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Dobrovolný svazek obcí milevského regio-
nu byl založen v dubnu 1997 za účelem 

zlepšení sociálního a ekonomického rozvoje 
oblasti. Za své hlavní cíle považuje vyhledat 

optimální řešení sociálního a ekonomického 
rozvoje regionu a toto řešení realizovat (včetně 
potřebné osvěty a fi nančního krytí potřebných 
aktivit). Činnost svazku vychází z programu, 
který obsahuje: 

Svazek obcí Milevska funguje už 15 let
podporu rozvoje ekonomického potenciálu 
a propagace podnikatelských aktivit 
podporu školství, zdravotnictví, sociální péče 
a kultury 
podporu rozvoje turistiky a propagace 
v oblasti cestovního ruchu 
péči o ochranu a tvorbu životního prostředí 
péči o krajinu 
podíl na řešení problémů dopravy a doprav-
ní obslužnosti 
podporu řešení technické infrastruktury 
(zejména zásobování pitnou vodou, čištění 
odpadních vod, plynofi kace, elektrifi kační 
a telekomunikační síť) 
péči o bezpečnost a ochranu majetku i osob 
v regionu 

Předsedou svazku obcí je Pavel Souhrada, sta-
rosta obce Bernartice, místopředsedou je 
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta Milevska.

Pavel Souhrada: Kolem činnosti svazku je 
docela dost práce, shánění a vyřizování.
Zdravím čtenáře Milevského zpravodaje. Rád 
Vás obeznámím s činností Svazku obcí Milevska 
tak, jak nám určují stanovy, statut a momentální 
situace legislativních norem. Svazek v minulých 
letech vypracoval několik strategií a rozvojových 
plánů sloužících jako podklad pro další rozvoj 
obcí i Milevska samotného. Následovaly různé 
menší či větší akce v našich obcích – různá kul-
turní vystoupení, vybudování odpočinkových 
míst pro cyklisty, prezentace regionu. Určitě si 
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Vybíráme z obsahu:

V pátek 23. března proběhl v Milevsku zápis dětí do mateřských škol. Snímek je z mateřské školy Sluníčko, 
kam se k zápisu dostavilo 51 dětí. Na snímku je Nelinka Kořánková s rodiči a Tobiáš Kubička s maminkou.  

čtenáři všimli velkého „párty stanu“ postave-
ného na různých místech Milevského regionu 
i v Milevsku – ten je majetkem svazku.
Toto vše je také přínosem pro rozvoj regionu, 
je však také dobře, že zásluhou svazku vystu-
puje Milevský region zastoupen svazkem jako 

kompaktní celek a má tím-
to slušný vliv na prosazování 
záměrů ve prospěch regionu 
i jednotlivých obcí. Valné hro-
mady svazku jsou i místem 
předávání informací odborů 
městského úřadu starostům 
a obráceně, předávání zkuše-

ností starostů mezi sebou i určitou společen-
skou událostí zástupců obcí. Valné hromady se 
konají v obcích našeho regionu a myslím, že sta-
rosta, který na svém „území“ schůzi pořádá, si 
toto považuje a je vždy vše perfektně připrave-
no a musím říct, že je to vždy velice příjemné 
setkání s lidmi, které rádi vidíte a s kterými si 
máte co říci.
Jen tak namátkou bych připomenul solidární pří-
stup obcí, kdy na požádání místopředsedy svazku 
Mgr. Třeštíka se obce svazku složily na dofi nanco-
vání provozu milevské pohotovosti. Nemůžeme 
však očekávat, že svazek vyřeší věci typu komuni-
kace a ZTV v Milevsku na Zdíkovci.
K rozšíření činnosti je vždy dostatek prostoru, 
chce to jen mít dobré nápady a ochotné spolu-
pracovníky. Je také dobré se občas někam podí-
vat, jak to dělají jinde. Dostanete nové inspirace 
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i chuť do práce, nebo také možnost porovnání, 
kdy můžete hrdě zkonstatovat, že to u nás nedě-
láme špatně.
To je třeba případ zaměstnávání osob se zdravot-
ním znevýhodněním. Těch Svazek obcí Milev-
ska zaměstnává přes třicet, to už je slušná por-
ce. Více jak polovina pracuje na různých místech 
v Milevsku. Bernartice mají dva pracovníky, 
Okrouhlá jednoho, další jsou v Branicích, Kuče-
ři, Sepekově, Kovářově, Zbelítově, Hrejkovicích 
atd. Je velká škoda, že zásluhou našich zákono-
dárců tento projekt v červnu nejspíše skončí.
Z letošních projektů bych zmínil další rozší-
ření zastávkových míst v pěti našich obcích, 
podpoření kulturních akcí, vydávání publika-
cí a propagačních materiálů a další různé čin-
nosti, jako třeba koordinace dopravy s ČSAD 
autobusy a.s. a asi marný tlak na nezavírání 
pošt a centralizaci úřadů.
Kolem činnosti svazku je docela dost práce, 
shánění, vyřizování. Na „dohodu“ pro svazek 
pracuje manažerka Ing. Klára Tesařová a účet-
ní Jarmila Sedláčková. Kancelář na Husově 
náměstí v infocentru máme pronajatou od 
města Milevska, úřední den máme ve čtvrtek, 
ale vždy tam někdo je. Předseda, místopřed-
seda a členové vedení tuto činnost vykonáva-
jí zdarma, ve svém volném čase, mnohdy na 
úkor své práce, kterou dohání po večerech.
Je to náročné, o to víc však máte radost z věcí, 
které se povedou a naopak Vás více bolí, když 
Vám někdo práci záměrně komplikuje.

Pavel Souhrada, starosta obce Bernartice

Několika zástupců obcí, které patří do Svazku 
obcí Milevska jsme položili následující otázky:

Vaše obec je jednou z těch, které patří do 
svazku obcí Milevska. V čem vidíte největ-
ší přínos tohoto členství konkrétně v rámci 
vaší obce?
Kde naopak vidíte možnosti zlepšení či roz-
šíření spolupráce?

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta Milevska
Jak už jsem někde dřív uváděl, pro Milevsko 
je členství ve svazku otázkou především kole-
giality s menšími obcemi, otázkou přirozené 
pomoci centra zbytku regionu. Ale existují 
samozřejmě i přínosy pro město zcela kon-

1)

2)

1)

krétní a přímé, třeba společné fi nancování 
lékařské pohotovosti. Nebo když město vydá-
valo v loňském roce cyklistickou a turistickou 
mapu regionu, tady se obce přidaly a společ-
ný zvýšený náklad nám vše zlevnil. Ale hlav-
ním efektem je pro nás přátelsky naladěný 
a dobře spolupracující mikroregion.
Dovedu si představit třeba větší spolupráci 
celého svazku a větší tah na branku v oblas-
ti turistické propagace regionu, neboli toho, 
čemu se teď také říká regionální marketing. 
Tedy ve snaze přivádět za prvé k nám turis-
ty a návštěvníky a za druhé ve snaze udržet 
v regionu ty, kteří tu bydlí. Některé nám 
podobné regiony, třeba v nedalekém rakous-
kém příhraničí, ale i třeba naši severní sou-
sedé ze sedlčanského svazku, v tom dokázaly 
udělat velkou práci.  My jsme v minulosti měli 
nastartováno, ale pak došlo k odmlce a letos po 
několika letech jsme například v rámci jiho-
české expozice zase znovu úspěšně prezento-
vali svazek na výstavě Regiontour v Brně.

Ing. Luboš Bolek, starosta obce Hrazany
Přínos pro naši malou obec (asi 290 oby-
vatel) nelze v žádném případě přeceňovat. 
Domnívám se, že obce srovnatelné velikosti 
jako my, musí řešit své starosti a problémy 
bez ohledu na členství ve svazku.
Pro nás mají větší smysl dvoustranné, vzá-
jemně výhodné dohody, vzájemný respekt 
a společné prosazování veřejného zájmu se 
sousedními obcemi.

Stanislav Češka, starosta obce Branice
- Předávání si zkušeností s kolegy z ostat-
ních členských obcí SOM.
- Podílení se na grantech, které administru-
je SOM.
- Zaměstnávání osoby zdravotně znevýhod-
něné.
- Možnost zapůjčení párty stanu.
V každém svazku (spolku) je stále co zlep-
šovat.

Miroslav Zika, starosta obce Přeštěnice
- Činnost svazku je určitě potřebná - podí-
lení se na grantech z ČR či z evropských 
fondů.
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- Setkávání představitelů 26 obcí, které jsou 
ve svazku. 
- Informace o činnosti dalších obcí – předá-
ní zkušeností.
- Prezentace regionu například na Dnu 
Jihočeského kraje na výstavě Země. 
Ne vždy úplná docházka jednotlivých 
zástupců obcí.

Ing. Helena Pištěková, starostka obce Přeborov
Informovanost obce o aktuálních změnách 
v zákonech, pomoc při získávání dotací 
zvláště na kulturu a tím rozvoj obce. V loň-
ském roce v Přeborově SOM uskutečnil tří-
dění elektrozařízení a za nižších nákladů 
bylo vybudováno odpočívadlo, což přispělo 
ke zvelebení obce.
Uvítali bychom zajištění dotačního poradce 
při získávání dotací  z fondů evropské unie.

Markéta Honzíková, starostka obce Zbelítov 
Každé setkání starostů je přínosem, dochá-
zí k výměně zkušeností, názorů a infor-
mací, které nám mohou pomoci v našich 
problémech. Již druhým rokem zaměstná-
váme přes Svazek obcí Milevska zdravotně 
postižené spoluobčany na částečný úvazek, 
a to si myslím, že je velký přínos.
Domnívám se, že svazek funguje výborně, 
kde může, pomůže.

Jan Pleskač, místostarosta obce Osek
Asi největším přínosem jsou nové informace 
o státní správě, zákonech a všem, co souvisí 
s vedením obce. Dále pak možnost prodeba-
tovat tyto informace s kolegy z blízkých ves-
nic s podobnými starostmi, jako máme my.
Jsme spokojení, pro nás je nabídka služeb 
Svazku obcí Milevska dostatečná.

Ing. Romana Nohejlová, starostka obce Zhoř
V rámci členství ve Svazku obcí Milevska se 
pravidelně scházíme a předáváme si své dob-
ré i špatné zkušenosti, společně řešíme velmi 
podobné problémy našich obcí. Máme mož-
nost zapojit se do skupinových projektů. Urči-
tě bychom přivítali více zajímavých projektů, 
které lze pro jednotlivé obce využít a získat 
pro ně i fi nanční podporu.
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Odbor dopravy

Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 
31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit nejpozději do 31. prosince 2012. Maji-
telé řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 
2003 do 30. dubna 2004 pak mají tuto povin-
nost do 31. prosince 2013. Uplynutím stano-
vené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy 
pozbývají platnosti. Výměny ŘP provádí obec-
ní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen 
„ORP“) příslušný podle místa trvalého poby-
tu držitele ŘP na území České republiky. Pro 
účely této výměny „si přineste“ jednu barev-
nou nebo černobílou fotografi i průkazové-
ho formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, stávají-
cí ŘP, doklad totožnosti a vyplněnou „Žádost 

o vydání ŘP“, která je k dispozici na pracoviš-
tích ORP. Zákonná lhůta pro vydání nového 
ŘP je do 20 dnů od podání žádosti, a jelikož se 
jedná o povinnost z platné právní úpravy, není 
výměna ŘP zpoplatněna. Pokud bude požado-
váno vydání ŘP (v rámci povinné výměny) ve 
lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání 
žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní 
poplatek 500 Kč. Doporučujeme Vám výměnu 
ŘP neodkládat. S blížícím se koncem stanove-
ného termínu pro výměnu řidičských průkazů 
lze očekávat na ORP zvýšenou kumulaci řidi-
čů (osob). Nezapomínejte, že vyřízení žádosti 
o vydání dokladu trvá až 20 dnů! 

