemku p. č. 2448, ost. plocha, ost. komunikace o vým. cca 60 m2 v kú Protivín manželům Kolešovým, Protivín a neschvaluje vložení předkupního
práva na tuto část pozemku ve prospěch manželů
Kolešových.
Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje prodej
části pozemku p. č. 190/13, ost. plocha, neplodná
půda v kú Myšenec paní Tomanové, Praha.
2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej pozemku p. č. 1430/13, ost. plocha, jiná plocha o vým.
30 m2 v kú Krč u Protivína panu Mouchovi a pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy.
2.5. Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje směnu
pozemku p. č. 532/17, ost. plocha, manipulační
plocha o vým. 92 m2 ve vlastnictví města Protivín
za část pozemku p. č. 2822, zastavěná plocha a nádvoří ve vlastnictví Protivínského bytového družstva
U Rybníka, vše v kú Protivín; schvaluje prodej pozemku p. č. 532/17, ost. plocha, manipulační plocha
o vým. 92 m2 v kú Protivín Protivínskému bytovému
družstvu U Rybníka, Protivín a pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
2.6. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2018 dle předložené kalkulace.
2.7. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku města Protivín č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
2.8. Zastupitelstvo města Protivín bere na vědomí
výpočet pohyblivé části poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
2.9. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje rozpočet
města Protivína na rok 2018
Příjmy celkem
133 943 100,00 Kč
Výdaje celkem
165 500 000,00 Kč
Krátkodobý úvěr
13 000 000,00 Kč
Dlouhodobý úvěr
30 000 000,00 Kč

PODĚKOVÁNÍ
SPONZORŮM OHŇOSTROJE 2018
kteří kompletně uhradili náklady
na jeho uskutečnění

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Splátky úvěrů
3 406 824,00 Kč
Financování z přebytků
minulých let
4 963 724,00 Kč
Závazné ukazatele výdajů rozpočtu
Příspěvky PO, fondům, sportovním
a zájmovým spolkům a sdružením15 280 000,00 Kč
Správa majetku
6 318 000,00 Kč
V tom investice – umývárny 2. MŠ 400 000,00 Kč
Výstavba města, kronika, ŽP
71 927 000,00 Kč
V tom investice:
– modernizace hasičské zbrojnice 13 813 000,00 Kč
– vodohospodářské stavby Jiráskova
(průtah městem 3. etapa)
18 400 000,00 Kč
– chodníky, VO Jiráskova
(průtah městem 3. etapa)
11 100 000,00 Kč
– vodohospodářské stavby
Ve Školce
9 800 000,00 Kč
– komunikace, chodníky,
VO Ve Školce
13 200 000,00 Kč
– dokončení průtahu městem
1. a 2. etapa
3 742 000,00 Kč
Zastupitelstvo obce
1 500 000,00 Kč
Správa úřadu, IC, rozhlas,
úroky, poplatky
22 575 000,00 Kč
Hasiči
1 100 000,00 Kč
Městská policie
700 000,00 Kč
Občanské záležitostí,
propagace, městské akce
1 250 000,00 Kč
Organizační složky
Technické služby
43 050 000,00 Kč
V tom
– správa domů, bytů
a tepelné hospodářství
17 010 000,00 Kč
- technické služby
26 040 000,00 Kč
Pečovatelská služba
1 800 000,00 Kč
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Protivína do roku 2022
v předloženém znění.
3.1. Zastupitelstvo města Protivín pro činnosti spojené
s pořízením Změny č. 1 územního plánu města
Protivín dle §§ 51 a 53 stavebního zákona určuje
pana Jaroslava Řehoře.
3.2. Zastupitelstvo města Protivín jmenuje 2 členy
školské rady při ZŠ Protivín pro období r. 2017 – 2020:
Mgr. Pavel Koc a Mgr. Ivana Kašová
3.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje smlouvu
o úvěru č. 99019646880 ve výši 30 000 000,- Kč
na financování investičních akcí města Protivína
v roce 2018.
Zastupitelstvo města Protivín schvaluje smlouvu
o zajištění blankosměnkou č. 10000666231 na částku
30 000 000,- Kč na krytí úvěru č. 99019646880.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

NADACE ČEZ
OM PROTIVÍN, a.s. PROTIVÍN
Š+H Bohunice s.r.o., TEMELÍN
OSEVA PROTIVÍN, Ing. DAŇHEL
ČEVAK, a.s. České Budějovice
LEKO PROTIVÍN
HANSWENDEL s.r.o. PRAHA –
Ing. JAROSLAV JEZL
STAVEBNINY JAROSLAV ŘEHOŘ,
PROTIVÍN
MZ TENDER s.r.o., PÍSEK
KOJI, spol. s r.o. PROTIVÍN
BESPO – PETR BEČVÁŘ, PROTIVÍN
AUTOHOUDEK – JOSEF HOUDEK,
PROTIVÍN
VLACH VLADIMÍR –
VODOINSTALACE, MYŠENEC
BIBO Stores s.r.o. PÍSEK
R&P a.s. Veselí nad Lužnicí –
p. KOUDELKA
RUMPOLD s.r.o. VODŇANY
POLANSKÝ DAVID, Protivín
ČAJAN s.r.o. PROTIVÍN
VAČKÁŘ KAREL stav. klempířství
PÍSEK
Ing. HÁJEK JIŘÍ, ZAKLÁDÁNÍ
ZAHRAD OLEŠNÁ
AG Blatná družstvo
AGPI, a.s. PÍSEK
PROGES s.r.o. České Budějovice
ČECHTICKÁ EVA, Sedlečko u Soběslavě
NAPA – MAJORENKO MILAN,
PÍSEK
BÍZEK JIŘÍ – AGRO BÍZEK s.r.o.,
PROTIVÍN
STŘECHY MÁDL s.r.o. MALEŠICE
ZNAKON, a.s. Sousedovice,
Strakonice
DAVID NOVÝ – ohňostroje MINEGRIS
ECOLED SOL PRAHA
MACHÁČEK MILAN, PROTIVÍN
RENO ŠUMAVA, a.s. VLACHOVO
BŘEZÍ
G-PROJECT, s.r.o. ČESKÉ
BUDĚJOVICE
Ing. Voldřich Michal, Protivín
KOČÍ, a.s. PÍSEK
PIXA Miroslav
ELEKTROINSTALACE PÍSEK
MUDr. IVANA PACALTOVÁ,
PROTIVÍN
STŘECHY PROCHÁZKA JAN,
CHVALETICE
MELO – Ing. Štěpán Meloun,
PROTIVÍN
TALAFOUS JAROSLAV, KRČ

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 29. 12. 2017
– schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo„Obnovený vodovodní
řad – Vodovodní řad – Myšenec (objekt SO06 obnovený vodovod)“
a pověřuje
starostu města jeho podpisem
– schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce veřejného o světlení Protivín – ulice Luční I. a II. etapa“
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z deníku

POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

OMLUVA
V Protivínských listech č. 11 – listopad 2017 – došlo k chybnému přiřazení
titulku v rubrice Z deníku Policie ČR
v Protivíně.
Titulek „Pomáhal distributorovi“
patří k textu uvedenému pod snímkem
(odstavec začínající Písečtí kriminalisté
zahájili v posledním říjnovém týdnu…).
Fotografie pana Miroslava Součka se
vztahuje k textu Pohřešování osoby.
Vydavatel se omlouvá manželce
a celé rodině za nepříjemnou chybu.
Děkujeme za pochopení.
S. Karfíková,
vedoucí MěKS Protivín
Poškozená výzdoba
Škodu ve výši dvacet tisíc korun způsobil
zatím nezjištěný vandal, který během
středečního večera dne 20. prosince
2017 poškodil vánoční výzdobu v Protivíně na Masarykově náměstí. Kdosi
u vánoční koule o průměru čtyři metry
poškodil hliníkovou nosnou konstrukci
a elektroinstalaci.
Protivínští policisté okolnosti případu
prošetřují, vše zadokumentovali a řeší
podezření ze spáchání trestného činu
poškození cizí věci.
Platili cizí kartou
Písečtí policisté ve spolupráci s kriminalisty řešili od poloviny listopadu
loňského roku případ neoprávněného

opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádež.
Vyšetřovatel včera zahájil koncem prosince 2017 trestní stíhání ženy (1985)
z Protivína a muže (1979) z Písku. Mladý muž měl nalézt platební a kreditní
kartu, kterou poskytl také své známé
a oba měli platebním prostředkem provést několik úhrad u prodejců a o několik se pokusit.
Poškozenému měli způsobit škodu bezmála 3500 korun.
Vyšetřování případu pokračuje.
Řídil pod vlivem alkoholu
Protivínští policisté zahájili v závěru
předposledního týdne minulého roku
trestní řízení proti muži středního věku
z Písecka. Ten byl krátce před sedmou
hodinou večerní dne 13. prosince 2017
kontrolován policejní hlídkou na ulici
Mírová v Protivíně, kdy řídil osobní
vozidlo tovární značky Škoda Fabia.
Test na přítomnost alkoholu v organizmu, provedený přístrojem Dräger, byl
pozitivní, kdy hladina alkoholu v dechu
dosáhla hodnoty 2,84 promile.
Muž, který tak usedl za volant svého
automobilu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla,
se stal důvodně podezřelým ze spáchání
trestného činu, a to přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky. Trestní zákoník
za takovéto jednání stanoví, mimo jiného, až trest odnětí svobody na dobu
až jednoho roku. O konkrétní podobě
a výši trestu rozhodne soud.
Vyhrožování a napadání
Protivínští policisté vyjížděli v druhé polovině prosince loňského roku
do jednoho z místních bytů, kde mělo
docházet ke konfliktu mezi bývalými
manželi a také současným manželem
ženy středního věku. Podezřelý muž měl

zabušit na vstupní dveře, jakmile je žena
otevřela, měl ji odstrčit a neoprávněně
do bytu vstoupit. Následovala slovní
rozepře, do které se zapojil i současný
partner ženy a mělo dojít k fyzickému
napadení. Exmanžel měl napadnout jak
muže, tak svou bývalou ženu a způsobit
jim drobná poranění. Dalšímu napadání
zabránili až přivolaní policisté.
O dva dny později měl opět v Protivíně podezřelý muž bránit bývalé ženě
v jízdě automobilem, když zaparkoval
takovým způsobem, aby nemohla odjet.
Během komunikace pak měl vyhrožovat, že jejímu současnému muži ublíží
na zdraví.
Případy prošetřovali policisté protivínského obvodního oddělení, ve středu 10.
ledna 2018 zahájil vyšetřovatel trestní
stíhání pro podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody
a nebezpečné vyhrožování. Vyšetřování
případu pokračuje.
Odčerpal naftu
Protivínští policisté během hlídkové
služby spatřili okolo třiadvacáté hodiny dne 9. ledna 2018 podezřelého
muže, který se pohyboval u nákladního
automobilu značky MAN v Protivíně
na náměstí Sv. Anny. Policisté mladého
cizince přímo na místě zadrželi, měl
totiž krást motorovou naftu. Palivo
odčerpal po překonání víka nádrže
do kanystrů a firmě, které vozidlo patří,
způsobil škodu 3500 korun. Policisté
podezřelého umístili do policejní cely
a ve středu 10. ledna si za přítomnosti
tlumočníka vyslechl sdělení podezření
ze spáchání trestného činu krádež.
Na místo vyjížděli také písečtí hasiči,
kteří likvidovali část vyteklé nafty.
Policisté případ řeší ve zkráceném přípravném trestním řízení, do dvou týdnů
by se měl dostat před soud.

