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ADVENT V PLNÉM PROUDU

18 Kč
NÁŠ STROMEČEK
JE PŘEKRÁSNÝ
Moc děkuji týmu pracovníků OS Technické služby Protivín za překrásnou výzdobu našeho města a panu Veselému za výběr
stromečku. Jedlička ve spojení se zrcadly,
anděly a plujícími kapříky změnila naše
náměstí k radosti nás všech.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

XVI. NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
KLEPE NA DVEŘE

foto: M. Černá
Každoroční tradice vítání adventu v Protivíně, a tedy první adventní neděle, připadla letos na 2. prosince.
Oči všech přítomných rozzářilo protivínské náměstí,
které se slavnostně rozsvítilo v duchu blížících se
Vánoc. Program zahájil odpolední malý vánoční trh
na nádvoří kaplanky s typicky vánočními dobrůtkami
a drobnostmi pro potěšení malých i velkých, adventní
dílničky DDM Písek zase lákaly ty, kteří si chtěli
nějakou vánoční výzdobu vytvořit sami. Součástí
programu bylo i vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
a divadelní představení pro děti Přiletěli andělé Divadla
Kvelb. Celým náměstím zněla vánoční hudba v podání

Dětského pěveckého sboru ZŠ Protivín, žesťového tria
Musica Pisecensis Písek a Tria Kamarádi Brno. Úderem sedmnácté hodiny se rozsvítil vánoční stromeček
a naši nejmenší dostali od andělů sladké dárečky.
Spolu se stromečkem se rozzářily dekorace v podobě
andílků na římse kaplanky, světelného zrcadla – rámu
k pořizování fotografií a vánočních plujících kapříků
před muzeem, které nám budou připomínat, že Vánoce,
nejkrásnější svátky v roce, jsou skutečně za dveřmi.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

Vážení spoluobčané,
s radostí si Vás dovoluji informovat, že
protivínské novoroční odpoledne zakončené
ohňostrojem je kompletně připravené a pokud
nás nezradí počasí, čeká nás, troufám si říct, velký zážitek. Známé skladby z filmů o agentu 007
Jamesi Bondovi budou nás tentokrát provázet
dějem ohňostroje. Novoroční odpoledne bude
zahájeno v 16 hod. reprodukovanou hudbou,
následně vystoupí ABBA REVIVAL a v 18 ho
din bude odpálen „NÁŠ OHŇOSTROJ“, který
by nám měl zpříjemnit vstup do roku 2019. Díky
štědrým sponzorům, kterým moc děkuji, se naše
město může pyšnit již po několikáté největším
ohňostrojem v jižních Čechách. Všem, kteří mi
pomáhají s takto náročnou organizací našeho
novoročního odpoledne, patří velký dík. Těším
se na setkání s Vámi…
Jaromír Hlaváč,
starosta města

foto J. Fialka

PROGRAM NOVOROČNÍHO PODVEČERA NAJDETE UVNITŘ NOVIN

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
NA ZŠ

CESTA STOLETÍM

Dne 23. listopadu se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Zúčastnilo se 19 chlapců
a dívek z 8. a 9. tříd. Zadání bylo náročné,
v hodnocení bylo možné získat až 70 bodů,
14 žáků bylo vyhodnoceno v pásmu úspěšný
řešitel.
Nejlépe si vedli následující soutěžící:
1. místo Pavlína Čecháčková (65 bodů)
2. místo Kryštof Kalina
(63 bodů)
3. místo Zuzana Šourková
(61 bodů)
Tito tři žáci postupují do okresního kola.
O kvalitě znalostí našich žáků svědčí i skutečnost, že o pořadí na 3. a 4. místě rozhodl
až rozřazovací úkol.
Všem účastníkům děkujeme, vítězům
blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů
v okrese!
za ZŠ T. Vojtěchová

Akademie ke stému výročí vzniku
samostatného státu byla vyvrcholením společné práce dětí a učitelů. Na projektu, který
jsme nazvali „Cesta stoletím“, se podíleli
všichni. Hlavní myšlenka a základ scénáře
vznikaly už v létě. Od počátku září nás práce
úplně pohltila. Sbírali jsme historická fakta
z kronik, vytvářeli seminární práce, hledali
jsme autentická svědectví i oblečení z různých období vývoje našeho státu.
Osnovou večera je zachycení a ilustrace změn v našich životech od roku 1918
do roku 2018.
Zinscenovali jsme vyhlášení republiky v Protivíně, epizody z let 1938, 1948,
1968... Nahlédli jsme do školy dříve a dnes.
Tance, písně, sport, móda – změny ve všech
oblastech života se na jevišti prolnuly
s historickými událostmi. Nacvičovaly se
scénky, taneční vystoupení, módní přehlídka, sokolská cvičení, fotbalový trénink.
Připravovaly se kulisy. Chvílemi to byla
nezáživná dřina, chvílemi jsme se smáli
bezděčně vzniklým humorným situacím.
Akademie se konala ve čtvrtek 15. 11.
2018 – 100 let po prohlášení samostatného Československa republikou. Datum
je správně. Československo sice vzniklo
28. října 1918, ale republikou bylo prohlášeno až 14. listopadu 1918. I takové historické
podrobnosti jsme díky Akademii zjistili.
Při realizaci nám pomohli s kostýmy

Novinky
městské
knihovny

i kulisami rodiče i prarodiče našich dětí.
Děkujeme všem za podporu a spolupráci.
Byl to krásný večer.
Náš žák Radim Pexídr natočil s tatín
kem záznam celého představení. Původně
jsme chtěli vydat CD, soubor je však
příliš obsáhlý. Zájemci jej mohou najít
na Youtube pod odkazem PEXTV.
za ZŠ T. Vojtěchová

VĚDOMOSTNÍ VÍCEBOJ NA GYMNÁZIU VODŇANY
Dne 27. listopadu se vypravili žáci naší
školy poměřit své znalosti na Vodňanský
vědomostní víceboj, což je soutěž družstev
žáků 5. a 9. tříd, která se každoročně koná
na tamním gymnáziu. Pětičlenné skupinky
dívek a chlapců zápolily v těchto disciplínách: český jazyk, matematika, anglický jazyk, zeměpis, přírodopis, dějepis, všeobecný přehled, ti starší navíc fyzika a chemie.
Obě družstva protivínské školy si vedla
skvěle. 5. ročník reprezentovali Adam
Hanzlík, Anna Holečková, Karolína KouboPROTIVÍNSKÉ LISTY 2. stránka

vá, Petra Kubičková a Michaela Marková.
V silné konkurenci obsadili ve své kategorii
pěkné páté místo. Žáci 9. ročníku – Kryštof
Kalina, David Liebl, Štěpán Šedivý, Zuzana
Šourková a Denisa Zelinská dokonce vybojovali bronzovou příčku. Prokázali tím
nejen vysokou úroveň svých znalostí, ale
hlavně schopnost vzájemné spolupráce.
Byla to hezká tečka za zajímavě stráveným
dopolednem.
za ZŠ Protivín M. Žofková

Pro dospělé:
Amo Jones: Stříbrná labuť – Elitní klub
králů, lži a podvody člověka změní
Amo Jones: Polámaná loutka –
pokračování Elitního klubu králů
Karel Klostermann: Vzpomínky
na Šumavu I. – kniha pamětí
Patrik Hartl: Nejlepší víkend – volno,
během kterého se dá změnit téměř cokoli
Táňa Keleová-Vasilková: Sítě z pavučin
– mladá úspěšná herečka se snaží uchránit
sebe i malou dcerku a zaplétá se do sítí
vlastních lží
Éric Vuillard: Tagesordnung – anšlus
Rakouska v šestnácti obrazech
Jiří Mára: Střípky z Evropy – cestopis
Barbara Nesvadbová: Momentky
– povídky známé české spisovatelky
a novinářky
Full.Of & Leckdo: Vesnický závod –
opravdu erotický gay román
Monika Bolehovská: Tři ženy a němý
pes – deset neobyčejných dní v životě
obyčejné ženy a jejích dvou svérázných
kolegyň
Richard Polzer: Jen jediné přání –
humoristické povídky
Miroslav Macek: Ona, oni a já aneb
Vychovatelem snadno a rychle –
úsměvné příhody ze života mladého
gentlemana na poklidném venkově
Anne Jacobsová: Panský dům a jeho
dcery – druhý díl rodinné ságy
Anne Jacobsová: Panský dům a jeho
dědictví – závěrečný dil rodinné ságy
Louise Pennyová: Krásné tajemství –
opět vrchní inspektor Gamache
Dostálová, Horáková, Scheinostová:
Johana – román o lidské zranitelnosti
i síle

INFORMACE PRO OBČANY
Přemístění autobusové zastávky
Dne 1. ledna 2019 od 13 do 19 hodin
bude z důvodu konání novoročního
odpoledne a ohňostroje přemístěna autobusová zastávka z Masarykova náměstí
do ulice Komenského. Náměstí bude
rovněž uzavřeno pro parkování.
FO-správa majetku
L. Štěpánová

Dík příspěvku NADACE ČEZ se podařilo
vybudovat nové parkovací plochy
u dětského zdravotního střediska
v Protivíně a uskutečnit odbahnění
požární nádrže ve Chvaleticích.

