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O  stručné  zhodnocení  letošního  roční-
ku  jsme  požádali  předsedu  Maškarního 
sdružení  Karla  Procházku  a  ředitele  DK 
Milevsko Víta Kratochvíla:
Masopustní průvod by měli především zhod-
notit návštěvníci a účastníci průvodu, případně 
sponzoři a partneři akce. Zájem o letošní maška-
ry předčil naše společná očekávání. Osobně jsme 
letos počítali s tím, že rekord pokoříme. Podle 
loňského roku a přislíbených účastí jsme odha-
dovali počet masek v průvodu v rozmezí 300 - 
400. Společným tajným přáním bylo více jak 500 
masek. A jak jste všichni viděli, nebo slyšeli, sta-
lo se něco nepředvídaného, co nám všem uděla-

MĚSTO MILEVSKO JE ZAPSANÉ 
DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ

lo obrovskou radost. 629 uznaných masek a ještě 
k tomu asi 70 lidí patřících k průvodu! V našem 
městě zatím toto nemá obdoby. Lidé v Milev-
sku a okolí brzy pochopili, co je tradice, zábava 
a recese a tak by to v dalších letech mělo vypa-
dat. Příští rok při 150. výročí milevských maškar 
doufáme v podobný zájem o účast masek v prů-
vodu. Rádi bychom ještě jednou všem zúčast-
něným poděkovali za vše, co pro letošní milev-
ské maškary udělali. Velmi si vás všech vážíme 
a 18. února 2012 se při 150. maškarním průvodu 
v Milevsku těšíme nashledanou.

Za realizační tým Milevských maškar 
Karel Procházka a Vít Kratochvíl

Největší počet masek 
v maškarNím průvodu

Dům Kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko uspořádaly koná-
ní tradičního masopustu, při němž se průvodu masek zúčastnilo 629 oby-
vatel a přátel města Milevska. Rekordu bylo dosaženo dne 5. března 2011 
v Milevsku v rámci masopustní akce nazvané Milevské maškary 2011.

www.milevsko-mesto.cz

VÝDAJE
Honoráře účinkujících 
- hudební produkce

35 000 Kč

Technické zajištění akce 15 000 Kč
Občerstvení pro účastníky průvodu 52 500 Kč
Nákup nových masek 50 000 Kč
Oprava původních masek a kostýmů 25 000 Kč
Pořadatelské služby 12 000 Kč
Tisk a výlep plakátů, propagace 10 000 Kč
Ostatní náklady 10 000 Kč
Celkem 209 500 Kč

PŘÍJMY
Vstupné masopustní průvod 63 210 Kč
Vstupné na akce v DK 9 990 Kč
Příspěvky od sponzorů akce 98 000 Kč
Příspěvek od města Milevska 30 000 Kč
Příspěvek z rozpočtu DK Milevsko 8 300 Kč
Celkem 209 500 Kč

poděkování
Maškarní sdružení Milevsko a Dům kultury 
Milevsko děkují všem účastníkům masopust-
ního průvodu, kteří s námi dokázali 5. 3. 2011 
uskutečnit zápis do České knihy rekordů! Velmi 
si vážíme, že jste nám pomohli vytvořit nádher-
nou atmosféru a těšíme se na setkání za rok při 
150. masopustním průvodu. Poděkování pat-
ří také všem návštěvníkům akce, sponzorům 
a partnerům.

Co stály letošní maškary?
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V sobotu 5. března proběhl 149. ročník Milevských maškar. Město Milevsko se zapsalo 
do České knihy rekordů s největším počtem masek, které se průvodu zúčastnily.

otÁZkY:
jak hodnotíte letošní ročník milevských maškar, co se 
vám líbilo anebo co byste udělali jinak? Zúčastnili jste 
se osobně průvodu a za jakou masku?
čím byste obohatili jubilejní 150. ročník průvodu, kte-
rý nás čeká v roce 2012?

Bc. Zdeněk Herout, starosta (ods)
149. Milevské maškary se jednoznačně vydařily. Dík patří 
nejen organizátorům a partnerům akce, ale také všem účast-
níkům masopustního průvodu a návštěvníkům, kteří maška-
ry podpořili.

mgr. martin třeštík, místostarosta (čssd)
1) Myslím, že to byly skvělé maškary a bude těžké držet tak-
hle vysoko nastavenou laťku. Za masku jsem nebyl, na tohle 
nemám, ale snažím se pomáhat jinak.
2) Už jsem za město zahájil jednání s partnerským švýcar-
ským městem Münchenbuchsee. Jejich pro nás docela exotic-
ká Guggenmusik se před několika lety u nás už ukázala, určitě 

si to ještě většina z nás pamatuje. Myslím, že by to byla hodně atraktivní ozdoba 
do příštího jubilejního průvodu, pokud se podaří je znovu pozvat.

Ing. Bohuslav Beneš (ksčm)
Letošní maškary byly nejlepší alespoň za posledních třicet let, zejména se mi 
líbil doprovodný program s hudebními skupinami Pouličníci  a Péro za klobou-
kem. V průvodu jsem nebyl, stál jsem s manželkou na náměstí. Velké poděko-
vání zaslouží všichni organizátoři i účastníci průvodu. Jak akci vylepšit v příštím 
jubilejním roce si netroufám říci.

Ing. Bc. miroslav doubek (svobodní)
1) Letošní Milevské maškary byly pěkné a za široké účas-
ti masek i přihlížejících. Je nutno poděkovat organizátorům 
i všem účastníkům. Potvrzuje se, že je třeba, aby takovéto 
aktivity a lidové tradice byly provozovány partou nadšenců 
a jen s podporou města.
2) Nemám nápady co nového do budoucnosti. Nezúčastnil 

jsem se jako maska v průvodu, ale často si připadám jako „králův šašek“, říkající 
nepohodlnou pravdu v zastupitelstvu města Milevska. Osobně jsem se neúčast-
nil jako maska a neumím poradit co víc do budoucnosti.

mudr. Zdeněk Hobzek (ods)
Letošní 149. ročník Milevských maškar se skvěle vydařil. Nešlo 
o tolik propagovaný rekord, ale hlavně o ochotu lidí se dobro-
volně zúčastnit a připravit si pěkné masky. Byl jsem za mas-
ku, tak jako i minulý rok, pokaždé za jinou. 150. ročník bude 
úspěšný, pokud se vydaří tak jako letošní. Rezerva je v násled-
ném programu po průvodu tak, aby se návštěvníci ve městě 
zdrželi déle, aby se více bavili diváci, aby se masky nerozešli.

judr. oldřich kofroň (top 09)
Po delší době hodnotím tento ročník Milevských maškar jako 
velmi vydařený. Průvodu jsem se osobně nezúčastnil. Domní-
vám se, že průvod by mohl být obohacen větší účastí hudební-
ků. Před několika lety na mě udělala velký dojem kapela mlá-
deže ze Švýcarska, která se zúčastnila maškarního průvodu.

mudr. jitka kofroňová (ksčm)
1) Letošní maškarní akce byla mimořádně zdařilá. Organizátorům patří velký 
dík. Zúčastnila jsem se jako divák - vnoučata člověka donutí.
2) Pro obohacení příštího průvodu nemám žádný nápad.

1)

2)

judr. martin kupec, ph.d. (ods)
1) Letošní ročník hodnotím kladně. Bylo vidět, že organizá-
toři i účastníci průvodu přípravě věnovali dost času a energie. 
Tuto tradiční akci jsem podpořil a budu ji podporovat i nadále.  
2) Myslím, že organizátoři akce sami přijdou s dobrými nápa-
dy, jak jubilejní příští ročník obohatit.

Ing. Ladislav macháček (čssd)
1) Letošní ročník Milevských maškar byl vyvedený. Podle 
ohlasů přítomných diváků mohlo být vybráno od návštěvní-
ků více peněz, protože je měli připravené a nikdo je od nich 
nechtěl (peníze mohly být připravené na jubilejní 150. roč-
ník). Zúčastnil jsem se osobně průvodu v Mexické skupině.
2) Jubilejní 150. ročník průvodu, který nás čeká v roce 2012, 

je nutné udělat ve velkém stylu.  Vše je dnes o penězích a o ochotě milevských 
občanů udělat něco pro svoje město. Když někteří občané nemají v povaze se 
někde předvádět, tak mohou přispět např. ušitím masky nebo sponzorským 
darem, tak jak je to na menších obcích.

mgr. vlasta machartová (čssd)
1) Asi se budu opakovat, ale nelze než konstatovat, že letošní maškary byly 
mimořádně vydařené. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na jejich realizaci.  
2) Do budoucna bych doporučila obnovení některých tradičních milevských 
masek.

Ing. václav pavlečka (čssd)
1) Já myslím, že letos se Milevské maškary musely líbit každé-
mu. Ať již se zúčastnil přímo v průvodu, nebo jako divák. Já 
jsem byl s manželkou v průvodu, šel jsem za šejka a málokdo 
mě poznal. 
2) Pokud se podaří zopakovat tak vysoká účast lidí v průvodu 
jako letos a bude li nám přát opět počasí, tak věřím, že oslavy 
150. výročí Milevských maškar budou veselé a důstojné.

jaroslav peták (ods)
Kladně - největší zásluhu na průběhu letošních maškar měl 
Karel Procházka s rodinou a Vít Kratochvíl, kteří přesvědči-
li mnoho lidí aby se zúčastnili maškarního průvodu a ten-
to fakt ještě ovlivnilo velice pěkné počasí. Já osobně jsem šel 
s manželkou za masku bezdomovců.
Určitě se zase zúčastním a pojal bych to jako průřez událostí 

za těch 150 let v Milevsku + na náměstí zabijačkové hody a přehled řemesel, kte-
rá Milevsku v nedávné historii byla.

michal polanecký (ods)
1) Maškary hodnotím velice pozitivně, líbila se mi veselá 
nálada účastníků i diváků, nápady na realizaci jednotlivých 
masek i zvládnutá organizace od ředitele Domu kultury Víta 
Kratochvíla a předsedy Maškarního sdružení Karla Pro-
cházky. Osobně jsem se zúčastnil v městské trafice s mas-
kou Pat a Mat. 

