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Hned několika nej se mohl 
pochlubit tradiční ohňostroj v 
jihočeském Protivíně. Byl největší 
v jižních Čechách, přišlo na něj nej-
víc lidí a přišel radnici nejlevněji. 
Složili se na něj totiž sponzoři. 

Téměř dvacet tisíc lidí obsadilo nejen 
rozlehlé hlavní náměstí Protivína, ale 
i přilehlé ulice. Ohňostroj a doprovod-
ný program v hodnotě přes půl milionu 
korun byl lákadlem pro dospělé i děti. Aby 
všichni viděli, rozdělili jsme jej mezi dvě 
hlavní odpalovací místa. 

Zájem byl tradičně velký, do Protiví-
na se sjíždějí lidé z Českých Budějovic 
i Písku, ale letos ještě předčil očekávání. 
Možná i proto, že řada rodin odložila 
kvůli nedostatku sněhu hory a hledala 
jiné atrakce. Počet přímých účastníků 
odhadujeme na 12 až 15 tisíc, další diváci 
sledovali ohňostroj z okolních vesnic.  
Policie s lidmi počítala, takže jsme zde 

měli posílené hlídky, které regulo-
valy dopravu ve městě i na hlavní 
silnici mezi Českými Budějovice-
mi a Pískem. Kromě zdržení tak ke 
komplikacím nedošlo.

Samotná show byla rozdělena do tří 
základních částí, kdy se efekty ve výšce 
od dvaceti do dvou set metrů přesouvaly 
z jižní části náměstí přímo nad hlavy 
diváků. Tříhodinový doprovodný program 
zahrnoval i koncerty, nebo prohlídky expo-
zic. Radnice přitom na největší novoroční 
show v jižních Čechách nevynaložila ani 
korunu. Na program se složili sponzoři 
z okolí jaderné elektrárny. Nechyběla 
mezi nimi samotná Jaderná elektrárna 
Temelín Skupiny ČEZ, dále pak firmy 
Hans Wendel s.r.o. Praha 10, Š+H Bohu-
nice s.r.o. Temelín, Ing. Daňhel, ČEVAK 
a.s. a mnoho dalších. 

Jaromír Hlaváč, starosta 
Foto Ondřej Tuháček

Vážení Protivíňáci, dámy a pánové, kamarádi, přátelé, milé děti!
Jsme na prahu nového roku 2016 a všichni se těšíme, jaký vlastně bude. 
Věřím, že rok 2016 bude rokem, na který budeme rádi vzpomínat, a že si 
každý z nás splní své alespoň jedno tajné přání.
Vám, dospělým, přeji spokojenost, zdraví, úspěch a radost ze svých dětí 
a vám, milé děti, ze srdce přeji šťastné dětství, hodné rodiče a mnoho 
krásných zážitků. 
Nechť je pro vás všechny rok 2016 rokem úspěšným a šťastným.

Jaromír Hlaváč, starosta města

Vážení,
rád bych touto cestou ještě jed-
nou poděkoval všem sponzorům 
za velkorysé finanční dary, které 
pokryly veškeré náklady na uspo-
řádání novoročního odpoledne. 
Velký dík patří všem, kteří se 
podíleli na zajištění novoročního 
odpoledne, a to MěKS Protivín, 
OS TS Protivín, PČR Protivín 
spolu s PČR dopravní policie 
Č. Budějovice a MP Protivín, dále 
pak SDH Protivín, Krč, Milenovice 
a Záboří. 

Jaromír Hlaváč, starosta města

PROTON s.r.o. PROTIVÍN
Š+H Bohunice s.r.o., TEMELÍN
MZ TENDER s.r.o., PÍSEK
LEKO – Jaromír Hlaváč, PROTIVÍN
OSEVA PROTIVÍN, Ing. DAŇHEL
STAVEBNINY 
 JAROSLAV ŘEHOŘ, PROTIVÍN
BOHEMIA TIMBER, s.r.o. PROTIVÍN 
OM PROTIVÍN, a.s. PROTIVÍN 
KOJI, spol. s r.o. PROTIVÍN
BESPO – PETR BEČVÁŘ, PROTIVÍN
AUTOHOUDEK – JOSEF HOUDEK, 
 PROTIVÍN
VLACH VLADIMÍR 
 – VODOINSTALACE, MYŠENEC
BIBO Stores s.r.o. PÍSEK
R&P a.s. Veselí nad Lužnicí 
 – pan KOUDELKA 
RUMPOLD s.r.o. VODŇANY
DOPRAVA JAROMÍR ŽIŽKA, 
 PROTIVÍN
POLANSKÝ DAVID, PROTIVÍN
ČAJAN s.r.o. PROTIVÍN
VAČKÁŘ KAREL 
 stavební klempířství PÍSEK
KOČÍ, a.s. PÍSEK
ČEVAK, a.s. ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Ing. HÁJEK JIŘÍ, 
 ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD OLEŠNÁ

pokračování na 3. stránce

PŘES PATNÁCT TISÍC LIDÍ 
OBDIVOVALO OHŇOSTROJ V PROTIVÍNĚ

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ STAROSTY MĚSTA

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY MĚSTA

PODĚKOVÁNÍ 
sponzorům ohňostroje,

kteří kompletně uhradili náklady 
na jeho uskutečnění
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY  

O NEJHEŽČÍ FOTOGRAFII
Koncem roku byla vyhodnocena fotosoutěž v rámci projektu 

ERASMUS +. O nejhezčí fotografii zaslanou dětmi na začátku 

Jeden z posledních prosincových 
pátků minulého roku jsme uskuteč-
nili ve škole pro děti vánoční dílny. 
Žáci druhého stupně si mohli vybrat 
z 13 dílen, ve kterých tvořili výrobky 
z drátků, perníku, chvojí, papíru apod. 
Malovali obrázky, vyráběli mýdlo, 
pečený čaj, drobné šperky, svícny 
či svíčky …. Tyto výrobky jako už 
tradičně si děti prodávaly na vánoč-
ním trhu následující sobotu. Výtěžek 
z prodeje použijeme na nákup odměn 
pro děti na sportovní dny a na konec 
školního roku. 

Aby se návštěvníci trhu mohli 
i posilnit, připravila paní učitelka 
Houdková se svými dětmi „bufet,“ 
paní učitelky Manová a Čížková měly 
pro děti malé dílničky a ve spolupráci 
s p. Karfíkovou byla pro děti připra-
vena pohádka. Návštěvníci tak mohli 
strávit hezké předvánoční odpoledne, 

podpořit děti naší školy a odnést si 
domů některé výrobky, které jim nebo 
jejich blízkým určitě udělaly radost. 

Děkujeme všem, kteří nás přišli 
podpořit. 

Jana Houdková

VÁNOČNÍ DÍLNY A VÁNOČNÍ TRH ŽÁKŮ ZŠ

školního roku rozhodovala porota z řad dětí i pedagogů. Výherci 
obdrželi věcné dary a autor vítězné fotografie získal možnost 
zúčastnit se výměnného pobytu dětí ve Slovinsku v červnu 2016. 
Nejlepší fotografie budou vystaveny ve spojovacím koridoru 
školy. Výherci: 1. místo F. Koštel (motýl), 2. místo T. Pilná  
(pohled z letadla) a 3. místo O. Viktora (moře)
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HANSWENDEL s.r.o. PRAHA 
 – Ing. JAROSLAV JEZL
AG Blatná družstvo 
AGPI, a.s. PÍSEK 
PROGES s.r.o. České Budějovice
ČECHTICKÁ EVA, 
 Sedlečko u Soběslavě
NADACE ČEZ
ŠAFANDA JAROSLAV, PROTIVÍN 
MOTYČÁK TOMÁŠ, PROTIVÍN 
NAPA – MAJORENKO MILAN, PÍSEK
VRBKA střechy s.r.o. PÍSEK
BÍZEK JIŘÍ – AGRO BÍZEK s.r.o., 
 PROTIVÍN 
STŘECHY MÁDL s.r.o. MALEŠICE 
KRAJSKÉ ŠKOLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 PROTIVÍN 
DAVID NOVÝ – ohňostroje MINEGRIS 
ECOLED SOL PRAHA
MACHÁČEK MILAN, PROTIVÍN  
RENO ŠUMAVA, a.s. 
 VLACHOVO BŘEZÍ
G-PROJECT, s.r.o. 
 ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MALETICKÁ FARMA s.r.o.  PÍSEK 
PETR JIRÁŠEK, PROTIVÍN 

Tradiční vystoupení kapely Abba World Revival před novoročním ohňostrojem. 
Foto M. Černá

Poplatek ze psů – přestěhování finančního odboru
V souvislosti s aktuálními platbami poplatku ze psů upozorňujeme, 
že finanční odbor MěÚ Protivín, včetně centrální pokladny, byl přemístěn 
z budovy radnice a od 1. 7. 2015 se nachází na adrese Masarykovo náměstí 
21 (bezbariérový vstup z průchodu k „Domu s pečovatelskou službou“).     