Libuše Čandová, referentka odboru dopravy

DŮM KULTURY MILEVSKO
zve všechny děti na

VELIKONOČNÍ DÍLNU
čtvrtek 5. dubna od 9 hodin
S sebou: 3 vyfouklá vajíčka

Vstupné: 10,- Kč
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Informace z jednání Rady města Milevska

3. schůze Rady města Milevska dne 20. 2. 2012
Rada města Milevska schválila v souladu s návrhem komise životního 
prostředí pokácení vybraných dřevin rostoucích mimo les (2 ks dřevin 
v ulici Švermova) místně příslušnému orgánu ochrany přírody, kterým je 
Odbor životního prostředí MěÚ Milevsko. Projednávány byly žádosti i na 
pokácení několika stromů v lokalitách Staré sídliště a ulici Komenského, 
které nebyly schváleny.

Dále radní rozhodli uzavřít smlouvu o umístění a provozování 3 kontej-
nerů německé výroby o objemu cca 2,5 m3 na sběr vyřazených oděvů, 
obuvi a textilu, vyřazených občany města. V návaznosti na poskytnutí této 
služby občanům dojde i ke snížení objemu ukládaných odpadů do úložiš-
tě skládky. Sebrané oděvy, obuv a textil budou předávány fi rmě jako vyřa-
zený materiál mimo režim odpadů. Převzaté věci budou následně fi rmou 
přetříděny na materiál k prodeji, pro charitativní účely, k výrobě dalších 
produktů (koberce apod.), k energetickému využití. Pouze nevyužitelný 
zbytkový podíl bude skládkován. Odbor životního prostředí Městského 
úřadu Milevsko zvolil po konzultaci s fi rmou a Službami Města Milevska, 
spol. s r.o. následující místa pro instalaci kontejnerů:

U parkoviště supermarketu ALBERT
Veřejné prostranství před supermarketem TESCO
Veřejné prostranství u obchodu Ovoce - zelenina – nám. E. Beneše 
(bývalá hasičská zbrojnice)

Rada také vyslovila poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě 
a zúčastnili se 150. výročí maškarního průvodu:
Děkujeme všem organizátorům jubilejních Milevských maškar za skvěle 
odvedenou práci. Děkujeme účastníkům masopustního průvodu a všem 
návštěvníkům za neopakovatelnou atmosféru a nevšední zážitek.

1)
2)
3)

4. schůze Rady města Milevska dne 5. 3. 2012
Na své 4. schůzi rada města revokovala svá předchozí usnesení vedou-
cí k dohodě se současným nájemcem vzhledem k jejich nenaplnění ze 
strany nájemce. Dále schválila vyhlášení záměru na pronájem nebyto-
vých prostor pro nového nájemce a schválila podání žaloby na vykli-
zení nebytových prostor. Dům kultury Milevsko řeší od dubna 2011 
revizi nájemních smluv se současným nájemcem firmou LABEN s. r. o. 
Po mnoha krocích vedoucích ke změně smluvních vztahů a dohod se 
současným nájemcem žádná z nich do finální podoby nebyla naplně-
na. Vzhledem ke skutečnosti, že se již vyčerpaly možnosti jednání se 
současným nájemcem, bylo navrhnuto vyhlášení záměru na proná-
jem nebytových prostor restaurace v DK pro nového zájemce. Sou-
časný nájemce doposud i přes podanou výpověď prostory stále využí-
vá, proto bylo navrhnuto podat u Okresního soudu v Písku žalobu na 
vyklizení prostor.

Rada také jmenovala zástupce zřizovatele ve Školské radě 2. ZŠ J. A. 
Komenského, Milevsko paní Mgr. Dagmaru Švárovou, pana Ing. Pavla 
Procházku a pana Ing. Václava Pavlečku. 

Na základě školského zákona byla v základních školách zřízena školská 
rada jako orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, 
zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizova-
teli a dalším osobám podílet se na správě školy. Jednu třetinu členů škol-
ské rady jmenuje zřizovatel, tedy město Milevsko, a to na funkční obdo-
bí 3 roky. 

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

Odbor sociálních věcí

Přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou města Milevska
Město Milevsko pronajímá celkem 116 bytů 
ve dvou domech s pečovatelskou službou. 
Jeden dům s pečovatelskou službou se nachá-
zí v Libušině ulici, druhý v ulici 5. května. 
Byty v domě s pečovatelskou službou města 
Milevska jsou byty zvláštního určení vystavě-
né pro bydlení seniorů a osob se zdravotním 
omezením.
Byty v domech s pečovatelskou službou města 
Milevska jsou pronajímány v souladu s Pravi-
dly pronajímání bytů pro seniory a osoby se 
zdravotním omezením v domech s pečovatel-
skou službou města Milevska (dále jen „pra-
vidla“). Tato pravidla byla schválena Radou 
města Milevska.
V souladu s těmito pravidly jsou byty 
v domech s pečovatelskou službou města 
Milevska pronajímány především seniorům 
a osobám se zdravotním omezením. Každá 
žádost o přidělení bytu v domech s pečovatel-
skou službou města Milevska je nejdříve pro-
jednána Sociální komisí Rady města Milevska 
a následně zařazena do pořadníku žadatelů 
o přidělení bytu v domech s pečovatelskou 
službou města Milevska (dále jen „pořad-
ník“). Hodnotícími kritérii, podle kterých je 
žádost o přidělení bytu v domech s pečova-
telskou službou do pořadníku žadatelů zařa-

zena, jsou: 
závislost na péči jiné osoby (příspěvek 
na péči),
rozsah využívání sociálních služeb,
sociální situace žadatele (bytové pod-
mínky),
trvalý pobyt,
uvolnění městského bytu,
doba podání žádosti,
odmítnutí nabízené možnosti přidělení 
bytu v domě s pečovatelskou službou.

Aktuální pořadníky jsou umístěny na nástěn-
ce odboru sociálních věcí Městského úřadu 
Milevsko (2. patro budovy Froll – nad úřa-
dem práce) a na webových stránkách měs-
ta Milevska www.milevsko-mesto.cz (odkaz 
Sociální služby).
V případě uvolnění bytu v domě s pečovatel-
skou službou jsou žadatelé o přidělení bytu 
v domech s pečovatelskou službou oslovo-
váni v souladu s platným pořadníkem, kte-
rý je pravidelně aktualizován a schvalován 
Sociální komisí Rady města Milevska. V pří-
padě, že oslovený žadatel odmítne nabídku 
přidělení bytu v domě s pečovatelskou služ-
bou, je mu z celkového počtu bodů, které 
získal, odečteno 35 bodů. Odmítne-li nabíd-

•

•
•

•
•
•
•

ku přidělení bytu v domě s pečovatelskou 
službou podruhé, je jeho žádost z pořad-
níku vyřazena a novou žádost si pak může 
podat až po uplynutí jednoho roku ode dne 
vyřazení jeho žádosti. Žádost o přiděle-
ní bytu v domech s pečovatelskou službou 
je z pořadníku vyřazena například i v pří-
padě úmrtí žadatele nebo na jeho vlast-
ní žádost a dále v případě, že žadatel začal 
trvale využívat pobytovou sociální službu 
nebo s ním byla uzavřena nájemní smlouva 
na dobu neurčitou v domě s pečovatelskou 
službou v jiném městě či obci.
Každý žadatel je povinen svoji žádost pravidel-
ně aktualizovat, a to písemně v červenci každé-
ho kalendářního roku (poprvé v následujícím 
kalendářním roce po podání žádosti).
Žádosti o přidělení bytu v domech s pečova-
telskou službou města Milevska se podáva-
jí na odboru sociálních věcí Městského úřa-
du Milevsko, kancelář č. 305, Pavlína Hajská, 
DiS., 2. patro budovy Froll (nad úřadem prá-
ce) – telefon: 382 504 138. Formulář je k dis-
pozici i na výše uvedených webových strán-
kách města Milevska (odkaz Formuláře pro 
občany).

Pavlína Hajská, DiS, 
referent odboru sociálních věcí
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Odbor fi nanční

Poplatek za komunální odpad pro rok 2012
Odbor fi nanční MěÚ Milevsko oznamuje, že se 
blíží termín splatnosti poplatku za komunální 
odpad, který je splatný do 30. 4. 2012 pro osoby 
s trvalým pobytem v Milevsku a do 31. 5. 2012 
pro vlastníky rekreačních objektů. 
Výše poplatku pro rok 2012 zůstává stejná jako 
v roce minulém, tj. 456,- Kč za osobu za kalen-
dářní rok.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti ve sta-
novených pokladních hodinách v pokladnách 
obou budov MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420 
a Sažinova 843). K platbě je možné použít i pla-

tební karty. Dále lze poplatek uhradit poštovní 
poukázkou nebo bezhotovostním převodem na 
účet města Milevska číslo 19-0640992319/0800, 
vedený u České spořitelny. 
Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako 
identifi kaci poplatníka správný variabilní sym-
bol, který vám přiřadíme. Pokud chcete zapla-
tit jednou bezhotovostní platbou za více osob, je 
třeba nahlásit správci poplatku jména, data nar-
ození a bydliště všech osob, za které je poplatek 
odváděn. K tomu je určen formulář pro vyžádá-
ní variabilního symbolu na internetových 

stránkách města Milevska nebo se informujte 
u správce poplatku P. Zděnkové (e-mail: zden-
kova@milevsko-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 fi nančního odboru

Dle ohlasů návštěvníků i účastníků letoš-
ního jubilejního masopustního průvo-

du se tato milevská kulturní akce č. 1 vydařila. 
O historii maškar, programu apod. bylo již na-
psáno mnoho informací. Proto bych rád struč-
ně uvedl několik čísel o letošním masopustu:

Počet účastníků průvodu v maskách: 
528 masek
Počet platících návštěvníků v ulicích:  
4097 osob
Počet sponzorů a partnerů akce:   
107 institucí a fi rem

•

•

•

150. Milevské maškary v číslech…
Finance: (DK Milevsko a Maškarní sdružení 
Milevsko)
Příjmy:

Vstupné  122.910,- Kč
Grant JČ kraj        20.000,- Kč
Sponzoři      89.000,- Kč
Město Milevsko    50.000,- Kč
Ostatní příjmy    10.000,- Kč

Výdaje:
Honoráře účinkujících + hudební pro-
dukce     72.000,- Kč
Technické zajištění akce   37.000,- Kč

•
•
•
•
•

•

•

Občerstvení pro účastníky průvodu  
   30.000,- Kč
Masky, kostýmy – nákup, oprava   
   53.000,- Kč
Zahraniční hosté 55.000,- Kč
Ostatní náklady  30.000,- Kč
Propagace   15.000,- Kč

Jménem pořadatelů děkuji všem partnerům, 
účinkujícím, návštěvníkům a městu Milevsku 
za podporu Milevských maškar 2012.