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM KONANÉ DNE 5. 12. 2018
souhlasí
s předloženým návrhem nové kabelové trasy NN
na pozemku parc. č. 2415/1 v kú Protivín za podmínky, že bude pozemek po provedení výkopových prací
uveden do původního stavu
souhlasí
s vybudováním kanalizace v Protivíně, Partyzánská
ul., k čp. 432
a pověřuje
Městský úřad Protivín – OVDŽP zajištěním potřebné
projektové dokumentace
souhlasí
s poskytnutím partnerského podílu na vydání publikace ČKAIT „100 staletých mostů“ ve výši 5.000,- Kč
+ DPH, která bude obsahovat památkově chráněný
kamenný most v Bečelově
schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „Průtah městem
Protivín – II. etapa Mírová ul. – Vodohospodářské
objekty“
a pověřuje
starostu města jeho podpisem
akceptuje
nabídku na zajištění veřejné zakázky malého rozsahu
„Protivín – Obnova hřbitovní kaple“ předloženou
firmou Jaromír Hlaváč – LEKO, Husova 389, 398 11
Protivín
a pověřuje
místostarostku města Věru Křišťálovou podpisem
smlouvy o dílo

schvaluje
nabídku Ing. Jana Jelínka, Protivín na provádění
technického dozoru stavebníka pro stavbu „Protivín
– Obnova hřbitovní kaple“
a pověřuje
starostu podpisem Příkazní smlouvy
projednala
návrhy ředitelek obou mateřských škol, jichž je
město Protivín zřizovatelem, na uzavření škol v době
vánočních prázdnin 2018
a souhlasí
s přerušením provozu obou škol dle předložených
návrhů,
zároveň bere na vědomí
změnu provozní doby u 2. MŠ Protivín od 1. 1. 2019
dle oznámení ředitelky
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 3.660,- Kč od
NADACE AGROFERT, Pyšelská 2327/2, Praha
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 51.035,- Kč a jeho
následné použití na financování vzdělávání, příp.
na financování dalších aktivit, které jsou uvedeny
v ust. § 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb. od NADACE
ČEZ, Duhová 1531/3, Praha
UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE PROTIVÍNSKÝCH LISTŮ
V roce 2019 vyjde měsíčník Protivínské listy desetkrát. Pravidelný termín vydání bude poslední pondělí
v měsíci. V prosinci a červenci bude vydáno dvojčíslí.

z deníku

POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Krádež peněženky
V pondělí 26. listopadu dopoledne vyjížděli protivínští policisté do domu v ulici
Ve Školce, kde škodil v kanceláři zloděj.
Zatím nezjištěný pachatel místnost prohledal a odcizil peněženku s finanční
hotovostí, platební kartu i osobní doklady.
Škoda je předběžně vyčíslena na více než
10 000 korun.
Policisté provedli ohledání místa činu, vše
zadokumentovali, provedli prvotní šetření
a vedou další úkony ke zjištění pachatele
a objasnění případu.
Neplatí výživné
Přispívat na svého nezletilého syna zřejmě
zapomněla matka z Protivína. Tato povinnost jí vyplývá ze zákona a konkrétní výši
určil soud na 1500 korun měsíčně, které
měla skládat k rukám babičky, která se
o dítě stará. Žena na svého syna zapomíná
již od června letošního roku.
Protivínští policisté v listopadu 2018
přijali oznámení a případ prošetřují pro
podezření ze spáchání trestného činu
zanedbání povinné výživy.

Pokračování na straně 5
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Předvánoční čas
v 1. Mateřské škole Protivín

VÁNOČNÍ DÍLNA A TRH
V pátek 30. listopadu a v sobotu 1. prosince jsme ve škole vítali adventní čas. Připravili jsme v dílničkách spoustu krásných
výrobků – adventní věnce, voňavé perníčky,
svícny, korálkové ozdoby, andílky z česané
vlny, tradiční pečený čaj a mnoho dalších.
Vestibul kulturního domu ožil v sobotu
halasem našich prodejců. Slečny ze 7., 8.
a 9. tříd nám zdatně pomáhaly vítat hosty.
Adventní náladu podpořily tvořivé dílničky,
koledy, bufet a divadelní představení pro
nejmenší.
Děkujeme za každoroční spolupráci
pracovníkům Městského kulturního střediska Protivín.
					
		
			
za ZŠ T. Vojtěchová

Adventní období má být podle křesťanské tradice dobou zklidnění, hledání míru
v duši a radostného očekávání. Skutečně to
ale v dnešní uspěchané době zažije málokdo,
ba naopak většinou o zklidnění nemůže být
ani řeč.
Celý prosinec je tradičně v naší mateřské
škole spjatý s vyráběním a tvořením vánoční
výzdoby, přání a drobných dárečků. Při
příchodu Mikuláše, anděla i čertíků děti
zažijí velmi pestrý čertovský rej a dále už je
čekají každoroční přípravy na vánoční dílny
nebo besídky. Součástí je nácvik vystoupení
nejstarších dětí pro seniory v DPS, osamělé
občany našeho města a klienty domova
Pomněnka. Rozhodně klidné nebývá ani
rozbalování nových hraček, které děti vždy
najdou pod vánočními stromky ve třídách.
Je provázeno radostným veselím, výskáním
a dohadováním, kdo si který dárek půjčí
jako první.
To pravé zklidnění najdeme snad všichni
během vánočních svátků uprostřed své rodiny a svých blízkých.
Klidné a spokojené Vánoce a šťastný
nový rok 2019 všem čtenářům Protivín
ských listů přejí učitelky a zaměstnanci
1. MŠ Protivín.
-EC-

Mikulášská nadílka
V pondělí 3. prosince zavítal do Pastelky Mikuláš s andělem. Nejprve anděl
svou přítomností překvapil děti, které se
právě účastnily tanečního a pohybového
kroužku. Společně s andělem si zavolali
Mikuláše, děti předvedly právě nacvičený
taneček určený jen a jen Mikulášovi s andílkem. Poté si vyzvedly nadílku. Když
se vzájemně rozloučili, přešli kouzelné
bytosti dolů, kde na ně už čekaly rodiny.
Čas si mezitím ukrátily výrobou andílků
a vánočních stromečků. I pro ně byla
připravená nadílka. Mikuláš s andělem
slíbili, že se zase za rok vrátí. Rodiče
s dětmi se ještě zdrželi při občerstvení.
Mikulášskou nadílku podpořila Komunitní nadace Blanicko-otavská v rámci
grantu Rok rodiny. Děkujeme.
M. Šálková
PROTIVÍNSKÉ LISTY 4. stránka

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

se tradičně koná první adventní neděli, letos připadla na 2. prosince. O naladění vánoční
atmosféry se postaralo mimo jiné i Divadlo KVELB s představením „Přiletěli andělé“. I přes
deštivé počasí vypustilo 150 dětí svůj balónek s přáním Ježíškovi. Program svátečního
odpoledne vyplnil malý vánoční trh, adventní dílničky a vystoupení Dětského pěveckého
sboru ZŠ Protivín, žesťového tria MUSICA PISECENSIS a Tria Kamarádi Brno. Foto M. Černá

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM KONANÉ DNE 21. 11. 2018
souhlasí
se zadáním diagnostického průzkumu mostu v ulici Marty
Krásové v Protivíně u firmy PONTEX spol. s r.o. Praha na základě předložené nabídky ze dne 5. 11. 2018
souhlasí
s projektovou přípravou opatření, které by vyřešilo nedostatečný tlak ve vodovodní síti v místní části Záboří
souhlasí
s pachtem pozemků p. č. 989/3, TTP o vým. 1950 m2 a p. č.
1959, TTP o vým. 359 m2 v kú Protivín
byla seznámena
se zápisem č. 1 z jednání likvidační komise
a souhlasí
s likvidací majetku dle zápisu
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. 2018
ukládá
tajemníkovi MěÚ zajistit prostřednictvím odborně
způsobilé osoby aktuální dokumentaci požární bezpečnosti objektu Protivín čp. 37 – kaplanka a její posouzení
příslušným územním odborem Hasičského záchranného
sboru Jihočeského kraje z důvodu možné eliminace
připojení stávající ústředny elektrické požární signalizace
na dohledové pracoviště pultu centralizované ochrany
prostřednictvím zařízení dálkového přenosu
schvaluje
paní Danu Zoubkovou, členku RM pro výkon občanských
obřadů – k přijetí prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu Protivín
a schvaluje
obřadním dnem v matričním obvodu sobotu a obřadní
místností obřadní síň na MěÚ Protivín, Masarykovo
náměstí čp. 128
projednala
žádost DSO Blanicko-Otavského regionu o poskytnutí příspěvku ve výši 75.922,00 Kč na realizaci projektu„Společná
podpora školáků a předškoláků v regionu“
a doporučuje
poskytnutí příspěvku zastupitelstvu města ke schválení

