
ROČNÍK XXVIII    číslo 2    únor 2019    18 Kč

PRŮTAH MĚSTEM DOKONČEN

S velkou radostí mohu konstatovat, že 
se nám podařilo kompletně dokončit nej-
větší dopravní investici v historii našeho 
města, kterou je „průtah městem“. Tato 
investice byla rozdělena na dva úseky, kdy 
první od náměstí po ulici Oborskou jsme 
dokončili v prosinci 2017 a druhý od ulice 
Oborské k ul. Švermově jsme dokončili 
17. prosince 2018. Tato investiční akce byla 
rozsahem a složitostí výjimečná, protože 
zahrnovala kompletní odstranění vrstev 
vozovky vč. žulových kostek, kanalizace, 
vodovodu, elektrických rozvodů, chod
níků, veřejného osvětlení a zároveň byla 
vybudována nová asfaltová vozovka včetně 
všech podkladních vrstev, parkovací stání, 
kam byly použity žulové kostky ze staré 
vozovky, nové chodníky ze zámkové dlažby, 

veřejné LED osvětlení, vjezdy k domům, 
kanalizace a samozřejmě vodovod. Nyní již 
všichni můžeme plně využívat celý průtah 
městem bez omezení a věřím, že i přes 
všechny problémy, které při stavbě vznikaly, 
ať již zvýšená doprava, prašnost a hlučnost, 
si nyní na dlouhou dobu můžeme vychutnat, 
jak příjemné je jezdit bez omezení touto nej
vytíženější páteřní vozovkou našeho města. 
Děkuji všem, jak stavebním firmám, naše
mu odboru výstavby a stavebním dozorům, 
tak samozřejmě i obyvatelům, kteří byli 
na dva roky částečně omezováni zejména 
v přístupu ke svým nemovitostem. Avšak 
nynější výsledek „stojí za to“.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

Foto Ing. Fialová Jaroslava MPA

Foto Marie Černá

Krásný večer přeji těm,
kdo jste dneska přišli sem,
společně se pobavit,
a nový rok oslavit.

Ten čas letí jako střela,
jako by to bylo včera,
kdy rok starý novým byl,
a teď, lidi drazí, zas dalšímu ustoupil.

Zastavme se na chviličku,
pohovořme při vínečku,
jak se nám co podařilo,
a co se nám pokazilo.

Vzpomínejme,
bilancujme,
plánujme si, těšme se,
co nám ten rok přinese.

Buďme zdraví, buďme šťastní,
buďme k sobě tolerantní,
dělejme vše pro radost,
mějme lásky v srdci dost.

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 
STAROSTY MĚSTA

1. leden, sváteční nálada, připravený 
program i příznivé počasí – to vše dohroma
dy přilákalo do našeho města tisíce lidí, kteří 
se těšili jak na vystoupení hudební skupiny 
ABBA REVIVAL či žesťového tria, tak 
zejména potom na náš již XVI. novoroční 
ohňostroj. Nejen náměstí se úplně zaplnilo 
a úderem 18. hodiny na skladby známé z fil
mů o Jamesi Bondovi byla zahájena světelná 
show na obloze. Příznivý západní vítr nám 
všem umožnil vidět neskutečné variace 
světelných efektů ve výšce od 30 do 200 
metrů a všichni jsme si mohli vychutnat 
slavnostně příchod roku 2019. Tento zážitek 
jsme si mohli vychutnat jen díky štědrým 
sponzorům, kterým moc děkuji. Nový rok 
jsme přivítali se „vší parádou“.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

NOVOROČNÍ PODVEČER 
V PROTIVÍNĚ
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT

VÁNOČNÍ TURNAJE V PŘEHAZOVANÉ

Ve čtvrtek 13. prosince se protivínským 
kostelem sv. Alžběty rozezněly dětské hlás
ky. Konal se zde tradiční vánoční koncert, 
na kterém vystoupily oba dětské pěvecké 
sbory pod vedením Lenky Přástkové, 

Foto M. Černá

za klavírního i kytarového doprovodu Jana 
Vavrušky. Na flétničky zahrály děti, které 
připravuje Jiří Klůc. Do posledního místa 
zaplněný kostel odměnil děti zaslouženým 
potleskem.

Před svátky proběhl již tradiční turnaj 
ve vánoční přehazované pro dívky druhého 
stupně. Soupeří mezi sebou 6., 7. a 8., 9. 
třídy. Kvalita přehazované, zvláště u star
ších ročníků, rok od roku stoupá, a tak byla 
k vidění nejen spousta vydařených akcí, 

ale i vypjatých zápasů, kdy o výsledku 
utkání musely rozhodovat prodloužené 
sety.  

U mladších děvčat bylo následující 
pořadí 7. B, 6. B, 7. A, 6. A. U starších pak 
9. A, 9. B Řízci, 8. B, 9. B Bořík a 8. A.

Tradiční vánoční fotbalové turnaje se roz-
běhly ve čtvrtek 20. prosince. Po napínavých 
zápasech  děvčat  v  přehazované  nastoupili 
do fotbalových bojů jako první žáci a žákyně 
2. a 3. ročníků. Jednoznačným favoritem byla 
třída 3. B, jejíž sestava byla nabitá hráči mladší 
přípravky. Roli favorita zvládla a bez obdrženého 
gólu zvítězila, David Podlešák se stal s 5 bran
kami nejlepším střelcem turnaje.
Další pořadí:
2. místo 2. A
3. místo 2. B
4. místo 3. A

Po nich se rozběhly zápasy 6. – 7. roční-
ků. I zde vyhrál jednoznačně favorit, třída 7. 
A. I když se kluci z 6. A maximálně snažili, 
nestačili na vyspělejšího soupeře. Dan Kohout 
z vítězného týmu vyhrál s 8 brankami i cenu pro 
nejlepšího střelce.
Pořadí na dalších místech:
2. místo 6. A
3. místo 6. B
4. místo 7. B

Pátek zahájili maratón zápasů prvňáčci. 
Jejich zápas byl jednoznačnou záležitostí. 1. A, 
zásluhou svých střelců, Maxe Kropáčka a Do
minika Mouchy – oba 3 branky, jasně zvítězila.

Že je fotbal fenomén, kterému přichází 
na chuť stále více děvčat, nás přesvědčil fakt, 
že letos poprvé od samotného vzniku turnaje 
nastoupilo 6 samostatných týmů děvčat. Byly 
rozděleny do 2 kategorií. V kategorii 5.– 6. roč
níků zvítězila děvčata ze 6. B. Denisa Mádlová 
jim k vítězství pomohla třemi brankami a stala 
se nejlepší střelkyní.
Další pořadí:
2. místo 5. A,
3. místo 5. B

Turnaj kategorie 7. – 8. ročníků byl velmi 
vyrovnaný, o vítězi rozhodla jediná branka. O tu 
jednu branku, zásluhou lepšího skóre, vyhrála 
třída 8. A. Za ní skončila 7. B, na 3. místě se 
umístila 8. B. Tak jak byly vyrovnané všechny 
zápasy, tak vyrovnaný byl i boj o nejlepší střel
kyni. Tou se nakonec stala Pavla Čecháčková 
z 8. A, která v penaltovém rozstřelu s Barborou 
Zimovou ze 7. B rozhodla až ve 4. sérii.

Souboj  chlapců  4.  –  5.  ročníku byl také 
velmi vyrovnaný, také v tomto turnaji nakonec 
o vítězi rozhodlo až konečné skóre, když první 
tři týmy získaly shodně po osmi bodech. Jeho 
zásluhou získala pohár pro vítěze 5. B, před 5. 
C a 4. A. Na 4. místě skončila 5. A, na 5. místě 
4. B. Nejlepším střelcem se stal Filip Chalupský 
z vítězného týmu se 4 brankami.

Poslední turnaj, žáků z 8. a 9. ročníků, byl 
zpestřen exhibicí. „Tým snů“, složený z pedago
gů naší školy v sestavě V. Křišťál, Z. Křišťálová, 
Z. Manová, L. Marková, O. Sajtl, vyzval ostatní 
týmy ke zkráceným zápasům, aby se kluci mohli 
připravit na „ostrý“ start. Výsledky nejsou dů
ležité, rozhodně však byly k vidění zápasy plné 
technických fines, obrovských minel a tvrdých 
osobních soubojů.

V samotném turnaji kralovala 8. B, na 2. mís
tě skončila 8. A, na 3. místě 9. B. Nejlepším střel
cem turnaje byl Adam Jirášek, který skóroval 4x.

Tak, jak tento turnaj začal, ve výborném 
a přátelském duchu, tak skončil. Závěrečný zápas 
sehráli všichni zúčastnění bez třídní příslušnosti 
ve dvou mužstvech.

Na závěr děkuji mým pomocníkům. Richar-
dovi Piklovi, Ondrovi Viktorovi a Filipovi Košte-
lovi z 8. B za řízení zápasů a organizaci turnajů. 
Porci všech 31 zápasů zvládli na výbornou.

Václav Křišťál

VÁNOČNÍ FOTBAL  
V ROCE 2018
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Foto 
R. Lenemajer

Dovolte mi poděkovat sponzorům novo
ročního odpoledne, kteří kompletně uhradili 
náklady na celý novoroční program. Dále 
mi dovolte poděkovat těm, kteří se podíleli 
na bezproblémovém zajištění této akce, 
a to Policii ČR, obv. odd. Protivín a Písek, 
Dopravní policii, odd. Písek a Č. Budějovi

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY MĚSTA
ce, Městské policii Protivín, pracovníkům 
Technických služeb Protivín, Městskému 
kulturnímu středisku Protivín a dobrovol
ným i profesionálním hasičům a všem, kteří 
nám pomáhali.

Jaromír Hlaváč,
starosta města

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
RUMPOLD s.r.o. VODŇANY
AGPI, a.s. PÍSEK
STŘECHY PROCHÁZKA JAN, CHVALETICE
KOJI, spol. s r.o. PROTIVÍN
AG BLATNÁ družstvo
BIBO Stores s.r.o. PÍSEK
KREJČÍČEK JIŘÍ, TĚŠÍNOV
BÍZEK JIŘÍ – AGRO BÍZEK, s.r.o. PROTIVÍN
PROGES, s.r.o. ČESKÉ BUDĚJOVICE
STAVEBNINY JAROSLAV ŘEHOŘ PROTIVÍN
ZNAKON, a.s. SOUSEDOVICE, STRAKONICE
MELO – Ing. Štěpán MELOUN, PROTIVÍN
STŘECHY MÁDL, s.r.o. MALEŠICE
ZIMA JIŘÍ, TĚŠÍNOV
Ing. PERNÍK VÁCLAV, PŘÍSEČNÁ,  
ČESKÝ KRUMLOV
MZ TENDER s.r.o., PÍSEK
BESPO – PETR BEČVÁŘ, PROTIVÍN
AUTOHOUDEK – JOSEF HOUDEK,  
PROTIVÍN
ČAJAN s.r.o. PROTIVÍN
NÁBYTEK VASA TÁBOR
VAČKÁŘ KAREL stav. klempířství PÍSEK
Ing. HÁJEK JIŘÍ, ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD 
OLEŠNÁ
ČECHTICKÁ EVA, SEDLEČKO  
u SOBĚSLAVĚ
NAPA – MAJORENKO MILAN, PÍSEK
DAVID NOVÝ – ohňostroje MINEGRIS
ECOLED SOL PRAHA
RENO ŠUMAVA, a.s. VLACHOVO BŘEZÍ
G-PROJECT, s.r.o. ČESKÉ BUDĚJOVICE
KOČÍ, a.s. PÍSEK
PIXA Miroslav ELEKTROINSTALACE PÍSEK
TALAFOUS JAROSLAV, KRČ
TINOSS, s.r.o. TÝN NAD VLTAVOU
VESELÝ LUBOŠ, PROTIVÍN
Ing. Voldřich Michal, PROTIVÍN
MUDr. IVANA PACALTOVÁ, PROTIVÍN
JAFHOLZ, VODŇANY

PODĚKOVÁNÍ  
SPONZORŮM  

OHŇOSTROJE 2019

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA  
PROTIVÍN KONANÉHO DNE 18. 12. 2018
1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje kontrolu 

usnesení ze zasedání ZM konaného dne 27. 9. 2018

2.1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje odkup 
pozemku p. č. 60/9, vodní plocha, zamokřená plocha 
o výměře 161 m2 v kú Myšenec a pověřuje starostu 
města podpisem kupní smlouvy.

2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Souhlasné 
prohlášení č. PI/ÚE-13/18 mezi městem Protivín a ČR 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých ve věci pozemku p. č. 1514/17, ost. plocha, sil-
nice o výměře 26 m2 v kú Selibov a pověřuje starostu 
města podpisem tohoto Souhlasného prohlášení.

