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ZPRAVODAJ
MILEVSKÝ

www.mi levsko-mesto .cz

leden
2014

Vítání občánků 4 
Strom splněných přání 4
Univerzita třetího věku 7
Fotoobjektivem 13-14

Vše nejlepší v novém roce 2014, 
pevné zdraví, hodně štěstí 

a spokojenosti přeje redakce  
Milevského zpravodaje

Vybíráme z obsahu:

Snímek zachycuje Milevsko, jak vypadalo v zimních měsících přibližně v letech 1937–39. Více fotografií najdete na straně 12.

Vážení spoluobčané,
začíná se nový rok 2014, který je pro město jubilejní. Před osmi sty třiceti lety vznikla prv-
ní známá zmínka o Milevsku. Chceme toto výročí spolu s Vámi přiměřeně oslavit a zdů-
raznit. Budeme se proto snažit posílit a ještě více zviditelnit tradiční městské akce, pře-
devším maškary a posvícení. Chystá se ale i mnoho dalšího, měla by vyjít reprezentační 
kniha o městě, neboť poslední srovnatelná pochází z roku, kdy město slavilo osm set let.

Věříme, že bohatý program jubilejního roku bude přínosem i pro Vás a těšíme se, že jej 
podpoříte svou účastí a v mnoha případech i přímou pomocí.
Nechystáme se samozřejmě jen slavit, schválený rozpočet města na rok 2014 zahrnuje 
nebývale rozsáhlou řadu významných akcí, které, věřme, podobu města i kvalitu života 
v něm opět posunou kupředu.
Přejeme Vám, aby rok 2014 byl pro Vás všechny a tím pak i pro celé město úspěšný a dobrý.

Vaše Rada města Milevska

MILEVSKÉ MAŠKARY  
2014
Město slaví výročí,  
maškary to roztočí
sobota 1. 3. 2014 

2014 – RoK InVEStIc  
A VELKých opRAV

Zastupitelstvo města schválilo poslední stře-
du před vánočními svátky rozpočet města. To 
je v  tomto čase každoročně celkem obvyklé, 
méně obvyklý je však tentokrát rozpočet roku 
2014 samotný.
Jaké jsou okolnosti vzniku rozpočtu? Nejprve 
ty pozitivní, založené v hospodaření roku 2013. 
Příjem města z daní byl přece jen poněkud vět-
ší, než jsme plánovali po zkušenostech před-
chozích let. Na daních a penězích z tzv. hazar-
du jsme dostali v roce 2013 o téměř 7 miliónů 

 pokračování na straně 2
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InFormace z jednání rady měSta mIleVSka
19. schůze rady města milevska 
rada města mimo jiné:
l  souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci Programu 

zeleň do měst a jejich okolí na akci Revitalizace veřejného prostranství 
v lokalitě VZOR

l  schválila poskytnutí neinvestiční dotace pro Český svaz ochránců pří-
rody, ZO ČSOP Makov ve výši 20.000 Kč na částečné zajištění provozu 
Záchranné stanice živočichů Makov v roce 2013

l  schválila poskytnutí neinvestiční dotace na provoz pojízdné prodejny 
na rok 2013 ve výši 9600 Kč 

l  doporučila zastupitelstvu vydat obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za  provoz systému nakládání s  odpady s  účinností od  1. 1. 
2014, bez změny parametrů proti roku 2013

l  rozhodla vyhlásit záměr na pronájem a uložila předložit ke schválení 
přesné znění záměru pronájmu stavební parcely a pozemkové parcely 
na autobusovém nádraží směrem do centra města pro podnikání 

l  souhlasila s přípravou podkladů a podáním žádosti o poskytnutí pod-
pory s možností získání dotace v rámci vyhlášené LIV. (54.) výzvy Ope-
račního programu Životní prostředí na  vybudování dětského hřiště 
v přírodním stylu, v tomto případě dětského hřiště na školní zahradě 
Mateřské školy Kytička

l  rozhodla zadat rekonstrukci havarijního úseku VO v Milevsku v části 
ul. Jiráskova Službám Města Milevska, spol. s r. o. a schválila uzavření 
odpovídající smlouvy o dílo

l  rozhodla o zakoupení navržených replik secesních svítidel a pověřila 
vedoucího OF provedením rozpočtového opatření k zajištění financo-
vání nákupu.

20. schůze rady města milevska 
rada města mimo jiné:
l  schválila předložený návrh smlouvy o přepravě občanů města Milevska 

nad 70 let věku na rok 2014 mezi městem Milevskem a ČSAD AUTO-
BUSY České Budějovice a. s. a vyhradila si právo rozhodnout o zadání 
zakázky malého rozsahu bez výběrového řízení 

l  schválila návrh Smlouvy č. 12124173 o poskytnutí podpory ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, podepsané zástupcem Fondu dne 22. 11. 2013, na akci Sta-
vební opatření na budovách 2. Základní školy v Milevsku

l  doporučila Zastupitelstvu města Milevska schválit návrh rozpočtu 
města Milevska na rok 2014

l  schválila vyřazení pohledávek bytových prostor a doporučila Zastupi-
telstvu města Milevska schválit vyřazení pohledávek bytových prostor 
z titulu nájmu bytových prostor a vyúčtování souvisejících služeb je-
jich vyřazením (odpisem), z důvodu jejich nevymahatelnosti

l  schválila uzavření Přistoupení k platbám vodného a stočného mezi fir-
mou Čevak, a. s., městem Milevskem a nájemcem objektu, které řeší 
placení faktur a záloh přímo nájemcem, bez účasti města Milevska 

l  souhlasila s provedením stavebních úprav v bytě v č. p. 1401 a uzavře-
ním smlouvy o spolufinancování

l  schválila nákup nového osobního automobilu pro potřeby Městského 
úřadu Milevsko 

l  rozhodla zadat přípravu vydání knihy obecně prospěšné společnosti 
Milevský kraj. Rada města již dříve rozhodla o  vydání reprezentační 
monografie města Milevska v  jubilejním roce 2014. Nyní na  základě 
předložené koncepce knihy a  na  základě doporučení redakční rady 
bude rozhodnuto o zadání přípravy publikace. 

korun více, než byl původní předpoklad. Oproti tomu se podařilo dodržet 
předpokládanou úroveň běžných výdajů. Město v roce 2014 nebude mít 
ani jedinou korunu úvěru, tedy pokud si na některou důležitou akci v zá-
jmu věci nebude chtít půjčit.
Pak jsou tu ale i ty negativní okolnosti. V roce 2013 se bohužel nepoda-
řilo z  různých příčin uskutečnit několik zamýšlených a poměrně důle-
žitých akcí. Někdy to bylo proto, že příprava byla složitější, než se oče-
kávalo, jindy jsme třeba ztroskotali na tom, že příslušní poskytovatelé 
dotací nestačili kdesi tu věc včas zúřadovat. Tak či onak už ale většinu 
z těchto záležitostí nemůžeme dále odkládat. 
V  rozpočtu 2014 se tedy sešlo naprosto neobvyklé množství poměrně 
významných akcí – investic a  velkých oprav. Některé sem „propadly“ 
z roku 2013, jiné jsme dlouho plánovali a navíc není málo těch, kde se 
jednoduše (a obvykle na poslední chvíli) otevřela možnost pro získání 
podstatného podílu dotačních peněz – evropských i státních, možnost, 
jejíž nevyužití bychom považovali za velkou chybu.
Očekáváme tak velmi náročný rok – jak co do počtu akcí, tak co do ob-
jemu peněz, které na  ně potřebujeme. Pro srovnání – objem peněz 
na reprodukci majetku, tedy na opravy a investice v úhrnu za celé město 
a jeho organizace se v uplynulých téměř deseti letech pohyboval mezi 25 
– 28 milióny korun. V roce 2014 má přesáhnout 50 miliónů. Velkou část 
peněz pokryjeme běžnými příjmy, zbytek výdajů bude financován právě 
z přebytků z roku 2013 a předchozích, takže zásoba peněz na městských 
účtech zůstane v bezpečné výši.

Bude to tedy velká zatěžkávací zkouška pro úřad i samosprávu, měst-
ské organizace a nakonec v některých případech i pro město a jeho ob-
čany, nicméně pokud se vše podaří, bude to jistě znamenat v  mnoha 
oblastech významný posun.
Které akce jsou na  letošní rok zařazeny (uvedeny jsou jen akce, kde 
vlastní podíl města přesahuje 500.000 Kč):
l  Vodovod a kanalizace Švermova I. etapa, úsek od ulice 5. května 

podél radnice k ulici Úzká - celkem za cca 13,5 mil.
l  Zateplení a výměna oken základní školy Komenského – 4,3 mil.
l  Rekonstrukce živé trávy na fotbalovém stadionu – dokončení z roku 

2013 – 2,5 mil.
l  Úprava centra Vzor – 2. etapa směrem k ulici Komenského – 3,0 mil.
l  Regenerace sídlištní zeleně Staré sídliště – 1,2 mil.
l  Vybudování kompostárny (u  čističky) a  souvisejícího systému sběru 

– 0,8 mil.
l  Konvektomat pro školní jídelnu ZŠ Masarykova – 0,5 mil.
l  Oprava povrchu vozovky Havlíčkova – 0,8 mil.
l  Oprava havarijního stavu střechy hotelu Stadion – 1,5 mil.
l  Výměna oken bytového domu č. p. 737 v ulici Š. Dvořáka – 0,8 mil.
l  Oprava jevištní techniky v domě kultury, 1. etapa – 0,7 mil.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
Ing. Vojtěch Španvirt, vedoucí finančního odboru

2014 – rok InVeStIc a Velkých opraV 

Ve čtvrtek 19. 
prosince se  
v milevské  
Galerii M  
uskutečnil 
slavnostní křest 
vzpomínkové  
knihy  
Karla Stehlíka  
Tady jsem doma.