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 13. 12. 2017
– souhlasí
s pronájmem pozemku p. č. 1416/3, vodní
plocha, zamokřená plocha o vým. 5799 m2
v kú Krč u Protivína
a ukládá
finančnímu odboru – správě majetku zveřejnění záměru pronájmu tohoto pozemku
– souhlasí
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce motorového vozidla – autobusu s Fotbalovým
klubem Protivín, a to na dobu neurčitou
– schvaluje
předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na zajištění funkce koordinátora BOZP
na stavbě „Rekonstrukce silnice III/1404 –
průtah Protivín – objekty SO 102 Parkoviště
a chodníky a SO 401 Veřejné osvětlení“ se
společností INFRAM a.s., Pelušková 1407,
198 00 Praha 9 – Kyje
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– schvaluje
předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavebních prací „Rekonstrukce silnice III/1404 – průtah Protivín“
se společností ZNAKON, a.s., Sousedovice
44, 386 01 Strakonice
– schvaluje
předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě
příkazní na zajištění technického dozoru
stavebníka na akci „Rekonstrukce silnice
III/1404 – průtah Protivín“ s firmou DOREKO
s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov
– jmenuje
pana Jaroslava Řehoře členem inventarizační komise MěKS Protivín pro účely
provedení periodické inventarizace majetku
města Protivín svěřeného do správy MěKS
Protivín ke dni 31. 12. 2017
– souhlasí
s pronájmem bytu č. 4, 3+1 o celkové vý-

měře 84,25 m2, na adrese Protivín, Zámek
čp. 4
– schvaluje
vnitřní předpis Pravidla hospodaření s prostředky sociálního fondu v předloženém
znění
– souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 1.000,- Kč
od Mgr. Blanky Pudíkové a jeho použití pro
potřeby Základní školy Protivín na financování vzdělávání, příp. na financování dalších
aktivit, které jsou uvedeny v ustanovení §
20 odst. 8 z. č. 586/1992 Sb.
– souhlasí
s podáním žádosti Fotbalového klubu
Protivín v dotačním programu Jihočeského
kraje pro rok 2018 – rekonstrukce a opravy
sportovišť – na vybudování nového závlahového zařízení

Novoroční rozprava se starostou města
Konec starého a začátek nového
roku je obvykle mezníkem, k němuž
se váže jak souhrnné bilancování
uplynulého období, tak plánování
na etapu teprve nadcházející. Ne
všechno se ovšem dá změřit, zvážit či
procentuálně ohodnotit, proto se naše
otázky budou zaměřovat i na záležitosti, které se týkají de facto všech
občanů města.
Jaký máte pocit při uzavírání
dosavadních výsledků týkajících se
obce? Převládá dobrý pocit uspokojení, nebo naopak nespokojenost
s výsledky?
Jsme v podstatě velmi spokojeni s tím, kam směřuje naše město
i okolní obce. Již řadu let se nám
daří přeměňovat město i obce tak,
jak jsme si naplánovali. A to zejména
díky tomu, že naše investiční činnost
směřuje do mnoha odvětví a je rozložena
tak, aby přinášela prospěch všem občanům.
Kdybyste měl do jednoho sloupce
vyjmenovat, co všechno se za tu dobu
podařilo zlepšit a zařídit ke spokojenosti občanů, co byste uvedl na prvních
místech?
Podařilo se nám zlepšit zejména dopravní infrastrukturu města, kde byly realizovány investice za zhruba osmdesát milionů
korun. Například průtah městem, ulice
Na Chmelničkách, Fučíkova, Boženy Němcové a část ulice Ve Školce. Dále jsme zrekonstruovali Dům s pečovatelskou službou
Protivín, kde bude kompletní rekonstrukce
dokončena již v letošním roce. Nově byla
opravena rovněž budova radnice, která má
nyní jiné uspořádání prostor a vybudované
zázemí pro zaměstnance technických služeb. Rekonstrukce se dočkala také budova,
v níž sídlí městská policie a pracovní úřad.
V neposlední řadě jsme pak vybavili sbory
dobrovolných hasičů novými automobily
a požární cisternou.
Logicky existuje i druhý sloupec, kam
by se mělo vyjmenovat to, co se nepoda-

řilo a co třeba naopak obci uškodilo. Co
byste uvedl do tohoto seznamu?
Zatím se nám nepodařilo v tomto čase
zahájit opravu staré budovy základní školy,
která však nebyla zařazená do plánovaného
rozpočtu města.
Co považujete za největší překážku
pro práci ve prospěch obce?
Největší překážkou v našich snahách
a práci je nárůst byrokracie, která na nás
„kouká“ ze všech koutů.
Máte dojem, že dosavadní platné
předpisy pro práci na tomto poli jsou
vyhovující, anebo místy v nich pěkně
řehtá úřední šiml?
Předpisů a směrnic je čím dál více,
nicméně se s tím musíme prostě vyrovnat.
Nic jiného nezbývá.
Kdybyste měl neomezenou moc, co
byste zrušil a co naopak doplnil do práce
radnice?
Věřte, že radnice funguje právě tak, jak
jsme chtěli, takže bych nic neměnil.

Jaké plány má vedení obce
do roku 2018? Jak dalece v nich
mohou napomoci sami obyvatelé
obce?
Plány na rok 2018 jsou obsáhlé.
Máme připravených pět velkých
projektů. Především je to dokončení
průtahu městem, rekonstrukce ulice
Ve Školce, rekonstrukce obřadní síně
na městském hřbitově, dokončení
oprav Domu s pečovatelskou službou
Protivín a rekonstrukce protivínské
hasičské zbrojnice.
Dále bychom chtěli vybudovat
ve sportovním areálu krytou tělocvičnu z prostorů bývalé garáže
pro autobus. Možnosti občanů,
jak napomoci městu, jsou bohužel
omezené, ovšem důležité pro nás je,
a to zejména u rekonstrukcí ulic, aby
byli shovívaví a pochopili, že tyto
rozsáhlé akce jsou časově náročné,
a vydrželi jak zátěž hlukovou, tak zvýšenou
prašnost zmiňovaných lokalit.
Jde vždy jen o ekonomické záležitosti,
anebo je pamatováno i na pole zábavy,
kultury a vzdělávání?
Naše ekonomická situace je velmi dobrá, ale rozhodně neměříme všechno jen penězi. Naopak – jsme si plně vědomi nutnosti
podporovat ve městě jak sport, tak kulturu
a zábavu. Činíme tak samozřejmě finančními prostředky každoročně vynaloženými
na činnost sportovních i společenských
organizací, také hradíme investiční činnost
v rámci sportovního areálu, případně sportovní haly.
Co byste si přál do nového roku,
aby to ulehčilo vaši práci a rozhodování
o dění v obci?
Přál bych si mít kolem sebe stejnou
pracovitou partu lidí, jakou mám nyní.
Hodně zdaru a snad i trochu štěstí do vašich dalších kroků...
H. Hosnedlová

ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍN NA ROK 2018
Rozpočet na rok 2018 je sestaven podle předpokládaných příjmů vycházejících z předpokladů
státního rozpočtu a běžných výdajů jednotlivých
oborů činnosti města a uvažovaných investic.
Stejně tak jako v uplynulém roce jsou i pro rok 2018
naplánovány investice do infrastruktury města.
Měla by pokračovat rekonstrukce průtahu městem – 3. etapa, tj. úsek od křižovatky ulice Marty
Krásové – Jiráskova ke Švermově ulici. Jedná se
o vodohospodářské stavby – vodovod, kanalizace,
VO a chodníky. Včetně dokončení 2. etapy od ulice
Oborská k ulici Marty Krásové se jedná o investice
v částce 33 244 000,- Kč. Další velkou investicí je
rekonstrukce ulice Ve Školce v hodnotě 23 mil. Kč.

I zde dojde k výměně vodovodu a kanalizace, VO,
chodníků a celé vozovky.
Kromě těchto největších investic bude dokončena rekonstrukce Domu s pečovatelskou
službou Protivín, včetně výtahu, v částce 4 mil.
Kč, rekonstrukce obřadní síně na hřbitově včetně
stavebních oprav budovy a prostranství v částce
4 500 000,- Kč. Významnou položku činí i plánovaná rekonstrukce hasičské zbrojnice v hodnotě
13 813 000,- Kč. Na tuto akci by mělo město
obdržet dotaci. Dále jsou rozpočtovány menší
investice na nákup techniky pro organizační složku
technické služby a na rekonstrukci umývárny ve
2. Mateřské škole Protivín.