2) Pokud se podaří na 150. ročník pozvat přátele za Švýcarska, bude to jistě pří-
jemné zpestření průvodu. Letošní rok teprve ukáže, z čeho bude dobré si udělat 
legraci v příštím ročníku maškar. Rád se budu opět podílet.

marie polívková (vv)
Letošní maškary se opravdu povedly. Už v loňském roce 
byla vidět snaha lidí, kteří se o tento zvyk začali starat. Líbi-
lo se mi, že někteří účastníci průvodu si umí udělat legraci 
sami ze sebe. Jelikož jsem byla dlouhá léta členkou amatér-
ského divadla, snad bych mnohým maskám doporučila více 
pohybu a trochu je roztančila. Sama se nezúčastňuji, ne že 

bych nechtěla, ale neumožňuje mi to zdravotní stav. A v příštím roce, čím bych 
průvod obohatila? Zaměřila bych se na zvýšení daní. Takový obyčejný člověk 
s obrovskou daňovou tíhou na zádech, nebo na důchodovou reformu a její fon-
dy, ale to je jen návrh. Jinak všem účastníkům moc děkuji a přeji mnoho úspě-
chů v dalších letech.

ptáme se našich zastupitelů
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Ing. Ivan radosta (svobodní)
Nebyl jsem aktivním účastníkem průvodu, stihl jsem až finále na náměstí. 
Přesto na mne zapůsobila skvělá atmosféra, panující na přeplněném rynku. 
Líbila se mi příhodně zvolená kapela a jako soutěživý člověk jsem byl nad-
šen z drtivého rekordu v počtu masek. To vše bylo ještě umocněno krás-
ným počasím. 

Ing. Lubomír šrámek (top 09)
Letošního ročníku Milevských maškar jsem se osobně nezú-
častnil a tak nemohu posoudit jejich průběh. Podle počtu 
masek a účasti lidí se domnívám, že šlo o akci velice zdaři-
lou. Necítím se být dostatečně fundovaný v názorech na další 
vylepšení maškar. Přeji jim ale stejně skvělou úspěšnost jako 
v roce letošním a mé poděkování patří všem aktivním účast-
níkům i organizátorům.

Na otázku neodpověděli: 
Mgr. Marie Jelenová, RSDr. Jiří Kotalík, Mgr. Ivana Stráská

Ing. pavel procházka (top 09)
1) Opravdové oživení Milevských maškar začalo už loňským ročníkem a letos 
se (organizátorům, nadšencům i divákům) povedlo ještě zvednout laťku. Je moc 
dobré, že se mění i postoj veřejnosti k této akci, která může, kromě dobré zábavy 
pro masky i diváky, určitě i velmi výrazně zviditelnit naše město. Ano, zúčastnil 
jsem se, mělo to být sice inkognito, ale když přijelo asi 20 přátel a kamarádů až 
z Mexika, tak jsem se k nim v průvodu připojil.
2) Snad jen více veselí a tance po celém městě po celý víkend.... a prosím restau-
ratéry, kteří měli odpoledne zavřeno, aby to při 150-tém ročníku nedělali. Mys-
lím, že zbytečný náklad jsou poukázky zdarma na jídlo a pití, peníze by se mohly 
použít právě na rozšíření programu. 

mudr. miroslava pučelíková (kdu-čsL)
1) Letošní maškary dost dobře nemohu hodnotit. Viděla jsem 
jen koně a několik alegorických vozů na počátku průvodu, pak 
už jsem nemohla průvod sledovat. Sloužila jsem ten den LSPP na 
milevské poliklinice. Z reakce mojí rodiny soudím, že se líbily.
2) Zatím mě nic nenapadá, ale je před námi téměř celý rok.

vÝsLedkY aNketY

Na webových stránkách www.milevsko-mesto.cz probíhá od 8. března anketní otázka: Čím byste obohatili jubilejní 150. ročník Milevských maš-
kar, který nás čeká v příštím roce? Na výběr je šest různých odpovědí a my vám zde přinášíme výsledky k 25. březnu (celkem 61 odpovědí):

ZeptaLI jsme se… komisaře agentury dobrý den pelhřimov adama drábka

můžete nám prozradit, jaká cesta vás vedla k tomu, 
že jste se stal komisařem agentury dobrý den? 
Hledal jsem, asi jako každý student, možnost nějaké-
ho přivýdělku a jelikož Agentura Dobrý den je u nás 
v Pelhřimově dosti známá a pracují v ní lidé, se kterými 
se znám osobně, napadlo mě tedy kontaktovat je. Tak 
vznikla moje spolupráce s Agenturou Dobrý Den.

jak dlouho již v agentuře působíte? 
V agentuře jsem začal pracovat někdy na jaře roku 2010, takže jsem u nich 
poměrně novým členem.

jaký byl váš nejkurióznější pokus o rekord, kterého jste se jako komi-
sař zúčastnil? 
Je to těžké takhle říct jeden jediný rekord, víte za ten rok objezdíte oprav-
du velké množství akcí - ať už zdařilých, nebo i nezdařilých rekordů a kaž-
dý z nich je svým způsobem něčím specifický a výjimečný. Ale jsou to vždy 
velmi povedené a zajímavé akce, které člověka zkrátka baví.

Byl jste v milevsku poprvé? jaký dojem na vás město zanechalo? 
Jelikož hraji hokej, tak už jsem do Milevska párkrát zavítal, ale musím se 
přiznat, že víc jak zimní stadion jsem tu doposud neznal. Město mě pří-
jemně překvapilo svým hezkým náměstím a především lidé tady byli vel-
mi přátelští, milí a s chutí se bavit. Takže můj dojem z Milevska je vskutku 
pozitivní.

jakým způsobem probíhalo sčítání masek? 
Někdy ve 13.45 jsme vyjeli společně s moderátorem akce na plošinu a jeli-
kož nejsem nějaký velký hrdina, musím se přiznat, že mám strach z vý-
šek, počáteční dojmy nebyly zrovna nejlepší, což myslím mohou potvrdit 
i přihlížející diváci na náměstí, kteří alespoň měli o zábavu postaráno, než 
k nám na náměstí dorazil masopustní průvod. Samozřejmě to teď trochu 

zlehčuji, po chvíli jsme se i s plošinou sžili a musím poděkovat pořadatelům 
akce, protože masky procházely pod námi opravdu pomalu a zodpovědně, 
takže jsme bez problémů stíhali jednotlivé maškary započítávat.

jak hodnotíte organizaci maškarního průvodu? 
Je vidět, že akce má již dlouholetou tradici a že zde v Kulturním domě 
Milevsko pracují lidé, kteří mají s pořádáním velkých akcí zkušenosti a baví 
je to. I proto si myslím, že organizace zaslouží pochvalu.

můžete nám prozradit, jaké další pokusy o rekord vás v nejbližší době 
čekají? 
Víte, já u agentury pracuji především jako moderátor a kam mě tedy zavede 
cesta k dalšímu rekordu jako komisaře, teď opravdu netuším. 

každoročně v červnu se v pelhřimově koná mezinárodní festival pelhři-
mov město rekordů. můžete již nyní našim čtenářům prozradit, co zají-
mavého letošní ročník přinese? 
Ano, to máte pravdu a letos tomu opět nebude jinak, už teď probíhají orga-
nizační plány a práce na letošní ročník, který proběhne 10. a 11. června na 
náměstí v Pelhřimově. Loni jsme slavili jubilejní 20. ročník, který se vel-
mi vydařil a navštívilo ho 15 tisíc diváků. I do třetí desítky tohoto festiva-
lu Mezinárodní festival Pelhřimov město rekordů chceme vykročit pravou 
nohou a co nejlépe, proto se u nás opět návštěvníci festivalu nebudou nudit. 
Jsou připraveny opět jednotlivé ukázky rekordů a kuriozit, ale také taneční 
a hudební vystoupení. Vše vypukne v pátek odpoledne a připraveny jsou 
dva dny a dva Galavečery plné zábavy. O zábavu se na sobotním Galaveče-
ru stará i známý a diváky velmi oblíbený Vladimír Hron, v pátek večer zase 
vystupuje jedna ze známých českých kapel, která to bude letos ještě netuším, 
ale rozhodně se je na co těšit a dívat. Budeme velmi rádi, pokud k nám na 
festival dorazí i obyvatelé Milevska. Nejen na ně, ale i na ostatní návštěvníky 
festivalu se v Pelhřimově budeme těšit. 

Děkujeme za rozhovor

Hudebním vystoupením známé osobnosti 
(6)

Zatraktivněním kulturního programu na náměstí 
(27)

Ještě dalším rozšířením počtu masek v průvodu 
(2)

•

•

•

Mediálně známým moderátorem akce 
(11)

Zapojením partnerských měst Milevska 
(9)

Nic bych oproti letošnímu ročníku neměnil
(6)

•

•

•
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Ohlédnutí za Milevskými maškarami…

3. března se sešlo 15 masek v kanceláři ředitele DK, aby odtud vyrazili na 
tzv. zvaní, kdy procházejí městem a zvou obyvatele na sobotní průvod.

V průvodu nechyběli tradiční masky Bakuse, z nejhoršího se vyléčil i drak, avšak k zhlédnutí bylo i nepřeberné množství masek zcela nových...

Na  pódiu  na  nám.  E.  Beneše  probíhalo  vyhlášení  počtu  zúčastněných 
masek, následoval kulturní program.

5.  března  po  obědě  se  začali  účastníci  průvodu  shromažďovat  před 
Domem kultury, kde probíhala registrace.

V Domě kultury uvítaly masky malé občerstvení, pro děti byla připra-
vena diskotéka, večer ji pak vystřídala skupina Elizabeth s Masopustní 
zábavou.
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odbor sociálních věcí

podpora procesů plánování sociálních služeb 
na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností milevsko

V rámci projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb 
v Jihočeském kraji“ byla v období říjen 2010 až březen 2011 aktualizována 
strategická část Plánu rozvoje sociálních služeb Milevsko. 

Plán rozvoje sociálních služeb Milevsko byl zpracován na období 2008 – 2013. 
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Milevsko každoročně monitoroval 
stav realizace aktivit stanovených v Plánu rozvoje sociálních služeb Milevsko. 
Monitorováním bylo zjištěno, že jednotlivé aktivity již zcela nenaplňují potře-
by uživatelů, ale také možnosti zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb. 
Mnohé aktivity se již také podařilo realizovat. Proto byla započata práce na 
aktualizaci strategické části Plánu rozvoje sociálních služeb Milevsko.
V prosinci roku 2010 se začaly scházet pracovní skupiny Plánu rozvoje 
sociálních služeb Milevsko, ve kterých byli zastoupeni jak uživatelé, tak 
i zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb. K účasti na jednání pracov-
ních skupin byla vyzvána veřejnost a někteří občané se do jednání pracov-
ních skupin zapojili.
Výsledkem jednání pracovních skupin je aktualizovaná strategická část 
Plánu rozvoje sociálních služeb Milevsko, která byla dne 15. 2. 2011 schvá-
lena řídícím výborem Plánu rozvoje sociálních služeb Milevsko a násled-
ně dne 7. 3. 2011 vzata na vědomí Radou města Milevska. Dne 23. 3. 2011 
byla aktualizovaná strategická část Plánu rozvoje sociálních služeb Milev-
sko předložena Zastupitelstvu města Milevska.