 pokračování ze strany 1

zápISy do 1. tříd  
V mIleVSkU

se uskuteční  
v pátek 17. ledna od 14 do 17 hodin  

a v sobotu 18. ledna od 9 do 11 hodin.
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odBor SocIálních Věcí

V minulosti zpravodaj informoval o rekonstruk-
ci lokality Vzor, jejíž I. etapa byla i přes zádrhe-
le v  dodávkách materiálu zdárně a  v  termínu 
dokončena. Nový přístupový chodník z  ulice 
Nádražní je hojně využívaný, jenom výsadba 
zeleně se opozdila. Protože se podařilo najít do-
tační titul, v rámci kterého je možné pořizovat 
do  veřejných prostranství nejen zeleň, pokusí 
se město získat finanční podporu jak na výsad-
bu mezi budovou drogerie a Nádražní ulicí, tak 
i na veškerou zeleň navrženou do celého zbýva-
jícího veřejného prostoru, ale také na lavičky či 
odpadkové koše atd.
Pro spolupráci na projektu řešení tzv. II. etapy 
byl osloven architekt Jakub Chvojka. Dokončená 
projektová dokumentace je výsledkem několika 
jednání nad požadavky dotčených orgánů stát-
ní správy i  nad vstupy ze strany samosprávy 
města. 
 Podstatné změny dozná celá hlavní promená-
da i nástupní prostor z ulice J. A. Komenského. 
Přístup z  ulice Nádražní bude umožněn i  pří-
mo z  parkoviště, kde dojde k  demolici opěrné 
zdi se zábradlím a  k  zúžení dlážděného plata 
před prodejnou chovatelských potřeb, to vše 
ve  prospěch navrženého ozeleněného svahu. 
Z  parkoviště povede středem svahu pokryté-
ho břečťanem schodiště, kterým bude možné 
zkrátit si cestu do  centrální části promenády. 
Tam má vzniknout hlavní obytný prostor pro 
návštěvníky lokality, atraktivní a  k  zastavení 
vybízející místo ve stínu stromů doplněné drob-
ným vodním prvkem. Pro umocnění atmosféry 
je do  stínu stromů zakomponována bronzová 
figurální socha „Předjaří“, vytvořená v minulos-
ti líšnickým rodákem Břetislavem Bendou. Vel-
koformátová dlažba zde navržená bude podtr-
hovat význam centrálního prostoru a asociovat 
koberec položený na běžnou dlažbu z drobných 
betonových tvarovek použitou ve zbylé části ře-
šeného území.
Pro vysvětlení zmínky o stínu stromů je potřeba 
dodat, že projekt navrhuje početné zastoupe-

ní vzrostlých dřevin v  různých částech území. 
Ve  svahu porostlém břečťanem by se měl ob-
jevit javor mléč ve třech exemplářích, centrální 
prostor ozelení 8 jedinců jerlínu japonského 
a v blízkosti ulice J. A. Komenského, kde dnes 
najdeme kontejnery na  tříděný odpad, bude 
vysazeno 7 kusů javoru babyky. Dřeviny byly 
vybírané s velkou pečlivostí, neboť musí snášet 
zadláždění, sucho v  letním období a  zasolení 
v období zimy. Kromě dřevin a břečťanu se nově 
objeví i trávy v záhonech umístěných v soused-
ství některých laviček. 
O  lavičkách bylo vedeno několik diskuzí jak 
o počtu, typu, tak i o finanční náročnosti poří-
zení a údržby. Zvítězily moderní lavičky v kom-
binaci dřevo – kov. Umístěny budou napříč ce-
lou promenádou. Kromě laviček se nově objeví 
i  menší herní prvky pro nejmenší návštěvníky 

rozmístěné v centrálním prostoru.
Projekt byl kromě důrazu na modernizaci a za-
traktivnění řešeného území veden snahou za-
jistit pokud možno co nejlepší přístup k míst-
ním provozovnám a  obchodům. Vznikne tak 
bezbariérově průchozí propojení ulice Nádražní 
s ulicí J. A. Komenského, ve které dojde k navý-
šení počtu parkovacích stání, včetně stání pro 
zdravotně znevýhodněné řidiče. 
Snaha města, městské architektky i  projek-
tantů byla dostat do  předmětného veřejného 
prostoru život a zeleň. Zda výsledek bude od-
povídat vynaloženému úsilí a obrázkům z vizu-
alizace přiložené k projektu, ukáže čas. Město 
má velkou snahu obnovit zašlou atraktivitu 
Vzoru. Připojí se k úsilí města i majitelé přileh-
lých objektů? 

Ing. Andrea Rucká

Nový občanský zákoník, který bude platný od   
1. 1. 2014, nově přejímá celou řadu pravidel dopo-
sud upravených v jiných zákonech, které zrušuje 
(celkem se jedná o více než 100 právních předpisů, 
např. obchodní zákoník, zákon o  rodině, zákon 
o vlastnictví bytů či zákon o sdružování občanů). 
Nově upravuje některá ustanovení rodinného prá-
va. Navrací také instituty, které naše právo již dří-
ve znalo (např. osvojení zletilého), a zároveň za-
vádí nové instituty, které se osvědčily v zahraničí.
Vyživovací povinnost 
Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost 
v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stej-
nou hmotnou a  kulturní úroveň. Vyživovací 
povinnost mezi manželi předchází vyživovací 
povinnosti dítěte i rodičů. Výživné mezi rozve-
denými manželi – již nebude možné požadovat 
po rozvedeném manželovi desítky let po rozvo-
du výživné jen proto, že si nejste schopni najít 
práci. Nově bude moci výživné bývalý manžel 

požadovat, pokud není schopen sám se živit 
a tato jeho neschopnost má svůj původ v man-
želství (pokud například pečuje po  rozvodu 
o  společné dítě, nebo z  důvodu zdravotního 
stavu v  době rozvodu). Soud musí zvážit, jak 
dlouho manželství trvalo, jak dlouho je rozve-
deno, zda se manžel snažil hledat zaměstnání, 
zda se v době trvání podílel na péči o rodinnou 
domácnost. Polepší si děti rodičů, když rodiče 
neplatí výživné a  zatajují své příjmy. Těm se 
nově vypočte výživné z  25násobku životního 
minima (cca 85.000 Kč měsíčně). Na  uplatňo-
vání práva na  výživné se nic nemění. Výživné 
mají platit povinné osoby dobrovolně na zákla-
dě dohody, jinak o jeho výši rozhodne soud. Pro 
neplatiče výživného zůstává možnost odnětí 
řidičského oprávnění až do zaplacení.
zvýšená ochrana dětí, slabších a znevýhodněných 
Odejít od  rodiny s  dětmi a  nechat ji bez pro-
středků či bydlení už nebude tak snadné. 

l  Manžel, který má právo prodat byt či vypo-
vědět nájemní smlouvu, toto právo ztrácí, 
pokud v  bytě bydlí jeho rodina, a  ta nemá 
zajištěno náhradní bydlení. 

l  Jeden manžel potřebuje souhlas druhého, 
když chce nakládat s  věcí, která slouží ne-
zbytným potřebám jeho rodiny, například 
s ledničkou, postelí či pračkou. 

l  Manželé jsou povinni si sdělovat údaje 
o svých příjmech a stavu svého jmění, jakož 
i  o  svých stávajících i  uvažovaných pracov-
ních, studijních a podobných činnostech.

l  Otcovství můžete popřít až do šesti let věku 
dítěte. Oproti dosavadnímu stavu se prodlu-
žuje lhůta k popření otcovství o tři roky.

Registrovaní partneři si stále nemohou osvojit dítě.
Více informací o novém občanském zákoníku 
naleznete na  webových stránkách http://ob-
canskyzakonik.justice.cz.

Bc. Jana Dvořáková

Nová pěší zóna Vzor v Milevsku, hlavní obytný prostor před poštou (Piazzeta), architekt: Jakub Chvojka.

proměna VzorU BUde mít pokračoVání

nový občanský zákoník a rodinné právo
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Ve čtvrtek 5. prosince 2013 přivítal starosta města Bc. Zdeněk Herout nové občánky města Milevska. Jsou jimi zleva: Vanesa Peterková, Vilém Moravec, 
Kristýna Šonková, Linda Schlixbierová, Matěj Vaník. Kristýna Klozová, Jana Neumannová-Cmuntová, Jiří Hradil, Liliana Stejskalová a David Kudera.

S t r o m  S p l n ě n ý c h  p ř á n í  2013

SemInář

nemocenSké pojIštění  
zaměStnanců – práVní 

úpraVa 
Ing. Jindřich Rozkopal,  

vedoucí odboru sociálního pojištění ČSSZ 
středa 8. 1. 2014  

od 9.00 hodin do 13.00 hodin

➢  Účast na  pojištění (okruh pojištěných 
osob, základní úprava a odchylky) 

➢  Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním 
zabezpečení 

➢  Elektronická komunikace s OSSZ/ČSSZ
➢  Dávky nemocenského pojištění (ná-

rok, výpočet, uplatňování, nemocen-
ské a  náhrada mzdy, ošetřovné, dávky 
v mateřství, dávky poživatelů důchodů, 
povinnosti zaměstnavatelů)

➢  Pojistné na sociální zabezpečení – okruh 
plátců, sazby odvodu pojistného za-
městnavatele a  zaměstnance, způsob 
výpočtu, stanovení vyměřovacího zá-
kladu, maximální vyměřovací základ, 
odvod pojistného

➢  Diskuse a odpovědi na dotazy.