Běžné výdaje města včetně příspěvků PO – základní školy, mateřských škol a městského kulturního
střediska – jsou navrženy tak, aby byl zabezpečen
běžný chod s rezervou na mimořádné neplánované
výdaje.
Financování investičních výdajů ve výši 30 mil.
Kč je navrženo z dlouhodobého úvěru, zbývající část
ze zůstatku prostředků na běžném účtu. Rekonstrukce hasičské zbrojnice bude rovněž financována
z úvěru, který bude z převážné většiny splacen
jednorázově z přijaté dotace. Zůstatek finančních
prostředků na konci roku 2017 byl 26 mil. Kč.
Jaroslava Říhová,
vedoucí finančního odboru
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ORJ

ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍN NA ROK 2018
Název ORJ

1031
6171
3639
2141
3639
3613
6310
3639
6171
2169
3639
6171
3399
4351
3612
3634
3639
3722
3723
3725
3639
3632
3639

PŘÍJMY CELKEM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Výdaje 1
8
8
Výdaje 8
9
9
9
Výdaje 9
10
10
10
10
10

Paragraf Položka

příspěvky
příspěvky
příspěvky
příspěvky
příspěvky
příspěvky
příspěvky
příspěvky
příspěvky
příspěvky

příspěvky celkem
správa domů a bytů
správa domů a bytů
správa domů a bytů
výroba tepla
výroba tepla
výroba tepla
výroba tepla
technické služby
technické služby
technické služby
technické služby
technické služby
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1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1345
1361
1381
1382
1511
2451
2460
4112
4134
4213
4116
4116

Org. Název organizace (akce)
PŘÍJMY
1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti
1112 daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti
1113 daň z příjmů FO z kapital. výnosů
1121 daň z příjmů právnických osob
1122 daň z příjmů právnických osob za obce
1211 daň z přidané hodnoty
1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
1340 poplatek za shromažďování,likvidaci odpadu
1341 poplatek ze psů
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství
1345 poplatek z ubytovací kapacity
1361 správní poplatky
1381 daň z hazardních her
1382 výnos ze zrušeného odvodu z loterií
1511 daň z nemovitostí
2451 splátka finanční výpomoci ZŠ
2460 splátky půjček od obyvatelstva
4112 souhrnný finanční vztah se SR
4134 převody z účtů – SF
4213 dotace hasiči – zbrojnice
4116 dotace ÚP – nezaměstnaní
4116 dotace – sociální služby DPS
2031 příjmy z lesů
2120 příjem z reklamy
2092 příjmy z reklamy – pronájem majetku
2112 příjmy z prodej zboží
2131 příjmy z pronájmu pozemků
2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
2141 příjmy z úroků z účtů
2200 ČEZ, reklama, příspěvky
2212 přestupky
2212 pokuty a jiné sankční platby
3091 pronájem vodohospodářského majetku
3111 příjmy z prodeje pozemků
4037 příjmy ze vstupného
4351 pečovatelská služba
5000 domovní a bytová správa
5500 tepelné hospodářství celkem
6000 technické služby – správa
6030 technické služby – odpady smlouvy
6030 technické služby – tříděný odpad
6030 technické služby – tříděný odpad
6050 technické služby – doprava
6070 technické služby – hřbitovy
6080 technické služby – plakátování

Sekce

Kč

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

15 300 000,00
350 000,00
1 300 000,00
14 500 000,00
1 800 000,00
32 000 000,00
10 000,00
2 900 000,00
130 000,00
30 000,00
15 000,00
500 000,00
6 000 000,00
150 000,00
5 000 000,00
400 000,00
50 000,00
5 500 000,00
300 000,00
12 540 000,00
2 600 000,00
600 000,00
10 000,00
480 000,00
20 000,00
90 000,00
700 000,00
700 000,00
5 000,00
600 000,00
5 000,00
5 000,00
9 571 100,00
2 000 000,00
50 000,00
200 000,00
8 800 000,00
7 182 000,00
10 000,00
400 000,00
200 000,00
600 000,00
100 000,00
200 000,00
40 000,00
133 943 100,00
800 000,00
800 000,00
600 000,00
4 800 000,00
6 000 000,00
1 200 000,00
400 000,00
130 000,00
150 000,00
400 000,00
15 280 000,00
4 600 000,00
4 000 000,00
8 600 000,00
7 910 000,00
300 000,00
200 000,00
8 410 000,00
2 500 000,00
300 000,00
550 000,00
150 000,00
800 000,00

3111
3111
3111
3113
3392
3419
3421
5512
3669
6330

VÝDAJE
301 1. Mateřská škola
302 2. Mateřská škola
304 Mateřská škola Krč
305 Zakladni skola
310 Městské kulturní středisko
3419 příspěvky sportovním spolkům
3421 příspěvky zájmovým spolkům
3421 příspěvky SDH
3669 příspěvky sdružením obcí
23610 sociální fond

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

3612
3612

5000
5121

opravy a údržba domů a bytů
DBS čp. 21 DPS

5-6
5-6

3634
3634
3634

5100
5100
5100

výroba a rozvod tepla
výměna kotlů čp. 911,912
výměna měřičů tepla

5-6
5-6
5-6

3639
3639
2212
2212
2212

6000
6000
6010
6010
6011

technické služby – správa
osobní auto
technické služby – zimní údržba komunikací
posypový vůz – repasovaný
technické služby – čištění města

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
10
technické služby
Výdaje 10
technické služby
11
správa majetku
11
správa majetku
11
správa majetku
11
správa majetku
11
správa majetku
11
správa majetku
11
správa majetku
Výdaje 11
správa majetku
12
výstavba města
12
výstavba města
12
výstavba města
12
výstavba města
12
výstavba města
12
výstavba města
12
výstavba města
12
výstavba města
12
výstavba města
12
výstavba města
12
výstavba města
12
výstavba města
12
výstavba města
Výdaje 12
výstavba města celkem
Výdaje 13
kronika města
14
životní prostředí
14
životní prostředí
Výdaje 14
životní prostředí celkem
Výdaje 15
zastupitelstvo obce
Výdaje 16
správa úřadu
Výdaje 17
pečovatelská služba
Výdaje 19
IC, kaplanka
20
výpoč. kancel. technika,telekom.
20
výpoč.,kancel. technika,telekom.
20
výpoč.,kancel. technika,telekom.
20
výpoč.,kancel. technika,telekom.
Výdaje 20
výpoč., kancel. technika, telekom. celkem
Výdaje 21
městská policie
Výdaje 22
hasiči celkem
23
MÚ – ostatní výdaje
23
MÚ – ostatní výdaje
23
MÚ – ostatní výdaje
23
MÚ – ostatní výdaje
23
MÚ – ostatní výdaje
23
MÚ – ostatní výdaje
23
MÚ – ostatní výdaje
23
MÚ – ostatní výdaje
Výdaje 23
MÚ – ostatní výdaje
Výdaje 24
občanské záležitosti
Výdaje 25
městský rozhlas
3330
propagace
3330
městské akce
Výdaje 333
občanské záležitosti, městské akce
VÝDAJE CELKEM
Příjmy celkem
CELKEM SALDO
Financování

2212
3745
3722
3639
3632
3632
3639
3631
2212
3639
2321
3421
2310

6011
6020
6030
6050
6070
6070
6080
6090
6100
6110
6130
6150
6170

kartáče na údržbu chodníků
technické služby – veřejná zeleň
technické služby – odpady
technické služby – doprava
technické služby – hřbitovy – běžné výdaje
technické služby – hřbitovy – rekonstrukce obřadní síně
technické služby – plakátování
technické služby – veřejné osvětlení
technické služby – běžná údržba komunikací
technické služby – výzdoba města
technické služby – kanalizace
technické služby – dětská hřiště, sportoviště
technické služby – veřejné studny

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

3341
3639
3111
6171
6399
6171
6320

3341
3639
302
6131
5362
6172
6320

rozhlasové a televizní poplatky
opravy a údržba majetku obce, radnice – jinde nezařazené
investice – 2.MŠ umývárny
výkupy pozemků
majetkové daně
konzult.poradenské a právní služby – majetek
pojištění majetku

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

5512
2310
2321
2219
3631
2321
2310
2212
2310
2321
2219
6171
5169

2252
2267
2267
2267
2267
2268
2268
2268
2231
2231
2231
6126
5272

modernizace hasičské zbrojnice
vodovod Jiráskova – průtah městem 3. etapa
kanalizace Jiráskova – průtah městem 3.etapa
chodníky ,parkovací stání Jiráskova – průtah městem 3.etapa
VO Jiráskova – průtah městem 3.etapa
kanalizace ulice Ve Školce
vodovod ulice Ve Školce
komunikace, chodníky, VO ulice Ve Školce
vodovod Jiráskova – průtah městem 2. etapa – dokončení
kanalizace Jiráskova – průtah městem 2.etapa – dokončení
chodníky Jiráskova – průtah městem2.etapa – dokončení
projektová a inženýrská činnost
krizové řízení

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

3319
3745
3745

3319
4101
4107

kronika
Naučné stezky, aleje
Údržba významných stromů,revitalizace zeleně

5-6
5-6
5-6

6112
6171
4351
3319
6171
6171
6171
6171

6112
6171
4351
4037
2090
6173
6174
6175

zastupitelstvo obce
místní správa – úřad
pečovatelská služba
Kaplanka
výpočetní a kancelářská technika
opravy a údržba výp. a kanc.techniky
software – nákup,údržba
telekomunikační služby úřad

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

5311
5512
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6399
6330

5311
5512
5141
6176
6177
6178
6179
6181
6399
5345

městská policie
hasiči celkem
úroky z půjček
mzdy,SP,ZP úřad
školení a vzdělávání
cestovné
ostatní pojištění a odvody za zaměstnance
právní služby
daň z příjmu, DPH
převody vlastním účtům SF

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

3399
3341
6171
3399

3339
3342
3330
3330
3330

občanské záležitosti
údržba rozhlasu
propagace města
městské akce
městské akce, propagace

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

8115
8113
8123
8124
8114

použití zůstatku hospodaření minulých let
krátkodobé půjčky – hasičská technika, zbrojnice
dlouhodobé půjčky – infrastruktura
splátky dlouhodobých půjček
splátky krátkodobých půjček
Změna stavu bankovních účtů