Ing. Miloslav Koza, tajemník MěÚ Protivín  

Vzhledem k tomu, že došlo k nove-
le zákona 565/1990 Sb. o místních 
poplatcích, vydalo zastupitelstvo 
města nové znění Obecně závazné 
vyhlášky upravující poplatek za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů.

Zákon nově stanovuje osoby osvo-
bozené od poplatků a povinnosti 
a právní postavení zákonných zástup-
ců nezletilých osob.

Doporučujeme všem občanům se 
s novou obecně závaznou vyhláškou 
seznámit, zejména s výčtem osob 

osvobozených od poplatků, možnosti 
prominutí poplatků a dále se zákon-
nou úpravou povinností zákonných 
zástupců nezletilých osob. Rovněž tak 
je třeba se dobře seznámit s případ-
nými následky nesplnění povinnosti 
včasného zaplacení poplatku.

Oproti minulé vyhlášce nebudou 
od letošního roku od poplatku osvo-
bozeny osoby s trvalým pobytem na 
ohlašovně městského úřadu.
Výše poplatku pro rok 2016 zůstává 
ve výši 600 Kč.

Jaroslava Říhová, 
vedoucí finančního odboru

Úplné znění Obecně závazné 
vyhlášky města Protivín č.1/2015 
o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů je zveřejněno 
na úřední desce a na internetových 
stránkách www.muprotivin.cz.

Stejně jako v loňském roce bude platba 
poplatku za odpady pro rok 2016 zahájena 
v měsíci únoru. Poplatek je možné 
jako každý rok platit jednou platbou do 
31. března, nebo ve dvou stejných splátkách. 
Druhá splátka je splatná nejpozději do 
konce měsíce září.Výše poplatku zůstává 
stejná, tj. 600 Kč.
Výběr poplatku bude prováděn opět 
ve stejných dnech a hodinách:
 pondělí 7.00 – 11.00 hodin 
   a 12.00 – 17.00 hodin
 úterý   7.00 – 11.00 hodin
  a 12.00 – 14.30 hodin
 středa 7.00 – 11.00 hodin 
  a 12.00 – 14.30 hodin*)

*) Centrální pokladna, Masarykovo náměstí 
21, má ve středu úřední hodiny do 17 hodin 
a je možno zde po pracovní době technic-
kých služeb poplatek zaplatit.

Jitka Šromová, 
Organizační složka TS Protivín

UZÁVĚRKA
pro dodání příspěvků

do únorových

„Protivínských listů“ 

je 8. února 2016 

do 12 hodin 

NOVINY VYJDOU

v pondělí 22. 2. 2016 

PODĚKOVÁNÍ 
sponzorům ohňostroje,

kteří kompletně uhradili náklady 
na jeho uskutečnění

dokončení z 1. stránky

Změna Obecně závazné vyhlášky města Protivín 
upravující poplatek za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů

PLATBA POPLATKU ZA ODPADY



PROTIVÍNSKÉ LISTY – 4. stránka

Z došlé pošty – NÁZOR

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Chci reagovat  na článek ve Vašich 
novinách od paní Jany Soukupové ze 
dne 24. 10. 2015, kde chválí místního 
obvodního lékaře… Jediné, v čem paní 
napsala pravdu, je, cituju: „Mně nepří-
sluší v tomto směru vyslovovat verdikt“. 
Rozhořčilo mě, že paní, kterou  ani 
osobně neznám, si dovolí psát o mém 
životním partnerovi, aniž by věděla, 
o co šlo. Já v té ordinaci se svým part-
nerem vždy byla a jestli je zmiňovaný 
lékař vinen nebo ne, vím zatím jen já 
a on... Celou situaci jsem předala orgá-
nům v trestním řízení  tj. policii včetně 
lékařské komory nejen pro zanedbání 
lékařské péče, ale i pro fyzické a tele-

fonické obtěžování mojí osoby, kterého 
se zmiňovaný lékař na mně dopustil. 
Napsala jste, že se Vám nelíbí, jaké 
řeči kolují po Protivíně... Vzkaz pro 
VÁS, MNĚ SE NELÍBÍ, ŽE PÍŠETE 
O ČLOVĚKU, O JEHOŽ ZDRA-
VOTNÍM STAVU, ŽIVOTĚ A SMR-
TI NEVÍTE VŮBEC NIC! Nejenže 
se nemůže bránit, ale navíc ubližuje-
te lidem, kteří ho milovali a prožívají 
po jeho ZBYTEČNÉM ODCHODU 
obrovskou bolest. Přestože vím, že 
dovolat se práva v naší zemi je velice 
obtížné, věřím, že pravda zvítězí. 

Budu bojovat... Ty za to stojíš, Pájo... 
Jana Ládrová 

Starosta města Protivín 
vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení pozice strážníka 
Městské policie Protivín

Strážníkem může být občan České 
republiky, který
a) je bezúhonný dle § 4a zákona 
 č. 553/1991 Sb. 
b) je spolehlivý dle § 4b zákona 
 č. 553/1991 Sb. 
c) je starší 21 let,
d) je zdravotně způsobilý,
e) dosáhl středního vzdělání 
 s maturitní zkouškou 
Další požadavky: 
– řidičský průkaz skupiny B
– morální předpoklady pro výkon 
 pracovní činnosti strážníka
Přihláška musí obsahovat tyto 
náležitosti:
– jméno, příjmení, titul uchazeče
– datum a místo narození
– místo trvalého pobytu uchazeče
– číslo občanského průkazu
– datum a podpis uchazeče    
K přihlášce uchazeč připojí tyto 
doklady:
– strukturovaný životopis s údaji 
 o dosavadních zaměstnáních 
 a odborných znalostech 
 a dovednostech
– výpis z evidence Rejstříku trestů  
 ne starší 3 měsíců
– čestné prohlášení o spolehlivosti  
 dle § 4b zákona č. 553/1991 Sb. 
 ne starší 3 měsíců
– ověřenou kopii dokladu 
 o dosaženém vzdělání

Platové zařazení v platové třídě dle pří-
slušných platových předpisů.

Písemné přihlášky s náležitostmi 
zasílejte nejpozději do 31. ledna 2016 
na adresu:

Město Protivín, Masarykovo nám. 128, 
398 11 Protivín

Na obálce vyznačte: 
Neotvírat 

VŘ – strážník městské policie

Bližší informace o pracovním místě 
na tel. č. 603 546 038 p. Sebera.
Předpokládaný nástup po dohodě 
s vybraným uchazečem.

V Protivíně dne:  21. 12. 2015          
Jaromír Hlaváč, starosta města                                                                         

Nejkrásnější strom na Písecku mají 
v obci Záhoří. Rozhodli o tom čtenáři 
Píseckého deníku, kteří hlasovali v anketě 
na webových stránkách. Vítězný strom zís-
kal 3 844 hlasů. Na druhém místě skončil 
stromek z Ostrovce se 3 269 hlasy. Třetí je 
strom z Protivína. Ten získal 1 212 hlasů. 
Blahopřejeme.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROTIVÍN

KONANÉHO DNE 22. 12. 2015

1. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
kontrolu usnesení z posledního zasedání 
ZM konaného dne 24. 9. 2015 

2.1.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
směnu částí pozemků pod místní komu-
nikací p. č. po obnově operátu KN 192, 
KN 193, KN 203/20 a 203/17, nově ozna-
čených dle GP č. 146-162/2014 ze dne 
19. 12. 2014 jako pozemek p. č. 203/14, 
orná půda o výměře 337 m2, p. č. 203/11, 
orná půda o výměře 74 m2 a p. č. 203/6, 
ost. plocha, neplodná půda o výměře 
122 m2 ve vlastnictví ZD Selibov, za část 
pozemku po obnově operátu p. č. 1482/24 
(dříve PK 1482), nově označeného dle GP 
č. 146-162/2014 ze dne 19. 12. 2014 jako 
p. č. 1482/9, ost. plocha, ost. komunikace 
o velikosti 13 m2, pozemek p. č. 203/18, 
ost. plocha, neplodná půda o výměře 131 
m2, pozemek p. č. 164, ost. plocha, neplod-
ná půda o výměře 1027 m2, pozemek 
p. č. 438, orná půda o výměře 478 m2 
a pozemek p. č. 294/27, orná půda o výmě-
ře 535 m2 ve vlastnictví města Protivín, 
vše k. ú. Selibov, bez dalšího finančního 
či jiného vyrovnání

 a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 

2.2. Zastupitelstvo města Protivín schvalu-
je výkup pozemku pod stavbou obtokové 
stoky Divišovka mezi rybníkem Rabyní 
a ČOV p. č. 2165/121, vodní plocha 
o výměře 146 m2, k. ú. Protivín ve vlast-
nictví pí Mikšíčkové, Protivín za cenu 

30 Kč a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 

2.3.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 
jejímž předmětem je zřízení služebnosti 
ve prospěch oprávněné osoby – města 
Protivín a to právo uložení stavby kana-
lizace a vodovodu, právo přístupu k nim 
a právo jejich opravy a údržby – k tíži 
pozemku p. č. 2772/1 a p. č. 2771/1 k. ú. 
Protivín ve vlastnictví Jihočeského kraje, 
Správy a údržby silnic JK jako povinného 
a to bezúplatně. GP a návrh na vklad do 
KN budou na náklady oprávněného

 a schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, jejímž předmětem je zřízení služeb-
nosti ve prospěch oprávněné osoby 
– města Protivín a to právo uložení stavby 
kanalizace a vodovodu, právo přístupu 
k nim a právo jejich opravy a údržby 
– k tíži pozemku p. č. 2772/1 a p. č. 2771/1 
a p. č. 1527/15 k. ú. Protivín ve vlastnictví 
Jihočeského kraje, Správy a údržby silnic 
JK jako povinného a to bezúplatně. GP 
a návrh na vklad do KN budou na náklady 
oprávněného 

 a pověřuje starostu města podpisem 
smluv. 