Pavlína Hajská, DiS., referentka

Z jednání rady města milevska

4. schůze rady města milevska dne 21. 2.  2011
Rada města Milevska schválila Plán oprav na rok 2011 a zavázala přísluš-
né vedoucí odborů k jeho dodržování. Na základě požadavku zabezpečit 
efektivní vynakládání běžných výdajů v oblasti oprav městského majet-
ku byl zpracován detailní plán oprav ve formě umožňující jeho průběžné 
sledování a vyhodnocování. Celkové hodnoty rozepsaného plánu nava-
zují na limity podle schváleného rozpočtu na rok 2011, do jednotlivých 
měsíců jsou naplánovány všechny větší opravy i rozloženy předpoklá-
dané objemy tam, kde se provádí opravy průběžně. Dále radní schválili 
ceník za střežení objektů pomocí pultu centrální ochrany. Město Milev-
sko vlastní Pult centrální ochrany (dále jen „PCO“) typu NET-G. Toto 
zařízení je umístěno na adrese nám. E. Beneše 6 (budova České spořitel-
ny a.s.). Záměrem vedení města je komerční provozování PCO. Připo-
jení na PCO bylo až do 1. 2. 2011 možné provést pouze přes telefonní 
linku. V tomto případě si odběratel hradil náklady týkající se propoje-
ní PCO a střeženým objektem sám. Nyní je zakoupená nová technolo-
gie GPRS, která umožní bezdrátové spojení s PCO a střeženým objektem. 
Touto technologií se odběrateli zajistí střežení objektu bez rizika odstřih-
nutí telefonní linky, zároveň odběratel ušetří na nákladech týkajících se 
spojení s PCO a objektem.

5. schůze rady města milevska dne 7. 3. 2011
Na své 5. schůzi radní schválili ekologickou likvidaci a vyřazení z účetní 
evidence starého a nepotřebného inventáře umístěného v 1. Základní ško-
le T. G. Masaryka Milevsko, 2. Základní škole J. A. Komenského Milevsko, 
Mateřské škole Sluníčko Milevsko, Sociálních službách Města Milevska, 

Městské knihovně v Milevsku a v Městském úřadě Milevsko. Likvidač-
ní komise po prohlídce konstatovala oprávněnost návrhů na likvidaci 
a nezpůsobilost dalšího využití, neboť se jedná o starý, nefunkční inven-
tář, zařízení a techniku. Dále Rada města Milevska schválila darování 3 ks 
nadbytečných šicích strojů zn. Zetina Farní charitě Veselíčko, Domovu sv. 
Alžběty pro matku a dítě pro její potřeby. Město je obdrželo od Základní 
školy J. A. Komenského v Milevsku, ale nemá pro ně využití. Rada souhla-
sila s podáním žádosti o dotaci na regeneraci zeleně na starém sídlišti, kde 
podle dostupných informací je reálný předpoklad, že skutečná cena akce 
a tím i podíl města by mohl být výrazně nižší, než se zatím předpokláda-
lo. Navíc jde možná o jednu z posledních dotačních příležitostí v téhle 
oblasti. Rada města také schválila několik žádostí o granty a tím i finanční 
spoluúčast města - šlo o světelný ukazatel pro sportovní halu, opravu další 
části umýváren v mateřské škole Sluníčko v Jeřábkově ulici, výstavbu dět-
ského dopravního hřiště pod mateřskou školou na starém sídlišti, rekon-
strukci autobusových zastávek (u učiliště a v Nádražní ulici u „věžáku“) 
Radní také vzali na vědomí záměr příspěvkové organizace Dům kultury 
Milevsko na výměnu oken v původním objektu DK Milevsko. Dům kultu-
ry Milevsko má záměr v letošním roce realizovat výměnu oken v komple-
xu stavby DK Milevsko. Ty stávající jsou ještě původní, 50 let staré, netěsní 
a jejich termoizolační vlastnosti jsou velmi nízké. Financování bude pro-
vedeno z investičního fondu, rezervního fondu a hospodářského výsledku 
DK Milevsko za rok 2010.

Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na 
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ, 
Rada města, Informace z RMM).

Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený proces zjišťová-
ní potřeb a zdrojů a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním 
podmínkám, potřebám komunity (obce) a potřebám lidí. Na plánová-
ní se podílejí zástupci obce, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb 
a široká veřejnost.
V rámci tohoto plánování proběhla v současném období aktualizace 
strategické části Plánu rozvoje sociálních služeb Milevsko, která byla 
schválena řídícím výborem Plánu rozvoje sociálních služeb Milevsko 
a následně projednána orgány města (rada a zastupitelstvo města).

V minulém a předminulém měsíci jsme se s pa-
nem starostou Z. Heroutem zúčastnili schůzek 
pracovní skupiny pro dostavbu R4, které se konaly 
na příbramské radnici. Na schůzkách byli přitom-
ni také například 3 senátoři ze středních a jižních 
Čech, představitelé měst a obcí z okolí zmíně-
né komunikace a zástupci Ředitelství silnic a dál-
nic. Všichni zúčastnění se shodli, že dostavba R4 
je nezbytná pro rozvoj našich měst, obcí a celého 
regionu. Špatné dopravní spojení omezuje i rozvoj 
podnikání, příliv investic a přesun obyvatel za pra-
cí. Současný stav provozu na některých silničních 

Co nového na rychlostní komunikaci R4?
úsecích navazujících na R4, např. mezi Milínem 
a křižovatkou Lety, je dlouhodobě neúnosný a to 
jak z dopravního, tak z bezpečnostního hlediska. Je 
zajímavé vědět, že stavba R4 byla zahájena již v roce 
1969 a zatím poslední úsek od Prahy byl dokončen 
v roce 1989 a to před Dubencem (křižovatka Skal-
ka). Až v roce 2007 byla dokončena mimoúrovňo-
vá křižovatka u Nové Hospody v Jihočeském kraji 
a v roce 2010 byla dokončena část mezi Mirotice-
mi a Třebkovem. Celkem má tedy R4 v provozu 49 
kilometrů. V současné tzv. Superkoncepci Minis-
terstva dopravy je zatím zařazena stavba Skalka - 

II/118 (obchvat Dubence) na rok 2012 a obchvat 
Čimelic na rok 2014. Starostou Příbrami bylo 
ministerstvo již požádáno o zařazení dostavby již 
zmíněného kritického úseku Milín – křižovatka 
Lety. O dalších úsecích se ještě bude jednat a práce 
této pracovní skupiny by měla v tomto směru při-
nést další podněty. Zároveň se diskutovala varianta 
dostavby zbývajících 36 km formou PPP, ke které 
byla připravena prezentace společnosti ucházející 
se o tento projekt.

Martin Kupec, radní města Milevska
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sociální služby města milevska

pečovatelská služba
Pečovatelská služba je klientům poskytována v souladu s platnou zákon-
nou úpravou (§ 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 6 
prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.) na celém území Milevska a samo-
statných obcí, které mají s organizací Sociální služby Města Milevska uza-
vřenou smlouvu o zajištění pečovatelské služby. Pečovatelská služba je 
aktuálně poskytována v 7 domech s pečovatelskou službou, ve 2 domech 
s chráněnými byty a ve 20 samostatných obcích regionu. Pro zajištění 
pečovatelské služby využívají zaměstnanci 6 užitkových automobilů, kte-
ré denně najedou až 300 kilometrů. Pečovatelskou službu zajišťuje 29 
zaměstnanců organizace na pracovních pozicích sociálních pracovníků 
a pracovníků sociálních služeb.
Pečovatelská služba zajišťuje lidem pomoc a podporu, kterou potřebují 
při zvládání běžných denních činností. Je zajišťována v takovém rozsahu, 
který umožňuje uživatelům zůstat co nejdéle ve svých domovech, v pro-
středí, kde prožili často celý život. Ti zůstávají ve své rodině mezi lid-
mi, které znají a které mají rádi. Pečovatelská služba je organizací Sociál-
ní služby Města Milevska zajišťována více než čtyřem stovkám uživatelů 
v Milevsku a okolních obcích regionu.
Zajišťuje tyto základní činnosti:

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
další fakultativní služby z aktuálního přehledu úkonů

Služby jsou poskytovány na základě písemného smluvního vztahu mezi 
organizací a uživatelem. Při sjednávání služby sociální pracovník navští-
ví uživatele v jeho domácnosti a individuálně domluví četnost a rozsah 
služeb, které mu budou poskytovány. Uživatel je seznámen s výší úhrady 
za služby a má dostatek prostoru na dotazy ohledně pečovatelské služby. 
Na základě této návštěvy je sepsána „Smlouva o poskytování pečovatel-
ské služby“, ve které je stanoven rozsah úkonů, úhrada za ně, informace 
o zahájení služby a další ujednání. Při sjednávání se vždy vychází z kon-
krétních potřeb žadatele, s ohledem na provozní a personální možnos-
ti poskytovatele. Poskytování pečovatelské služby je zajištěno odborně 
vzdělaným personálem, který je průběžně vzděláván v oblastech souvise-
jících se sociálními službami.
V rámci zkvalitňování služeb má každý uživatel svého „klíčového pra-
covníka“, který slaďuje poskytované služby, iniciativně si všímá potřeb 
a spokojenosti uživatele, snaží se naplňovat jeho individuální požadavky 
a dbá na kvalitní bezpečné poskytování služby. Klíčový pracovník ve spo-
lupráci s uživatelem zpracuje návrh „individuálního plánu péče“ (rozsa-
hu služeb) a společně s uživatelem určí jeho přání a požadavky, které mu 
díky poskytování pečovatelské služby mohou být splněny. 
Jedná se o službu, která je hrazená částečně uživatelem, ale je také částeč-
ně dotována zřizovatelem, v našem případě městem Milevskem a veřejný-
mi rozpočty. Výše úhrady poskytnutých úkonů se řídí vnitřními pravidly 
organizace SSMM, která jsou v souladu s platnou zákonnou úpravou.
Zájemci o pečovatelskou službu mohou kontaktovat vedoucí pečovatelské 
služby nebo sociální pracovnici, které poskytnou bližší informace. Žádost 
o poskytování pečovatelské služby je možné si osobně vyzvednout na pra-
covištích organizace, na Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Milev-
sku nebo na webových stránkách organizace www.socsluzbymilevsko.cz. 
Na webových stránkách jsou dostupné i další informace o organizaci Soci-
ální služby města Milevska a poskytovaných sociálních službách.