Zpracovala : Jaroslava Říhová, vedoucí finančního odboru MÚ Protivín

8
8
8
8
8

120 000,00
2 000 000,00
6 700 000,00
200 000,00
300 000,00
4 500 000,00
70 000,00
2 900 000,00
4 000 000,00
350 000,00
280 000,00
300 000,00
20 000,00
26 040 000,00
18 000,00
3 700 000,00
400 000,00
300 000,00
100 000,00
1 000 000,00
800 000,00
6 318 000,00
13 813 000,00
9 200 000,00
9 200 000,00
9 600 000,00
1 500 000,00
4 900 000,00
4 900 000,00
13 200 000,00
72 000,00
72 000,00
3 600 000,00
1 200 000,00
50 000,00
71 307 000,00
50 000,00
70 000,00
500 000,00
570 000,00
1 500 000,00
1 700 000,00
1 800 000,00
1 500 000,00
500 000,00
400 000,00
400 000,00
300 000,00
1 600 000,00
700 000,00
1 100 000,00
350 000,00
12 600 000,00
200 000,00
20 000,00
80 000,00
200 000,00
4 000 000,00
300 000,00
17 750 000,00
50 000,00
25 000,00
150 000,00
1 050 000,00
1 200 000,00
165 500 000,00
133 943 100,00
- 31 556 900,00
4 963 724,00
13 000 000,00
30 000 000,00
3 406 824,00
13 000 000,00
- 4 823 724,00
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VAŘENÍ VE ZNAMENÍ RYB V PASTELCE
V prosinci jsme se na vaření sešli
dvakrát. Nejprve přijal naše pozvání
Honza Mráz, ředitel Ústavu akvakultury
a ochrany vod v Českých Budějovicích,
který nám nejen zajímavě vyprávěl o rybách, ale také jsme směli ochutnat různé
rybí speciality. Honza se s týmem dalších
odborníků několik let věnoval a stále věnuje
vlivu konzumace ryb na zdraví člověka.
Zařadit ryby alespoň dvakrát týdně do svého
jídelníčku nám nijak zvlášť neprovětrá naše
kapsy, navíc utrácíme za mnohem nezdravější potraviny. Konzumací ryb prospějeme
svému zdraví, hlavně kardiovaskulárnímu
systému a snížíme škodlivý cholesterol.
Navíc jsme si směli vyzkoušet, jak odstranit šupiny z kapra, aniž bychom si zaneřádili doma své kuchyně. Stačilo se do toho
pustit a zjistili jsme, že to není nic složitého,
že si s tím po chvíli dobře poradí i děti.
Tomáš Plíva se do toho taky dal a šlo mu to
skvěle. Na kuchání a porcování ryb došlo
hned poté. Nejprve nám Honza vše ukázal,
jako správný pedagog i náležitě vysvětlil,
a pak přišlo na naši praxi. Dokonce jsme
se dozvěděli, jak zbavit kapra kostí, což
využijí především rodiny s malými dětmi,
neboť obava ze spolknuté kosti bývá častým
důvodem toho, proč se kapr na mnohých
štědrovečerních stolech neobjevuje.

Prožili jsme společně pěkný podvečer,
Honza dokázal opravdu fundovaně odpovědět na zvídavé otázky všech přítomných.
Cenné byly rady, doporučení ohledně
našeho zdraví, ale také úpravy, uchovávání
a konzumace těchto vskutku němých tváří.
Hodně jsme si toho odnesli a Honzovi Mrázovi mnohokrát děkujeme za jeho úžasně
laskavý a milý přístup.
Další setkání se uskutečnilo o týden
později, kde jsme si povídali o tom, jak
péct tak, aby na stole vonělo cukroví, ale
netrápila nás po Vánocích kila navíc. Jak
připravit bramborový salát tak, abychom
mohli v noci usnout a netlačil nás v žaludku.
Povídali jsme o vánoční atmosféře, kterou
jsme i mezi sebou zažívali. Prostě platí
jedno osvědčené pravidlo – všeho s mírou
– a nezapomínat na střídmost.
M. Šálková

Povídali jsme si o tom, jak ryby správně
uchovávat, aby si zachovaly svou čerstvost
a nepozbyly dobré chuti. Naše mlsné jazýčky pozřely jesetera, sumce, různé rybí
saláty, rybí segedínský guláš, kapří hranolky
i rybí lunchmeat.

•
•

POZVÁNKY PASTELKY

Ve čtvrtek 1. února zveme na seminář
o střídavé péči. Začínáme v 18 hodin.
Zveme na další zdravé vaření – ve čtvrtek
15. února od 17.30 hodin. Tématem bude
voda a vaření a věřte, že nebudeme vařit
z vody, ale důkladně se na to připravíme.
M. Šálková

Skleněné obaly do koše nepatří!
Kam s nimi?

POZVÁNÍ DO KAPLANKY
Srdečně vás zveme na výstavu fotografií Jitky Řepové a Miloslava Kadocha a na přehlídku nejnovější tvorby
výtvarníka Martina Řepy. Výstava

bude tentokrát „dvoupodlažní“, jak v
prostorách infocentra, tak v podkroví.
Díla jsou k vidění do 16. února 2018.
Těšíme se na vaši návštěvu.

PRACOVNÍ DOBA INFOCENTRA DO KONCE DUBNA:
od pondělí do pátku 8:00 – 16:00 hodin.
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Víte, že sklo se dá recyklovat takřka donekonečna
a že do tříděného odpadu je možné dát i skleněný
obal nevymytý a s kovovým víčkem? Při dalším
zpracování to nevadí a víčko se oddělí pomocí
magnetu.
Proč recyklovat sklo?
Jako obalový materiál patří sklo z hlediska vztahu
k životnímu prostředí a recyklaci k těm nejšetrnějším.
Sklo lze recyklovat prakticky donekonečna. Tříděním
a recyklací skla šetříme nejen energii, ale i přírodu
kolem sebe. Vytříděným sklem se dá nahradit až 65 %
sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby nového
skla ze starého je ohromná úspora energie - ta může činit
až 90% oproti výrobě ze sklářských písků.
• skleněné obaly je možné třídit i se zbytky
obsahu, recyklaci to nevadí. Stačí obsah dojíst,
vyškrábnout, nemusí se vymývat
• do tříděného odpadu je možné dát i obal s kovovým víčkem, oddělí se pomocí magnetu
• díky třídění odpadu a jeho recyklaci vznikají
nové produkty (sklo lze recyklovat v podstatě
donekonečna)
• tříděním skla umožňujeme jeho recyklaci,
a tedy snížení spotřeby energií při výrobě (až
90%), úspory surovin (65%)
• sklo se rozkládá tisíce let – jeho tříděním
šetříme přírodu
DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ
• barevné sklo a čiré sklo
• lahve od vína, jiných alkoholických i nealko nápojů
• tabulové sklo z oken nebo dveří
DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ
• keramika a porcelán
• zrcadla, autosklo, drátované sklo
• varné sklo nebo zlacené sklo
72 % obyvatel ČR třídí odpad (sklo z nich třídí 83 %).
Pokračování na straně 15

únor 2018
pátek 2. února v 19 hodin

film USA

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA

Akční/sci-fi. Thomas se skupinkou svých přátel unikl z nástrah Labyrintu. Společně
prošli zkouškou ohněm při vražedné cestě přes Spáleniště. Mnohokrát si mysleli, že už je
konec, že to nemůže být horší. Přesto mají ty nejtěžší chvíle a nejbolestivější rozhodnutí
teprve před sebou.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 140 minut, vstupné 150 Kč

neděle 4. února v 16 hodin

film ČR

ČERTOVINY

Pohádka od režiséra Z. Trošky. Hlavní hrdinové – nešikovní čerti Popelák a Uhelák jsou
vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši.
Plnit úkol se jim však od počátku nedaří. Spíše než aby lidi sváděli ke hříchům, tak jim
neúmyslně pomáhají. Hrají: J. Prachař, D. Benedikt, K. Dobrý, O. Navrátil, J. Bernášková aj.
Mládeži přístupný, 101 minut, vstupné děti 100 Kč/dospělí 120 Kč

neděle 4. února v 19 hodin

MADAM SLUŽEBNÁ

film Francie

Romantická komedie. Bohatý a dobře situovaný americký pár Anne (Toni Collette)
a Bob (Harvey Keitel) se rozhodne okořenit svůj upadající vztah a přestěhuje se do zámku
v romantické Paříži. Při přípravě obzvláště luxusní večeře pro sofistikované přátele najednou
arogantní paní domu zjistí, že u stolu je prostřeno jen pro 13 hostů, a to ve své pověrčivosti
v žádném případě nemůže dovolit. Hostitelka tedy vymyslí plán…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 90 minut, vstupné 100 Kč

středa 7. února v 19 hodin

film ČR

ŠPINDL

Komedie. Co se stane na horách, zůstane na horách. Tři sestry vyrážejí do zasněženého
Špindlerova mlýna, aby si užily dámskou jízdu. Hrdinkám filmu – Elišce, Katce a Magdě
se ve filmu totálně změní život. Cesta k této změně vede přes milostná zklamání, sexuální
dobrodružství a několik pořádně bolestných kocovin.
Mládeži od 12 let přístupný, 98 minut, vstupné 110 Kč

pátek 9. února v 19 hodin

film USA

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

Erotický thriller. Nenechte si ujít vyvrcholení. Fenomén vstupuje do závěrečné fáze.
Anastasia Steele a Christian Grey se dobrovolně zřekli své svobody a před svatebními
svědky řekli rozhodné „Ano“. Žít šťastně až do smrti jim ale nebude dopřáno. Režisér
J. Foley okořenil pikantní erotickou romanci dávkou thrilleru a svým hrdinům připravil
nečekaná a nepříjemná překvapení.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 105 minut, vstupné 140 Kč

neděle 11. února v 16 hodin

film Rusko

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

Animovaná dobrodružná komedie pro všechny. Pokračování populární série plné
dobrodružství, humoru i kouzel. Naši hrdinové se střetnou s magií ohně a ledu a tak
jim chvilku bude pořádně horko a chvíli zase hodně velká zima. Hlavní hrdinkou je opět
odvážná Gerida, která osvobodila svého bratra Kaie. Oba se, aby si odpočinuli od slávy
„pohádkových celebrit“, vydávají do hor za svým trollím kamarádem Ormem, kde na ně
čeká místo dovolené nové dobrodružství.
Mládeži přístupný, dabováno, 89 minut, vstupné děti 120 Kč/dospělí 140 Kč

neděle 11. února v 19 hodin

PREZIDENT BLANÍK

film ČR

Komedie. Antonín Blaník je jedním z nejvýznamnějších lobbistů v zemi. Pracuje pro politické strany, pro samotného prezidenta a hlavně sám pro sebe. Jednoho dne se rozhodne,
že už je na čase vystoupit z politického zákulisí, a oznámí kandidaturu na funkci prezidenta
České republiky. Tondova kandidatura však skončí dřív, než začala…
Mládeži od 15 let přístupný, 90 minut, vstupné 120 Kč