2.4.  Zastupitelstvo města Protivín schva-
luje uzavření smlouvy pro město Protivín 
jako oprávněného – Smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě spočívající 
v závazku strpět stavbu vodovodu, provo-
zování, vstup a vjezd za účelem zajišťo-
vání oprav, revizí a údržby v pozemku 
p. č. 98/3 a 98/12 k. ú. Myšenec ve 
vlastnictví pí Šatrové, Protivín, jako 
povinné, za jednorázovou náhradu ve výši 

pokračování na 9. stránce

REAKCE NA PŘÍSPĚVEK JANY SOUKUPOVÉ Z LISTOPADO-
VÝCH PROTIVÍNSKÝCH LISTŮ:

TŘETÍ MÍSTO PRO PROTIVÍN
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RADA MĚSTA ZASEDALA

 Rozpočet města je rozdělen na příjmovou a výdajovou 
část. V každé je dále členěn na jednotlivé druhy příjmů a účel 
použití finančních prostředků jak na běžný provoz jednotlivých 
zařízení, tak i na opravy a investice do majetku.

Základem příjmové části je předpoklad daňových příjmů 
vycházející z návrhu státního rozpočtu. Celkové daňové příjmy 
včetně místních a správních poplatků a výnosů z loterií jsou 
navrhovány v částce  68 490 000 Kč.  U vlastních příjmů došlo 
k výraznějšímu navýšení pouze u nájmu vodohospodářského 
majetku a to o 1 342 127 Kč. V tomto případě se jedná o zvý-
šení nájemného z vodohospodářského majetku. Toto navýšení 
se sice projeví v ceně stočného, ale vzhledem k tomu, že jsou 
plánované velké investice do tohoto majetku, je navýšení nutné. 
Ostatní běžné příjmy jsou zhruba na úrovni roku 2015.

Větší částky jsou v předpokládaných dotacích. Do rozpočtu 
jsou zahrnuty dotace z ROP Jihozápad na rekonstrukce 
komunikací, které byly provedeny v roce 2015 ve výši 
10 750 000 Kč, dále vratka finanční výpomoci ZŠ na projekt 
nových učeben z ROP Jihozápad ve výši 1 899 160 Kč, dále 
dotace na nové projekty - pořízení hasičské cisterny ve výši 
5 400 000 Kč, zateplení školní jídelny ve výši 2 000 000 Kč, 
dětského zdravotního střediska ve výši  267 153 Kč a dotace 
na vybudování kanalizace v Myšenci ve výši 10 800 Kč. Tato 

Rozpočet města Protivín 2016
akce musí být předfinancována a město uzavře na její finan-
cování úvěr ve výši 18 mil. Kč. 
Celkové příjmy rozpočtu na rok 2016 jsou 130 800 500 Kč.

Výdaje zahrnují především běžné výdaje na provoz 
školských zařízení, kultury, sociálních služeb, sportovních 
a zájmových organizací, úřadu, městské policie a celé 
obce spravované os. Technické služby.  Běžné výdaje jsou 
navrhovány ve výši 73 798 000 Kč, investiční výdaje ve výši 
44 300 000 Kč. Nejvýznamnější akcí je kanalizace Myšenec ve 
výši 18 mil Kč, požární cisterna za 6 mil. Kč, zateplení školní 
jídelny za 4,1 mil. Kč, pokračování rekonstrukce garsonek 
v DPS za 2,5 mil. Kč a rekonstrukce technologie v kotelně 
Družstevní za 3 mil. Kč. Do rozpočtu 2016 byly převedeny 
nedokončené akce z roku 2015 – vybudování 2 krizových 
bytů z nevyužívaných prostor v čp. 892 za 400 tis. Kč 
a  dokončení přestavby bývalé kuchyně v čp. 21 na kanceláře 
odboru výstavby. Do oprav a údržby obecního majetku byly 
zahrnuty výdaje na úpravu hlavní budovy radnice včetně 
vybavení, úpravy sportovišť, zdravotního střediska a další. 
Na tyto jednotlivé akce nejsou ještě známy přesnější ceny 
a jsou proto rozpočtovány společně. 
Celkové výdaje rozpočtu na rok 2016 jsou 118 448 000 Kč. 
Přebytek hospodaření je 12 352 500 Kč.

Dotace přijaté za rekonstrukci komunikací z ROP 
a kanalizaci Myšenec a přebytek hospodaření budou použity 
na splátky úvěrů. 

Jaroslava Říhová, vedoucí finančního odboru

z deníku
POLICIE ČR V PROTIVÍNĚ

VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 13. 1. 2016

– souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení 
práva věcného břemene za účelem umístění 
distribuční soustavy – kabelové vedení NN 
v zatížené nemovitosti a za účelem jejího 
provozování, jejímž obsahem bude zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat distribuč-
ní soustavu a též právo provádět úpravy 
za účelem obnovy, výměny, modernizace 
a zlepšení výkonnosti, to vše v pozemku p. č. 
2679 kú Protivín, za jednorázovou náhradu 
ve výši 1.800,- Kč + DPH, když smlouva, GP 
a návrh na vklad do KN budou na náklady 
oprávněného 

– souhlasí s tím, aby Ivana Rychtářová, 
Mírová 27, Protivín, v provozovně restaurace 
R-erko, Mírová 28, Protivín, užila bezplatně 
znak města Protivín jako součást vyobrazení 
historie města Protivín. 

 S bezplatným užíváním znaku rada města 
souhlasí za předpokladu, že bude zacho-

váno původní barevné a výtvarné provedení 
a znak nebude užit způsobem, kterým by se 
projevovala neúcta k tomuto symbolu 

 a pověřuje letopiseckou komisi posouzením 
provedení znaku;

 dále souhlasí s tím, aby Petr Houzar, Brno, 
mohl použít znak města Protivín pro vědecké 
účely – obrazová příloha vědecké publikace 
Klíč ke znakům měst České republiky, bez-
platně. Znak města smí být použit pouze 
v původním výtvarném a barevném prove-
dení a pouze způsobem, kterým nebude 
možno projevit neúctu k tomuto symbolu.

– souhlasí s další modernizací budovy kabin 
na fotbalovém hřišti (město je vlastníkem 
budovy)

 a plně podporuje projekt „Další moderniza-
ce budovy kabin na fotbalovém hřišti“, jelikož 
pokračující rekonstrukcí se zlepší hygienické 
a bezpečnostní podmínky pro provozování 
fotbalu v Protivíně, a to nejen dospělých, ale 
zejména mládeže.

– souhlasí s opravou trávníku fotbalového 
hřiště umístěného na pozemku p. č. 245/1 

Opět kradl přepravky 
 Protivínští policisté řešili odpoledne 

dne 10. prosince 2015 další případ 
krádeže pivních přepravek z areálu 
místního pivovaru. Policisté zjistili, že 
muž (1952), který již byl v minulosti 
pro stejný skutek odsouzen, opět kradl. 
Překonal oplocení a odcizil tři plas-
tové přepravky v hodnotě 300 korun. 
Podezřelý muž si vyslechl podezření ze 

v kú Protivín, o vým. 14667 m2, jehož je 
město Protivín vlastníkem

 a plně podporuje projekt „Zlepšení kvality 
fotbalového hřiště“, který je zaměřen právě 
na opravu a zvýšení kvality fotbalového 
hřiště 

 a zároveň souhlasí s postupem navržených 
oprav i vzhledem k tomu, že je hřiště něko-
likrát týdně hojně využíváno mládežnickými 
fotbalovými týmy 

– souhlasí s podáním žádosti za město Proti-
vín o poskytnutí dotačního titulu z grantového 
programu Jihočeského kraje na „Revitalizaci 
krajinné zeleně ve správním území města 
Protivín – II. etapa – lokalita č. 1 – Chvaletice 
náves a lokalita č. 2 – Maletice náves“ 

 a vybrala jako nejvýhodnější nabídku pro 
stavbu „5 pavilon MŠ 2 – zdravotní středisko 
Protivín parc. č. 100/144 zateplení objektu“ 
nabídku firmy Tangenta spol. s r.o., Dob-
rovodská 130, 370 03 České Budějovice 
s nabídkovou cenou 1 322 204,14 Kč bez 
DPH (1 599 867,14 Kč vč. DPH)

 a pověřuje starostu města podpisem před-
mětné smlouvy 

spáchání trestného činu krádež a poli-
cisté případ zpracovali ve zkráceném 
přípravném trestním řízení. 