2.3. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje prodej části 
pozemku p. č. 476/1, ost. plocha, ostatní komunikace, 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
díl „a“ o výměře 3 m2 v kú Myšenec a pověřuje sta-
rostu města podpisem kupní smlouvy.

2.4. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje předložený 
aktualizovaný Plán společných zařízení pro Komplex-
ní pozemkovou úpravu v kú Maletice.

2.5. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje předložený 
aktualizovaný Soupis nových pozemků pro Komplex-
ní pozemkovou úpravu v kú Maletice.

2.6. Zastupitelstvo města Protivín bere na  vědomí 
výpočet pohyblivé části poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019.

2.7.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje Smlouvu 
o  poskytnutí investiční dotace pro Dobrovolný 
svazek obcí Blanicko-Otavského regionu na realizaci 
projektu „Společná podpora školáků a předškoláků 
(POV 2018) ve výši 75.922,- Kč.

Platba poplatku za odpady pro rok 2019 bu-
de zahájena jako každý rok v měsíci únoru.
Poplatek je možné opět platit jednorázovou 
platbou do 31. března, nebo ve dvou stej
ných 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 bezhoto
vostně, platební kartou.
Výběr  bude  prováděn  opět  ve  stejných 
dnech a hodinách:

Platba poplatku za odpady
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 rovněž  zaplatit pře-
vodem z účtu, nutná  je však předchozí 
domluva v kanceláři technických služeb.
Pokladna  finančního  odboru,  Masa-
rykovo  náměstí  21,  má  úřední  hodiny 
ve středu do 17 hodin.

Jitka Šromová,
Organizační složka TS Protivín

Pokračování na straně 5   
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Zaměřil se na vysavače
 Mladý muž z Písku měl škodit na benzín

kách v Písku i Protivíně, kde se zaměřil 
na mincovníky autovysavačů. Nejprve 
měl dne 15. prosince 2018 v noci vypáčit 
dvířka u mincovníku na čerpací stanici 
v Písku a dne 28. prosince nad ránem se 
měl stejným způsobem dostat do vysava
če v Protivíně. Na odcizených mincích 
a především poškozením zařízení způsobil 
škodu bezmála 6 000 korun.

 Muž si dne 3. ledna 2019 vyslechl sděle
ní podezření ze spáchání trestného činu 
krádež a poškození cizí věci. Na případu 
spolupracovali písečtí policisté i krimina
listé.

Úmyslné zapálení
 Protivínští policisté, místní dobrovolní 

hasiči i profesionálové z Písku zasahovali 
1. ledna letošního roku nad ránem na par
kovišti v obci Skály, kde hořel osobní 
automobil značky Citroen. Vozidlo zcela 
shořelo a poškozen byl také automobil 
značky Ford, který parkoval poblíž. Škoda 
je předběžně vyčíslena na bezmála 42 000 
korun.

 Na místo požáru vyjížděl také krimi
nalistický technik, který zajistil stopy 
i policejní psovod se služebním psem, 
který na místě vyhledal místo akcelerantu 
hoření. Zjištěné poznatky nasvědčují ver
zi, že požár někdo založil úmyslně.

 Prošetřování případu pro podezření ze 
spáchání trestného činu poškození cizí 
věci dále pokračuje.

Vloupání do skladu
 Šestitisícovou škodu za sebou nechal 

zloděj, který se někdy v době od 3. do 10. 
prosince 2018 vloupal do skladu v Protiví
ně. Pachatel odcizil přes dvacet plastových 
pivních přepravek se stovkami prázdných 
lahví od piv různých značek.

 Na místo činu vyjížděli protivínští policis
té, kteří případ dále prošetřují.

Krácení daně
 Písečtí kriminalisté, kteří se specializují 

na hospodářskou trestnou činnost, zahá
jili dne 6. prosince 2018 trestní stíhání 
dvou mužů z Protivína, kteří měli krátit 
daň z příjmu fyzických osob. Muži měli 
uplatňovat výdaje z faktur, které byly 
fiktivní, dodavatelé je nikdy nevystavili. 
Ve zdaňovacích obdobích 2013 a 2014 
měli zkrátit daň o bezmála 400 000 korun.

 Vyšetřovatelka vydala začátkem prosince 
2018 usnesení o zahájení trestního stíhání 
pro trestný čin zkrácení daně, poplatku 
a podobné povinné platby. Vyšetřování 
případu dále pokračuje.

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

Na sklonku minulého roku byl v Zá
boří otevřen nově zrekonstruovaný most 
na hlavní silnici vedoucí středem obce, který 
překlenuje Zábořský potok. Přestavba byla 
naplánovaná oficiálně od pondělí 2. 7. 2018 
do pátku 19. 10. 2018 a v tomto termínu byla 
také dokončena. Předáním stavby v pondělí 
22. 10. byl most zprovozněn.

Při kontrole technického stavu starého 
mostu byla zjištěna závažná porucha, sice 
skrytá, ale takového charakteru, že se nedala 
opravit ani nebylo možné poškozenou část 
vyměnit. Bylo proto rozhodnuto o demolici 
mostu a o stavbě nového od základu. Díky 
odpovědným osobám a hlavně pracovníkům 
firmy STRABAG mohou být nyní Zábořáci 
na nový most s neomezenou nosností prá
vem pyšní.

V důsledku přestavby mostu a s ní sou
visejícími peripetiemi, které museli zábořští 
občané překonávat, vznikla následující 
básnička:

Báseň o mostu
Všem se dává na vědomost,
že v Záboří se stala velká událost –
22. října zde otevřeli nový most.
Starý 70 let vzorně sloužil,
letos však již věk svůj dožil.
Odborníci řekli jen –
život jeho je definitivně zpečetěn.
Však za tři a půl měsíce nový bude,
jím se pak můžete chlubit všude.

Nový most v Záboří

Starý most nám rozbořili,
tím Hořejšek od Dolejška oddělili,
jen úzkou lávku ponechali.
Pro Hořejšáky náhle ouha,
do hospody cesta dlouhá.
Autem se to projet nedá,
všem nastala velká běda.
Nahoře to vyřešili
a velkou objížďku nám nařídili.

Zvedla se vlna nevole –
raději to vezmem zkratkou přes pole.
Družstevníci v Krči
přimhouřili oči:
„O dvě koleje nezchudneme, 
však jim nový most pak řádně zajedeme“.

Počasí všem přálo,
neboť pršelo málo.
Koleje v poli jako mlat –
co víc jsme si mohli přát?
Objížďka skončila – už leje,
zemědělci zase rozorali koleje. 

Nyní je vše jak má být,
všichni můžeme už klidně žít.  
Tak jsme se těšili na tuto chvíli,
konečně a bez překážek můžeme k vám –
Dolejšáci naši milí.
A ať nám ten nový most
alespoň 100 let slouží pro radost. 

M. Burdová

TERMÍNY VYDÁNÍ PROTIVÍNSKÝCH LISTŮ V ROCE 2019

ČÍSLO  UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ  TERMÍN VYDÁNÍ
2.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. ledna . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28. ledna 
3.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. února . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25. února
4.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. března . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. března
5.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. dubna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. dubna
6.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. května . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. května
7.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. června . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. června
8. / 9.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. července . . . . . . . . . . . . . . . . 22. července
10.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. září. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. září
11.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. října. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. října
12/2019 – 1/2020  . . . . . . . . . . . . . . 25. listopadu . . . . . . . . . . . . . . . . .  9. prosince
Změna termínů vydání (uzávěrky) vyhrazena.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PROTIVÍN 
Nová výpůjční doba od 3. 1. 2019
pondělí ........ 9.00 – 11.00 hod. 
 a 13.00 – 18.00 hod.
středa .......... 9.00 – 11.00 hod. 
 a 13.00 – 18.00 hod.
pátek ........... 9.00 – 11.00 hod. 
 a 13.00 – 15.00 hod.
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UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do březnových
„Protivínských listů“  

je v pondělí 11. 2. 2019
do 12 hodin

NOVINY VYJDOU
v pondělí 25. 2. 2019  

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

2.8. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje cenu vodné-
ho a stočného na rok 2019 dle předložené kalkulace.

2.9. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje rozpočet 
města Protivína na rok 2019 v tomto rozsahu

Příjmy celkem 135 506 700 Kč
Výdaje celkem 128 703 000 Kč
Přebytek hospodaření 6 803 700 Kč

Závazné ukazatele výdajů rozpočtu
Investiční akce města 
– modernizace hasičské zbrojnice 14 000 000 Kč
– přeložka vodovodu Myšenec 1 400 000 Kč
– kanalizace Myšenec – k nové výstavbě 1 000 000 Kč 
– komunikace u dětského zdravotního 
střediska a sportovní haly  1 200 000 Kč
– rekonstrukce kaple na hřbitově 6 400 000 Kč
– rekonstrukce kotelny ZŠ 6 600 000 Kč
– rekonstrukce kuchyněk a venkovní 
dlažby 2. MŠ 660 000 Kč
– výkupy pozemků 300 000 Kč

Neinvestiční výdaje 
Příspěvky PO, fondům, sportovním 
a zájmovým spolkům a sdružením  16 800 000 Kč
Ostatní neinvestiční výdaje (zastupitelstvo 
obce, správa úřadu, IC, hasiči, policie, 
občanské záležitosti, správa majetku, ŽP) 37 243 000 Kč

Organizační složky: 
Technické služby 38 920 000 Kč
v tom investice 
– výtah penzion 1 200 000 Kč
– rekonstrukce kotelny Komenského 4 000 000 Kč

Pečovatelská služba 1 900 000 Kč

2.10. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje v předlože-
ném znění Rozpočtové opatření č. 4.

3.1. Zastupitelstvo města Protivín zřizuje 
 finanční výbor ve složení:
 předseda:  Bc. Jiří Bízek
 členové: Ing. Miroslav Neškodný
   Václav Křišťál
 
 kontrolní výbor ve složení:
 předseda:  Jiřina Šípková
 členové:  Martin Zoubek
   Bc. Pavla Sajtlová

a nezřizuje osadní výbory.

3.2. Zastupitelstvo města Protivín stanovuje
– odměny neuvolněným členům zastupitelstva města 

jako měsíční takto:
 místostarosta města 11.000,- Kč
 člen RM 2.500,- Kč
 předseda výboru ZM, předseda komise RM 400,- Kč

– peněžitá plnění za výkon funkce členů výborů a komisí 
osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, jako 
měsíční takto:

 předseda výboru ZM, předseda komise RM 400,- Kč

– příspěvek na  úhradu zvýšených nákladů na  úpravu 
zevnějšku člena zastupitelstva oprávněného nebo 
pověřeného k  přijímání projevu vůle snoubenců, že 
spolu vstupují do  manželství, za  jednotlivý obřadní 
den takto:

 starosta, místostarosta, pověřený člen ZM 700,- Kč

3.3. Zastupitelstvo města Protivína souhlasí s podáním 
žádosti o dotaci do dotačního programu Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, podprogramu Podpora obcí 
s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotačního titulu Podpora 
obnovy místních komunikací.

 V případě podpoření žádosti o dotaci město Protivín 
poskytne ze svého rozpočtu prostředky na dofinanco-
vání způsobilých a případných nezpůsobilých výdajů 
projektu.

 Zastupitelstvo města Protivína souhlasí s podáním 
žádosti o dotaci do dotačního programu Ministerstva 

  Dokončení ze strany 3

RADA MĚSTA ZASEDALA
USNESENÍ RM 14. 1. 2019
Usnesení č. 9/2019
Rada města Protivín souhlasí
 s  tím, aby Fotbalový klub Protivín, z.s., Ve  Školce 

1069, 398 11 Protivín podal žádost o dotaci na pro-
vedení oprav dvou tenisových kurtů v  Městském 
sportovním areálu Protivín, a to v rámci Dotačního 
programu Jihočeského kraje pro rok 2019 – Podpora 
sportu, opatření č. 1: Rekonstrukce a opravy sporto-
višť

a dále souhlasí
 s  tím, aby Fotbalový klub Protivín, z.s., Ve  Školce 

1069, 398 11 Protivín podal žádost o dotaci na nákup 
zařízení v Městském sportovním areálu Protivín, a to 
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro 
rok 2019 – Podpora sportu, opatření č. 3: Obnova 
vybavení sportovišť a jejich zázemí

ZM  schvaluje  rozpočet  města 
Protivína  na  rok  2019  v  tomto 
rozsahu:

Příjmy celkem
  135.506.700 Kč
Výdaje celkem
  128.703.000 Kč 
Přebytek hospodaření
  6.803.700 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2019 je 
sestaven podle předpokládaných 
příjmů vycházejících ze státního roz
počtu a běžných výdajů jednotlivých 
oborů činnosti města a uvažovaných 
investic. Stejně tak jako v uplynulém 
roce jsou i pro rok 2019 napláno
vány investice do infrastruktury 

pro místní rozvoj ČR, podprogramu Podpora obcí 
s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotačního titulu Podpora 
obnovy sportovní infrastruktury.