Bc. Markéta Dušková, 
vedoucí pečovatelské služby

•
•
•
•
•
•

služby města milevska

Informace pro podnikatele k nakládání s odpady
Základním právním předpisem v oblasti nakládání s odpady je zákon č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v plat-
ném znění. Ten stanoví, že každá právnická nebo fyzická osoba oprávněná 
k podnikání, je původcem odpadů (dále jen „původce“) a jako taková má 
řadu povinností. Původce odpadů je zejména povinen podle:
§ 16 odst. 1 

zařazovat odpady podle druhů a kategorií 
zajistit přednostní využití odpadů 
odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, předat osobě opráv-
něné k jejich převzetí 
ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů 
shromažďovat odpady, utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
zabezpečit odpady před jejich znehodnocením, odcizením a únikem 
vést průběžnou evidenci 
umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, na vyžádání před-
ložit dokumentaci, související s nakládáním s odpady

Z toho vyplývá, že každý původce je povinen zajistit, aby s veškerými 
odpady, které při své podnikatelské činnosti vyprodukuje, bylo nakládáno 
v souladu se zákonem. Jednou z možností je uzavření smlouvy s oprávně-
nou osobou. Pro směsný komunální odpad je to v našem městě např. fir-
ma Služby Města Milevska, spol. s r. o. Pro tříditelné druhy odpadu (papír, 
plasty, sklo) lze uzavřít smlouvu o využití systému zavedeného městem 
Milevskem (vyřizuje odbor životního prostředí MěÚ Milevsko). Původce 
může poté využívat stávající síť sběrných stanovišť na tříděné odpady.
§ 12 odst. 3
Původce, který nakládá s nebezpečným odpadem, je povinen zpracovat 
identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO) a místa nakládání  s nebez-
pečným odpadem tímto listem vybavit. Z § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady vyplývá, že na shromažďovacím pro-
středku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název 
shromažďovaného odpadu a dále jméno a příjmení osoby odpovědné za 
obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.
§ 16 odst. 3
Původce je povinen s nebezpečnými odpady nakládat pouze se souhlasem pří-
slušného orgánu státní správy  - odbor životního prostředí MěÚ Milevsko.
§ 39 odst. 1
Původci jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 
nakládání s nimi. Blíže § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady.
§ 39 odst. 2
Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více 
než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 
tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, zasílat každoročně do 15. úno-
ra následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů 
a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-
ností příslušnému podle místa provozovny.
§ 40 odst. 1 - 5
Při přepravě nebezpečných odpadů je třeba vyplnit evidenční list pro pře-
pravu těchto odpadů a dodržovat povinnosti vymezené v tomto paragrafu.
Pokuty za porušení zákona o odpadech (viz § 66 zák. o odpadech)  ukládá 
původci odpadů

obecní úřad do výše 300 000 Kč
obecní úřad obce s rozšířenou působností do výše 1 000 000 Kč
Česká inspekce životního prostředí až do 50 000 000 Kč.

Odbor životního prostředí ve spolupráci se společností Služby Města 
Milevska, spol. s r.o. bude provádět v roce 2011 kontrolu všech provozo-
ven v Milevsku, zda je nakládáno s odpadem v souladu se zákonem.

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

V mìsíci únoru oslavili životní výroèí
80 let:

Marie Smetanková
Jindřich Müller
Josef Koudelka

Josef Himl
Josef Hruška

Alena Pecháčková
Svatava Němcová

85 let:
Růžena Jelínková

Oldřich Falada
Jarmila Polodnová

Otto Pokorný
Růžena Pichová
Radomil Ropek

90 let:
Jiřina Hřebíková

Více než 90 let:
Rudolf Turek

Josef Vlk
Anastázie Vávrová

UPOZORNĚNÍ!
Od pondělí �. �. do 2�. �. bude Městský kostel sv. 
Bartoloměje z důvodu instalace nových lavic uza-
vřen. Slavnostní otevření s požehnáním nových 
lavic bude na Hod Boží 2�. �. v 17 hodin. Všechny 
bohoslužby podle obvyklého času jsou přeneseny 
do klášterní baziliky.
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pátek 22., sobota 23.   17.30
Hop	 	 	 	 	 	 3D
USA – Animovaná komedie o velikonočním zajíčkovi, který sní o budoucnosti 
rockové hvězdy, ale všechno mění mladý ulejvák Fred.

vstupné: 130,- Kč

pátek 22., sobota 23.   20.00   110 min.
Hlavně	nezávazně		 	 	 2D
USA – Romantický film o vztahu, který je striktně fyzického rázu. Hrají: Natalie 
Portman, Ashton Kutcher.
do 12 let nepřístupný vstupné: 80,- Kč

neděle 24., pondělí 25., úterý 26.  17.30 a 20.00  112 min.
Světová	invaze		 	 	 	 2D
USA – Akční-sci-fi o světové invazi, která se odehrává převážně v Los Angeles.
do 12 let nepřístupný vstupné: 70,- Kč

středa 27., čtvrtek 28.   17.30   88 min.
MáMa	Mezi	Marťany		 	 	 2D
USA – Animovaná komedie - Jak moc potřebujete svoji maminku, zjistíte, až 
když vám ji ukradnou marťani, protože potřebují její „maminkovství“ pro své 
potomky. Česká verze.                                                                              vstupné: 70,- Kč

pátek 29., sobota 30.   17.30   90 min.
Čertova	nevěSta		 	 2D
Česko - Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky na motivy Boženy Němcové. 
Hrají: Eva Josefíková, Sabina Laurinová, David Suchařípa a další.

vstupné: 110,- Kč

pátek 29.    20.00  116 min.
zkuS	Mě	rozeSMát
USA – Romantická komedie o jedné lži plastického chirurga. Hrají: Jennifer 
Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman a další.                           vstupné: 100,- Kč

Kultura a sport v Milevsku a okolí – DUBEN 2011

pátek 1., sobota 2.    17.30 a 20.00 106 min.
Děcka	jSou	v	poHoDě
USA – Vtipný a energetický pohled na výchovu dětí, jejichž rodinu tvoří dvě 
mámy. Hrají: Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo…
do 12 let nepřístupný vstupné: 60,- Kč

neděle 3., pondělí 4.   17.30 a 20.00  133 min.
norSkÉ	DŘevo
Japonsko - Romantické drama podle známého bestselleru Harukiho Mura-
kamiho o Naoko, Toru a Midori.
do 15 let nepřístupný vstupné: 60,- Kč 

úterý 5.     17.30 a 20.00  115 min.
FigHter	 	 	 	 	 2D
USA – Životopisné sportovní drama, kde se touha porazit soupeře v ringu mění 
i v boj za rodinu a vlastní hrdost.
do 12 let nepřístupný vstupné: 80,- Kč

středa 6., čtvrtek 7.   17.30 a 20.00  125 min.         
Sucker	puncH
USA – Akční fantasy podívaná do smyšleného světa mladé dívky, jejíž snový 
svět poskytuje únik do světa neuvěřitelných dobrodružství.   vstupné: 75,- Kč

pátek 8., sobota 9., neděle 10.  17.30 a 20.00  110 min.
tŘi	Dny	ke	SvoBoDě	
USA – krimi-drama-romantika-thriller – Russell Crowe pomáhá své ženě uprch-
nout z vězení. 
do 12 let nepřístupný vstupné: 75,- Kč

pondělí 11., úterý 12.   17.30 a 20.00  103 min.
lonDýnSký	gangSter
Anglie - USA – Krimi-romantický film na úrovni s výborným obsazením: Keira 
Knightley, Colin Farrell.
do 15 let nepřístupný vstupné: 75,- Kč

středa 13., čtvrtek 14.   17.30 a 20.00  105 min.
Drive	angry		 	 	 	 3D
USA – Akční smrtonosná jízda s Nicolasem Cagem a Amber Herd.
do 15 let nepřístupný vstupné: 130,- Kč

pátek 15., sobota 16., neděle 17.  17.30 a 20.00  114 min.
oBŘaD		 	 	 	 	 2D
USA – Film je inspirován skutečnými událostmi, sleduje studenta kněžského 
semináře, který navštěvuje školu exorcismu ve Vatikánu. 
do 15 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

pondělí 18., úterý 19.   17.30 a 20.00  110 min.
všeMocný		 	 	 	 	 2D
USA – Akční thriller, ve kterém vyčerpaný spisovatel zkouší novou drogu. Hrají: 
Robert De Niro, Bradley Cooper, Anna Friel…
do 12 let nepřístupný vstupné: 80,- Kč

středa 20., čtvrtek 21.   17.30 a 20.00  107 min.
veM	Si	Mou	Duši		 	 	 3D
USA – Další horor od režiséra Wes Cravena (Noční můry, Vřískot, Hory mají 
oči…), tentokrát legenda o rivertonském rozparovači.
do 15 let nepřístupný vstupné: 120,- Kč

od pátku 1. 4.    prostory u knihovny
MáMe	ráDi	zvÍŘata
Volně přístupná výstava Základní školy při DPL Opařany. 

pondělí 4. až pátek 8. 4.  08.00 – 12.00 poč. učebna
pc	kurz	–	Senior	kluB	zvvz	MilevSko

čtvrtek 7. 4.   18.00  malý sál
toulky	za	poznánÍM	
–	nový	zÉlanD	-	SevernÍ	oStrov
1. část tříměsíční cesty po Novém Zélandu. Na Severním ostrově se setká-
me s vulkanickou činností, která je pro tento ostrov typická, navštívíme mno-
hatisícovou kolonii terejů nedaleko města Hastings, seznámíme se s pohnu-
tým osudem Českých emigrantů, kteří na Novém Zélandu našli svůj domov, 
a v neposlední řadě se podíváme na možnost sezónních prací v zemědělství. 
Vypráví a promítá cestovatel Jindřich Částka.                             vstupné: 25,- Kč

pátek 8. 4.    19.00  velký sál
ceStou	neceStou	s	Miroslavem	Donutilem
One Man Show Miroslava Donutila
Jeden z nejvýraznějších českých herců, vystudoval herectví na brněnské 
JAMU. Během studií hostoval na scéně brněnského divadla Husa na prováz-
ku a po absolutoriu tam také nastoupil do svého prvního angažmá. Zásadní 

KINO BIOS „eM“
Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216

kino@dkmilevsko.cz

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200

info@dkmilevsko.cz
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zlom v jeho kariéře nastává roku 1990, kdy se stává členem činohry pražského 
Národního divadla. Nezapomenutelné jsou jeho herecké kreace v komediích 
Tankový prapor, Černí baroni, Pelíšky, Román pro ženy nebo Pasti, pasti, pas-
tičky, za které získal Českého lva. Stejně suverénně si počíná i ve vážných a tra-
gikomicky laděných rolích.  Kromě herectví se věnuje také dabingu. Rezervace 
a prodej vstupenek na tel. 383 809 200 nebo na www.milevskem.cz.

vstupné: 190,- Kč, balkon: 150,- Kč

neděle 10. 4.    17.00 – 21.00 velký sál
jaro	na	parketu	–	aprÍlovÉ	SetkánÍ
Seniorské taneční podvečery. K tanci a poslechu hraje Dechová hudba Písek. 
Pořádají: Dům kultury a Sociální služby Města Milevska. Předprodej vstupe-
nek v kanceláři DK, tel. 383 809 200.                                               vstupné: 50,- Kč