Zákaz řízení
 Protivínští policisté dne 8. prosince 

2015 před půl osmou večer zastavili 
v Jiráskově ulici řidiče s osobním auto-
mobilem značky Renault Clio. Policisté 
během kontroly zjistili, že mladík 
(1986) z Prahy nemá za volantem co 
dělat. Má totiž soudem vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel, a to až do 
roku 2018. Policisté případ řešili ve 
zkráceném přípravném trestním řízení 
pro podezření ze spáchání trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání.

Zvěř
 Dne 19. prosince v podvečer vyjížděli 

policisté k dopravní nehodě na silnici 
I/20 k obci Myšenec. Řidič s osobním 
automobilem značky Ford Mondeo 
jel od Protivína, když mu do jízdní-
ho pruhu vběhla srna. Muž nestačil 
zastavit a došlo ke střetu se zvěří. 
Naštěstí nedošlo ke zranění osob, srna 
po střetu uhynula. Obdobná doprav-
ní nehoda se stala dne 20. prosince 
dopoledne, kdy srna náhle vběhla 
do jízdního pruhu řidiči s osobním 
automobilem značky Toyota u Zábo-
ří. Také v tomto případě nedošlo ke 
zranění osob, ale srna na místě uhy-
nula.
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ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍN
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NA ROK 2016
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Už před Vánocemi jsme si s dětmi v MŠ 
Krč přáli nejen pěkný dárek pod stromeček, 
ale i to, aby nám příroda nadělila trochu 
sněhu. Přání se nám splnilo a my jsme se 
konečně vydali sáňkovat! Stačila i skromná 
sněhová nadílka a radost ze zimního spor-
tování byla veliká.      

Stihli jsme i další pokračování našeho 
celoročního projektu – tentokrát se děti 
dozvěděly spoustu informací o životě 
u nás přezimujících ptáků. Pravidelně také 
chodíme zdobit do lesa „naši“ borovičku 
lojovými koulemi a máme radost, že ptáč-
kům opravdu chutnají. 

Děti a paní učitelky z MŠ Krč

Mnozí jistě víte, že loni oslavil své již 
padesáté narozeniny oblíbený dětský 
pořad Večerníček. Takového výročí nemoh-
la opominout oslavit ani Pastelka s dětmi. 
Sešli jsme se v prosinci, děti si vyrobily 
čepice, které k Večerníčkovi neodmyslitelně 
patří, polepily si je obrázky z různých večer-
níčkových pohádek. Děti si hrály na kocoura 
v botách, na Krakonoše a Trautenberka, 
kterého musely jaksepatří vycpat, skákaly 
jako Maxipes Fík apod. Hádaly jednotlivé 
příběhy nebo postavy. Musíme říct, že děti 
tyto pohádky velmi dobře znají. Společně 
jsme si také četli. Když se nachýlil čas 
ulehnout do postýlek, které měly připravené 
v podkroví Pastelky, děti byly plné zážitků 
a dojmů, takže nebylo snadné děti do nich 
dostat. Jako třešnička na dortu bylo večerní 
promítání. Ráno se nechtělo vstávat, ale 
voňavá snídaně, kterou obstaraly maminky, 
nás nakonec vytáhla z vyhřátých pelíšků, 
i když se nám z nich moc nechtělo. 

Pozvánky PASTELKY
●  Srdečně zveme na foto výstavu 

pořádanou k  5. výročí založení 
Pastelky. Výstava v kaplance 
Protivín potrvá do konce února. 

●  Vaříme zdravě – Cizrna na talíři 
– čtvrtek 4. února od 17.30 hodin. 
Přijďte se inspirovat do Pastelky.

MALUJEME RYTÍŘE, 
PRINCEZNY (PRINCE, KRÁLE), 
MALUJEME HRAD POKRAČUJE 

Děti se mohou stále zapojit do výtvarné 
soutěže „Malujeme rytíře, princezny (prin-
ce, krále), malujeme hrad“, kterou vyhlásila 
Městská knihovna Protivín u příležitosti 
Týdne knihoven v říjnu 2015.

Výtvarné práce na čtvrtce formátu A4 
odevzdávejte v knihovně do konce února 
2016. 

Práce budou společně vystaveny v dět-
ském oddělení knihovny v Březnu – Měsíci 
čtenářů. Nejlepší výkres vyhodnotí čte-
náři – vítěze Ceny čtenářů bude očekávat 
odměna.

Stalo se pravidlem, že se setkáváme 
jednou měsíčně na kurzech zdravého vaře-
ní. Začali jsme loni v březnu a pro velký 
zájem budeme pokračovat i v tomto roce. 
Hned po Vánocích jsme se věnovali pohan-
ce. Ochutnali jsme polévku, pohanku na 
způsob rizota i pomazánku, bramborovou 
kaši se sekanou z pohanky a se zelím, 
po které jsme se olizovali, buchtu, která 
chutnala jako perník. Toho večera jsme si 
usmažili čerstvé palačinky z pohankové 
mouky. Dětem tak chutnaly, že se po nich 
jen zaprášilo. Pokud si myslíte, že to není 
jídlo pro pořádné chlapy, pak se mýlíte. 
I muži si pochutnávají.
Příště se sejdeme ve čtvrtek 4. února 
v 17.30 hodin, abychom se naučili při-
pravovat a ochutnali cizrnu. Srdečně 
Vás zveme. Přijďte ochutnat, inspirovat se 
a dobře se pobavit. Mgr. M. Šálková

ZIMNÍ RADOVÁNKY V MŠ KRČ

Zdobení borovičky lojovými koulemi

Děkuji všem, kdo se zapojili a pomohli 
s přípravou i průběhem. Myslím, že podob-
nou akci zopakujeme. Oslavy Večerníčko-
vých padesátin jsme uskutečnili za podpory 
Komunitní nadace Blanicko-Otavské. 
Děkujeme. Mgr. M. Šálková

Večerníčkovy oslavy padesátin v Pastelce

VÝTVARNÁ 
SOUTĚŽ

Což takhle dát si pohanku
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500 Kč + DPH a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 

2.5.  Zastupitelstvo města Protivín neschva-
luje výkup pozemku pod účelovou 
komunikací Zlouň – k chatám p. č. 1390 
a pozemku p. č. 1389 k. ú. Milenovice 
ve vlastnictví pana Kubeše Ing. Mgr., 
Písek za navrhovanou cenu 100 Kč/m2 
a 50 Kč/m2. 

2.6.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, 
jejímž předmětem je zřízení služebnosti 
a to právo uložení veřejného osvětlení 
a právo chůze a jízdy za účelem kontroly, 
údržby a oprav ve prospěch oprávněné 
osoby – města Protivín – k tíži pozemku 
p. č. 2768/6 k. ú. Protivín ve vlastnictví 
firmy BQP Czech a. s. jako povinného 
a to bezúplatně. Smlouva, GP a návrh na 
vklad do KN budou na náklady povinného

  a schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 
služebnosti, jejímž předmětem je zřízení 
služebnosti a to právo uložení veřejného 
osvětlení a právo chůze a jízdy za účelem 
kontroly, údržby a oprav ve prospěch 
oprávněné osoby – města Protivín – k tíži 
pozemku p. č. 2768/1 k. ú. Protivín ve 
vlastnictví JK – Správy a údržby silnic jako 
povinného a to bezúplatně. Smlouva, GP 
a návrh na vklad do KN budou na náklady 
firmy BQP a. s.

 a pověřuje starostu města podpisem 
smluv. 

2.7.  Zastupitelstvo města Protivín schva-
luje směnu částí pozemků pod místní 
komunikací p. č. PK 678 díl 1 a PK 678 díl 
3 v k. ú. Myšenec a části pozemků pod MK 
p. č. 1545/11 a p. č. 2900/6 k. ú. Protivín, 
vše o výměře cca 2700 m2 ve vlastnictví 
pana Zemana, Soběslav, za část pozemku 
p. č. PK 58 o výměře cca 2200 m2, k. ú. 
Myšenec ve vlastnictví města Protivín bez 
dalšího finančního či jiného vyrovnání. GP, 
smlouva a návrh na vklad do KN budou na 
náklady města

 a pověřuje starostu města podpisem 
směnné smlouvy. 

2.8. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
prodej pozemků p. č. 885, ost. plocha, 
neplodná půda o vým. 465 m2 a p. č. 883, 
trvalý travní porost o vým. 506 m2, vše v kú 
Milenovice manželům Seidlovým, Protivín, 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
105 320 Kč a vyhotovení kupní smlouvy 
dle přílohy 

 a pověřuje starostu města podpisem 
kupní smlouvy. 

2.9.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
zařazení nalezeného majetku dle  přílohy 
do evidence majetku města. 

2.10. Zastupitelstvo města Protivín vydává 
na základě § 174 odst. 2 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů, Obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. 

2.11.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
cenu vodného a stočného na rok 2016 
dle předložené kalkulace. 

2.12.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 4  v předloženém 
znění.

2.13.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
Rozpočet města Protivína na rok 2016 
v předloženém znění.