 SemInář

mzdoVé účetnIctVí – 
příjmy ze  

záVISlé čInnoStI  
a jejIch zdaňoVání

Ing. Jana Rohlíková, Finanční ředitelství 
České Budějovice
středa 15. 1. 2014  

od 9.00 hodin do 13.00 hodin

➢  Zahájení a úvod do problematiky kontrol 
u podnikatelských subjektů 

➢  Příklady různých typů kontrol a souvisejí-
cích právních předpisů 

➢  Zákon o kontrole účinný od 1. 1. 2014 
➢  Obecné zásady při kontrolách – postupy 

kontrolujících 
➢  Práva a povinnosti kontrolujících a kont-

rolovaných 
➢  Specifika kontrol v oblasti správy daní 
➢  Dokumentace kontroly – protokoly a jejich 

sepisování, úřední záznamy 

SemInář

dph + daň z příjmů 
a další zákony

Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram s. r. o.
pondělí 3. 2. 2014  

od 9.00 hodin do 17.00 hodin

➢  Lektor připomene některé význam-
né změny, se kterými jsme šli v  DPH 
do  roku 2013. Projde výběr z  metodiky, 
kterou v průběhu roku 2013 vydalo GFŘ. 
Následně vyloží nová ustanovení záko-
na o  DPH, která budou účinná od  roku 
2014.

➢  Vyloží nová ustanovení zákona o  da-
ních z příjmů, zejména ve vazbě na nový 
občanský zákoník, se kterými se budou 
účetní potýkat od  roku 2014. Ke  konci 
semináře lektor zmíní i některé význam-
nější novinky z oblasti dalších daní (tý-
kající se zejména nemovitostí) účetnic-
tví, pojistného, zákoníku práce apod.

Více informací o aktivitách Jihočeské hos-
podářské komory v Milevsku a pořáda-
ných akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK 
Milevsko, Husovo nám. 391.

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

Dva roky není žádná tradice, ale pokud se jedná 
o  úspěšné opakování prvního pokusu, lze se jí 
chlubit. Tím spíše, že se jedná o Strom splněných 
přání, sbírku vánočních dárků pro děti bez domo-
va. Akci zaštítila první náměstkyně hejtmana 
Jihočeského kraje Ivana Stráská a  patronem se 
stal bývalý fotbalista Milevska a  reprezentant 
Jan Koller. Loni jsme obdarovali 28 dětí a vybrali 
přes 20 tisíc Kč, které jsme předali dětským zaří-
zením. Letos to bylo už 35 dětí a veřejná finanční 
sbírka vynesla 17.613,10 korun. Z  těchto peněz 
jsme dokoupili chybějící dárky a  zbytek zaslali 
charitnímu domu sv. Alžběty ve Veselíčku a dět-
skému domovu Zvíkovské Podhradí, aby za  ně 
nakoupili vybavení a hry pro děti. 

Chlubit se však mohou především všichni ti, 
kteří do  této charitativní akce přispěli, přesto-
že mnozí tak učinili anonymně. Děkujeme tak 
všem a zvláště pracovníkům městského úřadu, 
kteří mezi sebou vybrali peníze, Jihočeskému 
kraji, pracovníkům firmy Milesoft a  lékárny Dr-
Max a jmenovitě těm, kteří věnovali peníze nebo 
přímo nakoupili dárky: Burda Pavel, Soňa Krou-
líková, Pro nás, Blanka Pilečková, Eva Poborská, 
P. a P. Molíkovi, Ludmila Dvořáková, paní Neu-
wirthová a pan Hájíček, Marta Kotrbová, Standa 
Pouzar, Zdeněk Štěrbák, Věrka Hůlová, rodina 
Zelenkova, Václav a  Iveta Kolínovi, Jaroslava 
Novotná, Jitka Hadáčková, Miluška Budínová, 
Zdeněk Herout, Soňa Budínová, Josef Kortan, 

Procházka Karel, František Jedlička, Michal Sup, 
Roman Tomášek, František Blecha, Ludmila 
Kolářová, Josef Pavlík, Michal Kortan, Stanislav 
Kázecký, Oleg Michálek, Jaroslav Šrůt.
O  konkrétních výsledcích sbírky dárků a  peněz 
se každý může přesvědčit na  našich stránkách 
www.cmlmilevsko.cz. Pro ještě lepší přehled 
o našich financích jsme založili veřejně dostup-
né hospodaření, ke  kterému je volný přístup 
na  stránkách Komerční banka/transparentní 
účty/cml Milevsko. Tam se každý může podívat, 
jak se získanými prostředky nakládáme. Sbírko-
vý účet 1202728782/2310 zůstává stále otevřený 
a každý na něj může pro děti kdykoli přispět. 
 Občanské sdružení CML
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V měsíci listopadu 
2013 oslavili životní 

výročí 
a zároveň souhlasili se zveřejněním  

v Milevském zpravodaji:

80 let:
Eva Řezáčová, Milevsko

85 let
Jarmila Mitisková, Milevsko
Milada Kálalová, Milevsko

Josef Šácha, Milevsko

90 a více let:
Stanislav Kolář, Milevsko
František Dráb, Milevsko

Václav Král, Milevsko
Václav Kotrba, Milevsko

Ludmila Dvořáková, Milevsko

SocIální SlUžBy měSta mIleVSka
půjčoVna kompenzačních pomůcek 

V rámci Grantového programu vyhlášeného Ji-
hočeským krajem – Podpora služeb nedefino-
vaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, žádala organizace Sociální služby 
Města Milevska o  poskytnutí finančních pro-
středků na obnovu a navýšení počtu kompen-
začních pomůcek pro naši půjčovnu. Žádost 
byla úspěšná a získali jsme částku 154 500 Kč. 
Získané finanční prostředky byly použity 
na  nákup nových pomůcek, které jsou podle 
našich zkušeností nejčastěji půjčovány obča-
nům. Jedná se především o elektricky poloho-
vatelná lůžka, antidekubitní matrace, toaletní 
a koupací vozíky, různé typy chodítek, invalidní 
vozíky apod. Již v roce 2012 jsme získali od Ji-
hočeského kraje dotaci na  vybavení půjčovny 
kompenzačních pomůcek ve  výši 180  000 Kč. 
Díky oběma finančním podporám půjčovna 
kompenzačních pomůcek organizace Sociální 
služby Města Milevska v současné době dispo-
nuje dostatečným počtem pomůcek a ve větši-
ně případů jsme schopni uspokojit požadavky 
zájemců.

Zapůjčené pomůcky umožňují těm, kteří z dů-
vodu zdravotního omezení potřebují větší míru 
pomoci a podpory, zůstat ve svých domácnos-
tech, v  prostředí, na  které jsou zvyklí a  mezi 
lidmi, které znají. Pomůcky pomáhají alespoň 
částečně kompenzovat zdravotní omezení, 
usnadňují život a  umožňují lidem žít podob-
ným způsobem jako v  době, kdy pomůcku 

nepotřebovali. Zapůjčení pomůcky je vhodné 
i  pro orientaci toho, kdo pomůcku potřebuje, 
zda konkrétní typ pomůcky je pro jeho situaci 
vyhovující nebo je potřeba jiný typ pomůcky. 
Pomůcky jsou půjčovány za minimální úhradu, 
která je následně využita na  obnovu a  opra-
vu pomůcek. Pro příklad uvedu, že zapůjčení 
elektricky polohovatelného lůžka s  postrani-
cemi, pěnovou antidekubitní matrací, hraz-
dou a hrazdičkou zaplatí klient šest set korun 
na  měsíc (pořizovací cena této sestavy je cca 
30 000 Kč).

Při každé zápůjčce je uzavřena smlouva o  za-
půjčení pomůcky a  je potřeba uhradit zálohu 
za půjčení pomůcky. Často se stává, že je doba 
zapůjčení pomůcky prodloužena především 
z  důvodu neúspěšného požadavku na  vlastní 
pomůcku hrazenou z  fondu zdravotního po-
jištění. V  případě zájmu o  zapůjčení některé 
z  kompenzačních pomůcek je možné v  pra-
covní dny kontaktovat sociální pracovnici 
na telefonu 382 505 249. Půjčovna má své sídlo 
v Domě s pečovatelskou službou v ulici 5. květ-
na 1510. Rádi vám poradíme s výběrem vhodné 
pomůcky, a pokud si pomůcku vyberete, dove-
zeme ji do  vaší domácnosti a  naši pracovníci 
vám vysvětlí jak pomůcku používat. 

Veronika kozáková, diS., sociální pracovnice
www.socsluzbymilevsko.cz

Sociální služby města milevska

VStUpenky na kUltUrní akce  
V mIleVSkU on-lIne
Rada města Milevska rozhodla v listopadu 2013 o zakoupení rezervačního systému na 
prodej vstupenek v DK Milevsko a milevském kině. Samotná instalace systému a zaškolení 
zaměstnanců proběhla v prosinci 2013. V průběhu prosince 2013 byl přes tento nový systém 
zahájen předprodej vstupenek i na Open Air Musicfest Přeštěnice 2014.

Vstupenky na pořady, které se konají v DK Milevsko a v milevském kině, je možno nyní zakoupit v těchto 
prodejních místech:
• dům kultury milevsko – Nádražní 846, Milevsko, 399 01 (Tel.: 383 809 200), www.dkmilevsko.cz
• milevské kino – ul. 5. května 117, Milevsko, 399 01 (Tel.: 382 521 216), www.dkmilevsko.cz
•  milevský kraj o. p. s. – TIC – Husovo nám. 391, Milevsko, 399 01 (Tel.: 383 809 101), www.milevskymkrajem.cz,  

Turistické informační centrum Milevsko

Vstupenky lze také rezervovat a v prodejních místech následně vyzvednout a uhradit, nebo zakoupit přímo on-line 
přes internet a uhradit platební kartou. 
Od tohoto systému očekáváme zvýšení komfortu pro návštěvníky kulturních akcí v Milevsku. 