úterý 12. až pátek 15. 4.  08.00 – 12.00 poč. učebna
pc	kurz	–	FotograFie	
–	Senior	kluB	zvvz	MilevSko

středa 13. 4.    18.00  loutkový sál 
univerzita	tŘetÍHo	věku

středa 13. 4.    14.00 – 17.00 učebna č. 2
zDravotnÍ	pojišťovna	
MiniSterStva	vnitra	Čr

čtvrtek 14. 4.    13.00 – 15.00 velký sál
Svaz	zDravotně	poStiŽenýcH

pátek 15. 4.    19.00  velký sál
rockStage	–	HuDeBnÍ	FeStival
První ročník nového hudebního festivalu Rockstage. Na akci vystoupí celkem 
pět skupin: mirovická metalová parta Hand Grenade, pražská skupina podob-
ného ražení The Snuff, dále se můžeme těšit na comeback populární písecké 
sestavy Possibilní Explikace v čele s Kubou Kajtmanem a konečně domácí milev-
skou scénu bude zastupovat Escape 2 The Jungle. Hlavním headlinerem festiva-
lu bude skupina Green Frog Feet z německého Regensburgu. Vstupenky jsou 
slosovatelné. Vylosovaní šťastlivci získají volné vstupenky na některé české festi-
valy. Další informace o festivalu získáte na www.rockstage.cz.   vstupné: 90,- Kč

sobota 16. 4.    08.30 – 11.30 prostory DK
velikonoČnÍ	trHy	-	poprvé	v	Dk	Milevsko
Doprovodný program - dílničky pro děti a vystoupení folklórního souboru 
Písečánek. Přihlášky prodejců na tel. 383 809 200. 

vstupné: zdarma

středa 20. 4.    16.00  velký sál
DoktorSká	poHáDka
Klasická pohádka v podání Divadélka Múzika ze Sezimova Ústí. Koho by 
napadlo, že kouzelník Magiáš bude potřebovat doktora. Ale stalo se - zasko-
čila mu totiž pecka ze švestky. A tak se jeho pomocník a kouzelnický učedník 
Vincek musel hodně snažit, aby se k nim na Hejšovinu vypravili slovutní lékaři 
- hronovský, kostelecký a skalický. Snahou představení je co nejpůsobivěji oslo-
vit malé diváky a některé z nich získat k přímé účasti v ději.    vstupné: 50,- Kč

čtvrtek 21. 4.    09.00 výuková učebna
pletenÍ	poMlázek
S pletením pomlázek vám poradí František Paukner. S sebou: 14 – 20 oheb-
ných proutků jednotné délky, barevné pentle a provázek.    vstupné: 10,- Kč

pátek 22. 4.    09.00 výuková učebna
velikonoČnÍ	DÍlna	pro	Děti
Vyrobíme si netradiční velikonoční přání, stojánek na ubrousky, rozpustilou 
kachnu a nebude chybět ani barvení vajec. S sebou: 2 vařená vejce, klubko 
bílé vlny a ubrousek s velikonočním motivem.                           vstupné: 10,- Kč

GALERIE M
nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

úterý 5. 4.    17.00
verniSáŽ	výStavy	FotograFiÍ	Skupiny	teri-
Foto	Sokola	pÍSek

středa 6. až pátek 29. 4. 
výStava	FotograFiÍ	Skupiny	teriFoto	Soko-
la	pÍSek

vstupné: 10,- Kč

čtvrtek 7. 4.    17.30
jarnÍ	FlÉtnový	koncert	
– recitál začínajících flétnistů Gabriely Molové.                     vstupné: dobrovolné

sobota 9. 4.    15.00
pěvecký	koncert	toMáš	Sup	DiS.	S	klavÍr-
nÍM	DoprovoDeM	lenky	eBelovÉ
Program: Skladby A. Dvořáka, Ch. W. von Glucka, A. Stradelly. Tomáš Sup je laure-
átem několika pěveckých soutěží, českých i mezinárodních, kde dosáhl stupňů 
vítězů. Za klavírního doprovodu koncertuje po vlastech českých. Spolupracuje 
s Jednotou hudebních divadel v Praze.                                              vstupné: 100,- Kč

pátek 29. 4.    19.30
HuDeBnÍ	Sklepy	–	petr	váša
Petr Váša – fyzický básník (literát, skladatel, performer a výtvarník). Předprodej 
vstupenek v pokladně DK Milevsko a Galerii M.                             vstupné: 150,- Kč

MILEVSKé MUZEUM
Klášterní 563 • 382 521 093, 382 521 928

do neděle 1. 5.
Merkur
Výstava k historii populární kovové stavebnice Merkur. 

sobota 23. 4.    07.00 – 10.00
pocHoD	z	onoHo	Světa	na	onen	Svět
Start tradičního turistického pochodu KČT Milevsko, akce po záštitou staros-
ty města Milevska.

sobota 23. 4.    21.00  velký sál
rockový	Bál	–	FantoM
Velikonoční rockový bál s milevskou rockovou skupinou FANTOM.

úterý 26. 4.    19.30  velký sál
DivaDelnÍ	pŘeDStavenÍ	
–	poleDnice	a	zlatý	kolovrat
Příbramská divadelní společnost Půlnoc přijede do Milevska s představe-
ním na motivy dvou balad Karla Jaromíra Erbena Polednice & Zlatý kolovrat. 
V podání Půlnoci se ale jedná o pojednání poněkud netradiční, kdy si soubor 
obě balady trochu upravil po svém, i když se nechal volně inspirovat jak slav-
ným představením Kytice divadla Semafor, tak i filmovou Kyticí režiséra F. A. 
Brabce. Jak jejich snaha dopadla, na to se můžete přijít podívat do Domu kul-
tury v Milevsku.                                                                                       vstupné: 50,- Kč

sobota 30. 4.   amfiteátr DK Milevsko
traDiČnÍ	pálenÍ	ČaroDějnic
Bližší informace v průběhu dubna na plakátech a www.dkmilevsko.cz, www.
milevskem.cz.
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sobota 2. 4. 
jarnÍ	špekáČek	
Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte s sebou chutný špekáček. 
Sraz u sokolovny v 13.00 hod.                                                 Vede: Jaromír Mašek 

sobota 9. 4. 
Branice	–	Bernartice	-	MilevSko	
Pěší vycházka, trasa 15 km. Sraz na nádraží ČD, odjezd v 7.39 hod. 

Vede: Tomáš Wilda 

sobota 16. 4. 
S	kapreM	jakuBeM	
okolo	MilevSkýcH	ryBnÍkŮ	
– akce pod záštitou starosty 
Pěší pochod spojený s turistickou sazkou na znalosti o regionu Milevska - 
pořádáme ve spolupráci s Infocentrem a DDM Milevsko. Pěší trasa 7 nebo 
11 km. Start: Infocentrum, 8.00 – 9.00 hod. 

Organizační zajištění: Vladimír Ondruška 

sobota 16. 4.
SeDlČanSko	
Pěší vycházka okolím Sedlčan, celkem 15 - 20 km. Sraz na autobusovém 
nádraží, odjezd v 5.45 hod., návrat v 18.30 hod.          Vede: Vladimír Šťastný 

neděle 17. 4.
StŘeDnÍ	povltavÍ,	kráSnoHorSko	
Autobusový zájezd za dávnou historií regionu, spojený s prohlídkou zajíma-
vých míst - výklad provede PhDr. Pavel Břicháček. Odjezd v 7.00 hod. od soko-
lovny. Přihlášky v Infocentru, tel. 383 809 101.                             Vede: Jiří Lesák 

sobota 23. 4.
pocHoD	z	onoHo	Světa	na	onen	Svět	
– akce pod záštitou starosty 
Turistický pochod, trasy: pěší: 6, 11, 16, 20, 25, 28, km, cyklo: 25, 34, 50 km. 
Start: Milevsko od Domu kultury 7.00 - 10.00 hod., další starty v Sedlčanech, 
Petrovicích. Onen Svět je zařazen do akce Jihočeská vyhlídková místa. 

Organizační zajištění: Jaroslav Mácha

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

ziMnÍ	StaDion:
In-line bruslení od 1. 4. 2011: dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz

SportovnÍ	Hala:		
7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4. ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy
03. 04.         Handball Milevsko - Tachov,  házená
09. 04.        závody v moderní gymnastice
16. 04.       Handball Milevsko - Soběslav,  házená
17. 04.       Handball Milevsko - Most, házená
23. 04.       závody v moderní gymnastice
30. 04.      Handball Milevsko - Strakonice, házená

letnÍ	StaDion:		
02. 04.       08.00   přípravka FC ZVVZ Milevsko
03. 04.       09.00   ml., st. žáci - České Budějovice
             12.30   dorost - Ml. Vožice
                     16.30   muži A - Kaplice
09. 04.     09.00   přípravka A
                   15.00       kadeti B - Podolí II
 16.30   muži C - Sepekov
10. 04.    16.30   muži B - Dříteň
07. 04.     13.30   ml., st. žáci - Slávie C
                     17.00   muži A - Jindřichův Hradec 
23. 04.     17.00   muži B - Osek
24. 04.     13.00   dorost - Slávie B
 17.00   muži C - Semice
25. 04.     10.00   ml., st. žáci - Loko České Budějovice

SPOS MILEVSKO, s. r. o.
www.spos-milevsko.cz

pátek 1. až čtvrtek 28. 4.
je	eSperanto	Mrtvý	jazyk?
Výstava, která vás seznámí s problematikou mnohojazyčnosti na světě.

čtvrtek 28. 4.
eSperanto	a	(nejen)	literatura
Beseda s PhDr. Pavlou Dvořákovou, autorkou výstavy Je esperanto mrtvý 
jazyk? Hostem besedy bude známý publicista dr. Max Kašparů.

pátek 29. 4.    15.30 oddělení pro děti
5.	roČnÍk	ČaroDějnickÉ	akaDeMie

MěSTSKá KNIHOVNA MILEVSKO 
www.knihmil.cz

nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

ČESKÝ SVAZ OCHRáNCŮ 
PŘÍRODY ZO MILEVSKO

neděle 1. 5.   7.30  parkoviště u Bažantnice
vÍtánÍ	ptaČÍHo	zpěvu
Procházka parkem a okolím, poznávání a určování ptačích druhů. Ukázka 
odchytu a kroužkování ptáků. Závěrem beseda s občerstvením v klubov-
ně ČSCH. Ve spolupráci s ČSO, pořádá ZO ČSOP Milevsko. Vedou: Ing. J. 
Jahelka. Ing. F. Vališ, Petr Fousek. Zprávu podává L. Kálalová, kontakt 
mobil: 607 230 681.