z deníku

POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ
Dokončení ze strany 3

Pracujeme hlavně pro děti
Rok 2018 byl pro Včelařský spolek
APICENTRUM Václava Jakše z.s. opět
úspěšný. Všechny veřejnoprávní kontroly
našeho účetnictví jsme zvládli na výbornou.
Celý rok jsme pracovali převážně v rámci
enviromentální výchovy na základních školách v Protivíně, Písku a Vodňanech. Právě
tam jsme začali působit také na vodňanském
gymnáziu a nyní podepisujeme potřebné
dokumenty s gymnáziem v Písku. Velmi
nás těší zájem velkého počtu dětí o včely,
přírodu a životní prostředí vůbec. Přesná
pravidla spolupráce na školách máme zakotvená v našem projektu „Žijeme spolu
na jedné planetě“.
Naše úsilí by nebylo úspěšné bez každoroční podpory Městského úřadu v Protivíně
a ostatních sponzorů, za to všem upřímně
děkujeme. V příštím roce plánujeme obměnu vnitřního uspořádání Naučného včelína

na konci Oborské ulice. Je smutné, že se najdou mezi našimi občany lidé, kteří nepřejí
naší činnosti, vyvážejí ke včelínu odpadky
a ani včelstva nenechají v klidu. Každoročně
zaznamenáváme ztráty, které musíme na
jaře doplnit, aby se měly děti na exkurzích
na co dívat. Škody jsou v částkách několik
tisíc korun, proto bude nutné toto včelařské
stanoviště technicky zabezpečit.
O to víc si přejeme do příštího roku zdravá včelstva, hodně zdatných a svědomitých
včelařů a také hodně zdraví a spokojenosti
do roku 2019 všem, kteří pochopili smysl
našeho snažení. Naše příroda je k nám velice štědrá, jen my se musíme naučit více
využívat jejích darů, podporovat zejména
u svých dětí zájem o přírodu, konzumaci
medu a ostatních včelích produktů.
Josef Rotbauer,
předseda z.s.

Vloupání do sklepa
Zatím nezjištěný pachatel škodil někdy
v době od března do počátku listopadu
letošního roku ve sklepních prostorech domu v Družstevní ulici v Protivíně. Majitel
zde měl uskladněnu sadu hliníkových kol
se zimními pneumatikami značky Kleber,
které zloděj odcizil. Vzal také dva přední
světlomety k vozidlu značky Audi A4.
Škoda se vyšplhala na 15 300 korun.
Na místo činu vyjížděli dne 9. listopadu
dopoledne protivínští policisté, kteří
případ prošetřují pro trestný čin krádež
vloupáním.
Natankoval a ujel
Poslední listopadový den před jedenáctou
hodinou přijel zatím nezjištěný řidič s vozidlem značky VW Golf na benzinovou
čerpací stanici v Protivíně, kde natankoval
naftu za bezmála 2000 korun. Platit se
však povedenému zákazníkovi nechtělo,
usedl za volant a ujel.
Policisté prošetřováním události mimo jiné
zjistili, že řidič měl na vozidle registrační
značky patřící jinému vozu.
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O železnici a dopravních cestách
Hvizd železniční píšťalky odstartoval
36. setkání Protivínského vlastivědného
klubu ve čtvrtek 22. listopadu 2018.
Na úvod besedy uvedla Ing. Helena
Mašindová, že v letošním roce „osmič
kových“ výročí mají i železničáři v Pro
tivíně důvod k oslavám. V roce 1828
byl zahájen pravidelný provoz na první
veřejné koněspřežní železnici na evropském
kontinentě mezi Českými Budějovicemi
a Lincem, v severním úseku Č. Budějovice
– Kerschbaum. V roce 1868 byla otevřena
trať České Budějovice – Plzeň, která byla
po 100 letech, v roce 1968 elektrifikována.
V roce 1888 byla zřízena v Protivíně zastávka. Na trati Protivín – Zdice (vybudované
v roce 1875) bylo zavedeno v roce 1908
rychlíkové spojení. Vybudovány byly dvě
nové koleje, mostní váha a točna. V roce
1918 byl na žulovém jehlanu, umístěném
při výjezdu z nádraží k Písku nahrazeno
původní heslo rakouského mocnářství Viribus unitis (Spojenými silami) nápisem:
Postaveno na památku otevření dráhy Rakovník – Protivín roku 1876.
Jan Lažanský v další části besedy
popsal vývoj dopravních cest. O dobré
dopravní spojení zemí jižní Evropy přes
dunajskou kotlinu a české země dále do severní Evropy bylo usilováno po staletí.
Přeprava soli z rakouské solné komory
starými soumarskými stezkami přes hraniční hory byla pomalá, nákladná a často
nebezpečná. Ani pozdější doprava povozy
po špatných silnicích nepřinesla zrychlení
a zhospodárnění. Pozornost se vždy upírala
na dopravu po vodních tocích. Myšlenkou
dopravního spojení Vltavy a Dunaje se
zabýval i mocný jihočeský rod Rožmberků
a po nich Schwarzenbergů. Studiem této
otázky byl pověřen František Josef Gerstner,
který v roce 1807 přednesl zprávu, ve které
uvedl vybudování průplavu za neekonomické a navrhl spojení Budějovic s Lincem
(cca 129 km) koněspřežní železnicí. Koncesi
na stavbu dráhy bylo uděleno jeho synovi
Františkovi Antonínovi Gerstnerovi císařem
Františkem I. v roce 1824. V projektu byla
prvně vytýčena zásada trasování železnice
při velkých výškových rozdílech – s rovnoměrným stoupáním trati bez ztracených spádů. Toto pojetí vyžaduje větší zemní práce,

budování vyšších náspů a hlubších zářezů
a stavbu umělých objektů, přináší však
výhody v provozních nákladech. Velkoryse
vyprojektované sklonové a směrové poměry
byly dodrženy v severním úseku trati mezi
Č. Budějovicemi a Kerschbaumem, stavba
byla předána do provozu 30. září 1828. Provoz koněspřežní železnice na tomto úseku
byl ukončen v dubnu 1870, potom začala

Poděkování

Pozvání do kaplanky

Středisko křesťanské pomoci – Pastelka
velmi děkuje všem, kdo přispěli v letošním
roce na naši činnost. Mezi nejvýznamnější
organizace patří Evangelická církev metodistická, město Protivín a Komunitní nadace
Blanicko-Otavská. Děkujeme i pravidelným
dárcům nebo těm, kdo sice nepřispívají pravidelně, ale i díky jejich darům se můžeme
věnovat rodinám, což zůstane i v budoucnu
naší prioritou. Přejeme vám všem klidné
a radostné vánoční svátky v kruhu těch
nejbližších a v roce 2019 Boží požehnání,
úspěch, radost i ze všedních dnů a hodně
sil podepřených moudrostí v okamžicích
rozhodování a těžkostí.
M. Šálková

Na rok 2019 pro Vás připravujeme řadu
zajímavých výstav.
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přestavba trati. Dostalo se při ní satisfakce
F. A. Gerstnerovi, neboť na českém území
mohla být z 90 procent využita i pro parní
trakci.
Další přednášející – Rudolf Nach
müller – toužil pracovat „na dráze“ už
od svého mládí. S hrdostí se vždy hlásil k železničářské profesi. Zažil ještě dobu, kdy jezdily parní lokomotivy a kdy se přepravovalo
zboží na střední a delší vzdálenosti převážně
po kolejích. Na besedu přišel ve staré železničářské uniformě a přinesl řadu historických
exponátů ze svého minimuzea. Předvedl
morseovku na telegrafním přístroji, píšťalky
a trubky, výpravku, svítilny, kleště a datové
razidlo (komposter) na lepenkové jízdenky,
staré dopravní předpisy. Na černobílých fotografiích jsme mohli vidět původní budovu
nádraží z roku 1867, která stála u bývalého
přejezdu na úrovni stavědla a vodárny. Nová

V lednu zahájíme v podkroví výstavou obrazů Miroslava Krále a v infocentru můžete
zhlédnout další zajímavé fotky Mgr. Jiřího
Hájka.
Kolektiv pracovnic infocentra přeje všem
čtenářům Protivínských listů a všem milým
návštěvníkům příjemné vánoční rozjímání
a v roce 2019 mnoho radosti ze života.
Od soboty 22. prosince 2018 bude do kon
ce roku infocentrum uzavřeno.
Těšíme se na vás opět 2. ledna 2019.