Bc. Vít Kratochvíl, ředitel DK Milevsko 
a jednatel Maškarního sdružení v Milevsku

•

•

•
•
•

Do Milevska z Münchenbuchsee přišel jako reakce na Milevské maškary následující dopis:

Milí přátelé v Milevsku,
fotografi e, které jste nám zaslali, jsme si velmi rádi prohlédli - skutečně mnoho nádherných obrázků! Velmi srdečné a velké díky za Vaše snažení, je 
to pro nás krásná vzpomínka. Byly to velmi pěkné dny strávené v Milevsku a těšilo nás, že si to obyvatelé užili. Ještě nikdy jsme v jednom dni nehráli 
tolik, jako o maškarách u vás. Bylo to pro nás opravdu velké potěšení. Děkujeme za všechno, vaši pohostinnost, pozornost a dobrou péči. Přátelství 
chceme i nadále držet a pečovat o něj. 
Srdečné pozdravy z Münchenbuchsee posílá Kathrin s kapelou Taktsurfer.
PS: Na YouTube je mnoho našich videí! Stačí jednoduše zadat „Guggemusig Taktsurfer“.

Město Milevsko vypsalo grantový program 
Kultura 2012, jehož hlavním cílem je pod-
pora kulturně vzdělávacích aktivit. Je určen 
všem subjektům, které organizují projekty 
v této oblasti, neprofesionálním organizacím, 
spolkům i jednotlivcům. Podporované akti-
vity musí být zaměřeny na rozšíření možnos-
tí kulturního vyžití obyvatel města či regionu, 
a tím jeho propagaci. Zejména budou podpo-

Grantový program ,,Kultura 2012“
rovány aktivity v oblasti tzv. menšinových žán-
rů, kulturního vyžití dětí a mládeže, záchrany 
a údržby drobných kulturních památek a pro-
pagaci místní kultury. Výše grantu je omezena 
částkou 20.000,- Kč na jeden projekt. Žádost 
je třeba zaslat poštou nebo osobně doručit do 
podatelny Městského úřadu Milevsko, nám. 
E. Beneše 420, 399 01 Milevsko do 6. dubna 
2012 do 15 hodin. Žádost musí být předložena 

v originále. Na obálce musí být označení Gran-
tový program ,,Kultura 2012“.

Bližší informace veřejnosti o vyhlášeném 
grantovém  programu podá:

Odbor regionálního rozvoje Městského úřa-
du Milevsko – referent památky a kultura. 
Bližší informace žadatelé naleznou také na 
ofi ciálních webových stránkách města.

•

•

Vítání ptačího zpěvu
Oslavte s námi návrat poslů jara. V neděli 29. dubna 2012 v 8 hodin. Sraz na parkovišti u Bažantnice v Milevsku.

Co Vás čeká: 
Vycházka s poznáváním a určováním ptačích druhů. Ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Závěrem beseda v Klubovně ČSCH s občerstvením.

Vedou: J. Jahelka, F. Vališ. Akci pořádá ČSO ve spolupráci se ZO ČSOP Milevsko. Kontakt: 607 230 681, kalalud@centrum.cz.
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JARNÍ ÚKLID 2012
Jarní svoz bioodpadu bude probíhat jednorázově 

v těchto termínech a na těchto stanovištích:

Úterý 10. 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

Středa 11. 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

Čtvrtek 12. 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

Pátek 13. 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

Pondělí 16. 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

Úterý 17. 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

Středa 18. dubna
19. Lidická    15.00 - 16.00 
20. 5. května (křižovatka pod ČSAD)  16.30 - 17.30
Velká (u restaurace)   18.00 - 19.00

Čtvrtek 19. 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 14. dubna 2012 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.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ 
NÁVRHŮ DO SOUTĚŽE

Jihočeská hospodářská komora v Milevsku pod záštitou starosty města 
Milevska vyhlašuje soutěž ve třech kategoriích:

Významná společnost roku
(pro právnické osoby)

Významný živnostník roku
(pro fyzické osoby)

Významná osobnost roku

Předmětem soutěže je získání titulu a právo užívat tento titul po dobu jed-
noho roku od jeho udělení.

Významná společnost a významný živnostník roku
Soutěž se vypisuje pro podnikatelské subjekty bez omezení počtu zaměst-
nanců či předmětu podnikání, se sídlem nebo provozovnou na území 
oblasti Milevsko. Z účasti v soutěži je vyloučena fyzická nebo  právnická 
osoba, na  jejíž  majetek  byl  prohlášen  konkurs nebo jestliže bylo soudem 
rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno a subjekty s daňo-
vými nedoplatky vůči územním fi nančním  orgánům  státu.

 Hodnocení navržených subjektů bude posuzováno dle následujících kritérií:
přínos pro region 
kvalita výrobků a služeb 
dynamický rozvoj fi rmy
ovlivnění životního prostředí 
etika podnikání - závazky vůči státu, věřitelům

Významná osobnost roku
Je oceněna osobnost, která se významnou měrou podílela na dění v regio-
nu nebo jeho propagaci.

Uzávěrka soutěže je 22. listopadu 2012. 
Návrhy oceněných do soutěže podávají Městský úřad, Živnostenský úřad, 
Úřad práce, fi rmy a jednotlivci. Z fi rem, živnostníků a osobností, které získa-
jí nejvíce nominací v jednotlivých kategoriích, vybere Rada oblastní hospo-
dářské komory v Milevsku jednotlivé vítěze.
Vítězové budou vyhlášeni a oceněni na tradičním Novoročním setkání 
v lednu 2013.

Kontakt: Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář Milevsko,
Husovo náměstí 391, Milevsko, Tel: 383 809 209, Mobil: 608 572 260
E-mail: kuznikova@jhk.cz

Hlasovací lístek
Významná společnost roku
/pro právnické osoby/

………………………………………………………………………………

Významný živnostník roku
/pro fyzické osoby/

………………………………………………………………………………

Významná osobnost roku

………………………………………………………………………………

Pozn. Vyplněné hlasovací lístky můžete odevzdat v oblastní kanceláři JHK 
Milevsko, Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko a nebo na podatelně MěÚ 
Milevsko, nám. E. Beneše. 
Hlasování bude ukončeno 22. 11. 2012.

•
•
•
•
•

Máte zájem dostávat Milevský zpravodaj 
v elektronické podobě?

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

V úterý 6. března proběhlo v obřadní síni Městského úřadu vítání nových občánků. Za malého kul-
turního programu dětí z MŠ Sluníčko přivítal místostarosta Mgr. Martin Třeštík tyto děti: zleva 
Simona Hanzlíková, Jan Bareš, Kateřina Toužimská, Tomáš Koutník, František Trantina, Viktorie 
Hodíková a Denisa Dvořáková.

Další nové občánky přivítal ve čtvrtek 8. března starosta města Bc. Zdeněk Herout. Jsou jimi zleva 
Jaroslav Kozojed, Jan Kudrna, Adam Burda a Iva Kainrathová. Na fotce vpravo je malá Laura Přibylo-
vá se svými rodiči a starostou. Laura je prvním občánkem Milevska roku 2012, narodila se 8. ledna.

Odbor regionálního rozvoje

Územní plán Milevska
V letošním roce proběhlo výběrové řízení na 
zpracovatele nového územního plánu Milevska 
(ÚPM). Nynější územní plán má název „Územ-
ní plán sídelního útvaru Milevsko“ (ÚPnSÚ), pro 
osoby znalé problematiky územního plánování 
již z tohoto názvu vyplývá, že tento ÚPnSÚ byl 
schválen dle dříve platného stavebního zákona, 
a že neřeší celý správní obvod města – řeší pouze 
část katastrálního území Milevsko. Platnost toho-
to územního plánu končí dle stavebního zákona 
ke dni 31. 12. 2015. Vzhledem k tomu, že tvorba 
a schválení nového územního plánu je záležitost 
poměrně složitá a časově náročná, proběhlo výše 
uvedené výběrové řízení na zpracovatele nového 
ÚPM již začátkem letošního roku. Nový ÚPM 
musí již řešit celý správní obvod města. To zna-
mená Milevsko i ostatní části města – Dmýštice, 

Klisín, Něžovice, Rukáveč a Velkou. Na začátku 
prací budou provedeny průzkumné práce a roz-
bory, které doplní stávající informace vedené 
v tzv. územně analytických podkladech. Bude se 
mimo jiné jednat o stanovení zastavitelných ploch 
především v ostatních částech města, které stáva-
jící ÚPnSÚ neřešil. Zahájení prací se předpokládá 
v druhé polovině letošního roku. Každý vlastník 
nemovitostí může v příslušném katastrálním úze-
mí dávat návrhy na zastavění pozemků. Odbor 
regionálního rozvoje (ORR) upozorňuje na to, 
že tyto návrhy by měly splňovat základní kritéria 
pro to, aby byly „přijatelné“. Plochy navrhované 
k zastavění by měly navazovat na současně zasta-
věné území a pokud možno i navazovat na stejné 
funkční využití – navrhovaná výroba na stávající 
výrobu, bydlení na bydlení … Dále by tyto plo-

chy měly být snadno připojitelné na stávající sítě 
dopravní a technické infrastruktury a měly by mít 
„rozumnou velikost“. Současné předpisy a soud-
ní rozsudky jsou jednoznačně proti navrhování 
nadbytečných ploch určených k zastavění. Bez 
velmi dobrého zdůvodnění jejich potřeb je jejich 
zařazení a následné schválení do územního plá-
nu problematické. Návrhy ploch k zastavění včet-
ně způsobu jejich funkčního využití (co na nich 
navrhovatel hodlá stavět) mohou občané zasí-
lat na ORR či zde možnost zastavění určité plo-
chy osobně projednat v podstatě okamžitě. Kaž-
dý návrh podaný ještě před zahájením prací bude 
na ORR evidován a následně bude sloužit zpra-
covateli ÚPM jako informace, která mu usnadní 
návrh podkladů pro následné projednávání.  

Ing. Petr Švára, vedoucí odboru

Dům dětí a mládeže

Nejsilnější žák 2012
Ve středu 14. března se v DDM Milevsko uskuteč-
nil jubilejní 20. ročník soutěže v silovém víceboji 
„O nejsilnějšího žáka milevských škol“. Zúčastni-
lo se 42 závodníků, žáků  z obou milevských ZŠ,  
ZŠ Sepekov a ZŠ Bernartice. V soutěži družstev 
ve III. kategorii (6. - 7. tř. ZŠ) obsadilo 1. místo 
družstvo 2. ZŠ J. A. K. Milevsko s celkovým zis-
kem 473,05 bodů, 2. místo vybojovalo družstvo 
ZŠ Bernartice a 3. místo družstvo ZŠ Sepekov. 
V kategorii IV. (8. - 9. tř.) 1. místo 2. ZŠ J. A. K. 