OS DIACEL
sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek

tel.: 605 88 89 80 • e-mail: diacel@seznam.cz
www.diacel.cz

úterý 5. 4.
koncert	Hanky	kŘÍŽkovÉ	-	zájezd	do	prahy

sobota 30. 4.
5.	Slet	ČaroDějnic	-	jetětice

Připravujeme:

8.	Den	zDravÍ	-	MilevSko
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pondělí 4. až pátek 8. 4.  počítačová učebna v DK
práce	S	poČÍtaČeM	-	pokraČovacÍ
Pokračovací kurz pro mírně pokročilé členy klubu. Procvičení a prohlou-
bení znalostí práce ve WORDu, vyhledávání informací a nákup na inter-
netu, seznámení s elektronickým bankovnictvím a základní úkony a úlohy 
v EXCELU. Začátek každý den v 8.00 hod., ukončení ve 12.00 hod. Poplatek 
pro členy 250,- Kč, nečlenové 500,- Kč.

úterý 12. až pátek 15. 4.   počítačová učebna v DK
kurz	práce	S	pc	–	Úprava	FotograFiÍ
Základní zpracování a úpravy digitálních fotografií. Seznámení s progra-
mem Zoner Photo Studio 12. Začátek každý den v 15.00 hod., ukončení 
v 19.00 hodin. Poplatek pro členy 200,- Kč, nečlenové 400,- Kč + program.

čtvrtek 21. 4.
zájezD	Č.	4	–	něMecko	-	regenSBurg	
Opakování úspěšného zájezdu s českým průvodcem, prohlídka starobylé-
ho města a památníku nad Dunajem – Walhally (celkem 520 km). Odjezd od 
klubovny v 6.00 hod., zastávka u Spořitelny. Cena pro členy 220,- Kč, partner 
+30,-, ostatní 400,- Kč. Cestovní pojištění je v ceně. 

SENIOR KLUB ZVVZ, o.s.
www.zvvz.cz/seniorklub

máte zájem dostávat milevský 
zpravodaj v elektronické podobě?

Přihlašte se na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz 
a my vám jej každý další měsíc zašleme.

DDM MILEVSKO
 Na Tržišti 560 • tel.: 382 521 296

Velikonoční prázdniny v DDM Milevsko:           
čtvrtek 21. 4.   09.00 
velikonoČnÍ	kraSlice
Přijďte si vytvořit kraslici (malovanou, pomocí dekupáže, technika vosku, 
polep aj.).

čtvrtek 21. 4.   09.00
pleteMe	poMlázku	
Přijďte se naučit a uplést pomlázku.

pátek 22. 4.   09.00 
pleteMe	jarnÍ	ozDoBy
Zábavné tvoření pro šikovné ruce (věnce, dekupáž na květináče, zápichy aj.).

pátek 22. 4.   10.00
orientaČnÍ	BěH	za	poMlázkou
Všichni kdo přijdou se mohou vydat pátrat. Určitě se jim to vyplatí!

Co budete potřebovat ?
Na dekoraci:  4 vyfouknutá vajíčka
Na pomlázky:  10 vrbových proutků, vyfouklá vajíčka, pentle
Na dekupáž:  květináč
Na věnec:   proutky z břízy a přízdoby dle vlastního vkusu

Na prázdninový velikonoční program zveme děti i mládež od 6 let. Mohou při-
jít rodiče a prarodiče s dětmi předškolního věku. Všichni přezůvky s sebou!

od pondělí 4. do neděle 24. 4. 
Městský kostel sv. Bartoloměje bude z důvodu instalace nových lavic 
uzavřen. Slavnostní otevření s požehnáním nových lavic bude na Hod Boží 
24. 4. v 17 hodin. Všechny bohoslužby podle obvyklého času jsou přenese-
ny do klášterní baziliky.

neděle 10. 4.    15.00   Latinská škola
Divadlo	jednoho	herce	-	ploDy	zla	
- účinkuje Miroslav Gabriel Částek - hudbu vybral Martin Dohnal. 

vstupné 50,- Kč

neděle 17. 4.    15.00  Latinská škola
naDěje,	která	nezklaMe
Příprava na Velikonoce s papežem Benediktem XVI. Duchovním odpolednem 
provází jáhen Karel Sádlo.

pátek 29. 4.    19.00 Latinská škola
HoSt	v	latinSkÉ	škole	-	jiŘÍ	láBuS
Předprodej vstupenek: Infocentrum Milevsko.

velikonoce	2011	v	MilevSku

21.	4.	
zelený	Čtvrtek
17.00 - Mše svatá v bazilice, památka Večeře Páně s obřadem umývání 
nohou apoštolům, modlitba v Getsemanské zahradě.

 22.	4.	
velký	pátek
Den přísného postu - PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ
15.00 hod.  - velkopáteční obřady v klášterní bazilice 

23.	4.	
BÍlá	SoBota
14.00 - 19.00 hod.  - návštěva Božího hrobu v bazilice
20.00 hod. - VZKŘÍŠENÍ (velikonoční vigilie)

24.	4.	
neDěle	-	HoD	BoŽÍ
08.00 hod.  - slavná mše svatá v klášterní bazilice za město Milevsko
17.00 hod.  - MĚSTSKÝ KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE
  Slavnostní požehnání nových lavic

25.	4.	
ponDělÍ	velikonoČnÍ
08.00 hod.  - mše svatá pro děti v klášterní bazilice
15.00 hod.  - VELIKONOČNÍ KONCERT
  Jan Machat – flétna, Alena Grillová Tesařová – klavír, 
  vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč
17.00 hod.  - mše svatá u sv. Bartoloměje

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRáTŮ 
www.milevskoklaster.cz

Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

MILEVSKÝ SMÍŠENÝ SBOR
Helena Pecháčková – tel.: 382 521 360

sobota 16. 4.  17.00 Kostel církve československé (Synagoga)
jarnÍ	koncert
Účinkují: Nokturno Sezimovo Ústí, Milevský smíšený sbor

vstupné: děti 20,- Kč, ostatní 50,- Kč
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odbor finanční

poplatek za komunální odpad pro rok 2011
Odbor finanční MěÚ Milevsko oznamuje, že se blíží termín splatnosti 
poplatku za komunální odpad, který je splatný do 30. 4. 2011 pro osoby 
s trvalým pobytem v Milevsku a do 31. 5. 2011 pro vlastníky rekreačních 
objektů. Výše poplatku na rok 2011 je stanovena na 456,- Kč za osobu 
za kalendářní rok. Poplatek je možno uhradit v hotovosti ve stanovených 
pokladních hodinách v pokladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám. 
E. Beneše 420 a Sažinova 843). K platbě je možné použít i platební kar-
ty. Dále lze poplatek uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním 
převodem na účet města Milevska číslo 50016-0640992319/0800, vedený 
u České spořitelny. V důsledku zavedení nového ekonomického systému 
již není možné uvádět při bezhotovostní platbě za jednu osobu jako vari-
abilní symbol rodné číslo – použijte pouze symbol, který vám přiřadíme. 

střipky z minulosti

Zaopatření chudého lidu aneb počátky sociální péče na milevsku
O péči starým a nemocným lidem se dnes často 
hovoří a píše. Úroveň takové péče je dnes nesrov-
natelně vyšší, než tomu bylo v minulosti, kdy se 
jí obvykle věnovalo jen málo pozornosti. Sta-
ří a nemocní mohli nanejvýš využít dobrodiní 
špitálů, které jim dala postavit jejich vrchnost. 
Jeden z nich vznikl také za časů knížete Josefa 
ze Schwarzenbergu v Kostelci nad Vltavou roku 
1762. Budova je dochována dodnes, ale název 
„špitálek“ nechť nás nemýlí, nebyli zde totiž pri-
márně uloženi nemocní, ale spíše staří a nemo-
houcí lidé, o něž se neměl kdo starat.
Snahu pomoci starým a nemocným lidem 
máme ostatně doloženou také z Milevska. Na 
konci 18. století zde působil farář Jan Munzar. 
Byl to člověk dobrého srdce, kterému neby-
ly lhostejné nuzné poměry, v jakých přežívali 
někteří zdejší chudí. Proto sepsal a roku 1799 
v pražské tiskárně Jana Zimy vydal tiskem drob-
ný spisek, který nese v duchu tehdejší doby 
předlouhý titulek: Spis o zaopatření chudého 
lidu v počestných obcích, totiž v Blehově, Březí, 
Dmejšticích, Držkrajově, Hrejkovicích, Klisíně, 
Mlčkově, Něžovicích, Níkovicích, Přeborově, 
hořejších a dolejších Přeštěnicích, Rukávči, Tej-

nici, Velký, Voseku, Vosletíně, Zbelítově, Zbis-
lavi a Zhoři. Napsáno v Milevsku 9. prosince 
1798, vytištěno v Praze u Jana Zimy 1799. 
Celá kniha je v duchu doby prošpikována mra-
voučnými úvahami o pomoci svým bližním, ale 

tam, kde se píše o konkrétních činech, se dozví-
dáme zajímavé podrobnosti. Jako vzor péče 
o chudé je tu totiž popsána právě obec milevská. 
O dva chudé se zde stará administrátor P. Adolf 
Šrámek a totéž činí i zdejší direktor, tedy ředi-
tel klášterního panství Antonín Josef Jošt. 

V Milevsku pak od roku 1796 dostávali chudí 
mimo pravidelnou almužnu od některých osob 
též jídlo na celý den. Mezi těmito dárci vyni-
kali dobročinností zejména radní Jan Vaněček, 
justiciár Leopold Čermák, měšťané Jan Strnad, 
Jan Vodňanský, Matěj Jindrák, František Bur-
da, Martin Horký, Václav Smutný, Tomáš Evik, 
Tomáš Požárek a Jan Pacovský. Tomáš Požárek 
si vzal k sobě jednoho chudého sirotka a Franti-
šek Vaněček živil jednu chudou ženu. 
Farář Munzar ve své knížce dále popisuje rozdě-
lování šatstva chudým, léků nemocným, a také 
chudinské pohřby. Kromě toho rovněž navr-
hoval také vesnickým rychtářům, aby svola-
li shromáždění sousedů, zjistili skutečné počty 
chudých a zařídili jim stravování, které se Mun-
zarovi jevilo jako lepší, než jen rozdávání al-
mužen. Navíc měla být v každé obci založena 
pokladna, kam konšelé a sousedé každých 14 
dní přispějí. Vybrané peníze pak předají kapla-
nům, kteří je v každé obci rozdělí.  
Nevíme, zda se z těchto plánů něco uskutečnilo, 
každopádně je však vidět, že už tehdy se našli 
lidé, kteří měli sociální cítění a nebyli lhostejní.
H. Pohořálková, knihovna Milevského muzea

Pokud chcete zaplatit jednou bezhotovostní platbou za více osob, je třeba 
nahlásit správci poplatku jména, data narození a bydliště všech osob, za 
které je poplatek odváděn. K tomu je určen formulář pro vyžádání varia-
bilního symbolu přímo na internetových stránkách města Milevska nebo 
se informujte u správce poplatku P. Zděnkové (e-mail: zdenkova@milev-
sko-mesto.cz, tel. 382 504 132). 