2.14.  Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
uspořádání pozemků předložené  ke dni 
14. 12. 2015 v rámci Komplexní pozem-
kové úpravy kú Maletice. 

2.15. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
prodej části pozemku p. č. 797/1, ost. 
plocha, ost. komunikace o vým. cca 
25 m2 v kú Protivín na umístění trafostani-
ce za cenu 675 Kč/m2 

 a pověřuje starostu města podpisem 
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

2.16. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
prodej části pozemku p. č. 2679, ost. 
plocha, ost. komunikace o vým. 11 m2 
v kú Protivín na umístění  vysokotlaké 
regulační stanice za cenu 675 Kč/m2, tj. 
za cenu 7 425 Kč 

 a pověřuje starostu města podpisem 
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

1.1. Zastupitelstvo města Protivín neschva-
luje návrh na doplnění jmen (Jiří Prokeš, 
Leopold Kovanda) na pomník obětí války 
na Masarykově nám.

  Zastupitelstvo města Protivín neschvaluje 
návrh na zavedení tradice Den veteránů.

1.2. Zastupitelstvo města Protivín schvaluje 
poskytnutí peněžitého daru p. Hlaváčovi 
za činnost nad rámec povinností, které mu 
plynou z funkce starosty města. 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
dokončení ze 4. stránky

Ještě se vrátíme k vánočnímu času. 
Ve všech třídách naší 2. Mateřské školky 
Protivín jsme přivítali rodiče, prarodiče 
i sourozence na pravidelných vánočních 
besídkách. Děti se při nich na chvíli pro-
měnily v čerty, sněhuláky, andílky i Ježíška. 
Odměnou jim byl velký potlesk a pusa 
za vyrobené dárečky pro rodiče.

Předvánoční období nám zpestřilo Diva-
délko kouzel, do jehož čarování se zapojily 
i děti samotné. I k nám do mateřské školy 
zavítal do všech tříd Ježíšek. Pod rozsvíce-
nými stromečky našly děti zajímavé dáreč-
ky. Vánoční prázdniny utekly jako voda 
a už tu máme nový rok. Předškoláci se pilně 

připravují k zápisu do základní školy.
Konečně jsme se dočkali bílé sněhové 

nadílky. Radostně jsme popadli klouzáky 
i boby a vyrazili na kopeček na školní zahra-
dě. Moc jsme si to užili! Děti ze Včelky 
postavily u vchodu do své třídy sněhuláčka 
Plecháčka, který tam bude hlídat, dokud ho 
sluníčko nerozpustí.

Jako každoročně, tak i letos je připra-
vené od ledna pro batolata a jejich rodiče 
Baby studio. Děti mají možnost postupně 
se seznámit s prostředím jednotlivých tříd 
i s paní učitelkami. Srdečně Vás všechny 
zveme každý čtvrtek od 15 do 16 hodin.

P. Štěpková 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PROTIVÍNĚ
Ve dnech 7. ledna a 9. ledna v Protivíně a v Záboří chodili a zpívali Tři králové. 
Tříkrálovou sbírku pořádala Charita Písek a její výtěžek je částečně určen na speci-
ální pomůcky pro imobilní pacienty upoutané na lůžko a částečně pro osoby, které 
se ocitly v nouzi. Tříkrálové pochůzky se obětavě ujali ministranti a ministrantky 
Římskokatolické farnosti Protivín a počínali si nadmíru šikovně. Za to jim patří náš 
velký dík. Celkem se v Protivíně vybralo více než 18 tisíc korun. Poděkování patří 
rovněž organizátorům celé akce a samozřejmě všem občanům, kteří do tříkrálové 
sbírky přispěli. Zasloužili se o dobrou věc - o pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké 
životní situaci a pomoc druhých skutečně potřebují. Foto Veronika Burdová

Infocentrum a galerie Kaplanka zvou na nové výstavy, které potrvají do konce února 
2016:
V prostorách infocentra představuje Středisko křesťanské pomoci – Mateřské centrum 
Pastelka Protivín svou bohatou činnost na fotografiích.
Přijďte se podívat na zlomek toho, co se v Pastelce během pěti let jejího působení událo.
Vstup na tuto výstavu je zdarma.
V podkroví kaplanky objevíte tvorbu Marie Gabriely Lhotové prostřednictvím výstavy 
nazvané CESTY PĚŠKY.
Vylosovaným výhercem symbolické ceny za správnou odpověď prosincové hádanky se 
stal František Marek. Ohňostroj v Protivíně se konal potřinácté a zdá se, že byl dosud 
nejkrásnější...

8. SETKÁNÍ PROTIVÍNSKÉHO 
VLASTIVĚDNÉHO KLUBU 

ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 17 hodin 
v klubovně Domu s pečovatelskou 
službou Protivín. Téma: Vzpomínky 
devadesátníka pana Kolafy z Těšíno-
va na uplynulá léta, praktické ukázky 
jeho koníčku – pletení košíků. 

R. Lenemajer

V prosinci se už pravidelně koná poslední 
valná hromada Občanského sdružení zdravotně 
postižených. Ta letošní se konala 15. prosince a byla 
opravdu poslední. Podle nového občanského zákona 
se názvy neziskových organizací mění tak, aby bylo 
v názvu slovo klub - tak tedy v našem případě Klub 
zdravotně postižených. S touto změnou je spojena 
spousta administrativy, které se ujal pan František 
Muzika, a stálo ho to hodně času. Musely být upraveny 
stanovy a změny museli schválit členové na valné 
hromadě. Schváleny byly 76 ze 77 přítomných členů. 
Ministerstvo vnitra, pod které neziskové organizace 
patřily, převedlo tuto agendu na krajské soudy, takže 
všechna další jednání budou nyní u rejstříkových 
soudů. Od roku 2016 budeme tedy Klub zdravotně 
postižených a nebudeme svolávat valné hromady, ale 
členské schůze. Pro členy se ale nic nemění. 

Vlastní program valné hromady jsme zahájili 
malou adventní úvahou paní Zdeňky Vojtové. Pan 
František Muzika pak zhodnotil činnost za rok 2015. 
Mohl konstatovat, že vše, co bylo plánováno, bylo 
i splněno. Ať to byly návštěvy u nemocných členů, 
gratulace těm, kteří během roku dosáhli 80 let věku. 
V rámci kulturní činnosti byl uskutečněn zájezd na 
zámek Kozel, na podzim jsme navštívili divadelní 
představení „Zpívání v dešti“ v Jihočeském divadle 
v Českých Budějovicích, které bylo mimořádně hezké 
a úspěšné. 

V oblasti zdravotní jsme zakoupili pro své členy 
poukázky na masáže u paní Svobodové a na pedikúru 
u paní Rychlé. Chtěla bych upozornit, že tyto poukázky 
jsou nepřenosné - tzn. nesmí je použít žádný rodinný 
příslušník. Poskytujeme je pouze svým členům. 
Jsou tedy pro vás a ne pro někoho, kdo členem naší 
organizace není. 

Pro rok 2016 jsou naše plány v podstatě stejné. 
Budeme pokračovat v návštěvách při blahopřáních. 
Poukázky na masáže i pedikúru na příští rok už byly 
na valné hromadě rozdány. K jedné změně by mělo 
přece jen dojít. Chtěli bychom místo zájezdu a divadla 
navštívit otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Je 
to zřejmě jeho poslední sezona před rekonstrukcí. 
Záležitost je to nákladnější, ale když spojíme dvě 
akce do jedné a členové si určitou částku uhradí, měli 
bychom to zvládnout. Všechno se odvíjí od financí 
a sponzoři ubývají. Dotace od Města Protivín je hlav-
ním zdrojem finančních prostředků a tak pokud nám 
Město nezavře svoji dlaň, budeme moci dál pokračovat 
a dělat něco pro své členy a ostatní občany. 

Opět připomínám jízdy autobusem na hřbitov, 
o které pořád není valný zájem a které mohou využít 
všichni občané. 

Děkujeme Městu Protivín, lékárně „U Palmy“ 
a Zemědělskému družstvu Krč za jejich finanční 
příspěvky a Fotbalovému klubu Protivín za dopravu, 
což je další forma sponzoringu. 

Po zprávě o činnosti za rok 2015 a plánech na 
rok 2016 dostal slovo starosta města Jaromír Hlaváč. 
Předal všem přítomným PF k novému roku a drobný 
dárek. Informoval přítomné o všem, co se ve městě 
udělalo a co je ještě v plánu. Zodpověděl všechny 
dotazy, a že jich bylo dost.

Pak již, i když s časovým posunem vzhledem 
k obsáhlosti jednání, bylo podáno občerstvení 
a k poslechu, tanci a dobré náladě hrál pan Josef 
Novák. 

Přejeme všem členům, sponzorům a občanům 
Protivína pokojný a šťastný celý příští rok. 