Milevsko se ziskem 603 bodů, 2. místo patřilo 
družstvu 1. ZŠ T. G. M. Milevsko a  3. místo puto-
valo do ZŠ Bernartice. V soutěži jednotlivců ve 
III. kategorii vybojoval titul „Nejsilnějšího žáka“ 
Michal Milaberský ze 2. ZŠ Milevsko s celkovým 
ziskem 160,1 bodu. Ve IV. kategorii se nejsilněj-
ším žákem stal Jindřich Vácha ze ZŠ Bernartice, 
se ziskem 192,6 bodu. Naše díky patří také spon-
zorům akce – CALTA-K s.r.o. a prodejně Olymp 
sport v Milevsku.Na snímku jsou všichni závodníci

V sobotu 2. června zveme všechny, kteří se 
chtějí bavit a sportovat na Kolečkový den, 

který se bude konat v lokalitě Na Vinicích. Akce 
je zaměřena na předškolní a školní mládež, 
kategorie do 8 let mají jednodušší disciplíny. 
K účasti potřebujete cokoli, na čem se dá jezdit 
vlastní silou – kolo, koloběžku, tříkolku, odstr-
kovalo, in-line brusle, skateboard či invalid-
ní vozík. Na startu obdrží účastníci průkaz, do 
kterého se budou zapisovat úspěchy na jednot-
livých stanovištích. Děti se můžou těšit na jízdu 
zručnosti, sprint nebo hurtovnici. V průběhu 
celé akce, kterou organizátoři naplánovali od 10 
do 17 hodin, bude probíhat bohatý doprovodný 
program. Více informací o akci na www.kolec-
kovyden.unas.cz nebo na tel. 775 369 012.

Organizátoři Kolečkového dne vyhlašují 
sbírku sportovního náčiní. 
Pokud máte doma již nepotřebné kolo, kolo-
běžku, tříkolku či cokoli jiného, co má pojízd-
ná kolečka a na čem by mohly děti v rámci 
Kolečkového dne soutěžit, je možné toto při-
vézt v provozní době do kanceláře DK Milev-
sko, případně pro více informací kontaktujte 
tel. 775 369 012 – Josef Kortan. Zároveň hle-
dáme dobrovolníky, kteří by se chtěli do akce 
zapojit v rámci pořadatelské služby.
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neděle 1., pondělí 2.  20.00  99 min.
MŮJ TÝDEN S MARILYN
USA - Intimní pohled na hollywoodskou ikonu a natáčení snímku Princ 
a tanečnice.                                                                                               vstupné: 80,- Kč

úterý 3., středa 4.   20.00  65 min.
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
ČR – Slovinsko - Dva dvanáctiletí kluci náhodně stráví Silvestra v cizím bytě 
s dvěma dívkami a dvěma muži, a doma je shánějí a pravděpodobně i policie.
do 15 let nepřístupný vstupné: 75,- Kč

čtvrtek 5., pátek 6.   20.00 

HNĚV TITÁNŮ      3D
USA - Deset let po porážce Krakena začíná boj mezi Bohy a Titány.

vstupné: 130,- Kč

sobota 7., neděle 8.  17.30 a 20.00
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
USA - Stará partička se sešla na třídním srazu a začala rekapitulovat.                 
do 15 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

pondělí 9., úterý 10.  17.30 a 20.00 104 min.
OKRESNÍ PŘEBOR - Poslední zápas Pepíka Hnátka
ČR - V tomto fi lmu je konečně představen populární trenér Pepík Hnátek.
do 12 let nepřístupný vstupné: 100,- Kč 

středa 11.   17.30 94 min.
LORAX     3D
USA - Animovaná fantazie - Co je to za svět, kde už není kousek živé přírody?

vstupné: 130,- Kč

čtvrtek 12., pátek 13.  20.00 109 min.
MÁME PAPEŽE
Itálie – Francie - Humorný příběh - Proč je do Vatikánu povolán psychiatr 
a proč se nový papež nechce ujmout funkce. Hlavní role: Michel Piccoli.
do 12 let nepřístupný vstupné: 80,- Kč

sobota 14., neděle 15.  20.00 102 min.
ZATÍM CO SPÍŠ
Španělsko - Hororový thriller o zvláštním vrátném jednoho činžáku v Barceloně.
do 15 let nepřístupný vstupné: 80,- Kč

pondělí 16., úterý 17.  20.00 109 min.
VRÁSKY Z LÁSKY
ČR – Režisér Jiří Strach nejprve přemluvil Jiřinu Bohdalovou a Radoslava Brzo-
bohatého, aby se po 40ti letech vrátili před kameru, až potom se psal příběh.

vstupné: 110,- Kč

středa 18., čtvrtek 19.  20.00 117 min.
MEZI VLKY
Kanada – USA - Dech beroucí drama o boji skupiny ropných vrtařů v mrazi-
vých horách Aljašky.                                                                              vstupné: 80,- Kč

pátek 20., sobota 21.  17.30 194 min.
TITANIK     3D
USA - Nově upravený fi lm z roku 1997 pro produkci ve 3D.

vstupné: 130,- Kč

Kultura a sport v Milevsku a okolí – DUBEN 2012

úterý 3. 4.   19.00 – 21.00 taneční sál
COUNTRY TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

čtvrtek 5. 4.   09.00 výuková učebna
VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI
Přineste s sebou: 3 vyfouklá vajíčka                                                vstupné: 10,- Kč

čtvrtek 5. 4.   18.00   loutkový sál
TOULKY ZA POZNÁNÍM 
Z Čech až na konec světa s podtitulem Svatojakubskou cestou na mys Finister-
re. Cestovatel František Šesták z Blatné nás seznámí s cestou po stopách míro-
vého poselstva krále Jiřího z Poděbrad po zemích západní Evropy v r. 1465 až 
na tehdy uznávaný konec světa – na mys Finisterre.                     vstupné: 25,- Kč

úterý 10. 4.   16.00  velký sál
POHÁDKA 
- ZAJÍČKU A SLEPIČKO, ČÍPAK JE TO VAJÍČKO?
Velikonoční pohádka pro děti v podání oblíbeného Divadélka KOS z Českých 
Budějovic. To byste nevěřili, kolik má taková slepička na jaře práce. On Veliko-
noční zajíček vlastně taky. Co se ale stane, když se ti dva potkají a začnou se 
hádat o jedno vajíčko?                                                                         vstupné: 50,- Kč

středa 11. 4.   14.00 – 17.00 učebna č. 2
ZDRAV. POJIŠŤ. MINISTERSTVA VNITRA ČR

středa 11. 4.   16.00 velký sál
ČLENSKÁ SCHŮZE ZÁKAZNICKÉHO KLUBU S.D. 
JEDNOTA V MILEVSKU
Pořádá: Výbor místního Zákaznického klubu s.d. Jednota v Milevsku. 

čtvrtek 12. 4.   19.00 velký sál
NOVÝ TERMÍN - VŠECHNOPARTIČKA 
– KAREL ŠÍP & JOSEF NÁHLOVSKÝ
Poslední volné vstupenky je možné zakoupit v kanceláři DK Milevsko, tel.
383 809 200.                                                                                                  vstupné: 210,- Kč

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

neděle 22., pondělí 23.  17.30 
SNĚHURKA - ZRCADLO 
USA - Fantastická komedie o lásce, žárlivosti a zradě. Zlá královna - Julia Roberts.

vstupné: 100,- Kč

úterý 24., středa 25.  20.00 102 min.
MERUŇKOVÝ OSTROV
Slovensko - Kolik mužů může skutečně milovat jedna žena?

vstupné: 80,- Kč

čtvrtek 26., pátek 27.  20.00  111 min.
HAVRAN
Španělsko – USA - Při pátrání po pachateli brutálních vražd dvou žen se zločin 
nápadně podobá smyšleným vraždám podle povídky A. E. Poa.
do 15 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

sobota 28., neděle 29.  20.00 90 min.
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
ČR – Láska škodí i prospívá - milostné průšvihy jsou stejné v 17ti jako ve 27.
do 12 let nepřístupný vstupné: 100,- Kč

jako ďábel, Jeníček a Mařenka: Lovci, Muži v černém 3, Víla.
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tují Banjo Bandu nevyčerpatel-
né autorské zázemí. S mnoha 
Mládkovými písničkami, TV klipy 
a scénkami je spojena řada výraz-
ných osobností a komiků, kte-
rým Mládek poskytuje ve svých 
projektech od počátku existence 
Banjo Bandu prostor.

vstupné: 210,- Kč

pátek 27. 4.   18.00 velký sál
36. VÝMĚNNÝ KONCERT – MDS MILEVSKO
Host: Sušický dětský sbor. Bližší informace na plakátech a www.dkmilevsko.
cz a www.milevskem.cz.

sobota 28. 4.   18.00 velký sál
SPOLEČNÝ KONCERT SOUČASNÝCH A BÝVA-
LÝCH ČLENŮ MILEVSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU
Bližší informace na plakátech a www.dkmilevsko.cz a www.milevskem.cz.

sobota 28. 4.   07.00 – 10.00
POCHOD Z ONOHO SVĚTA NA ONEN SVĚT
Start tradičního turistického pochodu KČT Milevsko. 

pondělí 30. 4.   amfi teátr DK
TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Bližší informace na plakátech a www.dkmilevsko.cz, www.milevskem.cz.

PŘIPRAVUJEME:
pátek 4. 5.  19.30 velký sál
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ – VYSTOUPENÍ TRA-
VESTI SKUPINY HANKY PANKY
Rezervace vstupenek od 2. dubna od 7.00 hodin na www.milevskem.cz.

vstupné: 210,- a 160,- Kč

neděle 15. 4.   17.00 velký sál
TANEČNÍ PODVEČERY – APRÍLOVÉ SETKÁNÍ
Seniorské taneční podvečery. K tanci a poslechu hraje kapela Písecká čtyřka 
Josefa Nováka. Pořádají: Dům kultury a Sociální služby Města Milevska. Rezerva-
ce a prodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200.

vstupné: 50,- Kč

středa 18. 4.   18.00 loutkový sál
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

čtvrtek 19. 4.   13.00 – 16.00 velký sál
SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
– VALNÁ HROMADA

čtvrtek 19. 4.   16.00 – 17.45 hudební sál
COUNTRY TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

čtvrtek 19. 4.  17.30 výuková učebna
KURZ – VÝROBA OBRÁZKU 
Malování na plátno za pomocí decoupage a dekoračních past. Lektorka: Laďka 
Bečková                                                                                                           vstupné: 150,- Kč

pátek 20. 4.   19.00 velký sál
ROCKSTAGE – HUDEBNÍ FESTIVAL
Vystoupí: DYMYTRY, ESCAPE 2 THE JUNGLE, HAND GRENADE, MY SKY, PRO-
CRASTINATION. Vstup: 80,- Kč předprodej, 100,- Kč na místě do 21.00 hodin, 
120,- Kč na místě po 21.00 hod. Více informací na www.rockstage.cz.

sobota 21. 4.   19.00 velký sál
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – NAŠI FURIANTI
Spolek divadelních ochotníků Petrovice uvádí u příležitosti 150. výro-
čí založení spolku divadelní hru Ladislava Stroupežnického – obraz života 
v české vesnici o čtyřech jednáních v režii Ivany Talaváňové a Jaroslava Klou-
da. Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200. Členové 
Senior klubu ZVVZ po předložení průkazky vstupné: 25,- Kč.

vstupné: 50,- a 25,- Kč

pondělí 23. – sobota 28. 4. malý sál
VÝSTAVA K 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MILEVSKÉHO 
DĚTSKÉHO SBORU
Bližší informace na plakátech a www.dkmilevsko.cz a www.milevskem.cz. 