Pokladní hodiny jsou: Pondělí 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
   Úterý 8.00 – 11.30  12.30 – 14.30
   Středa 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
   Čtvrtek Zavřeno 
   Pátek 8.00 – 11.30 12.30 – 15.00

Pavlína Zděnková, referent

Na snímku pohled na milevské náměstí po roce 1935

Jubilejní, již 20. ročník závodu v moderní gym-
nastice Milevský pohár uspořádal v sobotu 12. 
března milevský klub RG Proactive. Zahájil jej 
místostarosta města Milevska Martin Třeštík, kte-
rý pozdravil zahraniční i domácí závodnice, roz-
hodčí a trenérky a uvedl, že dvacetileté trvání 
pořádání tohoto závodu nastolilo již tradici, kte-
rou je potřeba nadále podporovat a rozvíjet. Na 
startu se sešlo celkem 65 závodnic z rakouských 
klubů Sportunion Linec a Rauris, ze dvou pol-
ských klubů z Krakova a Bielsko-Bialé, a celá řa-
da vynikajících závodnic z celé České republiky. 
Domácí závodnice RG Proactive se v silné konku-
renci neztratily, naopak svými výbornými výko-
ny se blýskly Vivien Němečková, která získala 
stříbrnou medaili a pohár za druhé místo v prv-
ní kategorii a Natálie Křížová, která získala rov-
něž stříbrnou medaili a pohár v kategorii děvčat 
narozených v roce 2000. K doplnění výsledků je 
nutné ještě uvést šesté místo Moniky Valvodo-
vé a sedmé Lindy Lalákové v první kategorii, 12. 

Milevský pohár po dvacáté aneb zrodila se tradice
místo Karolíny Kreisslové a 19. Leticie Kochové 
v nejpočetnější kategorii nadějí starších a koneč-
ně nejstarší domácí závodnice Kristýna Souhrado-
vá a Adriana Havlíková, které startují v kategori-
ích dorostenek se utkaly se silnou konkurencí celé 
řady reprezentantek České republiky a Slovenska 
a obsadily 16. a 19. místo. V exhibičním vystou-
pení svých závodních sestav bez náčiní se před-
stavily nejmladší domácí závodnice Sabina Kubíč-
ková, Natálie Kotašková a Tereza Kutišová. Závod 
byl uspořádán pod záštitou starosty města Milev-
ska, za podpory sponzorů a rodičů milevských 
závodnic, kterým  patří velké poděkování. Dalšími 
akcemi milevských gymnastek bude start na dvou 
pohárových závodech v Praze a Ústí nad Labem, 
aby se do domácí sportovní haly k závodění opět 
vrátily, kdy v sobotu 9. dubna bude pořádán závod 
RG Proactive cup a následně v sobotu 23. dub-
na se opět doma zúčastní oblastního přeboru, 
kdy půjde o postupová místa na Mistrovství Čes-
ké republiky v jednotlivých věkových kategoriích.  

Na fotografii od Jiřího Kubíčka jsou domácí 
gymnastky: 

První řada zleva Tereza Kutišová, Monika Val-
vodová, Natálie Kotašková, Linda Laláková, 
Vivien Němečková, Sabina Kubíčková
Za nimi zleva Natálie Křížová, Karolína 
Kreisslová, Leticie Kochová, Kristýna Souhra-
dová, chybí Adriana Havlíková
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Vyhrazeno pro školy

Základní umělecká škola 
Žáci ZUŠ Milevsko byli úspěšní v soutěži mladých klavíristů
V úterý 15. února proběhlo v ZUŠ Písek okresní kolo soutěže základ-
ních uměleckých škol ve hře na klavír. Zúčastnilo se jej v šesti katego-
riích šestnáct mladých klavíristů – jedenáct ze ZUŠ Písek a pět ze ZUŠ 
Milevsko. Do krajského kola mohlo postoupit pouze pět soutěžících, 
kteří získali 1. místa ve svých kate-
goriích. Ze ZUŠ Milevsko si vítěz-
stvím zajistily postup Petra Kalino-
vá a Kateřina Berkovcová. Karolína 
Synková a Adriana Maťhová obsadily 
ve své kategorii 2. místa, Kamila Pet-
rová pak 3. místo. Karolína Synková 
navštěvuje třídu paní učitelky Jola-
ny Staré, ostatní úspěšné soutěžící ze 
ZUŠ Milevsko vyučuje paní učitel-
ka Margita Vanická. Všechny žáky-
ně výborně reprezentovaly naši školu 
i město Milevsko a za pečlivou pří-
pravu na soutěž jim patří dík, stejně 
jako jejich vyučujícím. Krajské kolo 
soutěže proběhne ve dnech 22. – 23. 
března v Českém Krumlově a bude-
me se těšit na vystoupení našich žákyň. Petra Kalinová se krajského kola 
zúčastní poprvé, Kateřina Berkovcová bude v krajském kole reprezento-
vat už podruhé, když při své první účasti si odvezla 1. místo.  
Na snímku jsou úspěšné soutěžící ze ZUŠ Milevsko společně se svými 
vyučujícími. 

VH

Žáci ZUŠ Milevsko byli úspěšní v soutěži mladých kytaristů
Ve středu 16. března proběhlo v ZUŠ Písek okresní kolo soutěže základ-
ních uměleckých škol ve hře na kytaru. Zúčastnilo se jej deset mladých 
kytaristů – sedm ze ZUŠ Písek a tři ze ZUŠ Milevsko. Do krajského ko-
la mohli postoupit pouze čtyři soutěžící, kteří získali 1. místa ve svých 
kategoriích. Ze ZUŠ Milevsko si vítězstvím zajistil postup Jan Buriánek. 
Kristýna Zítková obsadila ve své kategorii rovněž 1. místo a vzhledem 
k omezenému počtu postupujících je náhradnící pro postup, v přípa-
dě, že některé další okresy nevyužijí všechna přidělená postupová mís-
ta. Lenka Růžičková získala 2. místo. Kristýna Zítková navštěvuje třídu 
pana učitele Rostislava Charváta, ostatní úspěšní soutěžící ze ZUŠ Milev-
sko vyučuje paní učitelka Barbora Ondrušková Nedvědová DiS. Všichni 
soutěžící z naší ZUŠ výborně reprezentovali školu i město Milevsko a za 
pečlivou přípravu na soutěž jim patří dík, stejně jako jejich vyučujícím. 
Krajské kolo soutěže proběhne 14. dubna v Českých Budějovicích. Jan 
Buriánek a případně i Kristýna Zítková se krajského kola zúčastní už 
podruhé, když při své první účasti si oba odvezli 3. místo.  

VH

mateřská škola pastelka
Setkání přátel saunování předškolních dětí v Pastelce
Koncem února proběhlo v Mateřské škole Pastelka Setkání přátel saunová-
ní předškolních dětí, spojené s osobní návštěvou MUDr. Antonína Mikoláš-
ka, propagátora saunování dětí v mateřských školách. Setkání se zúčastnili 
zástupci mateřských škol, základních škol, obecních úřadů, a to z Vimperka, 
Třeboně, Písku, Dobříše, Opařan, Zbelítova i Milevska. Své zkušenosti s poří-
zením vlastní sauny v mateřské škole předala hned v úvodu po přivítání pří-
tomných ředitelka školy. Učitelky z  Pastelky pak hovořily o vlastním režimu 
saunování dětí a o jeho provázanosti se školním vzdělávacím programem. 
Nechyběl ani příspěvek vedoucí učitelky z MtŠ Opařany, a protože je součástí 
ZŠ, byl zde přítomen i její pan ředitel – v jejich MtŠ se děti dokonce ochlazují 
sněhem. Mateřská škola Pastelka, jejíž zaměstnanci prošli odborným proško-
lením (provozovatel sauny, dozor při saunování), má své pevné místo mezi 
mateřinkami v ČR a to nejen ve výtvarné, ale nyní i v oblasti saunování před-
školních dětí. Ředitelka Mirka Dušková úzce spolupracuje s doktorem Miko-

láškem, který ji požádal o vykonávání poradenské a přednáškové činnosti 
pro ostatní školy, které začínají se saunováním předškolních dětí. Šéfredaktor 
časopisu Bazén-sauna, místopředseda Asociace bazénů a saun v ČR ing. Jiří 
Kouba předal informace týkající se kurzů – odborných školení pro provoz 
a dozor při saunování. Sauna v Pastelce je kvalitně zhotovena firmou Hejdá-
nek s.r.o, Čáslav - její majitel předal přítomným potřebné informace týkající 
se zhotovení sauny v Mateřských školách. Poté vystoupil se svou přednáš-
kou Saunování v mateřských školách MUDr. Mikolášek. Všichni přítomní 
si poté prohlédli saunu, třídy i ateliér. Setkání bylo přínosem pro všechny 
přítomné a pod názvem Mateřinkové setkání se stane pravidelným cyklem 
setkávání. Pod vedením ředitelky Mirky Duškové z Pastelky se bude uskuteč-
ňovat v průběhu několika let postupně v každé mateřince, jejíž ředitelka/uči-
telka se stala členkou jmenovaného klubu. Bližší informace o setkání najdete 
na webových stránkách: www.mtspastelka.cz.

Noví občánci města milevska

Město Milevsko má letošní rok hned 2 první občánky. Matěj Kolář a Štěpán Slivka 
byli ve čtvrtek 17. března slavnostně přivítáni starostou Bc. Zdeňkem Heroutem.