Vít Kratochvíl, DK Milevsko

z n á t e  s v o j e  a u t o ?
AMK Milevsko ve spolupráci s CML připravil pro 
motoristy zajímavou akci, při které si mohou 
vyzkoušet své auto v extrémních podmínkách 
a naučit se ho ovládat. Bude se konat za pří-
znivých podmínek (tj. při dostatečné sněhové 
pokrývce) na parkovišti u ZVVZ. Protože větru 
ani dešti ještě poručit neumíme, respektive 
nás neposlouchá, nelze předem určit termín. 
Ví se jen, že to bude v sobotu od 9 do 15 hodin 
někdy od poloviny ledna 2014. Počet účastní-
ků je omezen na 25. Zájemci se mohou hlásit 
u p.  Jaroslava Šrůta na tel.: 604 663 221, kde 
se dozví podrobnosti. Další, včetně závazné 
přihlášky, naleznou na www.cmlmilevsko.cz.
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Již několik let se naši žáci zúčastňují florbalo-
vých turnajů. Ve středu 16. 10. proběhlo v Písku 
okresní kolo pro žáky 6. a 7. ročníků. V tomto 
turnaji naši šesťáci stejně jako v loňském roce 
nenašli přemožitele a postoupili do krajského 

kola. Vynikajícího výsledku dosáhlo také druž-
stvo žáků 5. ročníku, které při svém prvním 
startu na  Školském turnaji České pojišťovny 
obsadilo ve své kategorii 2. místo. 

ú S p ě c h y  ž á k ů  1 .  z š  V e  F l o r B a l e
V y h r a z e n o  p r o  š k o l y 

c o m e n i a S c r i p t  
na 2. zš j. a. komenského milevsko

V letošním školním roce jsme pro naše prvňáčky připravili dvě zásadní novinky. 
Jako první škola na milevské oblasti jsme nabídli rodičům i dětem výuku nového 
typu písma Comenia Script. Někteří rodiče možnost učit děti nové písmo místo 
klasického kličkového okamžitě uvítali, jiní měli možnost si vše promyslet. Paní 
učitelky po zkoušce získaly certifikaci a byly připravené učit obě písma. Po prázd-
ninách se pro nové písmo rozhodli téměř všichni. 
Dnes, skoro po čtyřech měsících výuky, máme první ohlasy, které jsou velmi po-
zitivní nejen ze strany školy, ale hlavně od rodičů. Z pohledu učitelek je nové pís-
mo, které se podobá tiskacímu, pro děti snadněji zapamatovatelné a mnohem 
jednodušší na psaní. Jednotlivá písmenka se píší samostatně, nenapojují se. Děti 
mnohem dříve začínají psát slova i celé věty. 
V žádném případě ale nezapomínáme na kličkové písmo, to se děti učí číst. Zde 
se otvírají nové možnosti pro spolupráci s rodiči, děti píšou rodičům slova Come-
nií Script a rodiče dětem kličkovým písmem a vzájemně si je čtou. 
Nové písmo přineslo i nové nároky na vybavení školy. Škola zakoupila nový soft-
ware pro výuku písma Comenia Script. Hravou formou jsou děti zapojovány do 
práce s novým písmem, do skládání slov, vyplňování tajenek, v duhovém písmu 
pomáhá s nácvikem správných tahů motýlek, když uletí, je nutno tahy znovu 
opakovat, při správném provedení písmena zůstává sedět na místě. Nové písmo 
klade vyšší nároky i na pedagogický sbor. Škola nechala vyškolit 10 pedagogů, 
kteří získali osvědčení k oprávnění vyučovat písmo Comenia Script. 
Další změnou na 1. stupni v letošním školním roce je otevření třídy s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy. Tělesnou výchovu zde vyučujeme 3 hodiny týdně. V této 
třídě má každý ročník ještě něco navíc nad rámec běžné výuky, prvňáčci mají 20 
hodin plavání, 6 hodin bruslení, 9 hodin atletiky a speciální průpravy na míčové 
hry. Od druhého do pátého ročníku rozvíjíme atletickou přípravu, hráčské doved-
nosti při různých druzích míčových her a průpravu pro zimní sporty, která vyvr-
cholí v 5. ročníku týdenním zimním soustředěním. 
V novém školním roce budeme rodičům opět nabízet volbu mezi běžnou třídou 
a třídou s rozšířenou výukou tělesné výchovy a výuku nového typu písma Come-
nia Script. Bude pak jen na nich, zda se rozhodnou pro tuto novinku nebo zda 
zůstanou u klasického kličkového písma tak, jak si ho všichni pamatujeme ze 
školy. Zápis do 1. tříd na školní rok 2014/2015 se bude konat 17. a 18. ledna 2014.  
 Mgr. Eva Novotná

terénní charItní 
SlUžBa rozárka

Každý z nás se někdy může dostat do situace, 
kdy potřebuje pomoc a radu. Pro rodiny s dět-
mi nabízí Farní charita Milevsko novou terénní 
charitní službu rozárka. 

Můžete se na nás bezplatně obrátit se svými 
starostmi ohledně řešení finanční situace, ro-
dinných problémů, školních problémů dětí, při 
vyřizování písemností (styk s úřady), ohledně 
zdravotní gramotnosti, dokážeme pomoci 
s rodinným rozpočtem, systematickým náku-
pem a  plánováním chodu domácnosti s  běž-
ným provozem, s  doučováním dětí, apod. 
Můžete navštěvovat naše volnočasové a vzdě-
lávací aktivity, které průběžně připravujeme 
ve  spolupráci s  milevskou farností (případně 
se sociálním odborem města Milevska). Akce, 
které již proběhly – „Volání na  sv. Martina“ 
a „Vánoce a vůně perníčků“. V prosinci se ka-
nala s P. Františkem dětská mše svatá s mi-
kulášskou nadílkou v kostele sv. Bartoloměje.

Kontakty na FCHM: 721 444 015 – sociální pra-
covnice Rozárky nebo 734 435 162 – ředitelka 
FCHM, e-mail: charita.mil@centrum.cz.

Alena Růžičková, ředitelka FCHM
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Spolek pro rozvoj kultury oznamuje všem zájemcům o bližší seznáme-
ní s vlastivědnými zajímavostmi Kraje Vysočina, že další ročník tohoto 
vzdělávacího cyklu bude zahájen ve středu dne 15. 1. 2014 v 18.00 hod. 
v loutkovém sále Domu kultury v Milevsku zápisem posluchačů s předá-
ním studijního plánu a vybráním zálohy na školné na studijní rok 2014 
(ve výši 1000 Kč) a přednáškou na téma maloplošná (zvláště chráněná) 
území Vysočiny.

Při 7 přednáškách a  7 exkurzích se v  průběhu roku 2014 budou moci 
posluchači blíže seznámit s  některými málo známými vlastivědnými 
zajímavostmi Kraje Vysočina. Při přednáškách se zaměříme mimo jiné 
i na otázky související s národnostním složením obyvatel tohoto kraje 
– německý jazykový ostrov, židé na Vysočině, husitské hnutí na Vyso-
čině, ale i na přírodní krásy a geologické a geomorfologické zvláštnosti 
tohoto na řadu přírodních zajímavostí bohatého kraje. Jedna z předná-
šek bude věnována i  významným osobnostem kraje a  jejich stopám 
v  něm potom bude věnována náplň jedné z  exkurzí. Navštívíme také 
některé památky a  zajímavosti technického rázu (např. parní mlýn 
v telči, šlakhamr v hamrech nad Sázavou, architektonicky zajímavou 
vodárenskou věž v chotěboři či středověkou štolu z období těžby stří-
bra na Havlíčskobrodsku, navštívíme i některé rozhledny – např. novou 
kamennou rozhlednu z roku 2002 na vrchu karasín, zcela novou a ar-
chitektonicky zajímavou rozhlednu mařenka z roku 2012, nebo druhou 
nejstarší rozhlednu v  Čechách, postavenou v  podobě pevnostní věže 
na  Zeleném kopci nedaleko Dalešické přehradní nádrže, známou pod 
jménem Babylon). Další exkurze jsou směrovány k bližšímu a osobní-
mu seznámení s vybranými památkami jednotlivých okresů kraje. Mimo 
jiné navštívíme např. dřevěný zastřešený most ve Velkém meziříčí, tzv. 
židovský most v Brtnici, nebo ojedinělý tříobloukový kamenný Vale-
nův most v  herálci. Exkurze budou zaměřeny i  na  církevní památky 
(seznámíme se např. s románským kostelem sv. jana křtitele ve Velké 
Býteši, raně gotickým kostelem sv. ducha v telči, navštívíme hřbitov 
napoleonských válek ve  Světlé nad Sázavou, nebo poutní kapli sv. 
kateřiny u počátek, či ojedinělou kostnici v nížkově a také románský 
kostel sv. jakuba v jemnici). 