 V případě podpoření žádosti o dotaci město Protivín 
poskytne ze svého rozpočtu prostředky na dofinanco-
vání způsobilých a případných nezpůsobilých výdajů 
projektu.

Rozpočet města Protivína na rok 2019
města. Z roku 2018 byla do dalšího 
roku převedena rekonstrukce kaple 
na hřbitově. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o kulturní památku, bylo řízení 
o stavebním povolení delší a nebylo 
možné ji v letošním roce realizovat. 
Stejně tak byla do rozpočtu převede
na rekonstrukce hasičské zbrojnice 
s upraveným rozpočtem. Tato akce 
bude financována z krátkodobého 
úvěru, který bude jednorázově spla
cen z přijaté dotace. Další velkou 
investicí bude nová kotelna pro zá
kladní školu a pavilon ZŠ. Stávající 
kotelna je za hranou životnosti a re
konstrukce je nutná. Dalšími menší
mi investicemi je přeložka vodovodu 
a nová kanalizace v Myšenci k nové 
zástavbě a komunikace k dětskému 

zdravotnímu středisku a sportovní 
hale. Organizační složka Technické 
služby má v rozpočtu zahrnutou in
vestici na výměnu výtahu v penzio
nu na náměstí a rekonstrukci domov
ní kotelny v Komenského ulici. Zde 
se jedná o výměnu kotlů a rozvodů 
tepla a teplé vody z kotelny.

Běžné výdaje města včetně pří
spěvků PO – ZŠ, MŠ a MěKS a or
ganizačních složek jsou navrženy 
tak, aby byl zabezpečen běžný chod 
s rezervou na mimořádné nepláno
vané výdaje.

Jaroslava Říhová,
vedoucí finančního odboru

Na následující dvoustraně je uveden 
podrobný rozpis rozpočtu.
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ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍN NA ROK 2019
ORJ Název ORJ Paragraf Položka Org. Název organizace (akce) Sekce Kč

PŘÍJMY
1111 1111 daň z příjmu FO ze záv. činnosti 1 – 4 19 300 000, 00
1112 1112 daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti 1 – 4 400 000, 00
1113 1113 daň z příjmů FO z kapital. výnosů 1 – 4 1 400 000, 00
1121 1121 daň z příjmů právnických osob 1 – 4 14 800 000, 00
1122 1122 daň z příjmů právnických osob za obce 1 – 4 2 450 000, 00
1211 1211 daň z přidané hodnoty 1 – 4 36 800 000, 00
1334 1334 odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 1 – 4 10 000, 00
1340 1340 poplatek za shromažďování, likvidaci odpadu 1 – 4 2 900 000, 00
1341 1341 poplatek ze psů 1 – 4 130 000, 00
1343 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1 – 4 20 000, 00
1345 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 – 4 30 000, 00
1361 1361 správní poplatky 1 – 4 300 000, 00
1381 1381 daň z hazardních hez 1 – 4 6 500 000, 00
1511 1511 daň z nemovitostí 1 – 4 4 000 000, 00
2460 2460 splátky půjček od obyvatelstva 1 – 4 50 000, 00
4112 4112 souhrnný finanční vztah se SR 1 – 4 3 300 000, 00
4134 4134 převody z účtů – SF 1 – 4 400 000, 00
4213 4213 dotace hasiči – zbrojnice 1 – 4 11 175 700, 00
4116 4116 dotace ÚP – nezaměstnaní 1 – 4 2 000 000, 00
4116 4116 dotace – sociální služby DPS 1 – 4 650 000, 00

1031 2031 příjmy z lesů 1 – 4 30 000, 00
6171 2120 příjem z reklamy 1 – 4 500 000, 00
3639 2092 příjmy z reklamy – pronájem majetku 1 – 4 10 000, 00
2141 2112 příjmy z prodej zboží 1 – 4 90 000, 00
3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 1 – 4 700 000, 00
3613 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1 – 4 700 000, 00
6310 2141 příjmy z úroků z účtů 1 – 4 5 000, 00
3639 2200 ČEZ, reklama, příspěvky 1 – 4 500 000, 00
6171 2212 přestupky 1 – 4 5 000, 00
2169 2212 pokuty a jiné sankční platby 1 – 4 5 000, 00
3639 3091 pronájem vodohospodářského majetku 1 – 4 8 701 000, 00
6171 3111 příjmy z prodeje pozemků 1 – 4 200 000, 00
3399 4037 příjmy ze vstupného 1 – 4 50 000, 00
4351 4351 pečovatelská služba 1 – 4 250 000, 00
3612 5000 domovní a bytová správa 1 – 4 8 800 000, 00
3634 5500 tepelné hospodářství celkem 1 – 4 7 000 000, 00
3639 6000 technické služby – správa 1 – 4 5 000, 00
3722 6030 technické služby – odpady smlouvy 1 – 4 350 000, 00
3723 6030 technické služby – tříděný odpad 1 – 4 200 000, 00
3725 6030 technické služby – tříděný odpad 1 – 4 500 000, 00
3639 6050 technické služby – doprava 1 – 4 50 000, 00
3632 6070 technické služby – hřbitovy 1 – 4 200 000, 00
3639 6080 technické služby – plakátování 1 – 4 40 000, 00

PŘÍJMY CELKEM 135 506 700, 00
VÝDAJE

1 příspěvky 3111 301 1. Mateřská škola 5 – 6 1 500 000, 00
1 příspěvky 3111 302 2. Mateřská škola 5 – 6 800 000, 00
1 příspěvky 3113 305 Zakladni skola 5 – 6 5 000 000, 00
1 příspěvky 3392 310 Městské kulturní středisko 5 – 6 6 500 000, 00
1 příspěvky 3419 3419 příspěvky sportovním spolkům 5 – 6 1 200 000, 00
1 příspěvky 3421 3421 příspěvky zájmovým spolkům 5 – 6 400 000, 00
1 příspěvky 5512 3421 příspěvky SDH 5 – 6 130 000, 00
1 příspěvky 3669 3669 příspěvky sdružením obcí 5 – 6 150 000, 00
1 příspěvky 6330 23610 sociální fond 5 – 6 400 000, 00

Výdaje 1                                    příspěvky celkem 16 080 000, 00
8 správa domů a bytů 3612 5000 opravy a údržba domů a bytů 5 – 6 5 000 000, 00
8 správa domů a bytů 3612 5031 Penzion – výtah 5 – 6 1 200 000, 00

Výdaje 8                                 správa domů a bytů 6 200 000, 00
9 výroba tepla 3634 5100 výroba a rozvod tepla 5 – 6 7 000 000, 00
9 výroba tepla 3634 5100 rekonstrukce kotelny Komenského 5 – 6 4 000 000, 00
9 výroba tepla 3634 5100 výměna měřičů tepla 5. 6 200 000, 00

Výdaje 9                                        výroba tepla 11 200 000, 00
10 technické služby 3639 6000 technické služby – správa 5 – 6 2 400 000, 00
10 technické služby 2212 6010 technické služby – zimní údržba komunikací 5 – 6 600 000, 00
10 technické služby 2212 6011 technické služby – čištění města 5 – 6 900 000, 00
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10 technické služby 3745 6020 technické služby – veřejná zeleň 5 – 6 2 000 000, 00
10 technické služby 3722 6030 technické služby – odpady 5 – 6 6 800 000, 00
10 technické služby 3639 6050 technické služby – doprava 5 – 6 200 000, 00
10 technické služby 3632 6070 technické služby – hřbitovy – běžné výdaje 5 – 6 300 000, 00
10 technické služby 3639 6080 technické služby – plakátování 5 – 6 70 000, 00
10 technické služby 3631 6090 technické služby – veřejné osvětlení 5 – 6 3 200 000, 00
10 technické služby 2212 6100 technické služby – běžná údržba komunikací 5 – 6 4 000 000, 00
10 technické služby 3639 6110 technické služby – výzdoba města 5 – 6 400 000, 00
10 technické služby 2321 6130 technické služby – kanalizace 5 – 6 280 000, 00
10 technické služby 3421 6150 technické služby – dětská hřiště, sportoviště 5 – 6 350 000, 00
10 technické služby 2310 6170 technické služby – veřejné studny 5 – 6 20 000, 00

Výdaje 10                                    technické služby 21 520 000, 00
11 správa majetku 3341 3341 rozhlasové a televizní poplatky 5 – 6 18 000, 00
11 správa majetku 3639 3639 opravy a údržba majetku obce, radnice – jinde nezařazené 5 – 6 4 000 000, 00
11 správa majetku 3111 302 2. MŠ – kuchyňky 5 – 6 260 000, 00
11 správa majetku 3111 302 2. MŠ – venkovní dlažby 5 – 6 400 000, 00
11 správa majetku 6171 6131 výkupy pozemků 5 – 6 300 000, 00
11 správa majetku 6399 5362 majetkové daně 5 – 6 100 000, 00
11 správa majetku 6171 6172 konzult. poradenské a právní služby – majetek 5 – 6 1 000 000, 00
11 správa majetku 6320 6320 pojištění majetku 5 – 6 950 000, 00

Výdaje 11                                     správa majetku 7 028 000, 00
12 výstavba města 5512 2252 modernizace hasičské zbrojnice 5 – 6 14 000 000, 00
12 výstavba města 2310 2274 přeložka vodovodu Myšenec 5 – 6 1 400 000, 00
12 výstavba města 2321 2275 kanalizace Myšenec k nové zástavbě 5 – 6 1 000 000, 00
12 výstavba města 2212 2273 komunikace u dětského zdravotního střediska a sportovní haly 5 – 6 1 200 000, 00
12 výstavba města 3632 6070 rekonstrukce kaple na hřbitově 5 – 6 6 400 000, 00
12 výstavba města 3113 2272 kotelna ZŠ 5 – 6 6 600 000, 00
12 výstavba města 6171 6126 projektová a inženýrská činnost 5 – 6 3 000 000, 00
12 výstavba města 5169 5272 krizové řízení 5 – 6 50 000, 00

Výdaje 12                               výstavba města celkem 33 650 000, 00
Výdaje 13 kronika města 3319 3319 kronika 5 – 6 60 000, 00

14 životní prostředí 3745 4101 Naučné, stezky, aleje 5 – 6 70 000, 00
14 životní prostředí 3745 4107 Údržba významných stromů, revitalizace zeleně 5 – 6 700 000, 00

Výdaje 14                              životní prostředí celkem 770 000, 00
Výdaje 15 zastupitelstvo obce 6112 6112 zastupitelstvo obce 5 – 6 1 500 000, 00
Výdaje 16 správa úřadu, 6171 6171 místní správa – úřad 5 – 6 1 800 000, 00
Výdaje 17 pečovatelská služba 4351 4351 pečovatelská služba 5 – 6 1 900 000, 00
Výdaje 19 IC, kaplanka 3319 4037 Kaplanka 5 – 6 1 550 000, 00

20 výpoč. kancel. technika, telekom. 6171 2090 výpočetní a kancelářská technika 5 – 6 500 000, 00
20 výpoč. , kancel. technika, telekom. 6171 6173 opravy a údržba výp. a kanc. techniky 5 – 6 400 000, 00
20 výpoč. , kancel. technika, telekom. 6171 6174 software – nákup, údržba 5 – 6 400 000, 00
20 výpoč. , kancel. technika, telekom. 6171 6175 telekomunikační služby úřad 5 – 6 300 000, 00

Výdaje 20            výpoč. , kancel. technika, telekom. celkem 1 600 000, 00
Výdaje 21 městská policie 5311 5311 městská policie 5 – 6 700 000, 00
Výdaje 22 hasiči celkem 5512 5512 hasiči celkem 5 – 6 1 200 000, 00

23 MÚ – ostatní výdaje 6171 5141 úroky z půjček 5 – 6 400 000, 00
23 MÚ – ostatní výdaje 6171 6176 mzdy, SP, ZP úřad 5 – 6 13 150 000, 00
23 MÚ – ostatní výdaje 6171 6177 školení a vzdělávání 5 – 6 200 000, 00
23 MÚ – ostatní výdaje 6171 6178 cestovné 5 – 6 20 000, 00
23 MÚ – ostatní výdaje 6171 6179 ostatní pojištění a odvody za zaměstnance 5 – 6 80 000, 00
23 MÚ – ostatní výdaje 6171 6181 právní služby 5 – 6 270 000, 00
23 MÚ – ostatní výdaje 6399 6399 daň z příjmu, DPH 5 – 6 6 000 000, 00
23 MÚ – ostatní výdaje 6330 5345 převody vlastním účtům SF 5 – 6 400 000, 00