výpravní budova je z roku 1873, přímo u ní
je umístěn kilometrovník trati České Budějovice – Plzeň. Udává vzdálenost po železnici
až z Vídně do Protivína – rovných 250 km.
Nocležna pro vlakové čety se postavila v 50.
letech. Z roku 1971 je nová budova pro posunovače a další drážní profese i se školící
místností. Na dalších fotografiích posunovačů, vlakvedoucích, výpravčích, hradlářů
a jiných, z nichž někteří již nežijí, jsme
mohli sledovat pracovní činnosti železničářů.
Železničáři se dovedli ale i bavit – tehdejší
plesy se konaly v sokolovně, mnoho akcí
bylo potom v restauraci Blanice.
V roce 1975 se konala historická jízda
parní lokomotivou na oslavu 100 let výročí
trati Protivín – Zdice. Letos na Národním
dnu železnice v Českých Budějovicích,
který byl i oslavou 100 let od založení
samostatné Československé republiky,
jsme mohli vidět mnoho exponátů. Jedním
z nich byl i rychlíkový motorový vůz M
260 Stříbrný šíp, vyrobený v pražské ČKD.
Představil se veřejnosti v březnu 1939, ale
od té doby většinu času trávil odstavený
na slepé koleji. V roce 2016 ho České dráhy
kompletně opravily a nabízejí do komerčního provozu. Svým provedením předběhl
dobu - kostra a oplášťování je podobná jako
u leteckých konstrukcí. Krátký film z dílny
M&M o historii tohoto unikátu a jeho letošní jízdě na nádraží v Písku jsme zhlédli
na závěr besedy.
za PVK Helena Mašindová

Lampionový průvod

Ve čtvrtek 8. listopadu jsme uspořádali
již devátý lampionový průvod. Počasí se
vydařilo, takže se nás sešla pěkná řádka.
Děti si na cestu svítily lampionky různých
barev a motivů. Tentokrát jsme si procházku
zpestřili hrami, když jsme na sebe vzájemně
čekali. Končili jsme v parku U Svaté Anny,
kde jsme si tradičně zapálili prskavky.
Z tváří dětí i dospělých se dala vyčíst radost,
a tak si dovoluji tvrdit, že se to letos opět
podařilo. Děkuji všem, kdo se zúčastnili.
Lampionový průvod byl podpořen Komunitní nadací Blanicko-Otavskou z grantu
Rok rodiny.
M. Šálková

leden 2019
středa 2. ledna v 19 hodin

VDOVY

film USA

Drama/thriller. Příběh žen, které nemají téměř nic společného. S výjimkou mrtvých manželů
a velkých dluhů, které jim zanechali ze své vydařené nezdařené trestné činnosti. A tak musí hodně
přitvrdit a bojovat za své přežití. Za tímto velmi intenzivním thrillerem stojí oscarový režisér Steve
McQueen (12 let v řetězech) a spisovatelka Gillian Flynn, autorka bestselleru Zmizelá.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 129 minut, vstupné 110 Kč

pátek 4. ledna v 19 hodin

ÚTOK Z HLUBIN

film USA

Akční/thriller. Kdo ovládá oceány, ovládá celý svět. Akční film s Gerardem Butlerem v hlavní roli
vrací na filmová plátna žánr ponorkových thrillerů plných akce, osobních dramat i napětí. Budoucnost
světového pořádku leží v hlubinách ledového oceánu, křehké příměří mezi Ruskem a západem zde
narušil nečekaný útok…
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 121 minut, vstupné 110 Kč

neděle 6. ledna v 16 hodin

ČERTÍ BRKO

film Slovensko/ČR

Pohádka nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem
řemeslníků nebo sedláků, možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě
monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí
brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího
brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce.
Mládeži přístupný, 99 minut, vstupné 100 Kč

neděle 6. ledna v 19 hodin

ZNOVU VE HŘE

film USA

Komedie/romantický. Nikdy není pozdě začít znovu. Vtipný a zároveň romantický film o cestě jedné
obyčejné dívky za štěstím. Maya pracuje v supermarketu a marně čeká na povýšení, protože jí chybí
vysokoškolský titul. Vše se rozhodnou vyřešit její přátelé a díky nové identitě, kterou pro ni vytvoří…
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 98 minut, vstupné 110 Kč

středa 9. ledna v 19 hodin

CIRKUS RWANDA

film ČR/SK

Dokument o jedinečné spolupráci a přátelství pražského cirkusového souboru La Putyka a afrických
akrobatů z Rwandy. Co vznikne, když jedno představení začnou připravovat dva rozdílné světy? Dva
soubory začnou ve Rwandě i v Praze zkoušet, aby vytvořily opravdový cirkus pro 21. století, jenž
propojí naprosto odlišná prostředí.
Mládeži od 12 let přístupný, 80 minut, vstupné 80 Kč

pátek 11. ledna v 19 hodin

ROBIN HOOD

film USA

Akční/dobrodružný. Robin (Taron Egerton – Kingsman), válkou zocelený bojovník, se vrací
z křižáckých výprav, aby společně se svým maurským přítelem Malým Johnem (Jamie Foxx – Nespoutaný Django) povstal proti zkorumpované anglické vládě v moderní vzrušující akční podívané.
Film plný zběsilých bojů, epické válečné choreografie i nadčasové romantiky. „Povídá se o nějakém
zbojníkovi…“
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 117 minut, vstupné 120 Kč

neděle 13. ledna v 16 hodin

RAUBÍŘ RALF A INTERNET

film USA

Animovaný/dobrodružný/komedie. Walt Disney Animation Studios uvádí nabité dobrodružství. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí
podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část Vanilopčiny videohry
s názvem Cukrkáry.
Mládeži přístupný, dabováno, 113 minut, vstupné děti 130 Kč/dospělí 150 Kč

neděle 13. ledna v 19 hodin

MARY POPPINS SE VRACÍ

film USA

Rodinný / dobrodružný. Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické krize v Londýně.
Předlohou mu bylo sedm knih od P. L. Traversové. Ve filmu jsou děti známé z původního filmu –
Michal (Whishaw) a Jana (Mortimer) už dospělé. V Třešňové ulici žije Michal se svými třemi dětmi
a vychovatelkou Ellen (Walters). Poté, co Michal prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině Banksových
opět tajemná chůva Mary Poppins (Blunt)…
Mládeži přístupný, dabováno, 130 minut, vstupné 120 Kč

středa 16. ledna v 19 hodin

film ČR

CENA ZA ŠTĚSTÍ

Drama. Kdo zaplatí za naše chyby? Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných,
někdy nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky Olgy Dabrowské ukazuje příběhy
lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se ji znovu najít. Vztah, láska, moc, útěk
a vlastní děti, které mohou přinášet naději a radost, ale mnohem častěji nakonec pykají za naše chyby.
Mládeži od 12 let přístupný, 95 minut, vstupné 120 Kč

pátek 18. ledna v 19 hodin

film USA

SKLENĚNÝ

Drama/mysteriózní/sci-fi. M. Night Shymalan uvádí zcela nový thriller inspirovaný komiksem, který
spojuje dva samostatné úspěšné filmy Vyvolený (2000) a Rozpolcený (2016). Vrací se herecké hvězdy
B. Willis v roli D. Dunna a Samuel L. Jackson jako E. Price, známý pod pseudonymem Pan Skleněný.
Z thrilleru Rozpolcený se objevuje J. McAvyon, který ztvárňuje K. Wendella Crumba. Narušeného Crumba
se svými 24 osobnostmi sleduje v thrilleru D. Dunn, který k tomu využívá své nadpřirozené schopnosti.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 129 minut, vstupné 120 Kč

neděle 20. ledna v 16 hodin

DIVADLO – O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
neděle 20. ledna v 19 hodin

film USA

BUMBLEBEE

Dobrodružný pro všechny. Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která právě k narozeninám
dostala své první auto. Jenže ten žlutý„Brouk“ není obyčejná ojetina, ale Bumblebee, který se v téhle
podobě ukrývá nejen před lidmi, ale i ostatními Transformers.
Mládeži přístupný, dabováno, 110 minut, vstupné 140 Kč

středa 23. ledna v 19 hodin

KURSK

film Belgie/Lucembursko

Akční/drama vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce 2000 na palubě jaderné
ponorky K-141 Kursk. Tato 155 m dlouhá jaderná ponorka je „nepotopitelnou“ pýchou Severního
loďstva ruského válečného námořnictva. Během námořního cvičení je na palubě 118 členů posádky.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 117 minut, vstupné 120 Kč

pátek 25. ledna v 19 hodin

AQUAMAN

film USA

Akční/ dobrodružný/fantasy. Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics
odhaluje původ Arthura Curryho (J. Momoa – Hra o trůny), napůl člověka, napůl obyvatele bájné
Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale
zároveň prověří, zda-li je hoden stát se tím, pro co byl zrozen….králem.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 143 minut, vstupné 110 Kč

neděle 27. ledna v 16 hodin

LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT

film USA

Animovaný/ komedie. Lední medvěd Norm si na zimní spánek vůbec nepotrpí. Právě naopak.
Když se venku ochladí, začíná pro něj a pro celou partu kamarádů ze severu ta pravá Ledová sezóna,
sezóna plná dobrodružství a zábavy. Norm nejprve způsobí pozdvižení na výpravě do New Yorku,
poté ho čeká důležitý úkol.
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné 120 Kč

neděle 27. ledna v 19 hodin

UTOP SE, NEBO PLAV

film Francie

Komedie. Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví na inzerát na nového člena
mužského synchronizovaného plavání, netuší, do jak pestré společnosti sympatických ztroskotanců
se dostává.
Mládeži přístupný, titulky, 122 minut, vstupné 100 Kč

středa 30. ledna v 19 hodin

NARUŠITEL

film ČR

Drama. Na křídlech za svobodou. Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, jeho kamaráda
i bezbřehou lásku k létání přináší do kin film Narušitel. Život armádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné chvíle svobody v oblacích a přátelství na celý život, z velké části ho ale
ničil dozor státní bezpečnosti a jejich udavačů.
Mládeži od 12 let přístupný, 90 minut, vstupné 120 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.