To je jen stručný a  neúplný přehled míst, která při našich exkurzích 
v roce 2014 navštívíme a se kterými se při přednáškách blíže seznámí-
me. Kdo se chce dozvědět více a blíže se seznámit s těmito zajímavost-
mi, může se zapsat 15. ledna 2014 do již 12. ročníku vzdělávacího cyklu 
zaměřeného na bližší poznání a seznámení s vlastivědnými zajímavost-
mi krajů ČR. Vlastivědný vzdělávací cyklus je sice uváděn pod názvem 
Univerzita třetího věku, neznamená to však, že by se ho měli zúčastnit 
pouze lidé v postproduktivním věku (tedy důchodci). Je otevřen všem 
zájemcům o  bližší seznámení se zajímavostmi naší země. Na  našem 
území je tolik zajímavých a  krásných míst, o  kterých řada z  nás neví, 
a která jim právě tento cyklus přiblíží (může být i návodem a upozorně-
ním na zajímavosti a díky seznámení s nimi může tato místa a zajíma-
vosti přiblížit i svým dětem, případně vnoučatům). 

přednášky se konají vždy ve středu od 18.00 do 20.00 hod., exkurze 
jsou vždy v  sobotu s  odjezdem zvláštním autobusem od  Sokolovny 
v Milevsku v 7.00 hod. a předpokládaným návratem mezi 18.00–19.00 
hod. Vstupné do památek a muzeí (zpravidla se pohybuje ve výši 100–
200 Kč – dle množství navštívených památek a výše vstupného, případ-
ně i zájmu o návštěvu) si při exkurzích hradí účastníci sami. 

Spolek pro rozvoj kultury v  milevsku zve srdečně všechny zájemce 
o bližší seznámení se zajímavostmi a památkami naší země na úvod-
ní přednášku nadcházejícího ročníku, která se uskuteční ve středu 15. 
ledna 2014 od 18.00 hod. v loutkovém sále Domu kultury v Milevsku. 

Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku 
Mgr. Josef Bílek, jednatel spolku

U n I V e r z I t a  t ř e t í h o 
V ě k U  V  r o c e  2 0 1 4

VIrtUální UnIVerzIta třetího 
VěkU V knIhoVně

Městská knihovna v Milevsku se stala Konzultačním střediskem pro Vir-
tuální univerzitu třetího věku při Provozně ekonomické fakultě České 
zemědělské univerzity v Praze. 
Na  podzim loňského roku proběhl nultý pilotní semestr s  tématem  
Astronomie, který sloužil k pochopení systému výuky. Semestr byl roz-
dělen do 4 přednášek, dvě přednášky byly věnovány slunečním hodinám 
a  dvě přednášky velkým astronomům Evropy. Nultý semestr úspěšně 
absolvovalo 9 studentů – seniorů. Pro 1. letní semestr, který je rozdě-
len do 6 přednášek, si studenti – senioři vybrali z přednáškového cyklu 
„Svět kolem nás“ téma evropské kulturní hodnoty. První přednáška 
začíná ve čtvrtek 13. 2. 2014 v 10 hod. ve studovně knihovny, a další jsou 
vždy za 14 dní. Studia se mohou zúčastnit: osoby se statutem seniora, 
pobírající důchod, invalidní důchodci bez rozdílu věku a osoby kategorie 
50+ (nezaměstnaní, osoby čekající na přiznání důchodu). Noví zájemci 
se mohou přihlásit do 13. 2. 2014 ve studovně knihovny. Bližší informace 
získáte na portálu www.e-senior.cz.  Ivana Paterová

den pro dětSkoU knIhU  
V měStSké knIhoVně

Koncem loňského roku proběhl v městské knihovně Den pro dětskou 
knihu. Nejprve jsme si zahráli pohádku Sněhurka a sedm trpaslíku pod 
vedením praktikantky Kamily Marešové. V 10 hodin jsme se dozvědě-
li, že královnou čtenářů za rok 2013 se stává Barborka Čiháková a NEJ 
čtenáři: Ivetka Capůrková, Tomášek Kofroň, Kája a Hanička Poledníkovi.
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kUltUra a Sport V mIleVSkU a okolí
l e d e n  2 0 1 4

ul.  5.  května 117 •  tel . :  382 521 216  
www.dkmilevsko.cz

kIno BIoS „em“

pátek 3., sobota 4. 20.00 110 min.
křídla Vánoc
Česko – Drama/Kome-
die – Hrdinové filmu do-
stanou možnost něco si 
přát a  jejich život se tak 
rozeběhne směrem, který 
si sami určili. Řada „ná-
hod“ jim přinese to, co 
chtěli, a tak mají možnost si svá přání prožít. 
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 80 kč
neděle 5., pondělí 6. 20.00 111 min.
rozkoš
Česko – Tragikomické melo-
drama – Posedlost láskou, 
posedlost uměním, posed-
lost originalitou, posedlost 
napodobováním, posedlost 
úspěchem, posedlost pe-
nězi a… posedlost sám se-
bou. Každá posedlost nás 
dříve či později dovede k  zániku, pokud nad 
ní ztratíme nadhled, pokud se jí necháme vlá-
čet. Jenomže jedině při tom „vláčení“ – i přes 
všechny odřeniny a šrámy, můžeme na něko-
lik málo okamžiků dojít k  nalezení jedinečné 
ROZKOŠE – a o co jiného v životě vlastně jde?  
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 kč
pátek 10., sobota 11. 20.00 119 min.
47 rÓnInů 3d dabing
USA – Dobrodružné fan-
tasy – 47 válečníků se po-
stavilo nepředstavitelné 
přesile, jen aby očistili čest 
svého mrtvého pána. Le-
genda o  47 róninech patří 
k  nejznámějším příběhům 
japonské historie a  teď se 
z  téhle exotické země přes 
hollywoodská studia dostává do  našich kin 
v podobě výpravného a akčního fantasy dob-
rodružství, v němž proti těmto mstitelům sta-
nou i  nepřátelé, kteří nejsou z  masa a  kostí.  
 vstupné: 150 kč 

neděle 12. 15.00 72 min.
pohádkoVá neděle – Věneček pohádek
Odpolední promítání kreslených 
a loutkových filmů pro nejmenší. 
 vstupné: 40 kč
neděle 12. 20.00 110 min. 
nymFomanka, čáSt I.
Dánsko – Drama – Otevře-
ná studie ženské sexuality 
podle kontroverzního dán-
ského režiséra Larse von 
Triera. 
 
 do 18 let nepřístupný, vstupné: 80 kč 

pátek 24., sobota 25. 17.30 80 min. 
mrňoUSkoVé
Francie/Belgie – Animova-
ný/komedie – V  roce 2006 
se na  televizní obrazovky 
dostal francouzský seriál 
Mrňouskové, který se stal 
okamžitým hitem mezi nej-
menšími. Originální a  zá-
bavné příběhy ze světa hmyzu znají děti i do-
spělí téměř na celém světě. Pro velký úspěch 
televizní série se tvůrci rozhodli přenést tento 
jedinečný mikrokosmos plný barev a fantazie 
i na filmová plátna.  vstupné: 95 kč 
pátek 24., sobota 25. 20.00 85 min. 
Vejška
Česko – Komedie – Volné 
pokračování divácky nej-
úspěšnějšího filmu To-
máše Vorla Gympl. Hlavní 
hrdinové, Petr Kocourek 
a  Michal Kolman, se ten-
tokrát potýkají s  nástraha-
mi vysokoškolského stu-
dia.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 kč 

neděle 26., pondělí 27 20.00 103 min. 
něžné Vlny
Česko – Komedie –Tvůrce 
diváckých hitů Účastníci 
zájezdu, Ženy v  pokušení 
a  Muži v  naději – Jiří Vej- 
dělek přichází s  novým 
filmem Něžné vlny. Nava-
zuje na  své úspěšné filmy 
o  lásce a  naději, které se 
nikdy nesmíme vzdát.   
 vstupné: 120 kč 

pátek 31., sobota 1. 2. 20.00 105 min. 
jack ryan: V Utajení
USA – thriller – Jack Ryan právem patří do elitní 
ligy tajných agentů, kteří mají v náplni práce za-
chraňovat svět, i když není takový lamač srdcí jako 
James Bond, ani tak drsný jako Jason Bourne.  
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 kč 

Nádražní  846 •  tel . :  383 809 200
www.dkmilevsko.cz

dům kUltUry

neděle 5. 1. 15.00 velký sál
pohádka pro dětI – prIncezna 
je hloUpá madla
Pohádka pro děti v podání  
českobudějovického Divadélka KOS.

„A nebudu se učit a nevezmu si pláštíček a kou-
kejte mě všichni poslouchat!“ Tečka, puntík, 
vykřičník! Tak takovéhle řeči musejí od princez-
ny Magdalenky poslouchat v  celém království 
nejen všichni poddaní, ale i její tatíček pan král. 
Až na pohádkového dědečka, který už to nevydr-
žel a odčaroval princeznu ze zámku daleko pryč 
až k obyčejnému pasáčkovi Vojtovi. A princezně 
najednou nezbývá nic jiného, než začít s učením. 
A musí dělat věci, o kterých zatím ani neslyše-
la. Prát, zašívat, péct chleba. Moc se jí to nedaří 
a děti jí neřeknou jinak, než hloupá Madla. Ale 
Vojta má s  Magdalenkou trpělivost a  dokonce 
se mu líbí. Tak možná, že se princeznu přeci jen 
podaří změnit.

Vstupenky s  místenkou v  hodnotě 50 kč je 
možné zakoupit v  předprodeji v  kanceláři DK 
Milevsko, tel. 383 809 200 nebo přímo na mís-
tě před akcí bez místenky za  60 kč. Na  této 
akci můžete získat další razítko Mikulína 
do svých kartiček.

úterý 7. 1. 16.00 učebna dětských 
aktivit
InFormační Schůzka – hra na FlétnU  
– zdraVé píSkání 
Zobcová flétna je jedním z  nejsnáze zvlád-
nutelných hudebních nástrojů vůbec. Při hře 
na flétnu budou děti rozvíjet své hudební, ryt-
mické i harmonické cítění a osvojí si základní 
znalosti hudební nauky. Přínosem hry na flét-
nu je mimo jiné osvojování správného dýchání. 
Výuka probíhá zábavnou formou tak, aby se 
hra na flétnu pro děti stala potěšením, neboť 
je čeká spousta hezkých písniček i doprovod-

akce měsíce
G a l e r I e  m

h U d e B n í  S k l e p y

jakUB noha, SÓlo  
pátek 31. 1. od 19.30 hodin

Veterán české folk-rockové hudby zahájí  
Hudební sklepy v roce 2014.