Výdaje 23                                MÚ – ostatní výdaje 20 520 000, 00
Výdaje 24 občanské záležitosti 3399 3339 občanské záležitosti 5 – 6 50 000, 00
Výdaje 25 městský rozhlas 3341 3342 údržba rozhlasu 5 – 6 25 000, 00

3330 propagace 6171 3330 propagace města 5 – 6 150 000, 00
3330 městské akce 3399 3330 městské akce 5 – 6 1 200 000, 00

Výdaje 333                 občanské záležitosti, městské akce 3330 městské akce, propagace 5 – 6 1 350 000, 00
VÝDAJE CELKEM 128 703 000, 00
Příjmy celkem 135 506 700, 00
CELKEM SALDO 6 803 700, 00
Financování 8115 použití zůstatku hospodaření minulých let 8 0, 00

8113 krátkodobé půjčky – hasičská technika, zbrojnice 8 14 000 000, 00
8123 dlouhodobé půjčky – infrastruktura 8
8124 splátky dlouhodobých půjček 8 6 720 000, 00
8114 splátky krátkodobých půjček 8 11 175 700, 00

Změna stavu bankovních účtů – zvýšení stavu 2 908 000, 00

Zpracovala : Jaroslava Říhová, vedoucí finančního odboru Mú Protivín       
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Očima zúčastněného

Jménem svým a také jménem všech 
lidí, kteří mi pomáhají v realizaci předá-
vání vánočních dárků pacientům Kliniky 
dětské hematologie a onkologie v Praze 
–  Motole,  chci  poděkovat  za  finanční 
podporu sponzorům:

Ing. Michal Voldřich – Pivovar Platan 
Protivín; Vlastimil Pártl – stavební firma 
Protivín; Ing. Václav Hoch – OM Protivín; 
Jaroslav Řehoř – Stavebniny Protivín; Josef 
Staněk – Stanex s.r.o. Písek; manželé Mod
ravští – Čížová; Pavel Veselý – Pneuservis 
Protivín; Petr Chudomel s rodinou; Veroni
ka a Matěj Vlčkovi; Věrka Marková – Karlo
vy Vary; Tamara Vojtěchová s rodinou; Klub 
žen Protivín; ZŠ Protivín – pedagogové 
a žáci; Lenka Zíková; Božena Řeháčková; 
Jiří Plíva; Blanka Kotlíková – Pivovar Platan 
Protivín; Božena Nováková; p. Frnochová; 

Poděkování za podporu sponzorům
Pavla Dobešová; zaměstnankyně prodejny 
Norma; Karel Pleninger – Vodňany; Milan 
Man – Vodňany; Jitka Plundrichová – Vod
ňany; Milan Koutník – Vodňany; restaurace 
Na Zastávce – Protivín; Radek Slavíček 
– Jitex Písek; paní Horníková; paní Honso
vá; Ing. Milan Říha – Vodňanská drůbež; 
Kateřina Kubačková – Vodňanská drůbež.

Velký dík patří dalším lidem, kteří ze 
skromnosti neuvedli své jméno. Bez darů 
Vás všech by se každoroční cesta protivín
ské delegace neuskutečnila.

Je to neuvěřitelné, ale tato sbírka ve pro
spěch nemocných dětí se konala již po čtr
nácté. Rozzářené oči dětí, kterým na chvíli 
dáme zapomenout na nemoc, jsou největší 
odměnou.

Květa Vejvalková

V období adventu býváme vnímavější 
ke svým bližním, potřebným. Někdo se 
zamyslí, někdo věnuje nějaký dar nebo 
finanční  podporu. Ale  jsou  i  tací,  kteří 
svým vlastním osobním přispěním dokáží 
nejen to. Patří mezi ně i paní Květa Vej-
valková. Každoročně, už čtrnáct let, touto 
dobou završuje celoroční úsilí, při němž 
získává na svou stranu celou řadu sponzorů, 
pořídí díky nim dárky vhodné pro menší 
i větší dětské pacienty a díky pomoci dalších 
lidí, které si dokáže získat pro spolupráci, 
vyráží do pražských nemocnic Na Homolce 
a Motol na oddělení dětské onkologie.

Nikomu z nás v nemocnici není pří
jemně a to jsme zdraví. Dnešní nemocni
ce, zvláště dětská oddělení, se snaží být 
ke svým pacientům nejen odborným, ale 
zvláště lidským prostředím. Přesto zvláště 
malí pacienti a jejich nejbližší velice citlivě 
vnímají všechny pozitivní emoce, mezi 

které jistě patří i návštěva s mikulášskou 
nadílkou. Je pěkné vidět rozzářené dětské 
oči, úlevu i povzbuzení v očích jejich rodičů 
a koneckonců i souhlasný přístup lékařů 
a všech zdravotníků, kteří vědí, že nemoc
né tělo se léčí snáze, pokud je pozitivně 
naladěné.

V tomto roce delegaci, která předávala 
nashromážděné dary, tvořili paní Blanka 
Kotlíková, Jaromíra Čížková, Marie Timro
vá a pánové Václav Šupitar, Petr Chudomel 
a Tibor Dobrovodský. Cestu sponzoroval 
pan Vlastimil Pártl, který zapůjčil vlastní 
autobus. Pod vedením paní Vejvalkové 
byly dárky doručeny do správných rukou. 
Setkávali jsme se s vřelým přijetím od lé
kařů, sester a herních specialistů. Ti všichni 
si velmi cení dlouhodobé podpory, kterou 
cítí díky úsilí paní Vejvalkové.

za všechny zúčastněné J. Čížková

Zprávičky  
z 2. Mateřské  
školy Protivín

Začátek prosince v naší školce byl 
ve znamení příprav a čekaní na Mikuláše. 
Děti vyráběly postavičky Mikulášků, čertů 
a andílků, učily se básně a písničky, kterými 
se pochlubily, když Mikuláš opravdu přišel 
i s čertem a andělem. Pak už se pomalu blí
žily Vánoce. Děti denně sledovaly adventní 
kalendář, aby věděly, kdy už přijde Ježíšek. 
Každý den v něm objevily nějaké překvape
ní. Také připravovaly vánoční besídky. Dalo 
spoustu práce naučit se tolik písniček, taneč
ků, básniček, připravit kulisy k dramatizaci 
pohádky a koled. Třída Kuřátek připravila 
pro děti a rodiče vánoční dílnu.

K nám do školky přišel Ježíšek mnohem 
dříve, aby si děti užily nové hračky, stolní 
hry, didaktické hry a u Motýlků i novou 
dětskou sedačku.

Také nás navštívilo „Divadélko kouzel, 
her a soutěží“, ve kterém se děti s kou
zelnicí učily čarovat. Přípravy na vánoce 
byly v plném nasazení. Děti tvořily ozdoby 
a dárečky, které si buď vzaly domů, nebo 
vystavily na naší tradiční výstavě na náměs
tí. Stojí za to si je prohlédnout a třeba najít 
další inspiraci.

Konečně přišel den, kdy se děti před
vedly rodičům na besídkách, pak společně 
ochutnávali cukroví, povídali si společně 
s učitelkami. Bylo to hezké odpoledne. Pak 
už se děti těšily jen na Štědrý den a dárečky. 
Jestli byly hodné, tak se dočkaly.

Ivana Byrtusová
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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.

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie

pátek 1. února v 19 hodin film USA
TICHO PŘED BOUŘÍ

Thriller plný zvratů a  vášní s  oscarovým hereckým obsazením – Matthew  
McConaughey a Anne Hathaway. Ticho exotického ostrova, kde si hlavní hrdina léčí 
životní rány, změní v bouři událostí a odhalených tajemství příjezd jeho bývalé ženy. 
Ta ho požádá, aby zabil jejího současného manžela.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 106 minut, vstupné 120 Kč

neděle 3. února v 16 hodin film USA
GRINCH

Animovaná komedie pro všechny. Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší 
všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil. A ve filmu, který 
natočili Padouši, co mají na svědomí Mimoně, se o to dokonce pokusí.
Mládeži přístupný, dabováno, 90 minut, vstupné děti 100 Kč / dospělí 120 Kč

neděle 3. února v 19 hodin film USA / V. Británie
BOHEMIAN RHAPSODY

Drama / životopisný / hudební. Film roku 2018. Queen. Jediné, co je pozoruhod-
nější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu 
i  jedinečnou životní a  uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od  založení skupiny 
Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985.
Mládeži do 12 let nevhodný, titulky, 134 minut, vstupné 120 Kč

středa 6. února v 19 hodin film USA / Irsko / V. Británie
FAVORITKA

Drama / historický / komedie. Na začátku 18. století na královském dvoře nešťastné 
a slabé panovnice Anny Stuartovny dochází ke každodennímu boji o  její vrtkavou 
přízeň. Usilují o ni nejen ministři a vojevůdci, ale především její dvě společnice. Lady 
Sarah a komorná Abigail. Tyto dvě dámy se nezastaví před ničím.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 119 minut, vstupné 120 Kč

pátek 8. února v 19 hodin film USA
ÚNIKOVÁ HRA

Psychologický thriller vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se úni-
kové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… a začíná boj o přežití.
Mládeži od 15 let přístupný, titulky, 100 minut, vstupné 120 Kč

neděle 10. února v 16 hodin film USA
LEGO® PŘÍBĚH 2

Animovaný. Kostky jsou vrženy. V pokračování úspěšného filmu se opět setkáváme 
s hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí do boje 
za záchranu milovaného města. Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo „boží“ 
a obyvatelé města musí čelit obrovské hrozbě – nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru.
Mládeži přístupný, dabováno, 107 minut, vstupné 120 Kč

neděle 10. února v 19 hodin film ČR
ŽENY V BĚHU

Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Věra prožila s Jindřichem 
báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! 
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu 
rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná 
z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér 
Vojta připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou. 
Mají úplně jiné starosti.
Hrají: Z. Adamovská, T. Kostková, O. Vetchý, V. Polívka a další
Mládeži přístupný, 93 minut, vstupné 130 Kč

středa 13. února v 19 hodin film ČR
NA STŘEŠE

Drama / komedie. Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi 
(Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. 
Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z  toho nebyla 
katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán? Režie a scénář Jiří Mádl.
Mládeži od 12 let přístupný, 97 minut, vstupné 120 Kč

pátek 15. února v 19 hodin film USA
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL

Akční / sci-fi. Alita je normální holka s robotickým tělem, předurčená k velkým věcem. 
Jen o tom zatím neví. James Cameron a Robert Rodriguez, dvě výjimečná jména světo-
vé kinematografie, vás zvou na neobyčejný příběh o pádu anděla a zrození bojovnice.
Mládeži do 12 let nevhodný, dabováno, 122 minut, vstupné 150 Kč

neděle 17. února v 16 hodin 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  
DRAČÍ KRÁLOVSTVÍ
neděle 17. února v 19 hodin film USA
HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN

Dobrodružný / komedie / rodinný. V pokračování úspěšné strašidelné komedie 
oživí parta teenagerů příšery uvězněné v knihách. Strašidelná monstra, v čele s loutkou 
Slappym, jsou rozhodnuta ovládnout svět. Tuto prohru mohou odvrátit jen Sam, Sonny 
a jeho sestra Sarah. Čas však hraje proti nim…
Mládeži přístupný, dabováno, 84 minut, vstupné 100 Kč

středa 20. února v 19 hodin film V. Británie / USA
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ

Drama / historický. Dvě výjimečné ženy ve sporu o jeden trůn. Taková kombinace 
nikdy nemůže dopadnout dobře. Na tři Oscary nominovaná S. Ronan v  titulní roli 
ukazuje, kudy vede cesta na popraviště. Bylo jí pouhých 6 dní, když se po smrti otce 
stala Marie skotskou královnou. V šestnácti přidala díky sňatku titul královny fran-
couzské, ale když o dva roky později ovdověla, srdce ji odtáhlo domů. Osmnáctiletá 
dívka musela od  počátku obhajovat svůj trůn před rebelujícími skotskými klany, 
navíc čelila otevřenému nepřátelství rodově spřízněné anglické královny Alžběty, 
jejíž vládu odmítala uznat.
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 124 minut, vstupné 120 Kč

pátek 22. února v 19 hodin film USA
MRAZIVÁ POMSTA

Akční / drama / thriller. Ve filmu plném černého humoru hraje L. Neeson Nelse 
Coxmana, muže od rodiny, jehož klidný život s manželkou (Laura Dern) je obrácen 
vzhůru nohama, když jim za podivuhodných okolností zemře syn. Nels začne pátrat 
po pravdě o smrti svého potomka na vlastní pěst…
Mládeži do 15 let nepřístupný, titulky, 118 minut, vstupné 110 Kč

neděle 24. února v 16 hodin film USA
JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Animovaný / dobrodružný. Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokra-
čování úspěšné dobrodružné série Jak vycvičit draka. Společně budou hledat Skrytý 
svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího společenství.
Mládeži přístupný, dabováno, 104 minut, vstupné děti 130 Kč / dospělí 150 Kč

neděle 24. února v 19 hodin film ČR
LÉTO S GENTLEMANEM

Letní romantická komedie o  touze po  svobodě, pozdní lásce a  naději…Anna 
(A.  Antalová) tráví se svým manželem (I. Bareš) každé léto v  chatové oblasti pár 
desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už snad věčnost a jejich manželství sklouzlo 
do rutiny. Jednoho dne se ve vesnici objeví šarmantní gentleman Artur (J. Hanzlík). 
Mezi Arturem a Annou přeskočí jiskra.
Mládeži přístupný, 98 minut, vstupné 120 Kč

středa 27. února v 19 hodin film USA
NEDOTKNUTELNÍ

Komedie / drama patří mezi příběhy, které mají takovou sílu, že si je lidé připomínají 
a vyprávějí stále znovu. Zcela ochrnutý boháč z vyšší společnosti si za svého pečovatele 
vybere nejméně pravděpodobnou osobu – přidrzlého nespoutaného mladíka černé 
pleti, kterého právě pustili z vězení... Setkání dvou lidí z úplně rozdílných světů.
Mládeži od 12 let přístupný, titulky, 125 minut, vstupné 120 Kč
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pondělí 29. dubna od 19.30 hod.
Dům kultury Protivín
MILOŠ MEIER

Bubenická show – Drumming syndrome
Vstupné 200 Kč

úterý 14. května od 19.30 hod.
Dům kultury Protivín

Jakub Smolík s kapelou
Vstupné: 

v předprodeji 280 Kč / na místě 330 Kč

Dům kultury Protivín
pondělí 18. února od 19.30 hod.
Vstupné v předprodeji 280 Kč / na místě 330 Kč

neděle 17. února 2019 od 16 hodin
Dům kultury Protivín

Dračí království

Vstupné 50 Kč

Veselé představení s téměř živým  
drakem od Divadla Nahoď Praha.

čtvrtek 14. března od 19.30 hod.
Dům kultury Protivín

Smím prosit
Travesti skupina SCREAMERS

Vstupné: 
v předprodeji 240 Kč / na místě 260 Kč

čtvrtek 28. března od 18 hod.
Dům kultury Protivín

Přednáška Ing. Miroslava Hrabici
Od hlavy až k patám

Vstupné 70 Kč
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SLAVNÉ OSOBNOSTI A RODINY
O mlynářském rodu Jandů a zaniklé pile v Podkrčí

Když se roku 1845 přistěhovali na krč
ský mlýn František a Veronika Jandovi, 
ukončili tím rychlý sled majitelů a různých 
mlynářských klanů, kteří se v držení této 
široko daleko známé stavby střídali. Jandovi 
u Krče zakotvili vlastně dodnes a právě oni 
budou osobnosti, o kterých bude v tomto 
čísle vyprávět naše rubrika. A protože mlýn 
je jistě všem dobře znám, zaměříme se dnes 
na stavbu, která s ním úzce souvisí a která 
stála vlastně jen kousíček vedle. Minulý čas 
je na místě, protože na rozdíl od budovy 
mlýna není po ní dnes již téměř žádných 
památek. Jedná se o pilu, která se nacházela 
pod hrází rybníka Zukáček.

Zpracovávala dřevo nejenom z blízké
ho okolí již od roku 1794, povolení k její 
výstavbě bylo vydáno o šest let dříve. Pila 
věrně kopírovala osudy sousedního mlýna, 
po Františku a Veronice Jandových přechází 
obé v roce 1860 na jejich syna Emanuela. 
Manžel jeho sestry Jan Mošovský roku 1875 
způsobil zkázu pily (ne však první, pila 
zřejmě vyhořela i krátce po svém uvedení 
do provozu). Mošovský kouřil při řezání 
dřeva fajfku, její žhavý obsah pak vyklepal 
do pilin a výsledek v podobě ohnivých 
plamenů se brzy dostavil. Shoření objektu 
však neznamenalo jeho zánik, naopak, nové 
zařízení zakoupené několik let poté zpraco
vávalo dříví hlavně z píseckých lesů ještě 
rychleji. Jeho pořízení zadlužilo Jandovy 
na řadu let. Ale zase alespoň získali zkuše
nosti s obnovou, protože po dalším vyhoření 
v roce 1892 vybavovali pilu znovu a to 
tentokrát mnohem rychleji. Za čtyři měsíce 
po požáru se u Zukáčku zase zařezával katr 
do kulatiny. To již byl pánem nad mlýnský
mi koly František, který vše od svého otce 
Emanuela převzal rok předtím.

Široko daleko jediná pila pracovala při 
dostatku vody neustále. Roku1911 však její 
majitel, mlynář František Janda, ve věku 
padesáti let nečekaně zemřel na zápal plic. 

Vybavení podkrčského katru v roce 1933, jak ho tužkou zachytil Antonín Kuthan,  
sbírky Prácheňského muzea.

V Podkrčí nastaly krušné časy. Ty nezlepšila 
ani první světová válka, mlýn se stal oproti 
okolním nemoderní a potýkal se i s častým 
nedostatkem vody. Stejnojmenný Fran
tiškův syn musel navíc narukovat a když 
se roku 1920 z vojny vracel, našel mlýn 
i pilu v neutěšeném stavu. „Hospodářství 
rekvizicemi jak dobytka tak obilí vydran-
cované, ve mlýně se již v té době nemlelo, 
vodní kola a vantroky v havarijním stavu, 
zařízení na pile také dosloužilo...“, popisují 
neradostný stav zápisky Františka Jandy 
z roku 1975, uchovávané dnes v rodině jeho 
vnuka Stanislava.

František se však hned pustil do práce 
a začal právě od pily. V Horažďovicích 
koupil zařízení a zprovoznil katr, na kterém 
si ze všeho nejdříve nařezal fošny a prkna 

na nové mlýnské vodní kolo a vantroky. 
Dlouho však pila v Podkrčí již nevrčela, 
i když datovat její poslední zářez je obtíž
né. Informační cedule na hrázi Mlýnského 
rybníka ho udává mezi léty 1931 až 1932, 
definitivní zánik pak přičítá požáru v roce 
1939 či 1940. Zápisky Františka Jandy 
naopak nechávají pilu v běhu vlastně až 
do příchodu Rudé armády v květnu roku 
1945. Sovětští vojáci při neodborné ma
nipulaci pilu prý poškodili a urychlili tak 
její zánik. Ten pak nepochybně nadešel 
roku 1953. Protržená hráz rybníka a jeho 
valící se voda podemlela základy kamenné 
stavby a část zdí se zřítila. „V nijak neza-
bezpečené budově pak lidé kradli prkna 
a vlastně všechno dřevo a tak jsme v roce 
1959 sundali tašky a krov,“ vzpomínala paní 
Marie Jandová, vdova po synovi posledního 
mlynáře. Ta se na mlýn přivdala v roce 1954 
a mletí obilí ani funkční katr již nezažila. 
Byla jen svědkem dalšího chátrání budovy 
bývalé pily. „Tchán dal dříví nějakému pá-
novi z Budějovic, že si ze základů pily udělá 
chatu. Ten si tam sice přivedl elektřinu, ale 
stavbu nikdy nedokončil a odešel,“ doplnila 
pamětnice.

Kdo a kdy si tedy na pile u Podkrčského 
mlýna naposledy řezal pomocí vodního 
pohonu trámy, fošny či prkna, dnes nevíme. 
Před několika lety objevené album kreseb 
Antonína Kuthana ze 30. let 20. století 
nám alespoň napovídá více o podobě pily. 
Mladý syn strojníka na schwarzenberském 
velkostatku zachytil na několika listech 
její venkovní zdi i zařízení interiéru a za
nechal nám tak jedinečný doklad o dnes 
již zaniklém a téměř zmizelém místě, které 
bezpochyby znalo dříve celé Protivínsko.

Jan Kouba,
Prácheňské muzeum Písek

Možná jediná dochovaná fotografie pily snad ze začátku 50. let 20. století,  
archiv Stanislava Jandy.
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Jen málokteré téma je v hovorech 
a jednáních tak frekventované jako – ČAS. 
Zejména pak na přelomu starého a nového 
roku, ať už se jedná o čas spojený s mi
nulostí, přítomností nebo budoucností. 
Doslova na zlomek vteřiny je posledního 
prosince o půlnoci odpočítáván okamžik, 
kdy odchází rok uplynulý a stejnými dveřmi 
vchází rok nový. A to všechno určují a řídí 
– hodiny. S kým jiným si tedy popovídat 
o tomto fenoménu, než s osobou nejpo
volanější – hodinářem. Tentokrát to bude 
Václav Kubelka, který sice působí ve své 
provozovně ve Vodňanech, ale k Protivínu 
má nesporné vazby, o nichž se dozvíte právě 
z průběhu dnešního rozhovoru.

S  hodinami  ve  větším  měřítku  jste 
přišel do styku již  jako malý chlapec – 
váš tatínek byl hodinářem, dlouhé roky 
působil v protivínské provozovně na ná-
městí.  Ovlivnila  tato  skutečnost  vaše 
rozhodování při volbě povolání? Jak se 
vlastně člověk stane hodinářem?

K tomuto překrásnému řemeslu jsem byl 
veden od mala, kdy mě otec začal postupně 
zasvěcovat a připravovat na mou nikdy 
nekončící dlouhou cestu poznání.

Nejprve jsem byl zvědavý, jak vše fun-
guje, jak se přesouvá energie od jednoho 
kolečka k druhému, proč to funguje tak či 
onak? Občas jsem sledoval tátu, jak se vě-
nuje opravám a učil se řešit různé problémy. 
Postupně jsem věděl, že ze mě jednou bude 
hodinář.

Staly se pro vás hodiny, hodinky, bu-
díky a jiné hodinové strojky koníčkem, 
stejně  jako  pro  vašeho  otce,  který  byl 
znám i jako vášnivý sběratel?

Vždy to byl můj koníček, i když jsem to-
mu ze začátku nevěnoval takovou pozornost 
a ani jsem si neuvědomoval, že tomu tolik 
propadnu, přestože jsem u svého táty viděl 
hodiny na každém kroku.

Takže vás nepochybně zajímala i his-
torie tohoto vynálezu? Kdy a kde se tedy 
začal čas odměřovat na hodiny a vteřiny? 
A jak se určoval čas předtím (podle posta-
vení Slunce, Měsíce, hvězd, podle stínu)? 
Zmínit třeba i přesýpací hodiny…

Prvně, myslím, jsem slyšel o historii 
měření času už na základní škole. Více jsme 
probírali na odborném učilišti hodinářském, 
tehdy ještě ve městě Polná.

Myslím, že většina lidí zná, že od po-
čátku se odhadoval čas podle slunce, hvězd 

Na návštěvě v „Království času“
a měsíce. Postupem se začal odměřovat 
čas například v přesýpacích a vodních 
hodinách, přesněji pak ve slunečních hodi-
nách. O prvních mechanických strojích jsou 
zprávy z konce 13. století a to v anglických 
klášterech.

Jak vypadaly první hodinové přístro-
je? Dochovaly se nějaké exponáty z oné 
první etapy?

První hodinové stroje byly poháněné 
závažím a k přesnosti jim sloužil lihýř… Nej-
dříve se vyskytovaly v klášterech, postupem 
se rozšiřovaly do radnic, kostelů a časem 
i do domácností. Stroje jsou nyní většinou 
umístěné v muzeích po celém světě.

Dodnes lidi fascinují hodiny nástěnné, 
bicí, sloupkové, stojací – ať už díky svým 
strojovým  mechanismům  nebo  díky 
svému  vzhledu  a  nápaditému  dekoru. 
Vzpomenete si na nějaké unikáty, které 
se vymykají běžnému trendu a staly se 
raritou? Případně, kde jsou k vidění…

Nejznámější je u nás určitě Pražský orloj 
umístěný na Staroměstské radnici v Praze.

Asi bychom se mohli na chvilku za-
stavit  u dosud  populárních  „kukaček“. 
Kdy a kde se objevily prvně a vyrábí se 
doposud?

Pokud si správně pamatuji, byly prv-
ní zmíňky v Německu v 17. století. Cca 
v 19. století se vyráběly ručně ve městě 
Schwarzwald, kde se postupně začaly vy-
rábět v továrně. Kukačky se tam, co vím, 
vyrábí stále.

Možná  bychom  se  mohli  zmínit 
i  o  slavných  orlojích  a  venkovních  či 
kostelních hodinách. Hodně měst má své 
speciální hodiny (Big Ben atd.) – bylo by 
možné nějaké jmenovat?