TIPY MĚKS PROTIVÍN NA NÁKUP

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
Dům kultury Protivín
středa 23. ledna od 19.30 hod.

Dámy z Aniane

V hlavních rolích Daniela Kolářová a Dana Syslová.

Marie a Ester. Dvě sestry, dva lidské příběhy z opačných pólů lidské
existence. Zatímco Marie si přinesla do rodného domu nekončící
proud svých příběhů ze všech pařížských lokálů – těch skutečných
i smyšlených, Ester si žila svůj poklidný život venkovské učitelky.
Malé Aniane je pro Marii trochu příliš těsné a tak stačí pár poznámek na místním trhu a zdejší pan děkan ztrácí svůj klid. Skupinka
nezadaných mužů zralého věku začne sázet na nového manžela pro
Marii…to všechno se děje za zdmi rodinného domu Marie a Ester.
Ony ale mají jen samy sebe. Jen své vzpomínky, které se tak málo
protínají. A čas se tak vleče.
Vstupné: v předprodeji 280 Kč / na místě 330 Kč

DÁRKOVÝCH POUKAZŮ K VÁNOCŮM

Dům kultury Protivín
neděle 20. ledna od 16.00 hod.

O statečném kováři Mikešovi
Pohádka podle klasického příběhu B. Němcové v nastudování
Divadla Za2
Vstupné: 50 Kč

Dům kultury Protivín
úterý 14. května od 19.30 hod.

Jakub Smolík
s kapelou

Vstupné: v předprodeji 280 Kč / na místě 330 Kč

Dům kultury Protivín
čtvrtek 14. března od 19.30 hod.

„Smím prosit“

Městské kulturní
středisko Protivín
přeje všem svým
divákům a čtenářům
Protivínských listů

Travesti skupina
SCREAMERS

Výpůjční doba o Vánocích
zavřeno od 20. prosince 2018 do 2. ledna
2019
Nová výpůjční doba od 2. ledna 2019
pondělí 9.00 – 11.00 a 13.00 – 18.00 hod.
středa 9.00 – 11.00 a 13.00 – 18.00 hod.
pátek 9.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00 hod.

Vstupné:
v předprodeji 240 Kč / na místě 260 Kč

UZÁVĚRKA

PŘEDPLATNÉ
PROTIVÍNSKÝCH
LISTŮ 2019

Také pro příští rok je možné si zakoupit
zvýhodněné předplatné protivínského
regionálního měsíčníku.
Cena 10 vydávaných čísel novin činí včetně poštovného 150 Kč. Úhradu je možné
provést v MěKS Protivín nebo po dohodě
na účet. Informace na tel. 382 251 996.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA PROTIVÍN

klidné prožití Vánoc a do roku
2019 hodně zdraví a spokojenosti.

pro dodání příspěvků
do únorových
„Protivínských listů“
je v pondělí 14. 1. 2019
do 12 hodin
NOVINY VYJDOU
v pondělí 28. 1. 2019
PROTIVÍNSKÉ LISTY 9. stránka

Vánoce před sto lety
První Štědrý den nezávislého Československého státu nebyl vůbec pohádkový.
Před sto lety totiž 24. prosince pršelo.
Onoho roku 1918 nebyly Vánoce idylické
i z mnoha jiných důvodů. „Drobné mrzutosti kalí starostlivou péči našich hospodyněk, alespoň ve větších městech. Není dost
kvasnic, není dost ryb a nebylo v obchodech
dost dárků pro ruce, které chtěly být vlídné,“
psaly 25. prosince roku 1918 Lidové noviny.
Zkrátka nebylo téměř nic. I na Protivínsku, stejně jako v celém Československu,
byly v prvním roce nově nabyté svobody
velké potíže s dodávkami uhlí. V dolech,
kde se těžilo, pracovali totiž v době I. světové války ve velkém počtu váleční zajatci,
kteří se po skončení války vrátili domů.
Chyběli tak najednou horníci. Vykutané
uhlí navíc putovalo prioritně do cukrovarů
či na dráhu, na které tehdejší vlaky polykaly na svých cestách jednu tunu za druhou.
Na obyvatelstvo tak již moc nevyzbylo
a i jindy radikální Písecké listy, které v té
době zpravodajsky pokrývaly oblast Protivínska, vyzývaly k trpělivosti s nastalou
situací a k topení dřevem. A zima roku 1918
byla zrovna poměrně krutá.
I mouka byla toho roku špatná a jak
stejné noviny hodnotily její kvalitu, byla
jako otruby. K dostání byla hlavně mouka
ječná, která měla téměř černou barvu, říkalo se jí „svinská“ a chleba z ní mezi zuby
chrastil, jako by člověk „křemínky kousal“.
„Což nemohla aspoň na svátky opatřena
býti mouka bílá? Což nemůže být postaráno
vůbec o lepší mouku? Vždyť dnes se přece
již nic nevyváží ani do Berlína, ani do Vídně.
Kde tedy vězí ta bílá mouka?“ lamentoval
zdejší tisk.
A tak bychom mohli pokračovat. Právě
propukla pandemie španělské chřipky.
Obchody zely prázdnotou, k dostání nebyly knihy, hračky ani věci každodenní
potřeby. A chyběla i řada potravin. Třeba
kvůli nedostatku mléka se Písečtí právě
o Vánocích roku 1918 zlobili na protivínský
velkostatek, že jim nedodává ani kapku
mléka ze svých přebytků a že zásobuje
jen Protivín. „Egoistický velkostatek demoralizuje i městečka. Rolnický Protivín
v širokém zemědělském kraji nechce pro
Písek uvolniti a jinak si nahraditi ani litr
mléka!“ hořekoval tisk a vyzýval k brzkému vyvlastňování šlechtických pozemků,
v tomto případě schwarzenberských. Ti
nejchudší se i s vidinou nuzných blížících
se svátků dopouštěli rabování. V obchodech
se kradlo nejenom v Písku, ale i v Protivíně.
O průběhu zřejmě masově páchaných zločinů nemáme však moc zpráv, Písecké listy
článek o předvánočním rabování v městě
na Blanici nezařadily s odůvodněním, že je
příliš rozsáhlý.
Těžko tak po této negativní smršti věřit
v hřejivou atmosféru Vánoc roku 1918. Ale
šeredně bychom se mýlili. Ve většině tehdejších domácností nedostatek přebíjel silný
pocit po mnoha letech získané nezávislosti.
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Obtížně si dnes lze představovat sílu onoho
pocitu, že však byl mimořádně intenzivní,
svědčí i účast šesti tisíc lidí (na tisíc lidí
dorazilo údajně jen z Krče) na manifestaci 8.
listopadu 1918, která se ve třítisícovém Protivíně konala na paměť neblahé bitvy na Bílé
hoře a na oslavu „vzkříšení naší státní nezávislosti.“ A 21. prosince se vrátil z exilu
domů „prezident osvoboditel“ Tomáš Garrique Masaryk. Těžko mohli lidé najít pod
stromečkem dárek s větším emocionálním
nábojem. Vánoce toho roku tak měly mimo
Ježíška po celé zemi ještě jednoho hrdinu.
Psaly o něm již citované Lidové noviny dne
25. prosince 1918: „...a ke všem pohádkám,