Co o své hudbě říká sám protagonista? „Kdybych 
měl teď nějak charakterizovat můj styl, tak bych 
asi nesměle řekl, že se pohybujeme někde na 
rozhraní folku, blues a rocku, a možná i něčeho 
tvrdšího. Já sám mám rád syrovější, razantní 
zvuk kapely a nějaké stylové škatulkování mi 
moc nesedí.“

Rezervace a předprodej vstupenek v Galerii M, 
tel.: 382 522 082.

vstupné: 80 kč
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  ných rytmických cvičení. Vhodné pro děti od 4 
let. Lektorka: Adéla Charyparová

úterý 7. 1. 18.00–19.30 učebna 1
kUrz německého jazyka – pokročIlí
Zahájení druhého pololetí, vhodné i pro nové 
zájemce. Lektorka: Jitka Chabrová

úterý 7. 1. 18.00 loutkový sál
BeSeda kčt – Stockholm, helSInky, jIžní 
FInSko
Přednáší: manželé Jelínkovi

středa 8. 1. 18.00–19.30 učebna 1
kUrz německého jazyka – začátečnícI
Zahájení druhého pololetí, vhodné i pro nové 
zájemce. Lektorka: Jitka Chabrová

čtvrtek 9. 1. 18.00 loutkový sál
toUlky za poznáním – Izrael – SVatá země 
V oBležení
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Mi-
levsko. Přednášejícím bude tentokrát cesto-
vatel a fotograf Jiří Kalát. Po několika cestách 
do různých koutů naší planety se Jiří Kalát ocitl 
na  Blízkém Východě, přesněji ve  státě Izrael. 
Léta studií, desítky přečtených knih a  článků 
i zhlédnutí mnoha dokumentů jej mělo připra-
vit na to, co mělo přijít. Nebylo tomu tak. Rána 
za ranou, překvapení za překvapením ho pro-
vázely po celou dobu putování a žití ve Svaté 
zemi. Dvanáct měsíců nabytých tenzí, konflik-
ty a cestováním. Strach a úžas vyvolávající si-
tuace, hluboké cesty do tradic a historie země, 
jež je považována za jednu z nejvíce konflikt-
ních zón této planety. Během přednášky bu-
dou posluchači seznámeni s drobnými výseky 
a příběhy této krásné země – pár střípků, které 
pozvednou míru zvědavosti a  do  popředí po-
strčí touhu tuto zemi vidět. vstupné: 25 kč
sobota 11. 1. 20.00 prostory dk
mySlIVecký pleS
Pořádá: Myslivecké sdružení Bor Branice. 
Předprodej vstupenek 3. 1. od  17 do  19 hodin 
v restauraci Harlekýn v DK Milevsko.

středa 15. 1. 18.00–20.00 loutkový sál
UnIVerzIta třetího VěkU

sobota 18. 1. 20.00
ryBářSký pleS
Hraje: Johnny Band Písek. Předprodej vstupe-
nek: Výbor ČRS Milevsko

úterý 21. 1. 18.00 výuková učebna
dISkUSně VzděláVací Večer – S praVoU 
hemISFéroU do školy I do žIVota
Povídání o  tom, že ke  kreslení nepotřebuje-
te talent. Kreslit totiž umí úplně každý. Jde 
o způsob, kterým na sebe a na svět okolo po-
hlížíte. „Mnoho dospělých si myslí, že kreslení 
je jen pro děti nebo umělce. Ale je to přede-
vším výborný způsob relaxace. Pokud máte 
dostatek informací a  jste v  prostředí, kde se 
cítíte dobře a  v  bezpečí, můžete namalovat 
obrázky, které vás velmi příjemně překvapí,“ 
říká Mgr.  Lenka Kalová, která přijala pozvání 
na náš další diskusně vzdělávací večer.   
 vstupné: 30 kč
úterý 21. 1. 18.00 loutkový sál
Výroční členSká Schůze kčt

čtvrtek 23. 1. 17.30 výuková učebna
kUrz – FantaSy peBeo šperky
Lektorka: Laďka Bečková vstupné: 170 kč

Do středy 22. 1. lze zakoupit předplatné na tvo-
řivé kurzy leden–květen 2014 za zvýhodněnou 
cenu 700 Kč. Více info na tel.: 383 809 201.

neděle 26. 1. 14.00–17.00 prostory dk
dětSký karneVal
Zábavné odpoledne s  diskotékou 
v maskách, plné soutěží pro malé 
i velké. Hraje: DJ Kaspi  
 vstupné: 30 a 50 kč
úterý 28. 1. 18.00 loutkový sál
BeSeda kčt – dánSko, norSko, šVédSko
Přednáší: Anna Navrátilová

pátek 31. 1. 09.00 výuková učebna
prázdnInoVá dílna pro dětI 
a rodIče
Vyrábíme karnevalového šaška 
a sněhuláka z ponožky.  
S sebou: plastovou lahev o obsahu 1 litr, poly-
styrenovou kouli průměr 8 cm, bílou ponožku 
a 1 kg rýže.  vstupné: 10 kč
pondělí 24. 2. 19.00 velký sál 
komIcI S. r. o. 

Miloš Knor, 
Lukáš Pavlásek 
a Ruda z Ostravy.

Ti nejlepší komici 
z pořadu  
Na stojáka…

Máte rádi hu-
mor… rádi se smějete? Pak se můžete těšit 
na  skvělou stand–up comedy show – celove-
černí představení Komici s. r. o. Pásmo mnoha 
krátkých skečů herců, kteří se na pódiu různě 
střídají. Každý z komiků má připraveno něko-
lik vystoupení a ta střídá velmi nepravidelně. 
Mnoho jich také vzniká a zaniká, takže každý 
pořad je naprostý unikát.  vstupné: 
  předprodej 240 a 230 kč, na místě: + 20 kč

Vstupenky lze zakoupit on–line na webu www.
dkmilevsko.cz nebo v DK Milevsko, TIC Milev-
sko a v milevském kině.

Nám. E.  Beneše 1  •  tel . :  382 522 082
www.dkmilevsko.cz

GalerIe m

pátek 3. 1. 19.30
noVoroční hUdeBní SeSSIon oBěžné 
dráhy vstupné: 40 kč

pátek 17. 1. 17.00
VernISáž VýStaVy VýtVarnícI mIleVSka 
a okolí

od pondělí 20. 1.
VýStaVa VýtVarnícI mIleVSka a okolí
Výstava potrvá do 21. února 2014.

pátek 31. 1. 19.30
hUdeBní Sklepy – jakUB noha, SÓlo
Veterán české folk–rockové hudby zahájí Hu-
dební sklepy v roce 2014.

Co o své hudbě říká sám protagonista? „Kdy-
bych měl teď nějak charakterizovat můj styl, 
tak bych asi nesměle řekl, že se pohybujeme 
někde na rozhraní folku, blues a rocku, a mož-
ná i něčeho tvrdšího. Já sám mám rád syrověj-
ší, razantní zvuk kapely a nějaké stylové ška-
tulkování mi moc nesedí.“
Rezervace a předprodej vstupenek v Galerii M, 
tel.: 382 522 082. vstupné: 80 kč

Nám. E.  Beneše 1  •  tel . :  382 521 231
www.knihmil .cz

měStSká knIhoVna

pátek 31. 1. 08.00–11.00, 12.00–16.00 
dětské oddělení měk
záBaVný prázdnInoVý den V knIhoVně 
Hry, kvízy, tvoření. 

J .  A.  Komenského 1034 •  tel . :  382 521 269
www.spos-milevsko.cz

SpoS mIleVSko, s. r. o.

Veřejné bruslení a  hokejové zápasy na  měsíc 
leden 2014 dle rozpisu na  stránkách www.
spos–milevsko.cz.
SportoVní hala:

 04. 1. 08.00 Fotbal Písek

 11.–12. 1. 08.00 Turnaj Handball muži

 18.–19. 1. 09.00 Turnaje FC ZVVZ

 25.–26. 1. 09.00 Turnaje FC ZVVZ 

www.zvvz.cz/seniorklub

SenIor klUB zVVz, o. s.

od nového roku
taneční pro SenIory
V  lednu pokračují taneční hodiny v  tanečním 
sále v Domě kultury pro přihlášené účastníky.

úterý 14. 1. odjezd od klubovny v 16.45 
zájezd – opereta orFeUS V podSVětí
Jihočeské divadlo České Budějovice uvádí ope-
retu Orfeus v  podsvětí – opulentní hostinu 
„bohů“ u olympského stolu okrášlenou svůd-
nými tóny, krásným zpěvem a  doprovázenou 
vtipným slovem.

Představení začíná v 19.00 hod., odjezd od klu-
bovny v 16.45 hod. (se zastávkou u spořitelny), 
konec představení je ve  21.15 hod. 

www.kctmilevsko.pisecko.info

klUB čeSkých tUrIStů

středa 1. 1.
tradIční noVoroční Vycházka do okolí 
mIleVSka
Sraz ve 14.00 hod. u sokolovny.   
 vede: jindřich janouch 

úterý 7. 1. 18.00 loutkový sál dk
tUrIStIcká BeSeda – Stockholm, helSInky, 
jIžní FInSko
Vypráví a promítají manželé Jelínkovi. 

sobota 11. 1. 
noVoroční hrejkoVIcká dVacítka
Tradiční turistický pochod, který pořádají „Ka-
marádi cest“ z Hrejkovic. Start 7.00–9.00 hod. 
– místní hospoda. Odjezd z  Milevska auto-
busem od  nádraží ČD v  08.20 hod., zastávka 
u  sokolovny. Odjezd z  Hrejkovic v  15.10 hod. 
do Milevska na nádraží ČD.   
 informace: jaroslav mácha

úterý 21. 1. 18.00 loutkový sál dk 
Výroční členSká Schůze odBorU kčt 
mIleVSko
Program doplní Vladimír Ondruška obrázky 
z Karlína.
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úterý 28. 1. 18.00 loutkový sál dk
tUrIStIcká BeSeda – ceSta na SeVer  
(dánSko, norSko, šVédSko) 
Vypráví a promítá Anna Navrátilová. 