Za výbor OSZP Zdeňka Vojtová

POSLEDNÍ VALNÁ HROMADA 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

INFORMAČNÍ CENTRUM PROTIVÍN 
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NARODILI SE

❀ 16. 12. 2015 dcera Eliška

 Janě Zoubkové z Protivína
❀ 19. 12. 2015 dcera Adriana Zdena

 Lucii Holzeplové z Protivína
❀ 23. 12. 2015 syn Dominik

 Lence Žemličkové z Protivína
❀ 1. 1. 2016 dcera Tereza

 Pavlíně Tomšovicové z Protivína
❀ 6. 1. 2016 syn David Přibil

 Anně Mládkové z Protivína

❀ 17. 1. 2016 dcera Ema

 Lucii Čítkové z Myšence

ZEMŘELI

✝  24. 12. 2015 František Makula

 75 let, Protivín

✝  8. 1. 2016 Miroslav Kornoušek

 73 let, Protivín

✝  10.1. 2016 František Dušek

 80 let, Protivín

V sobotu 3. prosince jsme již po jedenácté 
vezli dárky dětem, které se léčí na Klinice 
dětské hematologie a onkologie FN Motol 
v Praze.

Jako v minulých letech, tak i letos nás 
doprovázel a cestu sponzoroval pan Petr 
Chudomel.  

ZŠ Protivín, která je dlouholetým 
partnerem, zastupovala Lenka  Přástková 
a Michal Novák. Sponzory zastupovaly 
Ivana Vazačová z Písku a Jaroslava Zema-
nová z Kestřan, které již několik let velmi 
ochotně pomáhají.

Děkuji všem dárcům i sponzorům, kteří 
nikdy neodmítli moji prosbu o pomoc. 
Vážím si jejich laskavosti a vytrvalosti a 
ujišťuji vás na základě vlastních zkušeností, 
že dárky v tomto smutném prostředí vždy 
velmi potěší, neboť pobyt na onkologickém 
oddělení je pro děti a jejich rodiny nesmírně 
těžký.

Na obdarování se letos  podíleli: ing. 
Václav Hoch – OM Protivín, Pavel Veselý 
– Pneuservis Protivín, Jaroslav Řehoř – Sta-
vebniny Protivín, Vlastimil Pártl – stavební 
práce, ing. Michal Voldřich – pivovar Platan, 

Božena Nováková, Eva a Zbyněk Jelínkovi, 
Marcela Dubská, Dr. Bečková – Písek, paní 
Frnochová, MUDr. Václav Pelíšek – Vodňa-
ny, Šárka Nováková – Vodňany, JE Temelín 
(odd.  komunikace  s veřejností), Kateřina 
Lednická, zaměstnanci MO Protivín, Jana 
Pouzarová, Hana Jeklová, Jana Mandryz-
sová, paní Zobalová, Lenka Petříková, 
Matteo Licchini, Lenka Hazuková, Táňa 
Drůbková, Dagmar Kasová, Klub žen Pro-
tivín, Jaroslava Šídlová, Petr Runt, Miroslav 
Roušal, Davide Schievari, Giuseppe Sqarbi, 
Monika Vachtová – Kluky, Šárka Špetová 
– Písek, Renata Vohradská – Příbram, Vlasta 
Vajďáková – Rožmitál, rodina Kovářových 
– Písek, ing. Jarmil Červený – České Budě-
jovice, BZK PLUS Kestřany s. r. o., Arnošt 
Mareš – Březí, Stanex.cz – Písek, Park 
café 67 – Písek, Martina Lackovičová 
– Žďár, Lucie Suchá – Příbram.

Poděkování patří starostovi Jaromíru 
Hlaváčovi, který tuto sbírku každoročně 
zaštiťuje. Děkuji i těm, kteří ze skromnosti 
neuvedli své jméno.

Přeji vám do nového roku hlavně 
pevné zdraví.  Květa Vejvalková s rodinou          

Prvním občánkem Jihočeského kraje 
a tím pádem i Protivína je Terezka 
Tomšovicová. Narodila se 39 minut po 
půlnoci 1. ledna 2016, vážila 4 150 g 
a měřila 51 cm. Rodiče jsou Pavla 
a Jan Tomšovicovi, kteří mají doma ještě 
tříletého Honzíka. Gratulujeme. 

K článku na připomínku 70ti let od 
odhalení pamětní desky popraveným 
protivínským železničářům byla připo-
jena fotografie se špatnou popiskou. 
Jedná se o rodinu Josefa Maidla 
s manželkou a pěti dětmi z roku 1940, 
kdy bydleli v areálu výtopny na protivín-
ském nádraží. Nejmladšímu synu Maxovi 
bylo v minulém roce 80 let, Václav osla-
vil o Vánocích 90. narozeniny. Václav 
Maidl se doposud každý rok do Protivína 
vracel, aby se podíval na místa svého 
mládí, zavzpomínal na učení v závodě 
ČZ i za války zakázaný tanec na mlatě 
v myšeneckém mlýně. HM

VZPOMÍNKA

Dne 3. ledna 2016 
uplynuly tři roky, 
kdy nás opustila 
naše drahá maminka, 
babička a prababička 
paní Božena Kučerová 
z Protivína. 
Kdo jste ji znali, zavzpomínejte s námi. 

Děkuje dcera Jarka s rodinou

NADĚLOVÁNÍ V MOTOLENADĚLOVÁNÍ V MOTOLE
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 ZE ŽIVOTA ŠKOLY  
VÁNOČNÍ KONCERT V PROTIVÍNĚ

Poslední dva školní dny ve starém roce 
byly ve škole ve znamení sportu. V pon-
dělí již od prvního zvonění změřily své 
síly v přehazované dívky z 6. a 7. ročníků, 
v pondělí v 10 hodin to v hale bzučelo jak 
v úle.  Nervózní hráči a natěšení diváci 
vytvořili krásnou atmosféru. Nejdříve se 
ve svém úplně prvním vzájemném zápase 
utkali žáci a žákyně 1. ročníků. Záměrně 
píšu žákyně, protože Anička Kubecová 
byla hlavní oporou své třídy s 11 brankami.  
Adam David přidal dvě a oba dovedli své 
mužstvo 1. A k vysokému vítězství 13:0. 

V kategorii 2. a 3. tříd se do turnaje 
přihlásilo 6 týmů. Hrálo se tedy ve dvou 
skupinách po 3 mužstvech. Každá skupina 
měla svého favorita, který svou roli splnil 
beze zbytku. Ve skupině A zvítězila 3. A, ve 
skupině B zase 3. B. Utkali se spolu ve finá-
le. Byla to úporná bitva s mnoha šancemi 
na obou stranách, nakonec rozhodla jediná 
branka (0:1) ve prospěch 3. B. V zápase 
o 3. místo zvítězila opět velmi těsně 2. A 
nad 2. Ba 2:1.  Až zápas o konečné 5. místo 
byl jednoznačný průběhem i výsledkem. 
2. C porazila 2. Bb vysoko 7:0. Nejlepším 
střelcem celého turnaje byl Jakub Cupan 
z 2. C s 6 brankami. Nutno podotknout, aby-
ch nehovořil jen o chlapcích, že v zápasech 
se objevilo několik zástupkyň „něžného 
pohlaví“, které si vedly se střídavými úspě-
chy a byly příjemným oživením turnaje.

Kolem 12. hodiny nastoupili na hřiště 
žáci 4. a 5. ročníků.  Do turnaje se přihlási-
lo celkem 5 týmů, hrálo se tedy systémem 
„každý s každým“. Tato kategorie měla 
svého favorita v 5. B. Ten svou roli zvládl, 
i když ho kluci ze 4. A hodně potrápili 
a výsledek byl dlouho na vážkách. 

Celkové výsledky: 1. místo 5. B, 
2. místo 4. A, 3. místo 5. Ab,  4. místo 
5. A a  (zde při rovnosti bodů rozhodlo skóre), 
5. místo 4. B. 

Nejlepším střelcem turnaje byl Ondřej 
Matoušek z 5. B také se 6 brankami.

V úterý opět prolog obstaraly dívky 
z 8. a 9. ročníků svým turnajem v přeha-
zované a od 10 hodin se už opět rozběhl 
na plné obrátky fotbal. Fotbalově silná 
7. B postavila ze svého středu celkem 

3 mužstva, která doplnil ještě tým ze 
6. A. Ten bohužel svým starším soupeřům 
nestačil a na pomyslné stupně vítězů se 
neprobojoval. V turnaji nakonec zvítězil 
tým „Modrých lišek“, který měl ve svém 
středu nejlepšího střelce turnaje Jakuba 
Svatoše (11 branek). Na 2. místě skončila 
„Barca“, na 3. místě „Holky“ (i když žádnou 
holku ve svém středu neměli). Jak již jsem 
psal, všichni hráči byli ze 7. B. 

Do turnaje 8. a 9. ročníků se přihlásila 
pouze 3 mužstva. Jednoznačným favoritem 
byla 8. B, která svou suverenitu potvrdila 
i v zápasech. Vyhrála obě utkání celkovým 
skóre 20:0. Na druhém místě skončil tým 
„Dřeváci 89“, na 3. místě tým, složený 
z žáků 9. A a B. Nejlepším střelcem byl 
Tomáš Schánělec  se 6 brankami, do listiny 
střelců se zapsala druhá Anička, tentokrát 
Viktorová.