co jich máme a můžeme vyprávět dětem,
přibyla nám ještě jedna, předstihující naši
fantazii nad vše pomyšlení, a přec ve všem
nejryzejší pravda: O tatíčku Masarykovi.
Vyprávějte o ní dětem, poslouchají rády
o jeho pouti světem, kde hledal zakletou
princeznu – českou svobodu, až ji našel
a osvobodil. Měl mnoho druhů, pomocníků
a na všechny známé i neznámé vzpomínejme
při našich prvních českých Vánocích.“
Žádný strom na protivínském náměstí
o adventu roku 1918 nestál, neblikala ani
žádná výzdoba (v mnoha oknech ale určitě
pořád ještě visely staré české bíločervené
vlajky, které od onoho 28. října nikdo nechtěl dávat pryč). Tehdejší Štědrý den asi
pořád chodíval po Protivíně dům od domu
pastýř a troubil pod okny, za což dostával
obyčejně koledu a třeba i vánočku. Děti
určitě jako každý rok vyrazily koledovat
a v čase od Štědrého dne až do Tří králů si
nepochybně udělaly zásoby cukroví, ořechů
či jablíček. Jedl se kapr s černou omáčkou
(ne každý ale toho roku kapra sehnal),
krupky s houbami, pila se káva, či alespoň
nějaká její náhražka. Mnozí lidé se možná
ten rok přestali modlit a ani o půlnoci nešli
na tradiční štědrovečerní mši svatou, tenkrát
zvanou „jitřní“. Římskokatolická církev
bývala v té době totiž spojována s nemilovaným a zaniklým Rakousko – Uherskem.
A protože se novému státu začalo ve 20.
letech 20. století poměrně dařit, duchovní
prožití vánočních svátků nahradila od této
doby nastupující doba konzumu a obchodního šílenství. Vánoce roku 1918 však ještě
byly jiné. A to jiné než všechny ostatní české
Vánoce předtím a i potom.
Jan Kouba,
Prácheňské muzeum Písek

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE
14. 11. dcera Natálie
Haně Ručkayové z Milenovic
17. 11. dcera Soňa
Soně Kučové z Protivína
27. 11. dcera Ema
Janě Říhové z Protivína
28. 11. dcera Olivie
Erice Jarošové z Protivína
2. 12. dcera Eliška
Janě Hančurové z Protivína

6. 12 dcera Eliška
Kristýně Dlouhé z Protivína
ZEMŘELI
28. 11. František Osvald
76 let, Protivín
3. 12. PhDr. Milada Tlalková
93 let, Protivín
6. 12. Vlastislav Zuzák
66 let, Protivín

VÁNOČNÍ OBCHŮZKA
OBECNÍHO PONOCNÉHO
VE SKALÁCH A V BUDIČOVICÍCH
Štědrý večer, první a druhý svátek vánoční, bude tradičně zpestřen obchůzkou
obcí ponocného.
Štědrovečerní obchůzka začne troubením ve 20.30 hod. u kapličky sv. Panny Marie ve Skalách, zapálením svící betlémským
světlem a modlitbou za všechny zemřelé
z obce. Po té trasa ponocného bude pokračovat do Budičovic se zastavením u „Viktorů“, „Kortišů“, „Zdeňků“, ,,Němečků“,
,,Brůžků“, „Mrázů“ a ,,Peřinů“.
V Budičovicích v kapličce sv. Jana Nepomuckého bude ponocný troubit ve 21.15
hodin. Po zapálení svící a modlitbě za zemřelé z osad Budičovic, Božovic a Dvorců
bude pochůzka pokračovat zpět do obce
Skály. Následovat bude zastavení u ,,Babáků“, ,,Mlejnků“, ,,Profantů“, ,,Arnoštů“,
Židů“, „Veselých“ a ,,Komrsků“.
V úterý a ve středu 25. a 26. prosince
začne obchůzka s troubením ve 21 hodin
ve Skalách u kapličky, se stejnou trasou
do Budičovic a Skal.
V pondělí 1. ledna 2019 v 00.15 hod.
se ponocný pochůzkou obcí Skály a Budičovice rozloučí se starým rokem a přivítá
rok nový 2019.

Pořad vánočních
a novoročních bohoslužeb
ŘÍMSKO-KATOLICKÁ
FARNOST Protivín
pondělí 24. prosince
PŘEDVEČER SLAVNOSTI
NAROZENÍ PÁNĚ
Krč od 21 hod.
Protivín od 22.30 hod.
úterý 25. prosince
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Protivín od 9.30 hod.
Myšenec od 11.00 hod.
Heřmaň od 16.00 hod.
středa 26. prosince
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
Protivín, kaple sv. Anny od 18.15 hod.
úterý 1. ledna 2019
SLAVNOST MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE
Myšenec od 8.00 hod.
Protivín od 9.30 hod.
Krč od 11.00 hod.
Heřmaň od 16.00 hod.
Příležitost ke svátosti smíření:
čtvrtek 20.12. od 16 hod. – kostel Krč
pátek 21.12. od 16 hod. – kostel Protivín
V ostatní dny je pořad bohoslužeb
dle obvyklého pořádku.

Požehnané Vánoce, mnoho zdraví a všeho dobrého v novém roce 2019
Vám přeje Petr Hanus.

Tříkrálová sbírka v lednu 2019

Ve dnech 1. až 14. ledna 2019 pro
běhne v našich městech a obcích tra
diční Tříkrálová sbírka, ke které se již
několikátým rokem připojuje i Protivín.
V těchto dnech můžete spatřit nejen v Protivíně samotném, ale i v přilehlých obcích
„Tři krále“ – koledníky s kasičkami Oblastní
Charity Písek. „Každá koruna pomáhá“,
takové je motto nadcházejícího roku.
Akci organizuje Římskokatolická farnost
Protivín.

Betlémské světlo si můžete
v Protivíně vyzvednout:

– v neděli 16. prosince ve 12.31 hodin
na vlakovém nádraží v Protivíně
– od pondělí 17. prosince v prodejně
Jízdní kola Plíva
– od neděle 23. prosince v kostele sv. Alžběty
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VÁNOČNÍ BESÍDKA
V pondělí 10. prosince 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 koled
a říkadel připravily s dětmi z 1. Mateřské školy v Protivíně paní učitelky
Bc. Pavla Sajtlová a Bc. Eva Cimburová
a zazpíval pěvecký sbor ZŠ Protivín
pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky
Přástkové.
Příjemné prožité vánočních svátků
a hodně zdraví a spokojenosti do nového roku přítomným seniorům popřál
i starosta města Jaromír Hlaváč.

KRÁSNÝ ADVENT
V pondělí 10. prosince bylo v Domě
s pečovatelskou službou veselo. Konala
se zde vánoční besídka, která jakožto
každý rok navodila tu správnou předvánoční atmosféru. S pásmem písniček
a vánočních koled nás přišly potěšit děti
z 1. Mateřské školky Protivín a jako
vždy byly perfektní. Společně jsme si
zazpívali koledy, popovídali o vánočních tradicích a naplánovali společné
akce na příští rok.
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK 2019 VÁM VŠEM
PŘEJE PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA PROTIVÍN.

V pátek 30. 11. se dospělí zaposlouchali do „Rapsódie v modrém“. Tradičně špičkové vystoupení přivezl Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers. Potlesk zaplněného sálu Domu kultury Protivín svědčil o spokojenosti diváků.
Již podruhé přijel 5. 12. s mikulášskou nadílkou spolu se svatým mužem, andílkem a nezbednými čertíky Michal Nesvadba. Téměř
hodinku se sál bavil jeho vtipným zbrusu novým pořadem. Poté děvčata a kluci vytvořili dlouhý špalír a Mikuláš jim všem rozdal plný
koš ručně malovaných perníčků – Mikulášů a čertů. Diváci malí v doprovodu „velkých“ zaplnili více než polovinu sálu.
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Novinky
městské
knihovny
Pro dospělé:
Pavel Renčín: Klub vrahů – zneklidňující
thriller
Magda Váňová: Holčičky – tři podmanivé
novely s nepředvídatelným koncem
Karel Veselý: Bomba*Funk – román
o síle hudby, která překračuje všechny
ideologie
Jiří Hanibal: Hon na motýly – osudy pěti
žen, které spojuje společný úděl – samota
Pavel Kosatík: Jiný T. G. M. – pro
všechny, kdo přemýšlejí o české
demokracii a o tom, jak ji udržet

Hana Marie Körnerová: Pán hor VI. –
šestý díl ságy
Ellery Queen: Záhada španělského
mysu – detektivní román
Pavla Jazairiová: Jiná Afrika – z čeho
se rodí touha mnoha Afričanů odejít
do Evropy
Håkan Nesser: Vlaštovka, kočka, růže,
smrt – nová severská krimi
Václav Větvička, Zdenka Krejčová –
Rostliny na poli a v lese
Václav Větvička, Zdenka Krejčová –
Rostliny na louce a u vody
Karel Klostermann: Vzpomínky
na Šumavu IV. – zapomenuté zápisky
Břicháč Tom a Lucie: Máme to rádi
zdravě – hodně dobré recepty pro celou
rodinu
Jan Bauer: Jsi můj král – nové vydání
úspěšných historických románů Král
zvedá meč a Arcibiskupův noční host
Táňa Keleová-Vasilková: Jsi jako slunce
– příběh plný žalu, smutku, bolesti, ale
také zvratů překvapení a lásky