Například mohu zmínit hodinový stroj 
v Anglii ve Westminsterském paláci v Lon-
dýně, kde ve své době patřil mezi největší 
stroj světa.

Kdy se asi tak začaly hodiny vyrábět 
sériově,  že  si  je  mohl  pořídit  i  nepříliš 
movitý člověk?

Mohu Vám říct, kdy se začali sériově 
vyrábět hodinky Prim :-).

Od roku 1957 se v Novém Městě nad 
Metují začaly sériově vyrábět naše České 
(tehdy Československé) hodinky, které si 
mohl téměř každý člověk dovolit zakoupit.

Ovšem lidé chtěli vědět, kolik je ho-
din, i mimo domov, na cestách… Takže 
se  objevují  první  hodinky  kapesní, 
eventuálně  jako  přívěsek  na  řetízku 
na krku. Kdy to asi tak bylo? Je znám 
první jejich tvůrce, nebo člověk, který 
je prvně užil?

První kapesní hodinky byly tak zvaná 
Norimberská vejce, měly pouze hodinovou 
ručičku a měly chod až na 40 hodin. Pře-
nosné hodinky kapesní jsou zaznamenány 
v 16. století ve Švýcarsku, kde ženevští 
zlatníci kvůli zákazu nošení šperků a ozdob 
začali vyrábět kapesní hodinky a tím mohli 
pro své zákazníky nabídnout náhradu.
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Možná by nebylo od věci zmínit ně-
které zajímavosti a unikáty z této etapy…

Kapesní hodinky nebyly nárazu vzdorné, 
proto byly připevněné na řetízku a připev-
něné třeba ke knoflíkové dírce u vesty, aby 
nedošlo k pádu hodinek.

V 18. století rozvojem mořeplavby se pak 
začaly vyrábět námořní chronometry, které 
lépe pomáhaly určovat přesnější určení 
zeměpisné délky.

Pak následovaly pohotovější hodinky 
náramkové – kdy to asi tak bylo? Roz-
mohl  se  tento  vynález  rychle,  nebo  to 
trvalo delší dobu?

Začátkem 20. století firma Cartier vy-
robila pro brazilského letce Dumonta první 
náramkové hodinky, které od první světové 
války nahradily opravdu rychle hodinky 
kapesní.

Všechny tyto strojky fungovaly na na-
tahování.  U  kapesních  a  náramkových 
hodinek  to  bylo  známým  otáčením 
šroubku, který uvnitř natahoval přísluš-
ný  mechanismus.  U  hodin 
nástěnných a stojacích to bylo 
trochu  jinak  –  můžete  tyto 
systémy trochu přiblížit?

U kapesních a náramkových 
hodinek se pomocí korunky, 
nebo klíčku natáhne pero v ho-
dinkách, které slouží jako zdroj 
hnací síly a tím pohání hodinky.

U hodin nástěnných a sto-
jacích je použito pero, nebo 
závaží, které se natahuje klíčem. 
Závažové klíčem, nebo vytaže-
ním závaží řetězem.

Závaží oproti peru má výho-
du k lepší přesnosti hodin, jeli-
kož má stále stejnou hnací sílu.

Pak  natahovací  systém 
vystřídala baterie pohánějící 
hodinový strojek. Tento mo-
del funguje dodnes. Jsou ještě 
staromilci, kteří dávají přednost starému 
typu hodinek?

Dále přišly hodinky, hodiny, budíky 
na baterii, kde nejdříve byla výhoda přes-
nějšího času a byla snadnější obsluha stro-
jů, které se najednou nemusely natahovat. 
Dále, zjednodušením strojů se mnohonásob-
ně zlevnila výroba a tím pádem se hodinky 
staly dostupné pro každého.

Přesto si dovolím tvrdit, že pro každého 
znalce hodin a hodinek není nad kvalitní 
mechanický stroj, který má v sobě duši. :-)

Krátce poté následovala éra hodinek 
digitálních,  které  byly  výkřikem  mó-
dy  i  tehdejší  techniky.  Nepochybně  se 
vyrábějí  dosud  –  je  o  ně  zájem?  Nebo 
dávají  zákazníci  přednost  hodinkám 
s  klasickým  číselníkem  a  ručičkami? 
Alespoň podle šíře sortimentu v hodinář-
ských provozovnách bych usuzovala spíš 
na druhou variantu.

Celkově bych řekl, že je převážně zájem 
o hodinky rafičkové, i když uvidíme, co při-
nese nová doba. Dobrý příklad jsou tak zva-
né chytré hodinky, sportovní hodinky atd…

Hodinky se staly běžným vybavením, 
i když u mladých lidí je zčásti vytlačují 

mobilní  telefony  a  jiná  elektronika, 
zlevnila  se  jejich  sériová  výroba,  takže 
se  vyskytují  jako  zabudovaný  doplněk 
třeba  na  tužkách,  v  kabelkách,  dózách 
na  léky apod. Můžete  jmenovat nějaké 
podobné  mimořádné  využití  hodinek 
v tomto směru?

Tak trochu už jsem odpověděl…
Přesto  ale  zůstávají  světové  značky, 

které si udržely své jméno a prioritu. Pat-
ří k nim stejně jako v minulosti nesporně 
švýcarské  značky, Rolex,  ale udržela  si 
své místo v žebříčku třeba i značka Prim 
nebo  někdejší  ruské  hodinky  Poběda? 
Může se to i rozvinout…

Musím vlastně říct, že hodinky Prim vy-
rábí dvě různé firmy. Zjednodušeně řečeno, 
po privatizaci vlastník Chronotechny, kde se 
vyráběly hodiny, budíky atd. prodal značku 
firmě MPM-Quality, kde se vyrábějí do-
stupnější hodinky s použitím cizích strojků.

Firmu Prim Elton převzala firma Elton 
hodinářská, kde většina hodinek je osazena 

vlastními stroji, většinu těchto dílů vyrábí 
společnost přímo v továrně v Novém Městě 
nad Metují.

Věřím, že logo Prim nám bude mít stále 
co nabídnout a těším se na nové modely, 
které nám budou vyrobeny.

Už jsme se zmínili o tom, že váš tatí-
nek byl vášnivý sběratel v tomto oboru, 
řada otázek se specializovala na historii 
hodinek jako nedílné součásti dnešního 
života, takže je nasnadě, že i vy se zabývá-
te sběratelstvím a dějinami tohoto vyná-
lezu. Není tajemstvím, že jste v Protivíně 
zakoupil historickou vilu, v níž hodláte 
umístit  Dům  hodin  –  muzeum  hodin. 
Byl to váš nápad, anebo naplnění přání 
vašeho  tatínka,  aby  se  tak  zviditelnily 
jeho sbírky?

Vlastně to byl můj nápad a většina sbírek 
je v mém vlastnictví, i když to už asi mělo 
daný průběh od mala, jak už jsem vyprávěl.

Zašel jsem za mým velmi dobrým ka-
marádem Ondrou Celerinem, který má rád  
hodinky a vlastní část sbírek, a mým tátou, 
řekl jim o nápadu. Domluvili jsme se na za-
ložení spolku a společně se pustili do práce. 
I když nás čekala spousta překážek a tvrdé 

práce, nakonec jsme vše vzládli i s pomocí 
Hedviky Celerinové, rodiny, přátel a naše 
Království času se nám, mohu tvrdit, oprav-
du povedlo.

Musím poděkovat dárcům exponátů, 
manželce, tatínkovi, kamarádům a celé ro-
dině, kteří mě podporovali a ve všem pomá-
hali, abychom jsme mohli naše Království 
času otevřít a podělit se o náš koníček se 
všemi ostatními.

Na  co  všechno  se  mohou  první  ná-
vštěvníci muzea těšit? Co všechno Dům 
hodin  bude  moci  nabídnout,  případně 
jaké  sběratelské  unikáty  hodláte  zpří-
stupnit  veřejnosti?  Kolik  kusů  (cca) 
a jakých typů hodin a hodinek?

Nejdříve bych chtěl dát na pravou míru 
název, náš dům se bude jmenovat – Krá-
lovství času. Jelikož jsme chtěli, abychom 
zaujali celé rodiny a ne jen fanoušky ho-
dinek, naše Království času má dvě hřiště 
a dílničku pro malé návštěvníky. Kavárničku 
a posezení pro celou rodinu, kde si mohou 

v klidu odpočinout a vyprávět 
třeba o hodinkách za každého 
počasí. Když bude hezky, zpří-
stupníme vstup na zahradu, kde 
bude příjemné posezení pod 
korunou stromu s výhledem 
na venkovní dětské hřiště.

V prvním poschodí máme 
pro Vás připravené sbírky o ví-
ce jak 1200 kusech exponátů 
hodin, hodinek a budíků. Mezi 
unikáty patří například celá 
sbírka hodinek Prim o více 
jak 500 kusech, v které máme 
na ukázku legendární hodinky 
Prim orlík, Diplomat, Prim 
Sport, atd…

Dále máme na ukázku věžní 
stroje, hodinové stroje Schwarz-
wald, kapesní hodinky atd…

Nechci Vám vše prozrazovat.
Ale  náš  čas  se  už  naplnil,  takže  ko-

nečně poslední otázka – kdy bude tento 
jedinečný  projekt  včetně  hodinářského 
muzea otevřený?

Otevření našeho Království času v Pro-
tivíně chystáme už nyní v lednu 2019.

Držíme vám palce při uskutečňování 
vašeho smělého plánu a věříme, že právě 
toto  muzeum  bude  další  protivínskou 
zajímavostí, která přitáhne návštěvníky 
– ať  tedy nový rok 2019 je pro vás  tím 
rozhodujícím a úspěšným...

Moc Vám  děkuji  za  přání  a  budu  se 
snažit, aby se Vám u nás líbilo a odnesli jste 
si od nás samé hezké vzpomínky.

Chtěl  bych  všechny  pozvat  k  nám, 
vezměte s sebou děti a přijďte se podívat, 
určitě se Vám u nás bude líbit. Otevřeno 
máme každý den od 10:00 – 16:00 hodin.

Pro rok 2019 Vám všem přeji, aby byl 
rok šťastný a čas Vám ubíhal podle Vašeho 
přání.

H. Hosnedlová
Foto M. Černá
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V  úterý  18.  prosince  2018  se  uskutečnila 
v  salónku  Restaurace  U  Rychtářů  9.  členská 
schůze – poslední ze tří členských schůzí loňské-
ho roku. Účast byla vysoká – 82 členů a 2 hosté 
– salónek byl plný do posledního místa.

Po zahájení předsedkyní organizace Danuší 
Hlouchovou byl požádán o slovo host tohoto shro
máždění Jaromír Hlaváč, starosta města. Seznámil 
přítomné s tím, co všechno město v roce 2018 do
kázalo a na co se soustředí v roce 2019. Pak všem 
rozdal novoroční blahopřání a drobnou pozornost 
a vzhledem ke své vytíženosti se rozloučil. Hezké 
Vánoce nám popřál i další host – Václav Křišťál, 
ředitel protivínské školy a předseda Fotbalového 
klubu Protivín. Přislíbil spolupráci i pro další rok.

Po všech jejich informacích jsme pro odlehčení 
atmosféry uvedli malé zamyšlení nad významem 
adventního času s krátkou povídkou „Legenda 
o vánoční hvězdě“. Příběhem plným poezie nás 
provedla paní Zdeňka Vojtová.

Poté se ujala slova paní Danuše Hlouchová, 
která věcně a naprosto vyčerpávajícím způsobem 
zhodnotila všechny naše aktivity v roce 2018. 
Splnili jsme vše, co jsme měli v plánu – návštěvy 
nemocných členů, oslavy 80. narozenin i písemná 
blahopřání členům starším 85 let. Uskutečnily se 
dva zájezdy – v květnu na výstavu HOBBY do Čes
kých Budějovic a v září do zámečku Mitrowicz 
a do Týna nad Vltavou. V říjnu jsme navštívili 
představení Jihočeského divadla v Českých Budě

Členská schůze zdravotně postižených
jovicích, kde se nám velmi líbila komedie „Holka 
nebo kluk“. Každý měsíc se scházíme na schůzích 
výboru naší organizace, kde připravujeme a upřes
ňujeme naši činnost a plány.

V roce 2018 dostal každý člen poukázku 
do lékárny „U Palmy“ Protivín na zakoupení potra
vinových doplňků, které jsou zde volně k prodeji. 
Zájemcům bylo rozdáno i 20 poukázek na pedi
kúru k paní Simoně Rychlé. Protože se tato praxe 
setkala u všech členů s kladným přijetím, budeme 
v ní pokračovat i v letošním roce 2019. Hodnota 
poukázky do protivínské lékárny činí letos 150 Kč 
a její platnost je omezena datem 31. března 2019.