Dalšími novými občánky se stali zleva Matěj Štusák, Agáta Jahnová, Emma Fořtová, 
František Trojáček a dvojčátka Hana a Karel Poledníkovi.
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JARNÍ ÚKLID 2011
Jarní svoz bioodpadu bude probíhat jednorázově 

v těchto termínech a na těchto stanovištích:

Pondělí 11. dubna
1. Hůrka – lesík    15.00 - 16.00
2. Kpt. Jaroše (Mototechna)   16.30 - 17.30
3. Dukelská (bývalá prodejna plynu)  18.00 - 19.00

Úterý 12. dubna
4. Gen. Svobody (pod p. Pešičkou)  15.00 - 16.00
5. Jeřábkova (křižovatka s ul. R. Svobodové) 16.30 - 17.30
6. Za Krejcárkem (parčík za Modrou hvězdou) 18.00 - 19.00

Středa 13. dubna
7. Masarykova (parkoviště u Bažantnice) 15.00 - 16.00
8. F. Kudláčka (u p. Cézy)   16.30 - 17.30
9. nám. E. Beneše (parkoviště nad kostelem) 18.00 - 19.00

Čtvrtek 14. dubna
10. Švermova (autobusová zastávka)  15.00 - 16.00 
11. Kpt. Nálepky (parkoviště u letního stadionu) 16.30 - 17.30
12. K. Čapka (stanoviště tříd. odpadu)  18.00 - 19.00

Pátek 15. dubna
13. Zahrádky staré sídliště (dolní část ul. P. Bezruče) 15.00 - 16.00 
14. Zahrádky u moštárny   16.30 - 17.30
15. Zahrádky směr Osek   18.00 - 19.00

Pondělí 18. dubna
16. Tyršovo náměstí (u telefon. automatu) 15.00 - 16.00   
17. Čs. legií (Suchanův rybník)  16.30 - 17.30
18. Zahrádky u Kubíku   18.00 - 19.00

Úterý 19. dubna
19. Lidická    15.00 - 16.00 
20. 5. května (křižovatka pod ČSAD)  16.30 - 17.30
Velká (u restaurace)   18.00 - 19.00

Středa 20. dubna
Dmýštice (u obchodu)   15.00 - 16.00 
Klisín (u kapličky)    16.30 - 17.30
Něžovice (u rybníka)   18.00 - 19.00

V rámci svozu bude převzat zvlášť kompostovatelný bioodpad 
(shrabané listí, tráva, zbytky rostlin) 

a zvlášť větve, které budou na místě štěpkovány.
Směs větví a bioodpadu nebude bez předchozího roztřídění přijata.
Nebude převzat bioodpad s příměsí inertního a jiného odpadu 

(s kameny, komunál. odpadem apod.).

!!!Je zakázáno umisťovat bioodpad na stanoviště předem!!!

Mimo uvedené termíny při úklidu ze soukromých pozemků je možno 
přistavení kontejneru objednat za úhradu u SMM, spol. s r. o. 
- p. Zítek (tel. 382 521 447, mob. 724 710 901).

V sobotu 16. dubna 2011 proběhne v Milevsku 
svoz železného šrotu, 

tzv. ŽELEZNÁ SOBOTA.
Kovový odpad umístěte v sobotu v časných 

ranních hodinách na okraj chodníku, 
případně na jiné vhodné místo.

jihočeská hospodářská komora 
– oblastní kancelář milevsko 

si vás dovoluje pozvat na:

seminář: daňový řád
Lektor: Ing. václav dvořák – FINvest příbram s. r. o.
místo konání: milevsko – dům kuLturY mILevsko, 
Nádražní 846 – klubovna 1. patro
termín: 7. 4. 2011 od 9.00 hodin do 13.00 hodin
Od roku 2011 platí nový zákon, který upravuje práva a povinnosti správ-
ců daně a daňových subjektů. Znalost tohoto zákona umožní podnika-
telům a jejich účetním, aby si na jednu stranu řádně plnili své povinnos-
ti, na druhou stranu aby při daňovém řízení uměli využívat svá práva. 
Lektor bude výběr nejdůležitějších ustanovení komentovat a konfron-
tovat s vlastní praxí. Uzávěrka přihlášek: 5. 4. 2011, 15.00 hodin.

Připravujeme:
seminář: prevence životní stylem
termín konání: 5. 5. 2011
Lektor: mgr. dáša Hájková - ICvd, s. r. o.

seminář: sociální pojištění zaměstnanců a osvč 2011 v příkladech
termín konání: 9. 5. 2011

Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku a pořá-
daných akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK Milevsko, Husovo nám. 391.

Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
e-mail: kuznikova@jhk.cz; www.jhk.cz
tel.: 383 809 209 ; mobil: 608 572 260

Na sobotu 16. dubna přichystal Dům kultury v Milevsku Velikonoč-
ní trhy. Přijďte se před velikonočními svátky inspirovat jarní výzdo-

bou, nasát velikonoční atmosféru a možná i koupit drobnost do vaší 
domácnosti. Výrobky dětí zde bude například prodávat Dětský domov 
Přestavlky, Základní škola při DPL Opařany, klienti Domova ze Zběši-
ček, a další. Zpestřením trhů bude tvořivá dílnička, kde si děti během 
vašich nákupů můžou zhotovit různé zajímavé dekorace a vystoupení 
folklórního souboru Písečánek. Trhy se otevřou v 8.30 hodin a potrvají 
do 11.30 hodin. Zájemci o prodej svého zboží se ještě stále mohou hlá-
sit na tel.: 383 809 200, nebo na e-mailu info@dkmilevsko. Další veliko-
noční akcí Domu kultury bude pohádka s názvem Doktorská, na kterou 
zveme všechny děti ve středu 20. dubna od 16 hodin. Ve čtvrtek 21. dub-
na se můžete těšit na pletení pomlázek s panem Františkem Pauknerem 
a v pátek nás čeká další prázdninová dílna pro děti. Vyrábět budeme veli-
konoční přání, stojánek na ubrousky, rozpustilou kachnu a ukážeme si 
netradiční barvení vajec.                                                 Martina Kortanová

Velikonoční trhy v DK Milevsko
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Fotoobjektivem …

Ve  středu  9.  března  proběhla  na  náměstí  ukázka  zametacího  stroje, 
o který se Služby Města Milevska budou ucházet prostřednistvím dotace 
ze Státního fondu životního prostředí na odprašnění měst.

V  Městské  knihovně  v  Milevsku  proběhly 
v březnu hned 4 lekce Internetu při kávě.

V rámci akce Březen - měsíc čtenářů proběhlo v dětském oddělení Měst-
ské knihovny hned několik akcí. Jednou z nich bylo Masopustní úterý. 
Na snímku jsou děti z 1. ZŠ T. G. Masaryka v maskách se svojí druži-
nářkou Olgou Žižkovou.

Vernisáží 7. března začala v Městské knihovně již 8. výstava amatér-
ských fotografů z Milevska. Výstavu pořádá Spolek pro rozvoj kultury.

Dne 18. března se žáci 2. – 9. ročníku 1. ZŠ 
Milevsko  tradičně  zúčastnili  mezinárod-
ní  matematické  soutěže  Klokan.  Přestože 
účast byla dobrovolná, soutěžilo 105 zájemců 
o  matematiku  ve  čtyřech  kategoriích  –  Cvr-
ček, Klokánek, Benjamín a Kadet.

V úterý 15. března se v Městské knihovně kona-
la beseda s jihočeskými autory Janem Bauerem 
a Františkem Riedlem.

Děti, které přišly v pátek 25. března k zápisu do Mateřské školy Klu-
bíčko v ulici B. Němcové, čekalo milé překvapení - nejstarší děti z MŠ 
se proměnily ve známé pohádkové postavy. Na snímku malá Deniska 
Rottembergová s maminkou a kočičkou Kitty. Dále zleva: pí ředitelka 
Anna Říhová, princezna Helenka Komasová, víla Amálka - Michalka 
Kodadová a Červená Karkulka - Eliška Kortanová.
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P-klub Dům kultury Milevsko

HUBNEME DO PLAVEK
Intenzivní čtyřtýdenní kurz, tři dny v týdnu (po-st-pá). 
Na kurz je nutno se předem přihlásit - tel.: 382 521 472 

Zahájení: 27. dubna 2011 - cvičitelka A. Bolková 
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jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotogra-
fie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kte-
ří správnou odpověď pošlou SMS do 10. 
dubna 2011 na telefonní číslo 605 253 000, 
získají vstupenku na divadelní představe-
ní Polednice a Zlatý kolovrat, které se ode-
hraje v DK Milevsko v úterý 26. dubna od 
19.30 hodin. K odpovědi nezapomeňte 
připojit své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Kříž na křižovatce pod objektem bývalé 
Madety
Výherci: Klára Fořtová, Milevsko, Eva Homolková, Milevsko, 
Anna Votrubová, Milevsko

městská knihovna milevsko

čtení pomáhá
Cílem projektu Čtení pomáhá je podněcovat děti a mládež k četbě a přiblížit 
dětem charitativní činnost. Děti budou k četbě motivovány finanční odměnou 
50 korun, kterou však nezískají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Žák, který se 
zaregistruje na tomto webu www.ctenipomaha.cz, přečte některou z doporuče-
ných knih a úspěšně projde krátkým testem potvrzujícím znalost dané knihy, 
získá kredit 50 korun. Kredit pak věnuje na některou z nabídnutých charitativ-
ních akcí, které budou adresné a konkrétní (např. slepecký pes pro Janu, invalid-
ní vozík pro Lukáše, nový počítač pro dětský domov v Praze apod.). Jednotlivé 
charity budou navrhovat oslovené dobročinné organizace a partneři projektu. 
Knihy zařazené do projektu budou vybrány v celorepublikové anketě o nejlep-
ší dětskou knihu z knih nominovaných odbornou porotou v čele se Zdeňkem 
Svěrákem. Anketa odstartovala SMS hlasováním v sobotu 12. 3. 2011.

je esperanto mrtvý jazyk?
Městská knihovna Milevsko a Esperantský klub „La Ponto“ Písek vás srdečně 
zvou na výstavu s názvem Je esperanto mrtvý jazyk?, která bude probíhat od 1. 
do 28. dubna 2011 v Městské knihovně. Výstava vás seznámí  s problematikou 
mnohojazyčnosti ve světě, s pokusy o její řešení a s okolnostmi vzniku a mož-
nostmi současného využití esperanta, určeného pro usnadnění  rovnoprávné 
mezinárodní komunikace. Představí se vám zde beletrie, odborné publikace 
i webové stránky psané v esperantu. Proniknete do základů jeho gramatiky 
i slovotvorby, zjistíte rozmanité možnosti studia tohoto jazyka a odhalíte uni-
kátní možnosti esperantistů při cestování a navazování přátelských kontaktů 
po celém světě. Poznáte,  jak esperanto napomáhá k boření bariér mezi lidmi, 
k lepšímu poznávání cizích kultur, ke snazšímu studiu dalších jazyků i jak se 
podílí na mezinárodních dobročinných projektech.

esperanto a (nejen) literatura
Ve čtvrtek 28. dubna od 16.00  vás zveme do studovny na závěrečnou bese-
du s PhDr. Pavlou Dvořákovou,  autorkou výstavy Je esperanto mrtvý jazyk? 
V rámci besedy si budete mj. moci shlédnout krátký film, poslechnout si,  jak 
zní v esperantu česká poezie, zazní zde některé unikátní rozhlasové nahrávky 
(např. hlas Karla Högera či árie z Dvořákovy Rusalky), budete mít prostor pro 
své případné dotazy a na závěr i příležitost si dle zájmu společně v esperantu 
zazpívat. Hostem besedy bude známý publicista (a esperantista) dr. Max Kaš-
parů. Těšíme se na vaši návštěvu!