úterý 24. 4.  16.00 výuková učebna
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER 
– ŠETRNÁ DOMÁCNOST
Přednáší: Mgr. Adéla Chadimová ze společnosti pro ekologické informace a akti-
vity ROSA.                                                                                                          vstupné: 50,- Kč

úterý 24. 4. odjezd od DK v 15.30 hod.
Zájezdové představení do DIVADLA ABC v Praze 
na komedii DOBŘE ROZEHRANÁ PARTIE
Hrají: Petr Štěpánek, Jitka Smutná, Jan Vlasák, …. Cena vstupenky 320 a 220 Kč, 
k jedné zakoupené vstupence druhá zdarma. Více informací na tel. 383 809 200.

středa 25. 4.  19.30 velký sál
IVAN MLÁDEK & BANJO BAND
Ivan Mládek & Banjo Band v hudebně zábavném pořadu s legendárními hi-
ty. Trampské, vodácké, kavárenské, politické a jiné povalečské písně, scénky 
aj. Ivan Mládek, Zdeněk Kalhous, Jan Mrázek, Vítězslav Marek, Milan Pitkin, 
Lenka Plačková, „Kalamity Jane“ Lenka Šindelářová a popř. další. Více než 
pět set písniček, osm humoristických knih, scénáře na více než sto celove-
černích TV pořadů a nespočet humoristických monologů a skečů posky-

Kultura a sport v Milevsku a okolí – DUBEN 2012

OS DIACEL
sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek

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

sobota 28. 4.
6. ČARODĚJNICKÝ SLET V JETĚTICÍCH 
Pro členy OS Diacel. 
 
PŘIPRAVUJEME:  
úterý 1. 5.
MÁJOVÝ KONCERT HANKY KŘÍŽKOVÉ 
- DIVADLO HYBERNIA PRAHA 

9. DEN ZDRAVÍ MILEVSKO

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

do úterý 1. 5.
PÁNI KLUCI
Výstava, která připomene klukovské sny z minulosti více i méně vzdálené.

vstupné: 30,- a 15,- Kč
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ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ 
PŘÍRODY ZO MILEVSKO

tel.: 607 230 681 • kalalud@centrum.cz

neděle 29. 4.  08.00 parkoviště u Bažantnice
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Vycházka s poznáváním a určováním ptačích druhů. Ukázka odchytu 
a kroužkování ptáků. Závěrem beseda v Klubovně ČSCH s občerstvením. 
Vedou: J. Jahelka, F. Vališ

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

pondělí 2. 4.   17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY FANTAZIJNÍ SVĚTY
Výstava obrazů Jany Školaudyové tvořená s Powertexem a technikou zvanou 
enkaustika.

úterý 3.  – pátek 27. 4.
VÝSTAVA FANTAZIJNÍ SVĚTY
Výstava obrazů Jany Školaudyové tvořená s Powertexem a technikou zvanou 
enkaustika.                                                                                                  vstupné: 10,- Kč

čtvrtek 5. 4.   19.30
MARK GEARY V MILEVSKU
Hudební sklepy po dvou letech navštíví jeden z nejvýraznějších irsko-americ-
kých písničkářů dneška.                                                                      vstupné: 200,- Kč

středa 12. 4.   17.00
PĚVECKÝ KONCERT - TOMÁŠ SUP DIS. 
S KLAVÍRNÍM DOPROVODEM LENKY EBELOVÉ
V programu zazní písně a operní árie z děl A. Dvořáka, B. Smetany, G. Cacciniho 
a dalších.                                   vstupné: předprodej 100,- Kč, na místě 130,- Kč

pátek 13. 4.   19.30
HUDEBNÍ SKLEPY – CIRKUS PONORKA
Jedinečný, jednočlenný ,,orchestr‘‘ Circus Ponorka. Honza Ponocný v originálním 
nu-folk ,,one-man-show‘‘. Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, 
tel. 383 809 200 nebo v Galerii M, tel. 382 522 082.                        vstupné: 100,- Kč

čtvrtek 19. 4.   17.00
JARNÍ FLÉTNOVÝ KONCERT ZAČÍNAJÍCÍCH 
FLÉTNISTŮ GABRIELY MOLOVÉ

vstupné: dobrovolné

čtvrtek 12. 4.  19.00 Latinská škola
HOST V LATINSKÉ ŠKOLE - FELIX SLOVÁČEK
Český klarinetista, saxofonista, hudební skladatel a dirigent. Předprodej 
vstupenek: Infocentrum.

čtvrtek 26. 4.   19.00 Latinská škola
HOST V LATINSKÉ ŠKOLE - JIŘÍ GRYGAR
Český astronom a astrofyzik, popularizátor vědy v oblasti astronomie, ast-
rofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal celou řadu ocenění. Předprodej 
vstupenek: Infocentrum.

VELIKONOCE 2012 V MILEVSKU
5. 4. - ZELENÝ ČTVRTEK
18.00 - mše svatá v bazilice, památka Večeře Páně s obřadem umývání nohou 
apoštolům, modlitba v Getsemanské zahradě
6. 4. - VELKÝ PÁTEK
Den přísného postu - PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ
15.00 - velkopáteční obřady v kostele sv. Bartoloměje 
7. 4. - BÍLÁ SOBOTA
14.00 - 19.00 - návštěva Božího hrobu v bazilice
20.00 - VZKŘÍŠENÍ (velikonoční vigilie)
8. 4. - HOD BOŽÍ
08.00 - slavná mše svatá v klášterní bazilice za město Milevsko
17.00 - mše svatá v kostele sv. Bartoloměje
9. 4. - PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
08.00 - mše svatá pro děti v klášterní bazilice
17.00 - mše svatá u sv. Bartoloměje

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ 
www.milevskoklaster.cz

Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

ZIMNÍ STADION:
Předpokládaný termín zahájení IN-LINE - 1. 4. 2012

SPORTOVNÍ HALA:  
2. 4., 5. 4., 9. 4., 12. 4., 16. 4., 19. 4., 23. 4., 26. 4. 
20.00 - 21.00  ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy
01. 4. 11.00   Handball – Astra – házená
14. 4. 08.00   FC ZVVZ turnaj v kopané 
21. 4. 09.30   Handball – České Budějovice – házená
22. 4. 11.00  Handball – Kobylisy – házená
28. 4. 09.30   Handball – házená

LETNÍ STADION: 
Fotbalové zápasy
01. 4. 14.00  kadeti B – Ústí nad Labem
08. 4. 11.00     přípravka B – Boston Kluky
 13.00   ml., st. dorost – Strakonice
 16.30   muži B - Borotín
15. 4. 11.00   přípravka B – FC Písek A
 13.00   ml., st. žáci – SK Slávia České Budějovice
 16.30  muži A – Hořovicko
22. 4.  13.00  ml., st. dorost – FK Soběslav
 17.00  muži B – Mladá Vožice
28. 4.  09.00   kadeti B – E.On JUNIOR CUP 2012
29. 4.  10.00   přípravka B – FC Písek B
 11.30    kadeti B – Sepekov
 13.30    ml., st. žáci – Český Krumlov
 17.00    muži A – Koloveč

SAUNA
Středa:  16.00 – 21.00 muži
Čtvrtek: 15.00 – 21.00 ženy
Pátek: 15.00 – 21.00 muži

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

středa 18. 4.  14.00 Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
BESÍDKA PRO SENIORY   

 
čtvrtek 19. 4.  10.00   sál ZUŠ
VÝCHOVNÝ KONCERT        

 
čtvrtek 19. 4.  17.00   sál ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

ZUŠ MILEVSKO
Libušina 1217, tel.: 382 521 733

zus.milevsko@quick.cz • www.zus-milevsko.cz
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neděle 1. 4.
BALKOVA LHOTA - PADAŘOV
Pěší vycházka v délce 18 km. Odjezd v 8.17 hod. z nádraží ČD.        vede: T. Wilda

sobota 7. 4. 
JARNÍ ŠPEKÁČEK
Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte s sebou chutný špekáček. 
Sraz  u sokolovny v 13.00 hod.                                                                       vede: J. Mácha

neděle 8. 4.
BOROTÍN
Pěší vycházka, trasa cca 20 km. Odjezd vlakem 8.17 hod.          vede: Z. Sekalová

sobota 14. 4.
MILEŠOV MAKOVÁ – KAMÝK NAD VLTAVOU
Pěší vycházka, trasa do 25 km. Odjezd autobusem v 5.30 hod od polikliniky, pří-
jezd v 17.00 hod.                                                                                      vede: V. Šťastný

sobota 21. 4.
S KAPREM JAKUBEM OKOLO MILEVSKÝCH RYBNÍKŮ
Pěší trasa 9 nebo 15 km. Start: Infocentrum, 8.00 – 9.00 hod., cíl v amfi teát-
ru Domu kultury.                                                  organizační zajištění: V. Ondruška

neděle 22. 4.
ZA ZLATEM OKOLO NOVÉHO KNÍNA 
Pěší vycházka po památkách na těžbu zlata u Nového Knína, doporučujeme vzít 
s sebou baterky. Trasa celkem do 18 km. Sraz na autobusovém nádraží, odjezd 
v 5.45 hod. do Prostřední Lhoty. Návrat v 18.30 hod.                  vede: V. Ondruška

sobota 28. 4.
Z ONOHO SVĚTA NA ONEN SVĚT 
Tradiční 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, Pet-
rovicích. Cyklotrasa 50 km – společný odjezd v 9.00 hodin od DK. 