Na fotografii dole jsou vítězové nejstarší 
kategorie – 8. B, kteří hráli už líbivý kombi-
nační fotbal. Ne nadarmo Bečvář, Novotný, 
Schánělec a Vojík hrají žákovskou ligu. 
Doplnili je Pergler a A.Viktorová.  

Maratón zápasů s přehledem odpís-
kali a organizaci zvládli kluci z 8. B – 
T. Schánělec, T. Bečvář, T. Vojík, J. Novotný, 
M. Měšťan, kterým za to patří velký dík. 
Utkání těch nejstarších odpískal Lukáš 
Timko, za což mu také děkuji.  Dík a uznání 
patří ale všem, kteří přišli sportovat, zejmé-
na těm, kteří normálně fotbal nehrají, ale 
přesto přišli bojovat za čest své třídy. 

Vánoční turnaj, už ani nevím, kolikátý 
v řadě, skončil. Přejme si všichni, abychom 
si na konci příštího roku zase ve zdraví 
společně zasportovali. 

PS: Abychom splnili zpravodajskou 
povinnost, uvádíme i výsledky výše 
uvedených turnajů dívek 6. – 9. ročníku 
v přehazované.
6. – 7. ročník:  1. místo 7. A,  2. místo 
7. B,  3. místo 6. B,  4. místo 6. A
8. – 9. ročník: 1. místo 8. B,  2. místo 9. B,  
3. místo 9. A,  4. místo 8. A

Václav Křišťál

V pátek 11. prosince se ve zcela zaplněném protivínském kostele sv. Alžběty rozezněly 
hlásky dětí z obou Dětských pěveckých sborů při ZŠ Protivín. Oba sbory řídí Lenka Přást-
ková, klavírní doprovod Kristína Nídlová, housle a kytara Michal Novák. Vystoupily zde 
i děti, které se učí hrát na flétnu u pana učitele J. Klůce.

TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ VE FOTBALE

Foto Martin Johana
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Honzík Seidl jel v sobotu 12. prosince ve Francii v Saint Etienne poslední halový mezi-
národni závod sezóny. V kategorii desetiletých závodilo 126 jezdců. Po příjezdu do haly a 
zhlédnutí náročné dráhy bylo jasné, že v kolébce cyklistiky nebude lehké uspět. Po krátkém 
tréninku Honzík nastoupil do závodu, který ovládali francouzští jezdci. Po třech jízdách 
postoupil z rozjížděk a dále přes osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se prvními pozicemi 
probojoval jako jediný Evropan mezi Francouze do finále. Start se mu moc nepovedl. Na 
první rovince byl na pátém místě.

V první zatáčce předjel tři jezdce a dostal se na třetí pozici. V další zatáčce se dostal 
na druhou pozici, kterou si udržel do cíle. Nádherný výsledek na konci sezóny si protivínský 
jezdec přivezl z francouzského Saint Etienne. 

V letošním roce 2016 zahájí sezónu opět v březnu halovým mistrovstvím v Manchesteru. 
Držíme mladému závodníkovi hodně štěstí, zdraví a úspěchů do další sezóny.

Radek Bláha a Láďa Vanda dostali skvělý nápad a již loni se uskutečnil silvestrovský  
I. pochod, tedy Silvestrovské putování. 31. 12. 2015 se opět podařilo a v 10 hodin jsme vyra-
zili na  II. Silvestrovské putování na  ,,Divadlo“ – nuzovský kopec. Cestou kolem řeky směr 
Žďárské Chalupy do Nuzova a nahoru do kopce na ,,DIVADLO“. Našli jsme poklad, kluci 
rozdělali  oheň, opekli jsme si buřtíky a samozřejmě v kotlíku uvařili svařáček na zahřátí. 
Po úžasném občerstvení jsme vyrazili na zpáteční cestu. Ve 14.30 hodin jsme byli doma.

Byl krásný, slunečný, lehce mrazivý den, nechyběla legrace a procházka před dlouhou 
silvestrovskou nocí všem prospěla. Těšíme se na další putování. Přidáte se příště?                                                        

Jitka Brůžková

Na závěr roku 2015 uspořádali stolní tenisté 
Slavoje dva turnaje ve čtyřhrách, tradiční vánoční 
a nově i silvestrovský. Vánočního turnaje se 
zúčastnilo sedm deblů. Hrálo se systémem 
každý s každým, který určil následné pořadí:
pořadí výhry sety
 1.  Tománek, Soumar 6 18:3
 2.  Marková, Pártl 5 16:7
 3.  Dubský L., Klárner J. 4 13:11
 4.  Dunovský, Polanský 3 11:12
 5.  Mareš, Martan 2   8:13
 6.  Färber, Vojta 1 9:15
 7.  Vařečka P., Vařečka O. 0 4:18

Silvestrovského turnaje se zúčastnilo deset 
deblových týmů. Hrálo se stejným systémem jako 
na vánočním turnaji, ale tento byl oproti vánoč-
nímu daleko vyrovnanější. Při stejném počtu 
výher rozhodl o pořadí na třetím a čtvrtém místě 
vzájemný zápas a mezi čtyřmi debly na pátém až 
osmém místě rozhodovala minitabulka.
pořadí  výhry 
 1.  Mareš, Weber 9 
 2.  Martenek, Posekaný 7 
 3.  Brabcové  6 
 4.  Tománek, Soumar 6 
 5.  Vařečka K., Marková 4 
 6.  Dubský L., Dubský J. 4 
 7.  Färber, Vojta 4 
 8.  Vařečka P., Vařečka O.  4 
 9.  Votava, Vařečková M.  1
 10.  Polanský, Koula  0

Karel Vařečka

Spolek Kocanďáci ve spolupráci s Měs-
tem Protivín pořádají kurz práce na PC. 
Kurz je určen pro všechny, kteří si chtějí 
osvojit základy obsluhy počítače. Naučit se 
ovládat klávesnici, základy posílání e-mailů, 
vyhledávat informace na internetu. Předpo-
kládané zahájení – únor 2016. Předběžné 
přihlášky: Infocentrum Protivín – telefon 
382 203 354 nebo Radek Lenemajer – tele-
fon 704 432 212.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
● Pronajmu pěkný byt 1+kk 38 m2 v centru 

Protivína nad lékárnou s výhledem na 
náměstí, vlastní sklep na patře, kuchyňská 
linka, plovoucí podlahy, plastová okna, dlou-
hodobě. Telefon 603 924 907. 

● Koupím obrazy českých a jihočeských 
malířů. Telefon 722 777 672.

Závodník Jan Seidl v depu.  Foto Eva Seidlová

POSLEDNÍ ÚSPĚCH SEZÓNY

II. SILVESTROVSKÉ PUTOVÁNÍ

STOLNÍ TENISSTOLNÍ TENIS
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Prosinec je pro zejména dospělé fotbalisty doba odpočinku, 
doléčení zranění a doplňkových sportů. Pouze mládežníci v rámci 
přípravy hrají své turnaje v halách. Starší žáci, obě starší přípravky 
a mladší přípravka I hrají dlouhodobou „Týnskou ligu“, mladší žáci 
a dorost halové turnaje v Oseku, mladší žáci navíc Zimní ligu Na 
Složišti na v hale na umělé trávě.  Všichni už mají první turnaje 
odehrány a vedou si poměrně dobře. Zájemci najdou podrobněj-
ší informace na www.fkprotivin.cz v sekci O nás/aktuality. Ve 
vánočním čase se všichni „mládežníci“ kromě dorostu zúčastnili 
halových turnajů v Písku. Nejvíce se dařilo starším žákům a mladší 
přípravce II.  Oba týmy své turnaje vyhrály, navíc, ve starších žácích  
si Dominik Rajz  6 brankami vystřílel cenu za nejlepšího střelce, 
Ondra Štěpka z mladší přípravky získal cenu pro nejlepšího hráče 
turnaje. Individuální cenu získali i kluci, kteří se svými mužstvy 
na medaili nedosáhli. Tomáš Kubec ze starší přípravky A  jako 
nejlepší brankář, Vojta Sochora z mladších žáků byl také vyhlášen 
nejlepším hráčem celého turnaje.
Pro pořádek uvádíme podzimní tabulky všech soutěží našich 
týmů, které se do minulého čísla nevešly:

A 
  team Z V R P skóre B
 1. FK Protivín 14 13 1 0 43:9 40
 2.  Sokol Bernartice 14 9 2 3 28:18 29
 3. TJ Blatná 14 8 3 3 30:16 27
 4. FK Vodňany 14 7 3 4 31:21 24
 5. FK Olympie Týn n/Vlt. 14 5 5 4 31:26 20
 6. SK Vacov 14 6 1 7 29:34 19
 7. Šumavan Vimperk 14 5 4 5 23:31 19
 8. FC ZVVZ Milevsko B 14 5 3 6 20:21 18
 9. Sokol Sezimovo Ústí 14 3 6 5 25:30 15
 10.  FC Dimmpl Mirovice 14 3 5 6 18:23 14
 11. FK Lažiště 14 2 6 6 25:34 12
 12. FC Chýnov 14 2 6 6 14:26 12
 13. SK Kavas Větrovy 14 3 2 9 19:29 11
 14. TJ Osek B 14 3 1 10 10:28 10
  