XVIII. ROČNÍK MEMORIÁLU
por. IVO MARKA a por. DANIELA STÝBLA

Jan Bauer: Smrt podle hvězd – mordy
v časech císaře Rudolfa II.
Peter May: Zpětný ráz – akta Enzo V
Táňa Keleová-Vasilková: Srdce
v temnotách – jaká trápení jí osud
přichystal?
Jan Bauer: Hrad mrtvých – případy
královského soudce Melichara
Erin Watt: Prohnilé království – tihle
Royalové vás zničí
Ken Follett: Klíč k Rebece – anglický
špionážní román
Iva Pekárková: Třísky – román o lásce
s prvky investigativní reportáže
Elena Ferrante: Tíživá láska – další
příběh od autorky Geniální přítelkyně
Josef Škvorecký, Zdena Salivarová:
Setkání po letech, s vraždou – detektivní
příběh z prostředí českých emigrantů
Vlastimil Vondruška: Epištoly o elitách
a lidu – problémy současnosti z pohledu
dvou odlišných vrstev – elity a lidu
Lukáš Pavlásek: Z deníku ajťáka –
humorná próza známého komika
Lukáš Pavlásek: Ajťák vrací úder – střet
čisté ajťácké duše s běžnou realitou
Dominik Landsman: Deníček moderního
fotra 3 – historky z rodičovského podsvětí
Nora Robertsová: Pravá čarodějka – on
na žádná kouzla a čáry nevěří, jenže se
teď kolem něj dějí věci, které jeho rozum
nedokáže pochopit
Jiří Mára: Japonskem s otevřenou
pusou – zajímavosti Země vycházejícího
slunce
Jiří Mára: Na vozíku na rovníku – další
cestovatelský sen Jirky Máry
Jiří Mára: S Jirkou do světa – velké
expedice rodiny Márových shrnuté
do jedné velké fotoknihy
Pro děti:
Thomas C. Brezina: Klub tygrů Tajemná
přilba – další detektivní román
Marie Adamovská, Edita Plicková:
Knížka plná kytiček, co rostou kolem
cestiček – naučí děti poznávat květiny,
které rostou všude kolem nás

Vítězné mužstvo Pivovar Platan
Policisté z Obvodního oddělení PČR Protivín
pořádali dne 24. listopadu 2018 již 26. ročník
halového fotbalového turnaje v sálové kopané,
který od roku 2001 nese název Memoriál por. Iva
Marka a por. Daniela Stýbla.
Turnaje, který se konal ve sportovní hale ZŠ Protivín, se zúčastnili policisté Územního odboru PČR Písek,
policisté z Českých Budějovic, Vodňan, Prahy a Sušice,
Hasiči Písek, Pivovar Platan, Veteráni, Bonum team a JAFA
Protivín, celkem 15 týmů.
Vítězství a putovní pohár si tento rok vybojovalo
mužstvo Pivovar Platan Protivín, druzí byli policisté z MO
PČR Praha-Řepy a třetí se umístilo mužstvo DI PČR Písek
+ OO PČR Milevsko.
Pořadatelé touto cestou děkují všem, kteří se svou
nemalou pomocí podíleli na uspořádání turnaje, na jeho
bezchybném průběhu, na vyhlášení výsledků a následné
volné zábavě s diskotékou DJ Vency X.
za pořadatele nprap. Jaroslav Pešek

Mužstvo OO PČR Protivín
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Fotbalové informace

V listopadu už sehrála své zápasy jen mužstva dospělých. „A“ tým
sice v závěru zabral a srovnal bodové manko, ale víc, než na poslední místo to stejně nestačilo. Musíme jen věřit, že během zimní
přestávky a přípravného období se tým dá zdravotně do pořádku
a v kompletní sestavě se vydá na stíhací jízdu. Cílem jara bude
samozřejmě záchrana.
TJ Osek – FK Protivín 2:4 (1:2)
Branky: 21. a 88. Bečvář, 44. (pen) Moravec, 69. J. Vorel
Protivín: Hanus – Rothbauer, Zb. Vorel, Mikulenka, Barbotkin –
Bečvář, R. Vojta, Moravec (90. Bartuška), Říha, König (80. Hála)
– J. Vorel.
Trenér Juraj Kobetič.
Nejlepší hráči: Říský – J. Vorel, Bečvář.
Osek vynesla vydařená série šesti zápasů bez porážky až na pátou
příčku. Naposledy prohrál s vedoucím Olešníkem a proti poslednímu Protivínu byl velkým favoritem, ale tuhle roli dnes nezvládl.
„My jsme dnes hráli jen prvních deset minut, pak převzali taktovku
hosté a zcela po zásluze vyhráli. Nám se nedařilo vůbec nic. Kombinace, mezihra žádná, navíc se vyfauloval Hoch,“ uznal osecký
trenér Jaroslav Voříšek, že soupeř byl lepší. Přitom lepší začátek
si Osečtí nemohli přát. Dobrý nástup korunovali vedoucí brankou,
když hosté faulovali do šestnáctky vbíhajícího Hocha a nařízenou
penaltu poslal přesně k tyči Jakub Říský. Protivín zvýšil obrátky
a od té chvíle byl pánem na hřišti. Velké starosti dělal domácí
obraně agilní Jaromír Vorel. V 19. min. zastavila jeho střelu tyč,
dorážející Bečvář branku netrefil. Vzápětí si u brankové čáry pohrál
s obránci a David Bečvář zblízka vyrovnal. Protivín dobře kombinoval a domácí do vážnější šance nepouštěl. V závěru poločasu
zahrál jeden z oseckých obránců při odkopu před J. Vorlem rukou
a penalta se kopala i na druhé straně. Jan Moravec ji kopl mazácky
a hosté šli do kabin s vedením 2:1. Po hodině hry byl vyloučen
po dvou žlutých kartách domácí špílmachr Hoch, pro něhož podzim předčasně skončil. Přesilovku využili hosté už za devět minut,
kdy kiks obrany potrestal ze samostatného nájezdu Jaromír Vorel.
Vzápětí měl velkou možnost snížit domácí Lávička, ale sám před
Hanusem trestuhodně nedal. Dočkal se až v 83. min. Jakub Říský,
když odražený míč od tyče poslal do sítě. Poslední slovo ale patřilo
Protivínským. Vorlovu hlavičku beci zblokovali, Mikulenka hlavičkoval po rohu vedle prázdné branky a do třetice už byl úspěšný
David Bečvář, na jehož ránu z rohu vápna byl Kozlík krátký – 2:4.
FK Protivín – SK Rudolfov 0:0
Protivín: Hanus – Rothbauer, Mikulenka, Zb. Vorel, König – Bečvář, R. Vojta, Říha (66. Dan), Moravec, Prášil – J. Vorel.
Trenér Juraj Kobetič.
Výsledkové tabulky – umístění na medailových příčkách a umístění Protivína:
OP mladších žáků
Rk.
1
2
3
5

Družstvo
FC Písek,,D“
TJ Hradiště,,C“
TJ ZD Kovářov
FK Protivín B

Záp. +
10 10
10 8
10 8
10 6

0
0
0
0
0

0
2
2
4

Skóre Body Penalty + Penalty 85:20 29
1
0
67:26 24
1
1
47:27 23
1
0
59:38 18
0
0

Záp. +
8
8
8
7
8
5
8
5

0
0
0
0
0

0
1
3
3

Skóre Body Penalty + Penalty 51:7
24
0
0
44:20 19
2
0
41:29 16
0
1
28:16 16
0
1

Záp. +
8
7
8
7
8
4

0
0
0
0

1
1
4

Skóre Body Penalty + Penalty 34:11 21
0
0
41:11 20
1
0
28:12 14
0
2

I. A mladších žáků
Rk.
1
2
3
4

Družstvo
Junior Strakonice“B.
Volyně+Češtice
Písek“C
Protivín+Záhoří

I. A starších žáků
Rk.
1
2
3

Družstvo
Volyně+Vl.Březí
Protivín+Záhoří
Junior Strakonice“B.
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Na hřišti U Obory šlo oběma soupeřům o hodně. Hrálo se o černého
Petra a na poslední příčce se nikomu nechtělo přezimovat. Jak Protivín, tak Rudolfov minule přesvědčivě vyhrály a bodovat plánovaly
i v posledním střetnutí první poloviny. Protivín nastoupil i s Ondřejem Prášilem, který si užívá volna v reprezentační přestávce, kdy má
druhá liga volno. Jenže ani se zkušeným špílmachrem to domácím
nešlo. Nenavázali jsme na výkon z Oseku, nedařilo se nám vůbec
nic. Hosté to zavřeli, bylo vidět, že si přijeli pro bod. My jsme nebyli
schopní dostat se přes jejich obranu, trápili jsme se. Gólových příležitostí bylo jako šafránu. Jak už to bývá, největší šanci celého zápasu
měli poctivě bránící hosté z Rudolfova. V 64. minutě domácí špatně
rozehráli před vlastním vápnem, brankář Hanus trefil jen soupeře,
ale nakonec stačil míč s pomocí obránce odvrátit z brankové čáry
do bezpečí. Domácí sice měli územní převahu, ale do finální fáze
se dostávali jen minimálně. Největší možnosti měli ve 28. minutě J.
Vorlem po akci Bečváře a v 79. minutě Prášilem. V obou případech
následovalo slabé zakončení, které v klidu vyřešil brankář Teringl.
Menší komplikace nastala pro Rudolfov v 79. minutě, kdy byl
po dvou žlutých kartách během dvou minut (!) vyloučen kapitán
Novotný. Protivínští ani v přesilovce nic nevymysleli.