vedou: T. Wilda, M. Bártík, organizační zajištění: J. Mácha

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

MILÍSEK – CENTRUM MLADÉ RODINY
 Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

pondělí 2. – čtvrtek 5. 4. 07.30 – 12.00
VELIKONOČNÍ TÝDEN V MINI-ŠKOLCE
Výchovně - vzdělávací týden pro děti od 1,5 roku. Seznamujeme děti s tradi-
cemi Velikonoc, sejeme travičku, barvíme vajíčka, poznáváme mláďata zvířá-
tek, učíme se koledy.                                                             cena: 350,- Kč/celý blok

pátek 6. 4.  18.00 – 21.00 
WORKSHOP S MARKÉTOU SOUHRADOVOU 
- VÝROBA VELIKONOČNÍHO VĚNCE
Pomůcky a materiál v ceně (podklad na věnec, vlna, organza a jiné látky, veli-
konoční a rostlinné dekorace,…). Vhodné pro dospělé s dětmi od 5 let. Nutno 
objednat předem.                                                                                       cena: 250,- Kč

středa 11. 4.  17.30 – 20.00  
PŘÍJEMNÝ PODVEČER PRO TĚHOTNÉ
PORODNÍ PŘÍBĚHY A MÝTY 
Přednáška s dotazy - porodní asistentka (dula) Květa Cermanová z Aset cen-
tra z Tábora 
SEZNÁMENÍ SE S CVIČENÍM GRAVIDJÓGY
Lektorka: Pavlína Kochová, nutno objednat předem!

cena: 160,- Kč/ partner zdarma 

pondělí 23. – čtvrtek 26. 4. 07.30 – 12.00
ČARODĚJNÝ TÝDEN V MINI-ŠKOLCE
Vaříme lektvary (krájíme, mícháme, ochutnáváme…), čarujeme, zaříkáváme, 
vyrábíme velkou společnou čarodějnici, létáme na koštěti
Čt – SLET ČARODEJNIC A ČARODĚJŮ                         cena: 350,- Kč/celý blok
Zahájení projektu ,,SPOLEČNĚ PRO RODINU,,
Spolufi nancováno z rozpočtu ČR – MPSV z oblasti podpory rodiny

úterý 10. 4.  17.30 
KURZ RELAXAČNÍCH TECHNIK PRO RODIČE 
- INFORMAČNÍ SCHŮZKA
Lektor: Mgr. Jana Pauliová /psychoterapeut. 8 lekcí, seznámení a nácvik rela-
xačních technik, posílení vnitřního zdraví naší osobnosti, využití své imagi-
nace pro pocit klidu, seznámení se s postupy autosugesce, nácvik technik ke 
zvládání náročných stresových situací                           cena: 240,- Kč/celý kurz

středa 25. 4.  10.00 
JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ NA PŘÍCHOD SOUROZENCE
Lektor: PhDr. Vlasta Hořánková / klinický psycholog. Připravte si vlastní dota-
zy. Během přednášky zajištěno bezplatné hlídání dětí.                  cena: 45,- Kč

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
KURZ PRÁVNÍHO MINIMA
KURZ PÉČE O DÍTĚ V NOVOROZENECKÉM VĚKU

čtvrtek 5. 4. 
TPCA KOLÍN
Autobusový zájezd – exkurze do automobilky.  Počet míst omezen. Podmínky 
vstupu: pevná obuv bez podpatků, oblečení: dlouhé rukávy a nohavice. Odjezd 
v 7.00 hod. od klubovny, zastávka u spořitelny.                                    vede: Jiří Lesák

čtvrtek 19. 4.
DRÁŽĎANY
Autobusový zájezd. Cestovní pojištění je v ceně, při přihlášce je nutno uvést i rod-
né číslo partnera. Vstupné do galerií hradí každý sám. (Zwinger cca 7€). Odjezd 
v 5.30 hod. od klubovny, zastávka u spořitelny.                   vede: Marie Valentová

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

pondělí 2. – pátek 27. 4. 
VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ Z MŠ PASTELKA

úterý 10. 4. 
BESEDA S MILOŠEM KRATOCHVÍLEM pro I. a II. ZŠ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MILEVSKO 
www.knihmil.cz

nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231SDH CHYŠKY
pátek 13. 4.   19.00   KD Chyšky
VYSTOUPENÍ NETRADIČNÍ DUDÁCKÉ KAPELY DUHA
Předprodej vstupenek – prodejna Hejna Krby Milevsko, restaurace U Krt-
ka Chyšky a restaurace Obecní dům Sepekov. 

vstupné: v předprodeji 90,- Kč, na místě 100,- Kč
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Kapely v Milevsku a okolí – 7. část  Josef Kroh

Instrumentální skupiny
SKUPINU JAK v roce 1960 založili Karel Bareš – 
kytarista a kapelník, František Kothera – akorde-
on, Ludvík Vála – kornet, Štěpán Volf – bicí. JAK 
byla mládežnická kapela, která často účinkova-
la v klubu na akcích pro mládež. Akordeonista 
František Kothera se stal žádaným harmoniká-
řem. Účinkoval v kapelách JAK, Vltavanka kapel-
níka Jana Kabeláče, v Zelené devítce, se sepekov-
skými kapelami J. Cihláře a J. Gregra a Stadion 
triem. Nyní hraje v triu Amatér s heligonká-
řem Ladislavem Kofroněm a bicistou Zdeňkem 
Mikešem. Mezi velice žádané a všestranné muzi-
kanty v Milevsku a okolí patřil František Špánek. 
S jeho jménem a s účinkováním na saxofon nebo 
na trumpetu se setkáte ve složení mnoha kapel, 
včetně jeho vlastní - rodinné. 
Skupiny bez názvu s krátkou dobou trvání 
a málo vystoupeními na veřejnosti:

instrumentální skupina Antonína Vlasáka, 
Jaroslava Brabence, Zdeňka Blahovce a dal-
ších hudebníků,
instrumentální skupina Josefa Beneše (únor 
1962),
instrumentální skupina Stanislava Hůly (bře-
zen 1966),

•

•

•

kytarová skupina: Pavel Fleišman, Jiří Štok 
ml. - kytary, Stanislav Šimeček - kontrabas 
a další.

O několik let později se ustavily v Milevsku 
další skupiny bez kapelníka

instrumentální skupina ve složení: Václav Flemr 
st. - housle, Jaroslav Lanc - akordeon, František 
Špánek - saxofon a Petr Hřebík - bicí.
instrumentální skupina: Jiří Hybšman, Jaro-
slav Lanc a Petr Hřebík. Účinkovala v letech 
1988 – 2001.

MARŠÍCI – rodinná kapela, kterou založil 
v roce 1985 harmonikář Jaroslav Maršík po 
několikaletém hraní v různých kapelách. Její-
mi členy se postupně stali vedle akordeonisty 
Jaroslava Maršíka synové Jaroslav, hráč na bicí, 
Roman, klávesista a vnuk Jaroslav, saxofonis-
ta a klarinetista. V roce 1995 si J. Maršík poří-
dil elektronický knofl íkový akordeon, obdobu 
elektronických varhan.
HUDEBNÍ SKUPINA B & 4 - Josefu Nedvědo-
vi, kapelníku a baskytaristovi (na fotografi i  prv-
ní  zleva) se podařilo v roce 2002 sestavit skupi-
nu B & 4 z osvědčených a zkušených milevských 
muzikantů: z bicisty Jaroslava Pejši (druhý zle-
va), klávesisty Dana Cirmaciu a kytaristy Fran-

•

•

•

tiška Filipína. Do skupiny zapojil dceru Báru 
(Barboru), zpěvačku a kytaristku, posluchač-
ku a později absolventku Konzervatoře v Plzni 
hry na tento nástroj. Účast Báry v kapele se zob-

razila i v názvu skupiny. J. Nedvěd zužitkoval 
mnohaleté zkušenosti z účinkování v různých 
milevských kapelách i v zahraničním angažmá 
se skupinou Scream v roce 1971. V roce 2010 
B & 4 ukončila činnost.     (pokračování příště)

Je to tak, Milevský dětský sbor slaví 40 let od 
svého založení. Hned v r. 1972, kdy jsem přišla 

do Milevska, jsem založila na I. ZŠ pěvecký sbor. 
Já sama jsem v dětském sboru zpívala od 7 let do 
maturity, na vysoké škole jsem sbor doprováze-
la na klavír a na obou svých předcházejících uči-
telských místech jsem také založila a vedla dět-
ské sbory. Sbor při I. ZŠ (tehdy ZDŠ) ještě neměl 
žádný ofi ciální název, míval 35 – 40 členů, ale 
přesto jsme se v krátké době vypracovali na před-
ní místo v okrese a později i kraji. Protože o prá-
ci ve sboru projevovaly zájem i děti z jiných škol, 
přešli jsme v r. 1976 pod Klub pracujících ZVVZ, 
pořídili si jednotné oblečení, zvolili název Milev-
ský dětský sbor a rozšířili jsme počet svých členů, 
který se pohyboval podle zájmu dětí od 50 do 75. 
Dále jsme se s úspěchem zúčastňovali přehlídek 
a soutěží, vystupovali při různých příležitostech 
v našem městě a hlavně jsme od r. 1976 začali 
pořádat tradiční výměnné koncerty s dětskými 
sbory z ČR i zahraničí. Veliký počet sborů, které 
zpívaly v Milevsku a my zase u nich, vedl v mno-
ha případech k navázání dlouholetého a trvalého 
přátelství mezi dětmi i sbormistry. Protože prá-
ce ve sboru vyžaduje mnoho úsilí, začali jsme od 
r. 1979 pořádat pravidelná soustředění. To první 
bylo zimní, ale pak jsme věnovali vždy poslední 
týden v srpnu nácviku nových skladeb, ale užili 
si tam i spoustu legrace (karneval, bobřík odva-
hy, koupání a hlavně kamarádi). V té době také 
sbor získal cenný poklad – klavíristku paní Jit-
ku Mejtovou – Musilovou, která s námi oběta-
vě pracovala mnoho let. Po jejím odchodu jsme 