B 
  team Z V R P skóre B
 1. Sokol Putim 12 8 1 1 39:13 29
 2. Sokol Krč 12 8 1 2 34:12 27
 3. TJ ZD Kovářov 12 8 0 3 51:19 26
 4. TJ Borovany 12 7 1 3 36:29 24
 5. TJ Podolí II 12 7 1 4 38:21 22
 6. FK Protivín B 12 7 1 4 31:17 22
 7. Sokol Bernartice B 12 7 0 5 30:16 21
 8. FC AL-KO Semice 12 5 1 5 26:24 18
 9. Sokol Čížová B 12 5 2 5 30:30 17
 10.  TJ Albrechtice n.Vltavou 12 5 0 7 21:24 15
 11. SK Oslov 12 4 1 7 24:44 13
 12.  FK Mirotice 12 1 1 7 11:30 10
 13.   SK SIKO Čimelice B 12 2 0 10 13:73 6
 14.    SK Skály 12 0 1 11 7:39 1

DOROST
  družstvo záp. + 0 – skóre body
 1. Vacov 14 13 0 1 85:15 39
 2. Týn nad Vltavou 14 11 0 3 45:13 33
 3. Blatná 14 11 0 3 66:35 31
 4. Netolice 14 10 0 4 31:23 31
 5. spol. Mirovice/Čimelice 14 9 0 5 58:37 27
 6. spol.Katovice/Střelské Hoštice 14 8 0 6 49:28 24
 7. spol. Čkyně/Vimperk 14 6 0 8 53:32 20
 8. Strunkovice 14 6 0 8 34:29 18
 9. Protivín 14 6 0 8 46:38 17
 10. Sedlice 14 5 0 9 41:62 15
 11. spol. Zdíkov/Stachy 14 5 0 9 26:49 15
 12. Osek 14 4 0 10 26:67 11
 13. Vlachovo Březí 14 2 0 12 17:94 7
 14. Volyně 14 2 0 12 24:79 6

Fotbalové informace

Nejlepší brankář ze starší přípravky A Tomáš Kubec.
Foto Jana Kubecová

Jak jsem již minule psal, tabulky přípravek nesmí být podle 
nařízení VV FAČR uveřejňovány.  Václav Křišťál

STARŠÍ ŽÁCI
  družstvo záp. + 0 – skóre body
 1. Vlachovo Březí 8 7 0 1 45:9 21
 2. spol. Zliv/Hluboká 8 7 0 1 43:13 20
 3. Hradiště 8 7 0 1 30:8 20
 4. Blatná 8 5 0 3 25:10 16
 5. spol.Katovice/Junior Str.“B 8 3 0 5 13:26 10
 6. Protivín 8 3 0 5 35:25 9
 7. Týn/Vlt. 8 2 0 6 26:24 7
 8. Vacov 8 1 0 7 6:36 3
 9. Volyně 8 1 0 7 3:75 2

Mladší žáci
  družstvo záp. + 0 – skóre body
 1. Hradiště 8 8 0 0 76:7 24
 2. spol. Katovice/Junior  8 7 0 1 45:9 20
 3.  Blatná 8 6 0 2 45:17 17
 4. spol. Zliv/Hluboká 8 5 0 3 30:19 16
 5. Týn nad Vltavou 8 3 0 5 18:36 9
 6. Vlachovo Březí 8 3 0 5 8:39 9
 7. Vacov 8 2 0 6 9:32 7
 8. Protivín 8 2 0 6 19:30 6
 9. Volyně 8 0 0 8 6:67 0
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KŘÍŽOVKA O KNIŽNÍ ODMĚNU

Křížovky jsou věnovány moudrým výrokům známých i méně známých osobností.  Autor křížovek P.  Šoba

„Nikdy není vhodné ...1. tajenka, obzvlášť když se nalézáš na ...2. tajenka.”  – Leonardo da Vinci
Vyluštěnou tajenku zašlete do 8. února 2016 na adresu MěKS, Mírová 337, 398 11 Protivín, nebo e-mailem karfikova@kultura-protivin.cz. Výhrou za lednovou 
křížovku je knížka „V krajině s krajinou” od Petra Sládka. Výhercem knižní odměny za správnou tajenku prosincové křížovky (…mezi stránkami jehličí ze 
stromečku a dodnes) se stává pan Marek z Protivína. Blahopřejeme. 

Literární soutěž Jihočeského klubu Obce 
spisovatelů a Jihočeského kraje s názvem 
Jihočeská žabka vstupuje letos do 13. ročníku. 
Jako v předchozích letech i tentokrát je určena 
studentům středních a vyšších odborných škol, 
gymnázií, učilišť a začínajícím autorům od 
15 do 20 let. Zadané téma „Naděje umírá 
poslední“, vybrané z řady návrhů, je opti-
mistické a dává prostor fantazii i neotřelým 
nápadům. 

Soutěžní práce je možné posílat na 
e-mailovou adresu: hanhos@centrum.cz. 
Uzávěrka je 29. dubna 2016. Každý soutěžící 
se může zapojit pouze jedním příspěvkem 
s maximálním rozsahem tří normostran. 

„Zaslané práce ale nesmí být nikde 
předtím publikovány, ani přihlášeny do jiné 
soutěže. Podmínky zašleme na všechny střední 
školy a učiliště v kraji anebo budou k dispozici 
na krajském odboru školství či v Jihočeském 
klubu Obce spisovatelů,“ doplnil za pořadatele 
Miloslav Král. 

Autoři nejlepších prací získají věcné ceny. 
Výsledky se vyhlásí na konci jara za účasti 
vítězů i pořadatelů.                                                                    

Starší žáci FK Protivín na podzim 2015. 
Vzadu stojí trenér J. Šedivý. Stojící zleva: J. Studený, A. Viktorová, R. Morej, 
D. Fakol, F. Šedivý, J. Leškanič, M. Měšťan. Sedící zleva: Š. Roušal, V. Viktora, 
M. Urban, trenér P. Novotný, V. Branštýl, D. Rajz, M. Staněk

JIHOČESKÁ ŽABKA HLEDÁ 
TALENTY, PSÁT BUDOU O NADĚJI
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V úterý 29. prosince dělali taekwondisté 
zkoušky na technické stupně pod vedením 
korejského mistra Youn Jae LEE, je zároveň 
patronem protivínského taekwonda. Zkouš-
ky začaly hodinovým seminářem, kde se 
probíraly základní techniky a dovednosti 
pro získání technických stupňů.  

Po semináři přišly na řadu zkoušky, 
kde i naši nováčci předvedli své doved-
nosti. Jako první nastoupili naši nejmladší  
bojovníci – Tom Adre Nickel, Matěj Hudák, 
Laura Peroutková, Anna Kubecová a  Nella 
Kalíšková. Všichni byli podrobeni zkoušce 
základních technik a dovedností. Složili 
zkoušku na 9. kup a někteří i na 8. kup.  Poté 
následovaly zkoušky na vyšší technické 
stupně zelené a modré pásy.  Pro Jaroslava 
Korbela, Miroslava (Míreč) Plundricha 
a Martinu Babákovou byla tato zkouška 
již složitější. Cvičenci museli ukázat větší 
zkušenosti technik včetně sportovního boje. 
Všichni však uspěli. 

Mistr byl s úrovní a průběhem zkoušek 
spokojený a chválil nadšení dětí. Na závěr 
jim předal pamětní certifikát a těm, kteří 
složili zkoušku i podepsaný nový pásek, 
který jim osobně uvázal. MZ a JK

To ráno 28. prosince bylo trochu rozpa-
čité, dorazilo nám pouze pět hráčů. Úvodní 
zápas s Pískem C skončil remízou. Poté 
ale začal fotbalový koncert této statečné 
pětky v čele s brankářkou Aničkou. Přes 
soupeře z Hradiště A, Hradiště B a Čížovou 
se hladce prokopali až na vedoucí pozici 
tabulky skupiny. V semifinále porazili 
tým Boston Kluky, ve finále převálcovali 
i tým Písku A a to bez jediného střídání. 

Zaslouženě si statečná pětka s trenérem 
„Baťou“ Martinem Bartuškou a Václavem 
Křišťálem odnášela zlaté medaile, pohár a k 
tomu ještě Ondra Štěpka ocenění „Nejlepší 
hráč turnaje“. Patří jim pochvala s velkým 
P (To proto, že v mistrovských utkáních 
se jim zrovna moc nedaří.). Díky patří 
i zúčastněným rodičům za vytvoření skvělé 
atmosféry, podporu a sportovní náladu. 

P. Š.

Zleva: Adam David, trenér Martin Bartuška, Jakub Cupan, Ondřej Štěpka, Petr  
Mikulenka, Anna Kubecová.  Foto Jiří David.

Na fotografii Ondřej Štěpka.

TAEKWONDISTÉ  NEZAHÁLELI ANI O VÁNOCÍCH

VÁNOČNÍ HALOVÝ TURNAJ MINIPŘÍPRAVEK