Vedení „B“ týmu dostalo za úkol od výboru klubu v podzimní
části mužstvo zkonsolidovat, aby v něm nastupovali zejména hráči
„kmenoví“ a tým nebyl závislý na pomoci hráčů z „A“ a dorostu.
Vedení mužstva úkol splnilo, na zápasy pravidelně docházelo 11
a více těchto hráčů. Výsledky nebyly rozhodující, ale dá se říci, že
převládá spokojenost. V dalších obdobích se chceme zaměřit na to,
aby tým byl zásobárnou mladých hráčů pro „A“, což se v současné
době samozřejmě neděje. Avšak je to bohužel ve většině případů
nezájmem mladých hráčů. Nechtějí dát fotbalu víc než to, že si
přijdou v neděli bez tréninku zakopat.
Protivín – Podolí II 2:1
Branky: Cina, Jaroš
Domácí měli zpočátku převahu, nedokázali si však vytvořit gólovou
šanci. Potom, zase jako již po několikáté, z první střely na branku
inkasovali. Bojovali však dále a v závěru poločasu vyrovnali, když
gólman hostí podcenil falšovaný centr Ciny od pomezní čáry a ten
zapadl do šibenice. Ve druhé části to byl úporný boj o střed hřiště
s velmi malým počtem brankových situací. Domácím se však jednou
podařilo hosty kombinačně přehrát a po krásné kombinaci Janeše
a Ciny Jaroš v náběhu rozhodl.
Pro dospělé hráče nastala doba odpočinku, hráči „A“ budou plnit
individuální tréninkový plán prošpikovaný zápasy v různých futsalových turnajích. Trénovat začínají až v druhé polovina ledna.
Všichni věříme, že svá zranění doléčí a budou se trenérovi Kobetičovi hlásit všichni zdraví.
Mládežníci se zúčastní různých dlouhodobých i jednorázových
halových turnajů, o kterých vás budeme průběžně informovat.
Václav Křišťál
I.A dorostu
Rk.
1
2
3
7

Družstvo
Vacov
Vitějovice+Netolice
Vl. Březí
Protivín

Záp. +
9
9
9
7
9
6
9
3

0
0
0
0
0

0
2
3
6

Skóre Body Penalty + Penalty 62:8
27
0
0
42:16 21
0
0
34:16 18
0
0
26:20 10
0
1

Družstvo
Záp. +
FK IPD service Kestřany 13 13
TJ Blaník Milenovice
13 10
TJ Albrechtice n. Vltavou 13 10
FK Protivín „B“
13 8

0
0
0
0
0

0
3
3
5

Skóre Body Penalty + Penalty 52:18 37
2
0
33:22 28
3
1
42:32 28
2
0
32:15 24
2
2

OP dospělých –„B“
Rk.
1
2
3
4

KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností.
Autor křížovek P. Šoba
Tajenka 1. – 5. …zmuchláš, už ho nikdy perfektně nenarovnáš. – „Každý den s citátem“ Petr Havránek.
Vyluštěnou tajenku zašlete do 14. ledna 2019 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění listopadové křížovky získává paní Marie Johannová z Protivína. Blahopřejeme!

Stolní tenis Slavoje Protivín
Průběžné výsledky stolních tenistů Slavoje Protivín
sezony 2018 – 2019
Krajský přebor
Slavoj A : Blatná A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10:8
(Cendelín 4, Votava 2, Färber 2, Tománek 1, debl)
Pojbuky A : Slavoj A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10:6
(Votava 3, Vařečka O. 2, Cendelín 1)
Sezimovo Ústí A : Slavoj A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10:4
(Votava 2, Vařečka O. 1, debl)
Osek A : Slavoj A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5:10
(Votava 4, Cendelín 2, Tománek 2, debly)
Krajská soutěž
Svatá Máří : Slavoj B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10:8
(Vařečka P. 3, Vařečka O. 2, Klárner 2, debl)
Vimperk A : Slavoj B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4:10
(Brabec 3, Vařečka O. 2, Zoch 2, Topinka 1, debly)

Mirovice : Slavoj C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5:13
(Vařečka O. 4, Marková 3, Najmanová 3, Mareš 2, debl)
Slavoj C : Mirotice B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:7
(Najmanová 4, Klárner 3, Marková 2, Mareš 2)
Slavoj D : Heřmaň A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7:11
(Patzelt 3, Polanský 2, Vojta 1, WO 1)
Slavoj D : Heřmaň B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10:8
(Polanský 4, Vojta 2, Patzelt 2, Soumar 2)
Okresní soutěž
Slavoj E : Kovářov C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:6
(Klenovec 4, Levita 4, Čurdová 2, Čurda 1, debl)
Mirotice D : Slavoj E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:7
(Macháček 4, Levita 1, Čurdová 1, Čurda 1)
Svatkovice C : Slavoj E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15:3
(Levita 1, debl, WO 1)
Slavoj E : Hradiště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5:13
(Macháček 2, Levita 1, Čurdová 1, Čurda 1)

Okresní přebor
Slavoj C : Heřmaň B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15:3
(Klárner 4, Marková 3, Najmanová 2, Mareš 2, Macháček 2, debly)

Karel Vařečka
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HORSKÁ KOLA
SEZÓNA 2018
S koncem roku končí i sezóna
horských kol – alespoň ta závodní.
Jakub Říha pokračoval i v letošní
sezóně úspěšně. I když to byl pro Kubu velmi náročný rok, ve kterém vedle
práce na plný úvazek úspěšně dokončil
magisterské studium na vysoké škole,
samozřejmě se snažil zvládnout co nejvíce závodů. Kromě sjezdů objel celou
sérii domácích Enduro závodů a obsadil
celkové 4. místo v kategorii ELITE a 1.
místo v týmové soutěži. Současně s tím
absolvoval několik městských sjezdů,
na kterých obsadil vždy nejvyšší příčky. Úspěšný byl i v závodech Blinduro
(obdoba Endura), které celkově vyhrál.
Kromě závodů v České republice
si užil i atmosféru závodů světového
poháru v Rakousku a Itálii. Na těchto
závodech mezi profesionály z celého
světa nejde o umístění, ale zažít atmosféru opravdu velkých závodů. Ale ani
tady se Kuba nikdy neztratí.

NEXTGEN PRAHA

V sobotu 24. listopadu protivínští ta
ekwondisté bodovali v Praze na turnaji
NEXTGEN.
Turnaj byl zaměřen nejen na sportovní
boj, ale i na technické sestavy. Někteří naši
členové skládali v rámci turnaje zkoušky z Chanbary na vyšší technické stupně.
Za náš oddíl jeli bojovat Martina Babáková
a nováček Jiří Vaněček. Turnaj byl zvláštní tím,
že se bojovalo pavoukovým systémem každý
s každým, takže oba naši závodníci měli devět až
dvanáct zápasů. A měli co dělat jak po technické
stránce, tak i po fyzické.
Umístění:
Martina Babáková
3. místo
Jiří Vaněček
4. místo

Jak již bylo řečeno, probíhaly také zkoušky
z japonského bojového umění Chanbary. Také
v nich naši cvičenci předvedli, co se naučili.
Kromě technické vyspělosti a terminologie
předváděli i ovládání zbraní a sportovní boj.
I když byli dost nervózní, tak všichni složili
další technický stupeň – Adéla Zobalová, Nikola
Zobalová, Martina Babáková a Jiří Vaněček.
Gratulujeme a držíme palce při dalších závodech 8. prosince na mezinárodním vánočním
turnaji v Pelhřimově (po uzávěrce novin).

MZ a JK

Chcete spatřit na vlastní oči, jaký vánoční stromeček si ozdobili
hastrmani nebo čerti, nadechnout vánoční atmosféru, zhlédnout
výstavu tradičních ozdob či si vyrobit vlastní ozdobičku na stromeček?
Zveme vás do

VÁNOČNÍ
POHÁDKOVÉ KOVÁRNY
v Selibově u Písku

22. a 23. prosince

27. – 30. prosince

a také

11 – 16 hodin
11 – 16 hodin

Řádková inzerce
Hledám pro dítě učitele hry na kytaru tel.
728 202 794
Prodám piano zn. Werner tel. 720 383 991
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