I v roce 2019 bude zajištěna 1× za 14 dní 
autobusová doprava na hřbitov – termíny budou 
zveřejněny na letáčcích a v Protivínských listech. 
Je ale třeba, aby tuto službu využívalo více lidí.

Na většině členských schůzí přijímáme nové 
členy a předáváme jim potvrzení o členství. V roce 
2018 do naší organizace vstoupilo 9 nových členů. 
Bohužel se s některými dlouholetými členy musíme 
i rozloučit. Minutou ticha uctíme památku těch, kte
ří nás během roku opustili a již mezi nás nepřijdou.

Paní Hlouchová hovořila i o plánech na rok 
2019. Aktivity budou podobné jako v letech 
předchozích. U výletů budeme vybírat z několika 
možností a vítěznou oznámíme na následující 
členské schůzi. V jarních měsících uspořádáme 
zájezd do zámečku Dub u Prachatic a na zpáteční 
cestě si prohlédneme historickou část Prachatic, 

případně muzea na náměstí. O druhém zájezdu 
budeme členy informovat na 10. členské schůzi, 
která proběhne v úterý 26. března 2019 ve 13.30 
hodin U Rychtářů.

V plánu máme opět i divadelní představení 
Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Je 
těžké obstarat vstupenky na žánr, který by vyho
voval a splnil představy věkovému složení našich 
členů. Protože zájezd do divadla by se uskutečnil 
až na podzim, podrobnosti budou oznámeny na 11. 
členské schůzi 25. června. Novinkou, kterou chce
me vyzkoušet, bude prvomájové setkání s písničkou 
a opékáním buřtů na Belvederu. Podrobnosti budou 
oznámeny na březnové členské schůzi.

Nikdo z přítomných neměl výhrady či nové 
náměty k činnosti organizace ani ke stylu práce.

Náš spolek má nyní celkem 111 členů. Pří
spěvek ve výši 100 Kč byl v roce 2018 vybrán ode 
všech a pro rok 2019 byl ponechán ve stejné výši.

Po skončení oficiální části bylo podáno 
pohoštění a k poslechu, zpěvu i tanci hrál jako 
obvykle na předvánočním setkání pan Josef Novák 
s doprovodem.

Děkujeme městu Protivín za finanční dotaci, 
bez níž by činnost našeho spolku byla ohrožena.

Děkujeme všem za účast a přejeme spokojený 
rok 2019, hodně zdraví a radosti ze života.

za výbor Spolku SZP Zdeňka Vojtová

Je 13. prosinec 2018 večer a sešli jsme 
se v hojném počtu. Paní Pexídrová vůbec 
nestárne. Díky jízdě na kole, pravidelnému 
cvičení a pozitivnímu postoji k životu je 
stále mladá. Věra Boušků volá – „Kdo chce 
turka?“ – ale Vašek Turků z Vodňan se zde 
momentálně nenachází, stále se věnuje 
pingpongovému sportu.

Po chvíli Jarda Mašindů spouští pro
mítací přístroj. Díky němu jsme shlédli 
záznam kousku poutavého i poučného 
vyprávění o racích v podání Ing. Kozáka. 
Byl jsem překvapen, že raci jsou i v proti
vínském pivovaru, kde hlídají čistotu vody. 
Važme si toho, že pan profesor Ing. Kozák, 
Ph.D. v Protivíně žije.

Dál jsme si prohlédli video z jarního 
výletu Protivínského vlastivědného klubu. 
Malým autobusem jsme se vypravili do oko
lí Vodňan, navštívili kostel v Bavorově, 
Blanici, Strunkovicích a Lomečku. Moc 
dobře připravil výlet Honza Lažanský.

Druhou část vánočního posezení uvedla 
paní učitelka Věra Piklová básní Hoj ty  

Vánoční besídka

štědrý večere od Jaromíra Erbena. Podávala 
se káva i čaj a k tomu dobré vánoční pečivo. 
Honza Lažanský nás doprovodil na housle 

a společně jsme zazpívali Vánoce, vánoce 
přicházejí a krásné koledy – Tichá noc, 
Nesem vám noviny a Půjdem spolu do Bet
léma. Nakonec se promítlo video z Vánoc 
2016, kde hráli na housle a kytaru manželé 
Lejčkovi (od paní Kuškové).

Jsem velice rád, že přišla taky naše 
babička, Andulka Hanzlíková, a že máme 
novou členku Protivínského vlastivědného 
klubu, Věru Hečkovou.

Na konci večera zazněla překrásná 
vánoční píseň Narodil se Kristus Pán. 
S přáním hezkých svátků jsme opustili 
klubovnu v pečovatelském domě, za kterou 
moc děkujeme městu Protivín.

Hodně zdraví v novém roce 2019 přeje 
všem Protivínský vlastivědný klub.

za PVK Jirka Plíva
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  SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
NARODILI SE

	 2.	1.	syn	Tomáš
	 Evě	Halounové	z	Myšence

	 12.	1.	dcera	Apolena
	 Elišce	Kahounové	z	Chvaletic

	 17.	1.	dcera	Jasmína	Hornátová
	 Nikol	Bečvářové	z	Protivína

ZEMŘELI 
	 12.	12.	Marie	Lacinová

	 85	let,	Žďár

	 13.	12.	Jana	Mandryszová
	 55	let,	Protivín

	 7.	1.	Anna	Žáková
	 84	let,	Protivín

	 9.	1.	Josef	Strnad
	 82	let,	Protivín

Dne 31. prosince 2018 oslavil své 90. narozeni
ny náš milý tatínek, dědeček a pradědeček pan 
Jaroslav Keclík z Protivína.

Devadesát není málo,
prožít je snad za to stálo,
jsi nejbohatší člověk mezi námi,
ne penězi, ale vzpomínkami.

Ať Ti těch vzpomínek stále jen přibývá,
ve zdraví, v radosti život Ti ubíhá,
do stovky chybí Ti malinký kus,
tak to tu s námi vydržet zkus.

Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti pře-
jí děti Hana, Věra, Jarka a Kamil s rodinami.

Gratulace k jubileu

Děkuji Městskému kulturnímu středisku 
v Protivíně, že i v roce 2018 jsme se mohli 
v protivínském kostele zaposlouchat do tónů 
České mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání 
Píseckého komorního orchestru a pěveckého sbo
ru SONITUS pod taktovkou dirigenta Oldřicha 
Vlčka a sbormistra Václava Krause.

Právě v tomto adventním období je příjem
né sednout si a vychutnat velebnost chrámu 
a poslouchat zpěv a hudbu. A všechny starosti 
pustit z hlavy.

Velmi děkuji i panu faráři Ing. Janu Mičán
kovi, že nám umožňuje tento zážitek. Díky!

Zdeňka Vojtová

Poděkování  
kulturnímu středisku

Po delším čase jsme se jako ženy sešly večer, 
a protože jsme byly v době adventní, nálada 
patřila Vánocům. Stres, shon, starosti o dárky, 
pečení a bilancování roku jsme nechaly někde 
daleko, doufáme, že ne doma, a pěkně jsme si 
popovídaly. Řeč se točila kolem všeho možné
ho. Došlo i na historky, které přinesl sám život, 
a věru bylo čemu se smát. Dokonce se dostalo 
i na literární kousky jedné z účastnic. Pozitivní 
naladění vládlo celou dobu a já věřím, že jsme 
si ho aspoň trošku odnesly i do svých domovů. 
Těším se, že se sejdeme zase někdy příště a že 
si opět budeme mít o čem povídat a čemu se ze 
srdce smát.

M. Šálková, Pastelka

Večer pro ženy

Srdečně děkujeme všem občanům, kteří 
se v letošním roce podíleli na „Tříkrálové 
sbírce“, kterou organizuje v naší oblasti 
Římskokatolická farnost Protivín. Sbírku 
vybíráme pro Oblastní charitu Písek, která 
působí i na Protivínsku. „Každá koruna 
pomáhá“ bylo motto letošní sbírky, jejíž 
výtěžek je určen pro lidi v nouzi. Na Proti-
vínsku činil výtěžek 55 963,- Kč. Po dobu 
celých 14 dnů, kdy byla sbírka povolena, 
chodily děti z výuky náboženství a vybíraly 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Foto Vladimír Burda

peníze do kasiček v Protivíně a v okolních 
obcích. Do sbírky bylo zapojeno dvacet dětí 
a pět vedoucích.

Děkujeme proto všem dárcům, kteří při
spěli do kasiček, „Třem králům“ – kolední
kům, vedoucím skupinek, vedení Základní 
školy Protivín za vstřícnost a náš veliký dík 
patří i našemu panu faráři Ing. Janu Mičán
kovi. Velký dík všem za dobrou a užitečnou 
věc, za pochopení a obětavost.

Římskokatolická farnost Protivín

Novinky
městské
knihovny

Pro dospělé:
František Šesták: Od Baltu k Jadranu 
po trase bývalé železné opony – 
originální cestopis
Pavel Liška, Jan Révai, Hynek Bernard: 
Sí, vole! – Vandráci, Vagamundos na cestě 
Střední Amerikou
Eva Hauserová: Encyklopedie 
soběstačnosti pro 21. století – přírodní 
hospodaření od A do Z

Helena Vlašínová: Zdravá zahrada – 
zahrada bez chemie
Sepp Holzer: Zahrada k nakousnutí – 
permakultura podle Seppa Holzera
Claudia a Josef Andreas Holzerovi, 
Jens Kalkhof: Království bylinek 
v permakulturní zahradě – jak vytvořit 
originální užitkovou zahradu

Pro děti:
Nové interaktivní mluvící knížky:
Hravá přírodověda
Dinosauři
Hasič
Lékař
Člověk a příroda
Zvířátka na statku
Zvířátka v ZOO
Když myšky šeptají
Básničky z lesa



S tarifem Komplet plyn 
 

i pravidelnou kontrolu kotle. 

Podrobnosti na
eon.cz

kotle
Kontrola

plynu
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V loňském roce se konal již 
22. ročník mezinárodní přehlídky 
současného výtvarného umění IN
TERSALON. Od začátku listopa
du do konce prosince vystavovalo 
v českobudějovické Galerii Ma
riánská 69 umělců z Čech, Itálie, 
Německa, Polska, Rakouska, Ru
munska a USA: Porota vyžadovala 
od každého autora dvě nová díla 
o rozměru 50 × 50 cm.

Na snímku je obraz „Dívka s bílou 
kšiltovkou“ (2018, olej, plátno, 
50x50) od akademického malíře 
Petra Pflegera z Protivína, který je 
inspirován Městskými slavnostmi 
protivínskými. 

Zveme vás do podkroví kaplanky 
na výstavu obrazů Miroslava Krále 
– ZTRACENÉ ILUZE, která potrvá 
do konce února.

V březnu a dubnu se přijďte potě
šit šikovností klientů chráněné dílny 
HORIZONT, z. ú. Tradičně si můžete 
koupit některé jejich krásné výrobky 
a nadále se jimi těšit i doma.

V prostorách infocentra na vás čekají 
fotografie Mgr.  Jiřího  Hájka, které 
můžete zhlédnout do konce března. 
Výstava má název PŘÍRODA POD 
LUPOU.

Těšíme se na vaši návštěvu od pon-
dělí do pátku od 8 do 16 hodin.

Pozvání  
do kaplanky

Remmenbering Wildlife – je nadační 
projekt založený britskou fotografkou 
Margot Ragettovou. Ta na základě svých 
otřesných zkušeností s pytláctvím v Africe 
založila projekt na ochranu ohrožených 
druhů. Zdrojem financí na podporu ochra
nářských aktivit je výtěžek z prodeje téma
tických publikací s fotografiemi předních 
světových wildlife fotografů. V roce 2015 
byla vydána první kniha fotografií zaměřená 
na slony, z jejíhož prodeje bylo poskytnuto 
na vybrané ochranářské projekty v Africe 
a Asii téměř čtyři milony korun. Více než 
o jeden milion korun vynesla o rok později 
kniha zaměřená na nosorožce, stejný výtě
žek již má v roce 2018 kniha o lidoopech, 
jejíž prodej byl v těchto měsících zahájen 
i v České republice.

Kniha je propagována na sociálních 
sítích, kdy autoři fotografií oslovují zná

Pomozte se záchranou
mé osobnosti, které se s knihou nechávají 
vyfotografovat a doporučí její prodej. Dále 
se pak mohou chopit iniciativy majitelé 
knihy, kteří ji stejným způsobem mohou 
propagovat dál.

Ze světově známých osobností se 
do kampaně zapojili např. hollywoodští 
herci Russell Crowe, Michelle Pfeifferová 
a Pierce Brosnan. V České republice zahájil 
kampaň Dominik Hašek, navázali Marian 
Vojtko, Marek Ztracený a z komunity 
zoologů oslovili autoři fotografií mimo 
jiné ředitele pražské zoo Miroslava Bobka 
a za protivínskou krokodýlí zoo Miroslava 
Procházku, který se zúčastnil několika fo
tografických cest za gorilami a nosorožci.