středa 14. února v 19 hodin

NIT Z PŘÍZRAKŮ

film USA

pátek 16. února v 19 hodin

film USA

BLACK PANTHER

Akční/ dobrodružný. Dobrodružství válečníka T‘Chally, který se po smrti svého otce, krále
Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal
novým právoplatným králem. Když se však znovu objeví mocný dávný nepřítel, jsou jeho
schopnosti podrobeny těžké zkoušce…
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 132 minut, vstupné děti 130Kč/dospělí 150 Kč

neděle 18. února v 16 hodin

FERDINAND

film USA

BIJÁSEK ZA 50

Rodinná komedie. Stvořen pro boj, zrozen pro lásku. Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička
a Ferdinand velký býk. A to pořádně velký býk. Neznalí lidé ho považují za nebezpečné
zuřivé monstrum, jenže on je ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na světě.
Mládeži přístupný, dabováno, 99 minut, vstupné 50 Kč

neděle 18. února v 19 hodin

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM

film USA/V. Británie

Komedie/drama. Mildred Haynesové (Frances McDormand) zavraždili dceru. A protože se
vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do města vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy adresované váženému šéfovi místní policie
(Woody Harrelson). Tímto nezvyklým činem začíná bitva mezi Mildred a zástupci zákona.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 115 minut, vstupné 100 Kč

středa 21. února v 19 hodin

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

film V. Británie

Historický/drama. Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muži, který se
nevzdal, i když okolnosti stály proti němu. V roce 1940 se blížila německá invaze do Anglie
a britský premiér měl domluvit podmínky příměří. Místo toho slavnou řečí zburcoval národ
k boji. Vsadil všechno na jednu kartu, i když šance byly nepatrné a skoro nikdo mu nevěřil.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 125 minut, vstupné 100 Kč

pátek 23. února v 19 hodin

CIZINEC VE VLAKU

film USA/Francie

Akční/thriller/mysteriózní. Michael McCauley žije spokojeně nudný rodinný život.
Prodává pojištění, do práce dojíždí pravidelným vlakem. Dnešní den se moc nepovedl
a stejně jako vždycky nastupuje do vlaku a těší se domů. Vlak se rozjede a nic nenasvědčuje,
že tahle cesta bude úplně jiná. Postava Liama Neesona si při ní sáhne na dno sil.
Mládeži do 12 let nepřístupný, titulky, 104 minut, vstupné 110 Kč

neděle 25. února v 16 hodin

DIVADLO KAPSA –
O BUDULÍNKOVI
neděle 25. února v 19 hodin

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

film ČR

Komedie. Josef (Saša Rašilov) a Miluška (Lenka Vlasáková) jsou manželé už snad celou
věčnost. Jejich manželství, spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu
řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta (Vilma Cibulková), která má šílený plán…
Mládeži do 12 let nevhodný, 92 minut, vstupné 130 Kč

středa 28. února v 19 hodin

TVÁŘ VODY

film USA/Kanada

Fantasy/drama. Trochu jiný příběh o lásce si pro nás přichystal mistr vyprávění Guillermo del Toro. Němá uklízečka se v tajné vládní laboratoři sblíží s podivuhodným vodním
tvorem a s pomocí své nejlepší kamarádky, souseda a několika špiónů naplánuje jeden
z nejpodivuhodnějších a nejromantičtějších únosů v dějinách filmu.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 123 minut, vstupné 120 Kč

Drama. Dvojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis hraje módního návrháře, kterému
do života vstoupila láska a málem ho zničila. Příběh muže posedlého zničující dokonalostí.
Muže natolik soustředěného na každičký detail, že mu unikalo vše podstatné. Muže, kterého
zničila láska. Nebo zachránila. Záleží na úhlu pohledu.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 130 minut, vstupné 110 Kč

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

Rezervace vstupenek na www. mujbijak. cz nebo v MěKS telefonem 382 251 806, 382 251 996.
Předprodej vstupenek v MěKS a jednu hodinu před představením v pokladně kina.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
internetový předprodej: www.mujbijak.cz
telefony: 382 251 806, 382 251 996
e-mail: knihovna@kultura-protivin.cz • karfikova@kultura-protivin.cz
středa 24. ledna 2018
od 18 hodin
Dům kultury Protivín

čtvrtek 15. března
od 19.30 hodin
Dům kultury Protivín

MUDr. Tomáš Lebenhart
Jak vzniká nemoc

Zdroj, vrstvy, mechanismy, projevy, odpovídající možnosti léčby.
Třetí setkání s autorem knih Svlékl jsem bílý plášť a Bez pláště.

TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS
Další premiérový pořad v Protivíně oblíbené skupiny
pod vedením Ladislava Černého.

Vstupné 70 Kč

Vstupné v předprodeji 240 Kč/ na místě 260 Kč

čtvrtek 22. února
od 19.30 hodin

neděle 25. února
od 16 hodin

Dům kultury Protivín

Zamilovaný sukničkář

Divadelní společnost HÁTA uvádí komedii.
H. Douglas, záletný americký velvyslanec ve V. Británii, řekne své ženě Lois,
že odjíždí na víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak Harrymu oznámí,
že bude na víkend v lázních a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit
kamarádku. Harry se ovšem tajně vrací do prázdného domu,
jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko…
Hrají: L. Vaculík, F. Tomsa, M. Zounar, M. Bočanová, A. Gondíková, I. Andrlová

Vstupné předprodej 260,- Kč/na místě 310,- Kč

Dům kultury Protivín

O Budulínkovi

Divadlo KAPSA přijíždí s pohádkou oceněnou
na přehlídce Junior Chotěboř.
Kdo by neznal Budulínka? Klasická česká pohádka
obohacená o nové pojetí: Někdo neposlouchá
a někdo zase neslyší.

Vstupné 45 Kč

Zprávičky z 2. Mateřské školy Protivín

UZÁVĚRKA

pro dodání příspěvků
do únorových
„Protivínských listů“
je 5. února 2018
do 12 hodin
NOVINY VYJDOU
v pondělí 19. 2. 2018
Městské kulturní
středisko Protivín

hledá lektora
pro výuku angličtiny.
Plánovaný kurz je určen
pro seniory s dětmi.
Bližší informace na tel. 382 251 996
Osobní návštěva po dohodě vítána.
•

•

•

Prosinec v naší mateřské škole byl bohatý na zážitky a plný emocí. Nejdříve
za dětmi přišel Mikuláš s andělem
a čertem a přinesl jim dárečky. Děti
nedočkavě zazpívaly koledy, vyfotily se
i s čertem, kterého se vůbec nemusely
bát, a ochutnávaly sladké překvapení.
Dalším veselým dnem u nás bylo divadelní kouzelnické představení plné
legrace a soutěží, při kterých se děti
učily čarovat, točit obruče nebo jen
hádat, kam zmizel prstýnek.
Předškoláci s paní učitelkou připravili
hezké odpoledne v Domově s pečovatelskou službou pro osamělé lidi
z Protivína a přilehlých obcí. Potěšili je
svou vánoční besídkou plnou tanců, doprovázených hrou na bongo a ozvučná
dřívka, písniček a básniček. Tímto milým programem potěšili o týden později
také své rodiče přímo ve školce, kteří
pak společně ochutnávali cukroví nebo
si jen tak povídali. Na besídku pozvaly
rodiče také děti a učitelky z třídy včelky.
Opět se zpívalo, tančilo a přednášelo
s vánoční náladou. Ve tvářích rodičů
bylo vidět dojetí ze šikovnosti svých

•

dětí. Všichni se rádi na chvilku zastavili
v předvánočním spěchu a popovídali nad
šálkem kávy.
Ve třídách mladších dětí učitelky připravily vánoční tvořivé dílničky. U „berušek“ vyráběly děti s rodiči svícen
z jablíčka zdobený sušeným ovocem
a hned se pochlubily, jak umí zpívat koledy, přednášet básničky a tančit. Rodiče
vše s nadšením a úsměvem sledovali
a také ochutnali cukroví, které děti pekly
s paní učitelkou. U „kuřátek“ vyráběly
papírového andílka, který jim jistě doma
zářil celé vánoce. Rodiče se opět více
poznali nejen s učitelkami, ale také mezi
sebou, a děti si užily hezké chvíle.

Děti v prosinci také malovaly, vyráběly
a vystřihovaly. Jejich výtvarné práce si
můžete prohlédnout na tradiční výstavě
na Masarykově náměstí v sousedství řeznictví U Rychtářů. Všechny se však nejvíc
těšily na Vánoce, dárky a prázdniny. Byly
krásné, protože o nich s nadšením všechny
vyprávějí.
Ivana Byrtusová

IV. SILVESTROVSKÉ
PUTOVÁNÍ
Čas neúprosně ubíhá a jsme opět
na konci roku, je Silvestr 31. 12. 2017
a my – ,,Myšeňáci“ vyrážíme již na tradiční
IV. Silvestrovské putování na „Divadlo“ –
nuzovský kopec.
Pod vedením šéfa výpravy Radka
Bláhů v 10 hodin vycházíme v hojném
počtu na známou pouť z Myšence kolem
řeky směrem na Žďárské Chalupy. Každý
si v batůžku nese buřty a něco dobrého
na zahřátí. U řeky se k nám připojují čtyři
děvčata z Protivína. Z Chalup jdeme přes
Malé Chalupy do Nuzova, kde se k nám
přidávají další účastníci putování. Cesta
nám rychle ubíhá při vyprávění veselých
příhod. Před polednem přicházíme do cíle.
Kluci rozdělávají oheň. Opékáme si buřtíky a posilňujeme se výborným svařáčkem
uvařeným v kotlíku nad ohněm. Odpočatí
a s veselou náladou se naše výprava vydává
na zpáteční cestu.
Nejmladší mezi námi byly – 4letá
Gábinka – pod vzorným dohledem svého
tatínka, 6letá Zdenička a 9letá Hanička.
Děvčátka s námi bez problémů a bez známek únavy urazila 10 kilometrů. Jsou moc
šikovná. Nesmím zapomenout na naše
obranáře – čtyři pejsky. Počasí bylo téměř
jarní, teplota 13 stupňů nad nulou a cestou
domů nám svítilo sluníčko.
Ve 14 hodin jsme naše putování opět
zakončili výbornou kávou u Bláhů v garáži.
Příjemně unaveni jsme se rozešli do svých
domovů, připravit se na dlouhou silvestrovskou noc.
Bylo to krásné putování, krásnou krajinou a bezva parta.
Těšíme se zase za rok!
J.B.
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ADVENT V DPS PROTIVÍN

VZPOMÍNÁME
Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich
srdcích je stále stejně hluboká.
Dne 14. ledna tomu bylo 10 let,
co nás navždy opustil náš drahý syn,
manžel, tatínek, dědeček
pan František Beránek z Protivína.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Milena,
dcera Lenka s rodinou,
syn Fanda s rodinou,
rodiče.