Slavíme 40 let Milevského dětského sboru
vystřídali klavíristek několik. Při natáčení naše-
ho profi lového CD nás řada z nich doprovodi-
la, při oslavách našich sborových výročí si s námi 
vždy rády zahrají a my je s radostí přivítáme. 
V současné době je naší výbornou klavíristkou 
Gabriela Molová (také bývalá členka sboru), ve 
kterou vkládám i naděje pro další pokračování 
sboru. Zpívali jsme na mnoha pódiích, v koste-
lech, v koncertních sálech i v přírodních amfi -
teátrech. Nahrávali jsme v rozhlase, okrajově 
i v televizi, spolupracovali s Jihočeským sym-
fonickým orchestrem a Píseckým komorním 
orchestrem. Natočili jsme a vydali 2 MC a 3 CD – 
vánoční, profi lové a druhé vánoční s Milevským 
smíšeným sborem. Založili jsme kromě jarních 
výměnných koncertů (letos již XXXVI. ročník) 
i pravidelné vánoční koncerty s Milevským žen-
ským a smíšeným sborem, které se v posledních 
letech konají vždy 23. 12. v milevském koste-
le sv. Bartoloměje. Rok 1989 nám otevřel cestu 
do světa. Hned v tomto roce jsme se vydali na 
první zahraniční koncertní zájezd do běloruské-
ho Minsku. Náročná práce a nadšení dětí nám 
dovolilo se s úspěchem zúčastnit řady zahranič-
ních soutěží a festivalů, trvalé dlouholeté přátel-
ství jsme navázali se smíšeným sborem z portu-
galského Almeirimu - 3x a se sbory z družebních 
měst Milevska – z Münchenbuchsee (Švýcarsko) 
- 3x a Guichen (Francie) - 3x. Navštívili jsme 12 
zemí Evropy a zúčastnili se také řady sborových 
soutěží. Nejpyšnější jsme byli na první místo cum 
laude (s pochvalou) v r. 1992 a 1994 ve vyhláše-
né sborové soutěži v belgickém Neerpeltu a na 

vítězství v soutěži ve švédském Oskarshamnu. 
I druhá místa v Sligu (Irsko) a v Riva del Gar-
da (Itálie) nám udělala velkou radost. Úspěšně 
jsme tak reprezentovali nejen město Milevsko, 
ale i ČR. Sborem za ta dlouhá léta prošly stovky 
zpěvaček a desítky zpěváků, mnozí z nich posí-
lají do sboru svoje děti a v několika případech 
(zdá se mi to neuvěřitelné) i svoje vnučky. Řa-
da z těch, které se nechtěly se sborovým zpěvem 
rozloučit, zpívá v Milevském smíšeném sboru. 
Velkou radost mi dělají také bývalé členky, které 
na svých působištích vedou dětské sbory, půso-
bí jako profesionální hudebnice a sólové zpě-
vačky. Nechci je tu všechny vyjmenovávat, urči-
tě bych na někoho zapomněla, ale jsem na ně 
moc pyšná. Věřím, že práce ve sboru je nejen 
těšila, ale pomohla jim k jejich profesionálnímu 
růstu. Neodmyslitelná je také spolupráce sbo-
ru se ZUŠ Milevsko, pod kterou od r. 2002 pra-
cuje, s městem a Domem kultury. Poděkování 
patří všem sponzorům a příznivcům sboru, bez 
jejichž pomoci by se Milevský dětský sbor neo-
bešel. Velký dík patří také všem rodičům sboro-
vých dětí, kteří své děti podporují, často musí 
své plány přizpůsobit činnosti sboru a hlavně 
těm z nich, kteří mi dlouhodobě při organizaci 
práce sboru pomáhají. A co budoucnost sboru 
– věřím, že budou stále přicházet nové a nové 
hlásky a předávat dál radost a krásu sborového 
zpěvu. Věřím, že se najde nová mladá krev pro 
vedení sboru a že tradice Milevského dětského 
sboru neskončí spolu se mnou.

Anděla Maršálková
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Vyhrazeno pro školy

Škola jinak
Ve středu 14. března proběhl na Střední odbor-
né škole a Středním odborném učilišti projekto-
vý den s názvem „Město, ve kterém chodím do 
školy, jeho zajímavosti, historie a současnost“, 

který je součástí projektu „Škola jinak.“ Každá 
třída měla svůj specifi cký program připravený 
tak, aby v rámci jednotlivých prezentací vznikl 
ucelený pohled studenta na naše město. A tak se 
jedna ze tříd podívala do více či méně známých 
prostor Premonstrátského kláštera. Další tří-
da absolvovala přednášku V. Šindeláře v Milev-
ském muzeu. S třídní učitelkou Mgr. H. Filipo-
vou studenti navštívili nejen místní knihovnu 
a výstavu v Galerii M, ale i radnici, kde se 

jejich průvodcem stal starosta města Bc. Zde-
něk Herout. Na studenty oboru sociální činnos-
ti naopak čekala exkurze v Domově pro seni-
ory. Další dvě třídy měly sportovně turistickou 

náplň dne. Jedna se vydala po vlastivědné stezce 
a jejích stanovištích od rybníka Pytlák směrem 
přes Dehetník na Šibenný vrch, druhá ji zdolá-
vala ve směru od rybníka Pytlák přes Židovnu 
na Vinice. I ti, kteří zůstali ve škole, nezahále-
li.  Se zajímavostmi Milevska a okolí se sezna-
movali prostřednictvím nevšedních her a sou-
těží. I přes nepřízeň počasí se den s netradiční 
formou výuky vydařil a pootevřel dvířka novým 
možnostem v přístupu ke vzdělávání.

Naučná stezka a ohlasy žáků:
Lukáš: Stezka byla sice zajímavá, ale na můj vkus 
poněkud fyzicky náročná.
Jarda: Přestože nebylo optimální počasí, stezku 

hodnotím jako příjemnou procházku místní pří-
rodou.
Petr: Naučná stezka byla velmi zajímavá a poučná, 
celkový dojem narušovala kvalita terénu, který byl 
místy podmáčený.
Pavel: Naučná stezka byla pro mne přínosná, 
dozvěděl jsem nové informace o místní přírodě, vel-
mi kladně hodnotím zpracování a obsah informač-
ních tabulí.

SOŠ A SOU MILEVSKO

Okresní kolo recitační soutěže – Písek 14. 3. 2012
Velmi dobrý dojem zane-
chali žáci 2. ZŠ J. A. 
Komenského Milevsko 
svými výkony v okresním 
kole recitační soutěže. 
Celá polovina si odvez-
la z této soutěže ocenění 
poroty, která nešetřila slo-
vy chvály i na adresu těch, 
kteří se ve velké konku-
renci neumístili. Z tváří 
všech oceněných můžeme 
vyčíst naprostou spoko-
jenost. Hana Kakoso-
vá a Kristýna Greplová 
budou naši školu repre-
zentovat v krajském kole 
této soutěže, které se koná 
ve dnech 16. – 17. dubna. 
Děvčata, budeme držet 
palce!!!

Mgr. Miroslav Martínek

2. ZŠ J. A. KOMENSKÉHO

Zastávka na cestě do kláštera Na besedě v Domě sociálních služeb v ulici 5. května

Kurz studené kuchyně zdarma
Příprava pokrmů studené kuchyně je novým 
kurzem, který SOŠ a SOU Milevsko pořádá pro 
zájemce zdarma. Jedná se o projekt UNIV 2 kra-
je, který podporuje další vzdělávání. Pilotní kurz 
bude probíhat od 4. 4. do 30. 6. 2012 v rozsahu 

100 hodin (20 hodin teorie a 80 hodin praxe). 
Vyučování se uskuteční v pracovní dny odpo-
ledních hodinách 14.30 – 18.30 a o sobotách 
a popř. svátcích (1. 5., 8. 5.) Absolvent kurzu se 
uplatní jako kuchař pro přípravu pokrmů stude-

né kuchyně, v oblasti cateringu (akce pro danou 
příležitost), ve středisku rychlého občerstve-
ní nebo ve výrobně studené kuchyně a v lahůd-
kách. Zájemci se mohou hlásit do 2. dubna. Více 
informací na www.issou-milevsko.cz. 

Pozvánka na den otevřených dveří do Veselíčka
SOŠ a SOU Milevsko zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří do svého pracoviště odborného výcviku ve Veselíčku, který se uskuteční ve čtvrtek 19. 
dubna od 9.00 hodin. V rámci této akce se uskuteční výstavní a prodejní den strojů Massey Ferguson. Více informací na www.issou-milevsko.cz.

Na fotografi i zleva:
Valentýna Vlasatá 3.A (čestné uznání), Patrik Pechá-

nek 6.B (čestné uznání), Hana Kakosová 2.A (1. místo) 
Andrea Labská (3. místo), Kristýna Greplová (2. mís-

to) 9.B, Adéla Hadáčková (čestné uznání) 7.B.

Siláci z 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko
15. března 2012 se uskutečnil v milevském DDM XX. ročník soutěže 
„O nejsilnějšího žáka“. Soutěžilo se v silovém víceboji žáků 7. (III. katego-
rie), 8. a 9. (IV. kategorie) tříd. Chlapci poměřili sílu v těchto disciplínách: 
1 – trojskok z místa, 2 – leh-sed, 3 – shyby, 4 – tlaky s činkou – 50 % hmot-
nosti závodníka. Do soutěže družstev byly započítávány nejlepší tři výsled-
ky členů družstva v každé kategorii. Naši siláci projevili velkou bojovnost 
a získali první místo v obou kategoriích.                        Mgr. Miloš Haluška

Zleva sedící Daniel Petřík 7.A, Josef Tábor 7.B, Jiří Brousil 9.B, Vu Quang Th ai 8.B.
Zleva stojící Mgr. Miloš Haluška, Filip Milaberský, Adam Hečko, Michal Milaberský, 

7.A, Jiří Kos 9.B, Michal Šejba, Jan Kolář a Patrik Máchal 9.A
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Fotoobjektivem …

Každý měsíc se v milevské Galerii M koná zají-
mavá výstava. V měsíci březnu jste měli mož-
nost zhlédnout výstavu fotografů skupiny Teri-
Foto Sokola Písek. Snímek je z vernisáže, která 
se uskutečnila ve čtvrtek 1. března.

Veselé zoubky 2012 - tuto přednášku o správ-
ném čištění zoubků připravili pro prvňáčky 1. ZŠ 
T. G. Masaryka zástupci DM drogerie. Jak vyčis-
tit zoubky nejprve žáci viděli v pohádce s Hurvín-
kem a Máničkou a pak si sami na modelech zubů 
vyzkoušeli správnou techniku čištění. V závě-
ru dostali i malý balíček se vzorky hygienických 
pomůcek pro čištění zubů.

V úterý 6. března žáci a žákyně 9. ročníků 1. ZŠ 
T. G. Masaryka sehráli přátelské utkání ve fl or-
bale se žáky chyšecké školy. Celkem hrály 4 týmy. 
Všechny hráče je potřeba pochválit za předvede-
né výkony a hlavně hru v duchu fair play.

Karolína Kamberská i Václav Koubek se v pátek 
9. března přesně trefi li do humorně naladěného 
publika. Že bude veselo, slíbila Kamberská na 
svých stránkách již před koncertem. Její písně 
se nesli v duchu názvu jejího alba Hořkosladce 
(„Těším se miláčku/až budem šedivý/Na dlou-
hý večery/a rána lenivý“). Koubkovy historky 
o různých svých neúspěších a nedokonalostech, 
jimiž písničky prokládal, byly vlastně povzbu-
divé, v jednom ze svých rozhovorů o tom říká: 
„Zjistil jsem, že když je krize, chodí na mé kon-
certy víc lidí. Potřebují si jakoby zafňukat. Har-
monika se k tomu hodí, protože má měch, tedy 
duši. Hra na ni připomíná nádech a výdech. Její 
černé a bílé klávesy jsou protiklady, na nichž je 
postavený celý svět. Takže by se dalo říct, že kdo 
chce žít v harmonii, měl by hrát na harmoni-
ku. Mezi písničkami vyprávím i o tom, co se mi 
nepovedlo, a jako bych to říkal za diváky. Díky 
tomu si oddychnou. Lidem přestávají stačit 
popové hvězdy, které nemají žádnou autorskou 
písničku, nikdy nezpívaly za sebe, pořád dostá-
vají muziku a texty od někoho jiného. Mám rád, 
když je v písničce nějaká osobní výpověď, jsou 
naléhavější, palčivější, je v nich bolest, člověk, 
příběh.“ O tom, že má s těmi hvězdami pravdu, 
jsme se mohli přesvědčit o den dříve při bezdu-
chém předávání televizních „andělů“…

V pondělí 12. března bylo za účasti starosty 
města, zástupců dopravní společnosti a žáků 
lesnické školy v Písku instalováno čapí hnízdo 
na komín bývalé kotelny v areálu dopravní spo-
lečnosti v ulici 5. května.