Klášterní  556 •  tel . :  382 521 458
www.milevskoklaster.cz

řeholní dům premonStrátů

čtvrtek 2. 1. 17.00 klášter milevsko
GeneSIS 
Druhý díl z cyklu biblických přednášek.

pátek 10. 1. 19.00 klášterní bazilika
poVánoční koncert V klášterní BazIlIce:  
Fantom a dětSký SBor 

úterý 28. 1. 19.00 latinská škola
hoSt V latInSké škole aneB křeSlo pro jIndřI-
cha kaBáta
Jindřich Kabát, někdejší ministr kultury. 

Na tržišti  560 •  tel . :  382 521 296

dům dětí a mládeže

Aktuální informace na  webových stránkách 
DDM Milevsko.

pátek 31. 1.
šIpkoVý tUrnaj 
Sisalové terče + elektronický terč. Vlastní šipky 
výhodou. Hraje se o drobné ceny. Info: Vilém Fink

Libušina 1217 •  tel . :  383 809 253
www.zus-milevsko.cz

zUš mIleVSko

středa 22. 1. 14.00 
klub důchodců, ul. Gen. Svobody
BeSídka pro SenIory

Sažinova 763 •  tel . :  723 449 409
www.centrummilisek.cz

centrUm mIlíSek

9.–14. 3. 2014 (prázdniny)
lyžařSký dětSký táBor – monínec
Pro děti od 6–14 let, cena: 3500 Kč. Cena zahr-
nuje: ubytování v lyžařském areálu – chata Ja-
vorka ve 2–4 lůžkových pokojích, stravu – plnou 
penzi + pitný režim v hotelu Monínec, lyžování 
– výuku lyžování s instruktorem, cena nezahr-
nuje vleky (zvýhodněné jízdné 200 Kč/den).

leden 2014 
nezáVazné UkázkoVé hodIny
Jazyková škola JJN Tábor. Výuka anglického ja-
zyka – kvalifikovaní lektoři, všechny kategorie, 
výuka výhradně komunikativní metodou, bliž-
ší informace v Centru Milísek.

úterý 14. 1. 15.00–16.00
VýtVarné dílny pro dětI
Pravidelné tvoření pro děti od 3 do 6 let, využívání 
různých technik i materiálů.

středa 15. 1. 16.00 
taneční projekt mraVenIště  
pro předškoláky
S  nacvičenou choreografií vystoupí v  Písku 
ve  Sladovně, cíl: rekord v  počtu tančících dětí 
se stejnou choreografií, pod vedením dlouho-
leté lektorky (Lenka Cimpová), taneční skupina 
STREET4AAL.  cena: 850 kč/pololetí
čtvrtek 16. 1. 17.00
zUmBa pro dětI S denčoU
Taneční kroužek pro děti od 4 do 8 let, zápis 
na II. pololetí 2013/14.

čtvrtek 16. 1. 16.00
anGlIčtIna pro dětI (4–6 let)
Pod vedením kvalifikovaného lektora  
Mgr.  O. Kosobuda, výuka jazyka hravou  
a komunikační formou, zápis na II. pololetí. 

pátek 17. ledna 14.00
anGlIčtIna pro matUranty
Pod vedením kvalifikovaného lektora Mgr.   
O. Kosobuda, objem kurzu 22 hod., intenzivní 
kurz angličtiny ke  státní zkoušce dle aktuál-
ních požadavků. cena: 2000 kč
pátek 17. a 24. 1. 09.00
cVIčení S padákem rodIče + dětI
Zápis na  II. pololetí 2013/14, pro batolata 
od  12. do 24. měsíce, pravidelné setkávání 
a společné kulturní aktivity.

pondělí 20. 1. 16.00
praVIdelný kUrz FImo hmoty
Pod vedením Jany Přibylové, kurz pro děti i do-
spělé, nácvik nové techniky, výroba náušnic, 
přívěsku.  cena: 90 kč/včetně materiálu

Sdružení  rodičů s  diabetem a cel iaki í ,  Písek
www.diacel .cz •  tel . :  605 888 980 

oS dIacel

pátek 10. 1. hotel Bílá růže písek
9. pleS dIacelU píSek 
Pro veřejnost.

neděle 26. 1.–neděle 2. 2.
BedřIchoV 2014 – zImní táBor  
pro zdraVotně poStIžené dětI

Připravujeme:

7. 3.–12. 3. 
jarní prázdnIny V rakoUSkU 
Lyžování na  ledovci – pro veřejnost, možnost 
přihlásit se.

Farní charIta mIleVSko
tříkráloVá SBírka
V prvních dnech nového roku vycházejí do ulic 
dobrovolníci – Tři králové, aby tam zvěstovali 
radostnou zvěst o  narození Spasitele a  záro-
veň povinšovali stěstí, zdraví, dlouhá léta… 
Sbírka potrvá do 14. ledna.

hUdeBní Sklepy 2014
Galerie m milevsko 
začátky v 19.30 hodin  nám. e. Beneše 1, 
tel.: 382 522 082
 31. 1. Jakub Noha, sólo
 21. 2. Merta – Hrubý – Fencl
 21. 3. Gwyn Ashton Trio – Anglie, Austrálie
 11. 4. Beňa Radvanyi – Slovensko
 16. 5. Vašek Koubek Trio
 13. 6. Ivan Hlas Trio
Více informací na www.dkmilevsko.cz.

c h c e t e  p ř í j e m n ě  p ř e k V a p I t  S a m I  S e B e ?
„Mnoho dospělých si myslí, že kreslení je jen pro děti nebo umělce. Ale 
je to především výborný způsob relaxace. Pokud máte dostatek infor-
mací a jste v prostředí, kde se cítíte dobře a v bezpečí, můžete namalo-
vat obrázky, které vás velmi příjemně překvapí,“ říká Mgr. Lenka Kalová, 
lektorka kurzů kreslení pravou hemisférou – více na www.kalova.cz.

Ve výtvarných kurzech Atelieru Lenky Kalové jsou respektovány přiroze-
né vlastnosti lidského vnímání. Jde o to rozvíjet rozum a logiku, nene-
chat se jimi svazovat a vyvážit je tvořivostí, intuicí a schopností prožívat 
naplno přítomný okamžik.
V ideálním případě jde při kreslení pravou hemisférou o proces, o do-
vednost nastavit naši mysl tak, aby relaxovala – výsledný obrázek není 
tak důležitý, ačkoli často pomáhá uspokojit naši (často zbytečnou) cti-
žádostivost.

V milevsku se mohou zájemci dozvědět něco více o kreslení pravou 
hemisférou a přirozených metodách učení na diskusně vzdělávacím 
večeru, který bude doplněn obrazovým doprovodem, v úterý 21. ledna 
2014 od 18 hodin v domě kultury.

Na termín 29. a 30. března 2014 připravujeme kurz kreslení pravou he-
misférou – kresba tužkou – portrét podle fotografie a základy realistic-
kého kreslení pro úplné začátečníky. Přihlásit se je možné již nyní na 
webu lektorky.

Schopnosti člověka jsou omezené často hranicemi, které si klademe my 
sami. Je jen na nás, zda tyto hranice posuneme a vytvoříme si prostor 
pro sebe a svou tvořivost.
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dětská mše svatá s nadílkou
 Milevsko – Farní charita Milevsko ve spolupráci s milevským děkanem 
Františkem Míčkem uspořádala pro děti mikulášskou nadílku. Pravidel-
nou středeční mši sv. v kostele sv. Bartoloměje P. František přizpůsobil 
dětem, kterých se sešlo okolo třiceti, v doprovodu rodičů nebo prarodi-
čů. V kázání přiblížil život biskupa Mikuláše, který žil ve třetím stolení 
našeho letopočtu. Při modlitbě Otčenáš přišly děti k oltáři, vzájemně se 
držely za ruce a spolu s P. Františkem tak vytvořily kruh. To bylo nád-
herné společenství. Po mši svaté pan děkan s dětmi zazpíval písničku 
pro sv. Mikuláše a ten se najednou objevil v doprovodu krásného bíloz-
latého anděla. Jelikož děti byly hodné a uměly se také pomodlit, dostaly 
sladkou odměnu, pitíčko, medailonek a plyšáka podle vlastního výběru. 
A ještě předtím dostaly papírový zápich s krásným andělem. 