Novinky
městské
knihovny
Již koncem listopadu jsme se připravovali na nadcházející advent. Vyzdobili
jsme prostranství před DPS krásným
stromkem, který již tradičně věnoval
pan Martin Lang, za což mu patří veliké
„Dík“. Vánočně jsme vyzdobili i společné
prostory budovy a čekali jsme na den,
kdy mezi nás zavítá pan starosta Jaromír

Hlaváč, který každoročně svými vlídnými slovy přispěje ke sváteční atmosféře
naší vánoční besídky. S pásmem písniček
a básniček k nám zavítaly dětičky z 1.
Mateřské školky Protivín, které nás svým
vystoupením potěšily. Vzájemně jsme si
popřáli krásné prožití Vánoc a jen to dobré
do roku 2018.

SETKÁNÍ OSAMĚLÝCH SENIORŮ

Dne 12. prosince 2017 se v odpoledních
hodinách v klubovně Domu zvláštního určení na Masarykově náměstí čp. 21 v Protivíně
sešli k vánočnímu posezení osamělí senioři.
Program s pásmem vánočních říkadel připravila s dětmi z 2. Mateřské školy v Protivíně paní učitelka Mgr. Šárka Vojtová.
Pěvecký sbor ZŠ Protivín pod vedením
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paní učitelky Mgr. Lenky Přástkové a doprovodu pana učitele Mgr. Michala Nováka
zazpíval a děvčata seniorům předala malý
dárek v podobě vlastnoručně upečeného
vánočního cukroví. Příjemné prožité vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti
do nového roku přítomným seniorům popřál
i starosta města Jaromír Hlaváč.

Pro dospělé:
Nora Roberts: Stále v tvém stínu –
jedné horké letní noci odhalí Naomi
otřesné tajemství svého otce, které ji
léta pronásleduje
Gilly Macmillan: Dokonalá –
od autorky bestselleru Manželé odvedle
Felix Francis: Trojkoruna –
vyšetřovatel Jeff Hinkley se pouští
do pátrání v zákulisí amerického
dostihového světa
Nora Roberts: Výhodný obchod – Lee
je úspěšnou novinářkou a teď má před
sebou velkou výzvu ….
Alexandra Potter: Hledá se Romeo –
když ona je Julie, tak kde vězí Romeo?
Peter May: Entomologův odkaz –
čtvrtý díl kriminální série Akta Enzo
Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění – lidé fascinovaní myšlenkou
pokroku netuší, že každá cesta dopředu
je zároveň cestou ke konci
Stefan Ahnhem: Oběť bez tváře – nová
senzace v žánru severské krimi
Amy Harmonová: Z písku a popela
– strhující milostný příběh lidí, kteří
museli obětovat vše, aby si zachovali
lidskost a důstojnost
Wilbur Smith: Řeka bohů – faraon –
další díl Řeky bohů
Jojo Moyesová: Krasojezdkyně – další
román od autorky bestselleru Než jsem
tě poznala
Liane Moriarty: Šílené výčitky – stačí
malá chvilka nepozornosti…
Karin Slaughter: Hodná dcera – dvě
dívky stojící tváří v tvář zabijákovi
s puškou …
Angela Marsonsová: Otevřený hrob –
mrtví neprozrazují tajemství, když jim
nenasloucháš
Vilém Hrach: Šumava… hranici přecházejte po půlnoci – zdálo by se, že
o osudech šumavských převaděčů přes
hranici bylo již všechno napsáno

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE
28. 12. syn Matěj Motyčák
Pavle Danielové z Protivína

2. 1. Marie Kuntová
92 let, Protivín

12. 1. syn Lukáš Křišťál
Adéle Kolaříkové z Protivína

3. 1. Zdeněk Kohout
75 let, Protivín

ZEMŘELI
29. 12. Jiljí Janda
79 let, Myšenec

7. 1. Vojtěch Tvrdek
nedožitých 75 let, Protivín

Štědrý večer v Záboří

Mikuláš v Motole

Čas adventní je čas očekávání, čas
plný nadějí. A právě naděje je tím
hlavním zdrojem síly pro nemocné
děti a jejich rodiče, které neblahý osud
zavedl na kliniku dětské hematologie
a onkologie.
Stalo se již tradicí, že v předvánoční době přivážíme bohatou a štědrou
nadílku.
Letos již po třinácté jsme splnili
mnoha dětem předvánoční přání.
Vyjeli jsme ve složení: Petr Chudomel, Zuzana Křišťálová, Eliška
Vaněčková, Ivana Vazačová, Jaroslava
Zemanová a Vlastimil Pártl, který k přepravě laskavě poskytl vlastní autobus.
Za to mu patří velký dík.
Děkuji všem přátelům za dlouholetou podporu, sponzorům i Jaromíru
Hlaváčovi, starostovi Protivína, který
tuto sbírku svým jménem zaštiťuje.
Projev díků patří:
manželům Modrovským z Čížové,
Vlastimilu Pártlovi, manželům Jelín-

kovým z Protivína, Petru Chudomelovi
s rodinou z Protivína, Jaroslavu Řehořovi – Stavebniny Protivín, Pavlovi
Veselému Pneuservis Protivín, Ing. Pavlovi Hochovi – OM Protivín, Martině
Lackovičové ze Žďáru, Ing. Michalovi
Voldřichovi, řediteli pivovaru Platan
Protivín, Blance Kotlíkové, Boženě
Novákové z Protivína, Veronice a Matějovi Vlčkovým, Věře Markové z K.
Varů, Elišce Vaněčkové, Zuzaně Křišťálové z Protivína, rodině Marouškových
z Chvaletic, Tamaře Vojtěchové z Protivína, Marcele Dubské z Protivína, firmě
Stanex s.r.o. Písek, Martině Soutorové,
Jaroslavu Dleskovi, Jiřímu Plívovi, Klubu žen Protivín, rodině Frnochových,
školákům ZŠ Protivín a jejich rodičům.
Děkuji i těm, kteří ze skromnosti
neuvedli svoje jméno.
Děkuji Vám za Vaši podporu i přízeň
a přeji Vám pevné zdraví, věrné přátele
a štěstí ve všem, co Vás potká.

Stává se milou tradicí, že týden
před Vánocemi slavíme v Záboří
společný Štědrý večer, tentokrát již
potřetí a to v sobotu 16. prosince 2017.
Sejdeme se v hasičské klubovně kolem
18. hodiny. Všichni přinesou malý
dárek, domácí cukroví a posadíme se
u nádherně vyzdobených a prostřených
stolů. Letos byla výzdoba stolů i vánočního stromečku laděna do zlatočervena.
Místnost je již prohřátá, v krbových
kamnech praská oheň a všichni jsou
svátečně naladěni.
Po slavnostním přípitku se šampaňským jsme si všichni za doprovodu
živé hudby zazpívali ty nejkrásnější
lidové i zlidovělé koledy a pak jsme se
s chutí pustili do štědrovečerní večeře
s čerstvým křupavým rybím řízkem
a bramborovým salátem, podávala se
i pravá rybí polévka. Všem velice chutnalo, mohli jsme si i přidat. Pak jsme se
prošli ke kapličce, která se opět krásně
rozzářila, letos byla nasvícena i uvnitř
a otevřena k nahlédnutí. Reprodukovaná
hudba nám zahrála koledy, podával se
horký punč.
Po návratu do klubovny se ujal rozdávání dárků podle vylosovaných čísel
Ondra Soukup, všichni museli dárky
rozbalit, projevit radost a Ondra každý
dárek vtipně okomentoval. Největší
a nejupřímnější radost měly především
malé děti, na které také bylo nejvíce
pamatováno.
Zásluhou hlavních iniciátorů Jitky
Chalupské a Zdeňka Peroutky st. spolu
s týmem ochotně pomáhajících lidiček
jsme opět mohli prožít nejtajuplnější
večer jako jedna velká rodina.
Všem upřímné poděkování.

Květa Vejvalková

Marie Burdová
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Příběh o ztrátě
dětských iluzí

VÁNOČNÍ FOTBAL

Byl čtvrteční podvečer, předvánoční
čas. Pro jednu malou holku (a nejen pro
ni) to však byl večer ztráty veškeré naděje
v poctivost lidí. Během malé chvíle doplatila
na svou nepozornost, zapomnětlivost a roztěkanost ztrátou svých sportovních potřeb.
Ještě však doufala, že existují poctiví lidé
a že se její taška, kterou musel někdo před
sportovní halou najít, objeví na vrátnici haly
nebo na policii. Ale bohužel, nastalo velké
zklamání, tašku našel nějaký nepoctivec,
který měl určitě velikou radost z nečekaného dárku a prožil krásný předvánoční
a následně i vánoční čas s dobrým pocitem,
že někomu způsobil velké zklamání. Neměl
žádné výčitky svědomí, nazul si sportovní
boty, nasadil fotbalové rukavice a pohrál
si někde s míčem, po rozehřátí se občerstvil
něčím dobrým ze sportovní lahve a nakonec
si tyto nečekané vánoční dárky odnesl domů
v tašce, kterou tak nutně potřeboval. Doufáme, že si vše užil a užívá ke své radosti
a spokojenosti. Ale spíše doufáme, že ty boží
mlýny opravdu melou, sice pomalu, ale jistě.
Nebo se v něm nakonec pohne špatné svědomí a věci vrátí anonymně k hale a malé
holce začne nový rok radostně?		
			