Zapojit se do kampaně mohou i čtená-
ři Protivínských listů – více info na 
www.rememberingwildlife.com
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Od čtvrtka 17. ledna mohou zákazníci 
nakoupit v supermarketu Trefa Protivín, 
který nahradil prodejnu Pramen. Super-
markety Trefa, které provozuje JEDNOTA, 
spotřební družstvo České Budějovice, 
dlouhodobě spolupracují s  místními 
farmáři a  regionálními výrobci potravin 
a  nabízejí tak široký výběr kvalitních 
čerstvých potravin z jihočeského regionu 
– uzenin, čerstvých salátů a pomazánek, 
cukrářských a pekařských výrobků nebo 
ovoce a zeleniny. Tyto místní výrobky jsou 
v Trefě označeny značkou Vltavotýnské 
lahůdky, Z našeho regionu nebo logem 
Farmářský výrobek.

V  supermarketech Trefa mohou 
zákazníci nakupovat na věrnostní kartu 

Trefa a  sbírat tak body za  své nákupy. 
Za  takto naspořené body si mohou 
zákazníci vybrat slevový kupón na další 
nákup v Trefě nebo některý z více než 90 
dárků pro věrné zákazníky. Získání zákaz-
nické karty Trefa je velmi jednoduché. 
Zákaznickou kartu získáte zdarma včetně 
dalších dvou karet pro rodinné přísluš-
níky, pokud v  supermarketu odevzdáte 
vyplněný registrační formulář pro věrné 
zákazníky, který je k  dispozici na  všech 
prodejnách Trefa.

Při nákupu v Trefě můžete vybírat z ši-
roké akční nabídky. JEDNOTA, spotřební 
družstvo České Budějovice připravuje 
pro zákazníky supermarketů Trefa každý 
týden nový 12-stránkový akční leták,  
který dostávají zákazníci do svých schrá-
nek a který platí vždy od středy do úterý.

Podrobné informace o  supermarke-
tech Trefa včetně akčních nabídek a dárků 
pro věrné zákazníky najdete na webových 
stránkách www.trefasupermarket.cz.

Supermarket Trefa nově v Protivíně

PI

Dne 4. prosince 2018 se sešli občany 
navržení kandidáti do osadního výboru obce 
Milenovice, aby se domluvili na výhledu 
činnosti v obci Milenovice a na možných 
společenských akcích. První společenskou 
akcí bylo rozsvícení vánočního stromečku 
na návsi v Milenovicích. Domluvila se 
organizace celé akce, tzn. např. zajištění 
stromku, vybrání místa, natištění pozvánek 
a jejich roznesení, příprava občerstvení.

Akce se uskutečnila 15. 12. 2018 
od 16 hodin. Dospělí i děti přinesli ozdoby, 
stromek ozdobili a v 17 hodin se stromek 
rozsvítil. Byla to krásná atmosféra, rozsví
cení se zúčastnilo 45 místních obyvatel. 
Bylo to asi první rozsvícení vánočního 
stromku v dějinách Milenovic. Byl to 
i krásný symbol začátku činnosti nového 
osadního výboru.

Bohužel s rozsvícením vánočního 
stromečku zhasla naděje na pokračování 
podobných akcí. Na návrh pana starosty 
na zasedání zastupitelstva města Protivín 
dne 18. 12. 2018 totiž zastupitelé většinou 
hlasů rozhodli osadní výbory v osadách 
nezřizovat. A to i přesto, že 2. 10. 2018 
byli bývalí předsedové osadních výborů 
úředním dopisem vyzváni, aby svolali 
schůze občanů v osadách z důvodu navržení 
kandidátů do osadních výborů. To se usku
tečnilo a nově zvolení kandidáti do osadních 
výborů byli úředně nahlášeni ke schválení 
zastupitelstvu města Protivín. Rozhodnutí 
zastupitelů nezřizovat osadní výbory je 
krokem zpátky pro rozvoj vesnic, protože 
zastupitelé si zřejmě neuvědomují, co je 
za takovou akcí práce a že se lépe organi
zuje, když má člověk oficiální statut. Nejde 
totiž pouze o konání společenských akcí, 
ale hlavní činností osadních výborů je dbát 
na rozvoj a zvelebování vesnic. Rozhodnutí 
zastupitelstva je degradací postavení vesnic, 
ze kterých se tímto krokem stávají chudáci, 
kteří musí čekat, co jim náhodou spadne 
z plného stolu.

Jaromír Kejšar,
bývalý předseda osadního výboru  

obce Milenovice

ROZSVÍCENÍ  
VÁNOČNÍHO STROMEČKU  

V MILENOVICÍCH

Úspěšný rok 2019, hodně zdraví a mnoho aktivních zážitků všem čtenářům Protivínských 
listů  přejí Cyklorafandy.

Když jsme končili kuchařský tábor v lé
tě, děti dostaly slib, že se ještě ve školním 
roce setkáme. Vánoce už byly za dveřmi, 
a „Sliby se maj plnit o Vánocích“, jak nás 
povzbuzuje Janek Ledecký v jedné ze svých 
písní, jenže tento slib čekal na seznamu. 
Nezbývalo, než jej splnit. Děti si přinesly 
s sebou těsto, upekly perníčky, které si 
samozřejmě odnesly druhý den domů, 
dozvěděly se o tradici a smyslu Vánoc, 
připomněly si některé zvyky a samozřejmě 

Vánoční přespávačka s malými kuchaři

hrály hry. Večer se uložily do spacáků, 
někteří nemohly drahnou dobu zavřít oko, 
a tak měly aspoň otevřenou pusu. Nakonec 
i tyto vytrvalce a štěbetalky přemohla únava, 
takže ke spokojenosti dospělých zavřely 
obojí i oni a všichni mohli klidně spát. Než 
druhý den odcházely, dostaly ještě knižní 
dárek. Myslím, že jsme se měli všichni moc 
hezky a děkuji rodičům, že dětem umožnili 
být s námi a spolu.

M. Šálková,Pastelka
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Také letošní křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých osobností. Autor křížovek P. Šoba
Tajenka (1. – 5.) je, když si neuvědomuješ, co všechno už máš. – „Každý den s citátem“ Petr Havránek. 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 11. února 2019 na adresu MěKS Protivín, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz
Knižní odměnu za správné vyluštění minulé křížovky získává paní Vlasáková ze Zlivi. Blahopřejeme!

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky  
našeho chovu typu Tetra hnědá,  

Dominant ve všech barvách a slepičky  
Green Shell typu Araukana.

Stáří 14 – 19 týdnů,  
cena 159 – 209, Kč/ ks.

Prodej: 18. března 2019 od 9.20 hod.  
– Protivín, vlakové nádraží

Výkup králičích kožek –  
cena dle poptávky.

Informace:  
pondělí – pátek od 9 do 16 hod.

Telefon: 601 576 270 nebo 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Ve  čtvrtek 27. prosince 2018 se tradičně uskutečnil výstup 
na Vysoký Kamýk pořádaný Cyklozastávkou Protivín, vedený 
1. náměstkem Václavem Mazínem a  2. náměstkem Vaškem 
Růžičkou. Počasí nám přálo, účast byla opět vynikající. Za od-
měnu jsme všichni dostali od vedoucího Cyklozastávky Mirka 
Uhlíře poděkování v podobě výborné domácí pálenky. Musím též 
poděkovat za účast Jarušce Procházků a Lucince Uhlířů, které se 
ještě nedávno koupaly v Indickém oceánu a ihned po koupačce 
vyrazily s námi na náročný výšlap.

Cyklozastávka přeje všem občanům,  
nejen Protivína, zdraví, štěstí a lásku.
za Cyklozastávku Míra Štěpka ,,bývalý RAFANĎÁK”

VÝSTUP NA KAMÝK

1.

2.

3.

4.

5.

PI
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V. SILVESTROVSKÉ PUTOVÁNÍ Letní tábory 
Na Kocandě 2019

Čas  plyne  jako  voda,  a  tak  rychle 
uběhl i minulý rok. Je poslední den v ro-
ce, 31. 12. 2018 a my – Myšeňáci jsme se 
rozloučili se starým rokem již tradičním 
V.  SILVESTROVSKÝM  PUTOVÁNÍM 
na ,,Divadlo“ na Nuzovský kopec. Letos 
nás nedoprovázelo sluníčko. Bylo totiž 
zataženo s jemným mrholením. Ovšem 
malým, mladým i nám dříve narozeným 
nic nebránilo a v hojné účasti jsme v 9.30 
hodin pod vedením Radka ,,Pažouta“ vy
razili z Myšence na známou pouť. Opět se 
k nám přidalo pár kamarádů z Protivína, aby 
posílili naše řady.

Známou cestou, okolo řeky Blanice 
do Žďárských Chalup, kde na nás u ,,Sně
huláka“ čekalo milé občerstvení.

Cesta směrem na Malé Chalupy, do Nu
zova a vzhůru na „Divadlo“ rychle ubíhala 
za doprovodu tří pejsků – obranářů, kteří 

zvesela pobíhali kolem nás. Dorazili jsme 
do cíle. Na ohni jsme si opekli buřtíky 
a v kotlíku uvařili svařáček, abychom se 
zahřáli a posilnili na zpáteční cestu. Na dě
tičky čekala sladká odměna za statečnost. 
Nesměla chybět ani společná fotografie. 
Z kopce jsme se pokochali nádherným 
výhledem, Žďár, Tálín, Myšenec, Protivín 
a část Šumavy před námi ležely jako na dla
ni. Po necelých 10 kilometrech, příjemně 
unaveni a s veselou náladou jsme se vrátili 
zpět do Myšence. Závěrem a TŘEŠNIČ
KOU na dortu bylo malé posezení u kávy 
v garáži u Bláhů.

Velice se těšíme, až zase za rok vyra
zíme!

Za skvělou organizaci celé akce patří 
Radkovi naše velké poděkování!

Myšeňáci

Fotbalový klub Protivín 
nabízí od 1. 3. 2019  
k pronájmu  
restauraci/bufet na hřišti.
Veškeré informace získáte 

na telefonním čísle 736 634 043.

Na konci tréninku děti musely pohádko-
vým bytostem vyprávět, jak trénují, a jak se 
budou snažit ve sportu zlepšit. Samozřejmě 
došlo i na básničky. Čerti byli děsiví a divocí. 
Mikuláš a andělé je museli krotit, aby si niko-
ho nakonec sebou neodnesli do pekelného 
království.

Velké poděkování patří všem rodičům 
a přátelům našeho klubu za dary do balíčků 
a pomoc při organizaci.

MZ a JK

PO ROCE NAVŠTÍVILI PROTIVÍNSKÉ  
TAEKWONDISTY ČERTI  

S MIKULÁŠEM A ANDĚLY

1. běh – „Divoký západ – Zlatá  
horečka v Dodge city”
neděle 30. 6. – sobota 13. 7. 2019

V roce 1864 vrcholí americká občanská 
válka Severu proti Jihu, a právě v tuto dobu 
začínají přicházet první zprávy o nálezu lo
žisek zlata v okolí města Dodge city. Vydej
te se na nebezpečnou cestu do neprobáda
ných krajin státu Kansas plných indiánských 
kmenů, nebezpečných banditů a psanců. 
Spolu s dalšími osadníky nebudete lovit jen 
bizony a divoké koně, ale i budovat své ran
če, železnici, nebo své pověsti věhlasných 
pistolníků a kdo ví, třeba nakonec poznáte 
i indiánské tradice od svých nových přátel. 
Tak co kovboji, troufáš se vydat za novými 
dobrodružstvími?

3. běh – „Pevnost Kocanda”
neděle 28. 7. – sobota 10. 8. 2019

Uprostřed malebných jihočeských lesů se 
ukrývá ponurá pevnost Kocanda. Po okolí 
kolují zvěsti, že její Pán se svými poskoky 
nahromadil nesmírný poklad. Vydejte se 
s námi na výpravu za jeho objevením v ne
probádaných zákoutích oné pevnosti. Ale 
nebude to tak jednoduché! Sám Pán pevnos
ti si na Vás už teď chystá zákeřné překážky 
k překonání i nelehké úkoly ke splnění, jeho 
vychytralý rádce zase vymyslel zapeklité 
hádanky k rozluštění a důmyslné otázky 
s ještě důmyslnějšími odpověďmi. Máš na to 
je porazit? Bude to vyžadovat sílu, bystrost, 
rychlost, rozvahu a především odhodlání jít 
do toho s námi. Tak pojď a získej poklad 
pevnosti Kocanda!

Více informací a přihlášky na  
www.kocandaci.cz