V neděli 18. března sehrála Divadelní společnost 
Podkova Jihočeského folklorního souboru Ková-
řovan v Domě kultury Pohádku od rybníka. 

O jarních prázdninách si mohly děti přijít do 
Městské knihovny v Milevsku vyrobit loutky 
z podkolenek.

6. března se přišly děti z MŠ Sluníčko seznámit 
s knihovnou. Paní knihovnice si s nimi povída-
li o knížkách, kdo jim doma čte, co se jim líbí, 
nechali je prohlédnou zajímavé knihy a přečetli 
úryvek z knihy.

V Kostelci nad Vltavou se v sobotu 10. března 
uskutečnil křest 1. CD Dětského pěveckého sbo-
ru Kosteláček. Kmotrem byl prezident FC Koste-
lec n/Vlt. Lubomír Němeček, sbormistryní Jana 
Patzelová, klavír Lucie Jandová, zvuk a kamera 
Milostav Patzel, produkce Eliška Patzelová.

V úterý 13. března přijela do Městské knihovny 
autorka publikací o zdravé výživě Jarmila Man-
džuková. Zájemci se mohli zúčastnit její před-
nášky s názvem „Projezte se ke zdraví“.

V centru mladé rodiny Milísek měly děti mož-
nost v úterý 13. března zhlédnout pohádku Kou-
zelný zvoneček.
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Humanitární sbírka Farní charity Milevsko
Farní charita Milevsko oznamuje, že uskuteční pro 
svého partnera, občanské sdružení Diakonie Brou-
mov jarní humanitární sbírku. Jedná se o veškeré 
šatstvo (i nepoškozené boty), přikrývky, lůžkoviny, 
ručníky, utěrky, záclony, polštáře, deky, spací pytle 
i domácí potřeby – nádobí, skleničky (nepoškozené) 
– vše čisté a zabalené do pytlů nebo krabic. Sběr pro-
běhne v následujících dnech:  
pondělí 23. 4.  15.00 - 17.00 hod. 
středa 25. 4.   14.00 - 16.00 hod. 

pondělí 30. 4. 14.00 - 16.00 hod. 
středa 2. 5.  15.00 - 17.00 hod.
Humanitární sběr bude uskutečněn opět ve spolu-
práci s Českým svazem chovatelů Milevsko. ČSCH 
nám prostor zapůjčí zdarma. Sběrné místo najde-
te v jejich objektu – ve výstavní hale v Týnické uli-
ci (u bývalé Madety). Svým darem pomůžete zajistit 
práci klientům azylových domů (třídírna), nositel-
né oděvy a další věci se dostanou zdarma k potřeb-
ným a nevyhovující materiál se předá k průmyslové-

mu zpracování. Vy si doma uvolníte místo, ušetříte 
životní prostředí a pomůžete sociálně slabším spolu-
občanům. Pokud dáte oděvy do kontejnerů na textil, 
které provozuje fi rma E+B textil, tak oděvy budou 
použity s největší pravděpodobností jinak. Tato fi r-
ma provozuje velkoobchod second hand a síť pro-
dejen MAXI SECOND HAND a SECOND HAND. 
Takže tam si můžete tyto oděvy zpět zakoupit. Je na 
vašem zvážení, kam své nepotřebné oděvy odložíte 
a komu pomůžete. Děkujeme.

Šetrná domácnost – diskusně vzdělávací večer v DK
Dubnový diskusně vzdělávací večer se bude věnovat 
velice zajímavému tématu – šetrné domácnosti. Naše 
pozvání přijala Ing. Adéla Chadimová ze společnos-
ti pro ekologické informace a aktivity Rosa. Na bese-
dě se dozvíte mnoho zajímavých informací o tom, jak 

uklízet a pečovat o domácnost bez zbytečného plýtvá-
ní peněz, energie a chemie, a přitom mít domov čis-
tý, voňavý a příjemný. Součástí budou praktické tipy 
a triky,  i názorné ukázky. Dotkneme se témat jako je 
praní, úklid, voda, elektrická energie, ostatní (pleny, 

doprava...), ekoznačení, zdroje informací, … Na závěr 
budete mít možnost zeptat se na to, co vás zajímá. 
Chcete se dozvědět více? Přijďte v úterý 24. dubna v 16 
hodin do výukové učebny v 1. patře Domu kultury. Jste 
srdečně zváni.

Dubnové toulky nás zavedou „na konec světa“
Tradiční cyklus besed na různá témata Toulky za pozná-
ním pokračuje také v dubnu cestopisnou přednáškou. 
Tentokrát nás cestovatel František Šesták z Blatné  sezná-
mí s cestou po stopách mírového poselstva krále Jiřího 
z Poděbrad po zemích západní Evropy v r. 1465 až na 

tehdy uznávaný konec světa – na mys Finisterre. Poslu-
chačům přiblíží atmosféru Svatojakubské poutní cesty 
ke hrobu svatého Jakuba ve španělském městě Santiago 
de Compostela. S kolegou Hejtmánkem navštívili deset 
západoevropských zemí až do Španělska a Portugal-

ska. Trasu 6087 kilometrů projeli na kolech za 68 dní. 
Zájemci si budou moci po skončení přednášky zakoupit 
některou z knih Františka Šestáka. Přijďte se dozvědět 
více o této cestě ve čtvrtek 5. dubna od 18 hodin do lout-
kového sálu DK Milevsko. Vstupné je 25 korun.

Velikonoční pohádka pro děti
Hned po velikonoční svátcích – v úterý 10. dub-
na navštíví milevské diváky oblíbené Divadélko 
KOS z Českých Budějovic a přiveze dětem veliko-
noční pohádku s názvem Zajíčku a slepičko, čí-
pak je to vajíčko? To byste nevěřili, kolik má tako-

vá slepička na jaře práce. On velikonoční zajíček 
vlastně taky. Co se ale stane, když se ti dva potkají 
a začnou se hádat o jedno vajíčko? Slepička jej sice 
snesla, ale zajíček si jej krásně pomaloval a ona mu 
ho teď nechce dát. A to jí řekl i koledu! Ještě, že 

se na to všechno dívá sluníčko a to jistě dokáže 
za pomoci dětí vše vyřešit. Jestli pohádka dobře 
dopadne se přijďte podívat 10. dubna od 16 hodin 
do velkého sálu Domu kultury Milevsko. Vstup-
né je 50 korun.

Ivan Mládek pobaví Milevsko
Koncem dubna zavítá do milevského Domu kultu-
ry Ivan Mládek se skupinou Banjo Band v hudebně 
zábavném pořadu s legendárními hity. Trampské, 
vodácké, kavárenské, politické a jiné povalečské 
písně, scénky aj. zazní v podání Ivana Mládka, 
Zdeňka Kalhouse, Jana Mrázka, Vítězslava Mar-
ka, Milana Pitkina, Lenky Plačkové, „Kalamity 

Jane“. Více než pět set písniček, osm humoristic-
kých knih, scénáře na více než sto celovečerních 
tv pořadů a nespočet humoristických monolo-
gů a skečů poskytují Banjo Bandu nevyčerpatelné 
autorské zázemí. S mnoha Mládkovými písnička-
mi, TV klipy a scénkami je spojena řada výrazných 
osobností a komiků, kterým Mládek poskytuje ve 

svých projektech od počátku existence Banjo Ban-
du prostor. Hudebně zábavný pořad Ivana Mlád-
ka zazní ve velkém sále Domu kultury v Milevsku 
ve středu 25. dubna od 19.30 hodin. Vstupenky 
je možné rezervovat na www.milevskem.cz nebo 
v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200. Vstup-
né je 210 Kč.
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Spotřeba (l/100 km) a emise CO2 (g/km) pro verzi 207 Active 1.4 75 k. Městský provoz 8,6/201, mimoměstský provoz 4,9/115, kombinovaný provoz 6,3/145.

PEUGEOT FINANCE

SKVĚLÁ VÝBAVA VČETNĚ KLIMATIZACE, 
RÁDIA A MLHOVEK JEN ZA

PEUGEOT FINANC

SK

XXXXXX, spol. s r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
xxxxxx 653, 393 09 Tábor, tel.: xxxxxxxxx – www.xxxxxx.cz

PEUGEOT 207

www.peugeot.cz

Rozhodněte se pro skvěle vybavenou 207. Výhodněji už pořídit nepůjde. Poslední modely této generace mají skvělou 
výbavu včetně rádia, mlhovek nebo klimatizace. Takto vybavený Peugeot 207 získáte za nevídaných 220 000 Kč. 
Teď, nebo nikdy.

VETO CZ s.r.o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Hradišťská 2532, 397 01 Písek, tel.: 382 226622 - www.veto.peugeot.cz
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografi e pořízena. Tři vylo-
sovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do pátku 
13. dubna 2012 na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku 
na vystoupení Ivana Mládka, které se uskuteční v DK Milevsko 
ve středu 25. března od 19.30 hodin. K odpovědi nezapomeňte 
připojit své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: schody v ulici Čeňka Holase
Výherci: Marie Kostínková, Jiřina Pokorná, Vlastislav Smrčka, 
všichni z Milevska

Se svým zbrusu novým zábavným pořadem míří do našeho města nej-
úspěšnější česká travesti skupina, jejíž pořady se těší stále větší oblibě. 

Během jediného večera nabitého známými melodiemi tentokrát stihne-
me prožít hned čtvero ročních období, přesně tak se totiž jmenuje nová 
show, ve které se můžete těšit na známou čtveřici Dolores, Stefany, Sofi i 
a Alexe, v jejichž podání uvidíte řadu nestárnoucích zpěvaček a zpěvá-
ků. V civilním životě Lukáš, Martin, Libor a Aleš se téměř denně promě-
ní na prknech kulturních domů a divadel po celé republice v krásné ženy, 
jejichž večerní róby, líčení a pohyby jim závidí nejedna divačka z publika. 
Jaro, léto, podzim i zima.... jenom 
se skupinou HANKY PANKY 
zvládnete proletět celým kalen-
dářním rokem během dvou hodin 
a zapomenout na všechny starosti. 
Těšit se na Vás budou coby Marie 
Rottrová, Lucie Vondráčková, Jiří 
Bartoška, Pink, Maxim Turbulenc, 
Madonna a řada dalších. Nenechte 
si ujít show, která se těší oblibě v řa-
dě vyprodaných divadel a kultur-
ních domů po celé České i Sloven-
ské republice. V Milevsku vystoupí 
v pátek 4. května od 19.30 hodin. 
Vstupenky je možno rezervovat 
od 2. dubna od 7 hodin na www.
milevskem.cz. Vstupné je 210,- Kč 
na sál a 160,- Kč na balkon.

Hanky Panky opět v Milevsku!
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