-JK-

Fotbalisté základní školy – prvňáčči.
Dokončení ze strany 2
Kategorie 6. – 7. ročníků byla o jednom zápasu, i když to byl zápas nadprůměrné úrovně. V něm 7. B porazila 6. A, i když
už 0:3 prohrávala a tím si vlastně zajistila
vítězství. Ostatní dva týmy při vší snaze
nedokázaly s výše jmenovanými držet krok.
Nejlepším střelce turnaje byl Dan Kohout
ze 6. A s 9 brankami.
Celkové pořadí:
1. místo 7. B
2. místo 6. A
3. místo 7. A
4. místo 6. B

Stejně tak jako prvňáčci i žáci 8. – 9.
ročníku sehráli jen jedno utkání. Do turnaje se bohužel přihlásila jen 2 mužstva.
Škoda. Ale aspoň jedním zápasem byla
tradice zachována, tento turnaj má více než
dvacetiletou historii. Samotný zápas byl jednostrannou záležitostí. 9. B porazila výběr
8. ročníku vysoko 7:2. Střelecky se prosadil
Vojta Štěpka z 9. B, nastřílel 6 branek. Ale
díky patří klukům z 8. ročníku, šli se svou
kůží na trh a nerovný zápas dohráli se ctí
až do konce.
Poháry a drobné ceny pro všechny
hráče byly rozdány a těšíme se na další
ročník.
V. Křišťál

OCENĚNÍ
V prosinci loňského roku převzal
odznak Vzorný cvičitel pan Zdeněk
Linhart z Protivína. Za JčKSPV vyznamenání předala členka komise Jitka Urbanová. Oceněný se zajímá a propaguje jógu
celý svůj život. Neustále svým cvičencům
připravuje do cvičebních hodin nové cviky,
ke kterým dává zdůvodnění, na jakou část
těla je zrovna tento cvik dobrý. Počet členů
při jeho cvičeních se neustále mění. Chodí
cvičenci od nejstarších až po nejmladší.
JU

FESTIVAL
OTEVŘENÝCH DVORŮ
Loni na podzim se v Záboří uskutečnil „Festival otevřených dvorů“, kterého
se zúčastnilo cca 40 Zábořáků. Přibližně
10 chalup nás ve svém dvoře přivítalo
dobrým vínem, pivem a pestrým občerstvením.
Lidé pohovořili, zasmáli se, zazpívali
si a každý se ve večerních hodinách loučil
s příjemným pocitem a doporučením zavést
tento festival jako další tradici, která nás,
stejně jako Vánoce, bude stmelovat. Velký
dík za nápad a zrození festivalu patří Veronice Šupitarové, Haně Strouhové a Josefu
Kováříkovi ml. a všem deseti rodinám,
které si daly tu práci a připravily znamenité
občerstvení, výborné víno a doufáme, že nás
za rok bude více.
Jitka Chalupská

PROTIVÍNSKÉ LISTY 12. stránka

Vánoční setkání

Foto: Radek Lenemajer
„Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všechny struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.“
A je zde opět! Adventní čas, vánoční
čas. Čas očekávání, rozzářených dětských
očí, čas bilancování, nových nadějí a plánů.
Setkávají se tak zaměstnanci podniků, společenských i zájmových organizací, přátelé,
kamarádi.
Ve čtvrtek 14. prosince se členové a hosté Protivínského vlastivědného klubu sešli
na svém již 29. setkání – jak jinak – vánočně
laděném. Připomenutí historie a tradic Vánoc, zvyků národních i v okolních zemích
střídaly verše našich klasiků a hlavně zpěv
koled. Zvyky a tradice evokovaly účastníkům – většinou seniorům – dobu dětství
a mladosti. A vzpomínalo se!

Předsedkyně klubu připravila překvapení pro všechny zúčastněné - pěkné „Péefko“.
Úsměvy na tvářích vyvolalo 15ti minutové
video z prvního společného zájezdu klubu.
To vytvořil a nápaditě ozvučil pan Jaroslav
Mašinda.
Při vzpomínání se zákonitě srovnával
život dříve a nyní, „poměr“ materiálních
a morálních hodnot. Jistě, vývoj jde dál,
ale velký důraz – někde úplně zásadní
– na hmotné statky je špatný. My rodiče
a prarodiče máme možnost našim potomkům vždy, jak je to možné, připomínat slovy
klasika: „Smyslem života nejsou věci, ale
prožitky“. A období Vánoc, kdy se rodiny
scházejí a jsou přístupny usměrňování
životních priorit, je k tomu zvlášť vhodné.
za PVK Věra Piklová

Novinky
městské
knihovny
Bohumil Ždichynec: Stopy v srdci –
proměna člověka a krajiny ve světle
genealogie jihočeského rodu
Adam Drda, Mikuláš Kroupa: Neznámí
hrdinové – Řekli ďáblovi ne, O české
statečnosti, Pohnuté osudy – každý
národ má své hrdiny, ten náš na ně však
rychle zapomíná nebo je nezná
Pavel Tausig: Neznámí hrdinové –
Překvapivé příběhy – příběhy Emy
Destinnové, Oldřicha Nového, Marie
Maškové, Rudolfa Těsnohlídka, Aloise
Jiráska a dalších
František Niedl: Království meče – dva
neobyčejně stateční muži, kteří udatně
bojují za své pány, a krásné ženy, jimž
jde o lásku, ale i o moc
Jesper Stein: Ajša – strhující detektivní
román ze současného Dánska
Vladimír Šindelář: Kriminální příběhy
ze staré Šumavy 2 – příběhy z let
1855 – 1936
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej
VI. – za časů Jiřího z Poděbrad
Ladislav Beran: Námluvy se zločinem
– původní česká detektivka
Jan Beran: Mrtví se mstí – mordy
v časech císaře Rudolfa II.
Vladimír Votýpka: Osudy hraběte
Františka Podstatzkého–Lichensteina
– pestrý příběh exilu a návratu se všemi
jeho peripetiemi
Danielle Steel: Dražba – kdo byla žena,
která po sobě zanechala tak obrovské
bohatství
Jeffery Deaver: Poslední hodina –
třináctý případ Lincolna Rhyma
Barbora Šťastná: Dobrá tak akorát –
historky o tom, kdy se co nepovedlo
Barbora Šťastná: Jak jsem sebrala
odvahu – odvaha a strach se nevylučují
Vladimír Šindelář: Vraždy něžnou
rukou – hrdelní zločiny žen, které kdysi
vzrušily veřejnost
Halina Pawlowská: Zase zoufalé ženy
dělají zoufalé věci – veselý příběh
o hledání lásky
Viola Stern Fischerová, Veronika
Homolová Tóthová: Mengeleho děvče –
skutečný příběh ženy, která přežila čtyři
koncentrační tábory
Michaela Klevisová: Zmizela v mlze
– severská detektivka s českým vyšetřovatelem
Pro děti:
Petra Soukupová: Kdo zabil Snížka
– Martina se spolu s kamarády pustí
do vyšetřování Snížkovy smrti
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Fotbalové informace
Prosinec je pro fotbalisty měsícem
odpočinku. Pouze mládež rozehrála své
dlouhodobé turnaje, ale ty se nehrají
každý týden, ale i mládežničtí trenéři
tréninkový cyklus utlumili a zpomalili.
„A“ bude v jarní části soutěže bojovat
o body bez dvou klíčových hráčů. Již v závěru podzimu ohlásil svůj odchod z týmu
Jan Moravec, který bude hrát na Hradišti.
Důvody jeho odchodu si zájemci mohou
přečíst na https://www.jihoceskyfotbal.cz/
clanky/1736-jan-moravec-na-protivin-budu-vzpominat-jen-v-dobrem.html?utm_
source=copy. Druhým odcházejícím hráčem je Ondřej Prášil, který přijal nabídku
na funkci asistenta trenéra v druholigovém
Hradci Králové a odchází z pozice hlavního
trenéra v FC Písek. Více na: https://www.
jihoceskyfotbal.cz/clanky/cfl/1765-ondrej-

-prasil-se-z-pisku-stehuje-do-hradce kralove.html?utm_source=copy
Pro management klubu nastala velmi
těžká situace. I když v hledáčku jsou vytipované posily, nahradit tyhle dva hráče bude
velmi obtížné. Ale život jde dál. Tým začal
trénovat v úterý 16. ledna, bude trénovat 3x
týdně na umělé trávě u školy. Od 1. 2. do
4. 2. proběhne tradiční soustředění v Loučovicích. Zakončením tohoto náročného
týdne bude první zápas Hlubocké zimní ligy.
Hraje se v neděli 4. 2. od 14 hodin, soupeř
ještě není znám.
„B“ tým a dorost se při trénincích přes
zimní období spojili dohromady, zatím si
v poklidu hrají své „Béčko“, ale při náročnosti trenéra Sajtla to nebude dorostencům
trvat dlouho a budou dostávat do těla. Přípravná utkání mají připravena až na začátek

Na společném snímku hráči mladší přípravky II. Z týmu B, ročník 2011 si někteří z kluků
odbyli svou velkou zápasovou premiéru. A jak je na snímku vidět, prohry jim dobrou
náladu a chuť do fotbalu vůbec nevzaly.
Ročník 2010 – stojící zleva: David Vondrouš, Adam Čáka, Václav Pexídr, Tobiáš Hronek,
Matěj Kochrda, David Podlešák, Karel Vlach, Matyáš Malý.
Ročník 2011 – sedící zleva: Martin Daniel, Max Kropáček, Jan Čáp, Matěj Brůžek,
Vítek Němejc, Matyáš Staněk, Jakub Novotný, leží Dominik Moucha.

Fotbalista Václav Pexídr.
března. Snad si to v hlavách ujasní i hráči B
týmu, kteří netrénují společně s A, a cestu
na tréninky si také najdou. I oni mají svá
přípravná utkání naplánovaná až na březen.
Starší žáci hrají dlouhodobý halový
turnaj v Oseku, mají za sebou 2 hrací dny,
o konečném výsledku budeme informovat
po skončení turnaje.
Mladší žáci, starší a mladší přípravky
dojíždějí na své dlouhodobé turnaje do Týna. I zde budeme o výsledcích informovat
čtenáře po jejich skončení.
Zmiňované týmy hrály jednodenní
tradiční vánoční turnaje v hale v Písku,
organizované OFS Písek.
I když na medailové příčky dosáhlo jen
mužstvo kluků ročníku 2010, kteří skončili
na bronzovém stupínku, sbírala se ocenění
pro jednotlivce.
Václav Pexídr – mladší přípravka II – nejlepší brankář
Anička Kubecová – mladší přípravka I –
nejlepší brankář
Adam Schánělec – mladší žáci – nejlepší
brankář
Že by úspěšná brankářská škola? Můj
názor je takový, že naše mužstva nehrála
v příliš dobré formě a svými chybami pomohla brankářům k mnoha zákrokům. Nic
na tom ale nemění, že všichni ocenění chytali ve vynikající formě. Všichni trenéři věří,
že se k nim co nejdříve přidají i hráči z pole.
Václav Křišťál

STOLNÍ TENIS – výsledky stolních tenistů Slavoje Protivín
DIVIZE MUŽŮ
Velešín B : Slavoj A. . . . . . . . . . . . . . . 10:5
(Votava 1, Šťastný st. 1, Procházka 1,
debly)
Přídolí A : Slavoj A. . . . . . . . . . . . . . . 10:0
Slavoj A : El. Strakonice B. . . . . . . . . 5:10
(Votava 2, Šťastný st. 2, debl)
Slavoj A : Blatná A . . . . . . . . . . . . . . . 5:10
(Šťastný st. 2, Votava 1, Färber 1,
Procházka 1)
Slavoj A : Libín Prachatice B . . . . . . 10:7
(Procházka 3, Votava 2, Šťastný st. 2,
Cendelín 2, debl)
Po jediném vítězství přezimuje Slavoj
A na posledním místě tabulky.
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KRAJSKÁ SOUTĚŽ
Slavoj B : Lhenice A. . . . . . . . . . . . . . 6:10
(Topinka 2, Brabec 1, Marková 1,
Najmanová 1, debl)
Slavoj B : Sokol NováVes B. . . . . . . . . 9:9
(Brabec 4, Topinka 1, Marková 1,
Vařečka K. 1, debly)
Malovice A : Slavoj B. . . . . . . . . . . . . 10:3
(Lednický 2, debl)
Slavoj C : Křemže-Holubov A . . . . . 10:7
(Färber 3, Cendelín 2, Vařečka O. 2,
Vařečka P. 1, debly)
Slavoj C : Vyšší Brod A. . . . . . . . . . . . .  9:9
(Zoch 2, Cendelín 2, Klárner 2,
Vařečka O. 1, Vařečka P. 1, debl)

Kaplice B : Slavoj C. . . . . . . . . . . . . . . 10:5
(Zoch 2, Vařečka O. 1, Klárner 1, debl)
Slavoj B obsadil před zimní přestávkou
desáté a Slavoj C sedmé místo.
OKRESNÍ PŘEBOR A
Slavoj D : Písek A . . . . . . . . . . . . . . . . 5:13
(Soumar 2, Patzelt 2, Polanský 1)
Slavoj D : Kovářov B. . . . . . . . . . . . . . 6:12
(Polanský 1, 5 x wo)
Mirotice C : Slavoj D. . . . . . . . . . . . . . 4:14
(Polanský 4, Patzelt 4, Soumar 3,
Vojta 2, debl)
Pokračování na straně 15

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností.
Autor křížovek P. Šoba
Nikdo a nic mne 1. tajenka. To mohu udělat jedině já sám, a 2. tajenka rozhodnout, že to neudělám. – „Každý den s citátem“ Petr Havránek
Vyluštěnou tajenku zašlete do 5. února na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správně vyluštěnou křížovku z prosincových novin získává paní Jana Šiková z Bratřejova. Blahopřejeme!

STOLNÍ TENIS –
výsledky stolních
tenistů Slavoje Protivín
Dokončení ze strany 14
OKRESNÍ PŘEBOR B
Slavoj E : Svatkovice A . . . . . . . . . . . .  9:9
(Vařečka O. 3, Najmanová 3, Klárner 1.,
Šťastný ml.1, debl)
Heřmaň A : Slavoj E. . . . . . . . . . . . . . 11:7
(Klárner 3, Vařečka O. 1, Najmanová 1,
debl, 1 x wo)
Déčko i éčko Slavoje obsadilo ve svých
skupinách shodně čtvrté místo.
DIVIZE ŽENY
Lhenice : Slavoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5:5
(Marková 3, Vaněčková 2)
Slavoj : VS Tábor. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4:6
(Najmanová 2, Marková 1,
Vaněčková 1)
Ženy Slavoje jsou zatím na pátém místě.
Karel Vařečka

Skleněné obaly do koše nepatří!
Kam s nimi?
Dokončení ze strany 8
Barevné neboli směsné sklo se v ČR třídí do kontejnerů
zelené barvy, na sklo čiré jsou pak určeny bílé kontejnery. Důvod tohoto rozdělení je prostý – z barevného skla
se totiž čiré již nevyrobí. Vytříděné sklo z kontejnerů se
sveze na třídící linku, kde se odstraní případné nežádoucí
příměsi. Poté se nadrtí a pomocí dopravníků a vibračních
sít se dále dotřiďuje. Nakonec se dočistí na požadovanou
vysokou kvalitu pomocí optoelektrických čidel. Nečistoty
jako kamínky nebo kousky porcelánu či keramiky by se
totiž mohly dramaticky projevit na zhoršených vlastnostech nových skleněných výrobků.

vícenásobné použití a opětovné zpracování. Nejčastější
druhy skleněných obalů jsou lahve od piva, vína, nápojů,
zavařovací sklenice, sklenice od kečupů, marmelád,
kompotů, flakonky od parfémů, lahvičky od léků.
Recyklační symboly skleněných obalů
Na skle mnoho recyklačních symbolů nenajdete, jde
totiž o snadno rozpoznatelný materiál. V ojedinělých
případech se s nimi můžete setkat, tady je jejich stručný
přehled.

Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí opět lahve
na minerálky a pivo. Ve specializovaných továrnách se
z odpadního skla vyrábí také tepelné izolace – skelná
vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který je vhodný
jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace pod
základovou desku místo kamenného štěrku. Nadrcené
sklo se může použít i bez nutnosti tavení jako přísada
do speciálních druhů betonů a brusných hmot.

Bílé sklo – čiré sklenice od kompotů,
od vína a dalších nápojů.

Předností skleněných obalů je velká chemická odolnost,
dobrá omyvatelnost, průhlednost, možnost sterilace,

Hnědé sklo

Zelené sklo – barevné lahve od vína,
sirupů a piv i tabulové sklo.
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Stolní tenis
Na závěr první poloviny sezony uspořádali stolní tenisté Slavoje tradiční turnaj
ve čtyřhrách. Celkem jedenáct dvojic hrálo
každý s každým na dva vítězné sety. Po vyrovnaných bojích obhájil vítězství prezident
klubu Pavel Vařečka, tentokráte se Zdeňkem
Marešem.
Pořadí:
1. Vařečka P. – Mareš
2. Färber – Dubský
3. Votava – Patzelt
4. Brabec – Najmanová
5. Polanský – Marková
6. Šťastný st. – Šťastný ml.
7. Soumar – Vojta
8. Vařečka O. – Klárner
9. Koula – Čaban
10. Čurda – Čurdová
11. Tománek – Zoch
Karel Vařečka

Nohejbal
V sobotu 16. prosince si nohejbalisté
Slavoje zpříjemnili pití vyhraného sudu piva
z turnaje v Tálíně, turnajem trojic v místní
sportovní hale. Celkem šest mužstev hrálo systémem každý s každým na dva vítězné sety. Po vyrovnaných zápasech vzešlo následující pořadí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cihelna
Udělátka
Dubáci
Myšenec
HT Hrč
Vařečkové

Vondrášek, Köhler, Sliacký
Monzer, Černický, Dunovský
Dubský L., Dubský J., Rajtoral
Bláha P., Bláha R., Žák
Jenší, Kanda, Petrus
Karel, Pavel, Ondra, Novák P.
Karel Vařečka

Foto V. Krippner

DVĚ BRONZOVÉ MEDAILE PRO TAEKWONDO
V sobotu 9. prosince se v Pelhřimově
konal již 23. ročník Vánočního turnaje.
Je jedním z největších turnajů konaných
v České republice, a proto se ho zúčastnili
nejen kluby z České republiky, ale i výběry z Estonska, Itálie, Ukrajiny, Ruska,
Běloruska, Polska, Španělska, Slovenska,
Chorvatska, SRN, Bosny a Hercegoviny,
Rakouska, Irska a Izraele.
Náš protivínský oddíl odjely reprezentovat čtyři děti ve složení: Václav
Krippner, Jaroslav Smělý, Matěj Hudák
a Tom André Nickel. Naši svěřenci si
vyzkoušeli mezinárodní taekwondo a dali
o sobě vědět. Všichni zúročili své zkušenosti
získané za celý rok. Dva naši nováčkové se
také neztratili a získali výborné umístění.
Jako první nastoupil náš nejmenší svěřenec

Václav Krippner. Byl to jeho druhý závod
v životě a hned se probojoval do semifinále,
kde z toho bylo krásné 3. místo. Též Jaroslav
Smělý nastoupil do semifinále s borcem
z Ukrajiny. Zde prohrál o dva body a získal
3. místo. Matěj Hudák se snažil, co mu síly
stačily, ale na postup mu to nestačilo. Stejně
tak Tom André Nickel se rval jako lev, ale
prohrál na body.
Umístění:
Václav Krippner 3. místo
Jaroslav Smělý 3. místo
Děkuji za pomoc všem rodičům a přátelům našeho klubu. Do nové sezony přeji
všem mnoho úspěchů a v novém roce hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
MZ a JK

STŘÍBRO PRO
MANŽELE DVOŘÁKOVY
Asociace VETERAN CAR CLUBŮ
AČR pořádala v Praze 25. listopadu 2017
slavnostní vyhlášení Mistrovství České
republiky – Poháru Autoklubu ČR historických vozidel. V kategorii A2 automobilů
od r. v. 1946 – 1970 se na 2. místě umístili
naši spoluobčané – manželé Miluška a Jiří
Dvořákovi s vozem ŠKODA FELICIA
ROADSTER r. výroby 1961. Již několik
let jsou pravidelnými úspěšnými účastníky
řady veteránských akcí.
Blahopřejeme a přejeme další úspěšné
sezóny.

Tým mužů SDH Milenovice.

Fotografie R. Lenemajera z června 2017
zachytila manžele Dvořákovy při
veteránské akci „Písecká jízda“
na protivínském náměstí.
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