Alena Růžičková, FCHM

dětský pěvecký sbor  kosteláček  
pokřt i l  své  druhé cd „Vánoční  přání“ 

Dětský pěvecký sbor Kosteláček ve spolupráci s obcí Kostelec nad Vlta-
vou se postaral o večer plný kultury v předvečer adventu. Na koncertě 
zazpíval DPS Kosteláček pod vedením Jany Patzelové, hosté dívčí sbor 
Cancioneta Praga a na závěr zazněl oblíbený spirituál Z Betléma se ozý-
vá, který je také závěrečnou písní na křtěném cédéčku. Závěrečná pí-
seň vygradovala celý krásný koncert. Zazpívali hosté skupina Buderovi 
s Václavem Sklenářem a připojili se i bývalí členové Kosteláčku, celkem 
zpívalo téměř 50 lidí. CD bylo pokřtěno – posněženo netradičně mouč-
kovým cukrem, aby bylo sladké a  přinášelo lidem radost. Cancioneta 
Praga s Kosteláčkem zazpívali společnou koledu u stromečku, který ne-
chal starosta Pavel Kosík slavnostně rozsvítit.
Po koncertě si lidé prohlédli budovu bývalého špitálu, místní muzeum, 
které bylo u příležitosti křtu volně přístupné a zároveň v něm byla připra-
vena retrospektivní výstava historie sboru. 
Během příjemného večera po  skvělém hudebním vystoupení návštěvníci 
popíjeli svařák a ochutnávali první vánoční cukroví. „Jsem moc spokojená, 
naše nové CD „Vánoční přání“ nese 13 krásných koled a zasloužilo si skvělý 
křest. Atmosféra v kostele i u stromečku byla moc příjemná, lidé se bavili.“ 
říká organizátorka akce Jana Patzelová. Akci navštívilo kolem 200 lidí. 

VýStaVa dětí – dIaBetIků  
V SenátU čr

Od 19. listopadu do 2. prosince 2013 proběhla v Senátu ČR výstava „Děti 
a  cukrovka“. Vernisáž byla v  úterý 19. listopadu. Obrázky, které byly 
vystaveny, malují několik let děti z  celé ČR do  soutěží vyhlašovaných 
společností Novo Nordisk. Děti z Diacelu se zapojují během letních dia 
táborů. Myšlenka, představit obrázky dál, aby nebyly uklizeny někde 
ve  skladu, a  udělat výstavu v  Senátu ČR napadla Zdenku Staňkovou. 
Nešlo by to však bez podpory pana senátora Miroslava Krejči a paní Ivy 
Piljarové, která obrázky zapůjčila. Markéta Melounová z Písku se hrou 
na flétnu postarala o kulturní program. Na vernisáži byla řada vzácných 
hostů, ale nejdůležitější byly děti – diabetici. Bez nich a bez jejich obráz-
ků by výstava nebyla.  Z. Staňková, Diacel Písek

o p e n  a I r  m U S I c F e S t  p ř e š t ě n I c e
14. ročník Open Air Musicfest Přeštěnice symbolicky otevře bohaté mi-
levské hudební léto. Návštěvníci se mohou těšit na opravdové rockové 
hvězdy. Legendární Olympic se svými nesmrtelnými hity, Divokej Bill, 
čím dál úspěšnější Škwor, metalový Arakain, MIG 21 s  frontmanem 
Jirkou Macháčkem nebo jedna z  nejúspěšnějších slovenských skupin 
současnosti Iné Kafe jsou jen špičkou nabitého programu, který pro-
běhne 27. a  28. června. Další skupiny budou pořadatelé představovat 
v průběhu následujících měsíců, chystá se také tradiční vyhledávací sou-
těž pro kapely s názvem Expedice Přeštěnice. Fanoušci se mohou těšit 
na doprovodný program a širokou nabídku občerstvení. Vstupenky jsou 
k dispozici v domě kultury a Infocentru. Můžete si je také zakoupit on-
line v novém rezervačním systému. Více naleznete na stránkách www.
prestenice.cz

V milevském domě kultury se 28. prosince konala Rocková noc, na které 
vystoupily kapely Elizabeth, Fantom a jejich hosté.
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Střípky
z minulosti

Roku 2010 získalo Milevské muzeum do svých 
sbírek zajímavou kolekci 151 negativů na skle-
něných destičkách, kterou muzeu daroval pan 
Jan Kothera z Milevska. Snímky zachycují Mi-
levsko, jak vypadalo v zimních měsících přibliž-
ně v letech 1937–39, a pokud je nám známo, 
nebyly až na jedinou výjimku dosud nikde pu-
blikovány. Přinášíme tedy několik fotografií z 
tohoto souboru, které dokazují, že tvář našeho 
města se stále mění. 

První ustálená a světlu odolná fotografie se 
objevila roku 1826 ve Francii, nejprve se jedna-
lo o cínové desky. V roce 1847 publikoval fran-
couzský fotograf Niepce de Saint Victor první 
fotografie na skleněných deskách, které byly 
opatřeny kolodiovým povlakem – ten se musel 
exponovat za mokra. Od roku 1871 pak probíha-
ly pokusy objevit suchý fotografický materiál, 
což se nakonec podařilo na konci 19. století, 
kdy byly objeveny suché panchromatické des-
ky. Forma fotoemulze, nanesené na skle, však 
začala mizet už počátkem 20. století, jakkoliv 
se skleněné desky používaly běžně ještě ve tři-
cátých letech a v některých speciálních oborech 
(např. v astronomii) dokonce v devadesátých 
letech minulého století.

 

lukáš panec, Vladimír šindelář 
milevské muzeum
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F o t o o B j e k t I V e m

Ve čtvrtek 21. 11. 2013 se děti z Mateřské školy 
Kostelec nad Vltavou vydaly na Den otevřených 
dveří , které stejně jako v minulých letech firma 
HZT Technik-servis, a. s. připravila na svém ser-
visním středisku v Kostelci nad Vltavou. Měly 
možnost si prohlédnou zemědělské stroje a ne-
chybělo ani občerstvení – výborné koláčky.

Dne 7. prosince děti z Mateřské školy Kostelec nad Vltavou potěšily svým čertovským vystoupením 
plný sál dětí, obyvatel Jickovic i okolních vesnic v místní restauraci U Bartáků.

V sobotu 7. prosince se konala čertovská show a náměstí E. Beneše se zaplnilo 109 čerty v maskách.

K vánočním svátkům bezesporu patří tradice. A kde je tradicím nejblíž? Přece v muzeu. Děti z Mš Kytič-
ka se za nimi vypravily do Milevského muzea, kde obdivovaly nejen překrásné betlémy, ale i starověkou 
světničku, masopustní masky, loutkové divadlo a spoustu dalších zajímavých exponátů.

BETLÉM – výtvarná práce Kamilky Hrachové 
z Mateřské školy Klubíčko.

Během letního dia tábora kreslily děti obrázky 
do výtvarné soutěže, kterou každoročně vyhla-
šuje společnost Novo Nordisk. Letošní téma 
bylo „S inzulínem ke slnění mých snů“. Účast-
níci nejen kreslili, ale také museli na dané téma 
napsat své „povídání“ leckdy velmi dojemné.  
Porota vybírala skoro ze 100 obrázků dětí z celé 
republiky a Diacel vyšel velmi úspěšně. V kate-
gorii mladší získala první místo Nikola Pizúro-
vá, v kategorii starší 1. místo Zuzana Petrová, 
2. místo Nela Rajcseková a v nejstarší kategorii 
1. místo Daniel Nocar a  k  tomu ještě Čestné 
uznání Kristýna Brůžová. Všichni byli pozváni 
do Písecké brány na slavnostní vyhlášení.
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Vánoční koncert Jakuba Smolíka s Milevským dětským sborem proběhl 
21. prosince v domě kultury.

V úterý 17. prosince se uskutečnil ve vyprodaném DK Strakonice koncert 
zpěvačky Hanky Křížkové, která je patronkou Diacelu. Po koncertě byla 
malá chvilka na společnou fotografii.

Diacel Písek uspořádal nejen pro své členy zájezd do vánoční Prahy, le-
tos bylo 40 účastníků z Písku, Milevska a Radomyšle, na místě se přidali 
i  Pražáci. Dopoledne se většina šla podívat do  Národního technického 
muzea, pak bylo spousta času na vyzdobenou Prahu a tradiční svařák 
pod stromečkem na  Staroměstském náměstí. Závěr zájezdu patřil Di-
vadlu ABC a představení „České Vánoce“, které nemělo chybu, všichni se 
výborně pobavili. 

F o t o o B j e k t I V e m

Přípravný sbor pod vedením Gabriely Molové a za klavírního doprovodu 
Anděly Maršálkové vystoupil s koledami na Vánočním koncertu ve čtvr-
tek 19. prosince v sále základní umělecké školy.

Začátkem prosince pořádala II. Základní škola akci Pošli přání Ježíškovi. 
Nechybělo ani tradiční vypouštění balónků.

Jako každoročně se vydal 5. prosince 1. základní školou mikulášský průvod. 
Mikuláš navštívil všechny třídy v doprovodu andělů, kteří dětem rozdali 
sladkosti. Přestupky zlobivých žáků na místě vyřešila tlupa čertů.
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AKČNÍ NABÍDKA
NA KVALITNÍ ČESKÉ AUTOMATICKÉ KOTLE NA UHLÍ

4. emisní třída
l Benekov C16 Economix, výkon 6–19 kW, násypka 330 litrů
l Benekov C26 Economix, výkon 7–25 kW, násypka 330 litrů
l Benekov C51 Economix, výkon 14–49 kW, násypka 530 litrů

3. emisní třída
l Benekov C15 Economix, výkon 5–14 kW, násypka 370 litrů
l Benekov C25 Economix, výkon 7– 25 kW, násypka 370 litrů
l Benekov C50 Economix, výkon 13– 48 kW, násypka 540 litrů

U PŘÍLEŽITOSTI OTEVŘENÍ OFICIÁLNÍHO STŘEDOČESKÉHO A JIHOČESKÉHO SHOW-ROOMU BENEKOV
který byl v lednu otevřen v naší milevské provozovně, dodáme ke kotlům Benekov řady C, námi instalovaným 

v období leden-březen ZDARMA EKVITERMNÍ REGULÁTOR Adex Comfort BN (běžná cena 5 250 Kč + DPH)

15.–18. 5. 2014 cena 5650 kč
11.–14. 9. 2014 cena 5550 kč
cena zahrnuje: 3 x ubytování v ho-
telu, 3 x polopenzi formou švéd-
ských stolů, dopravu zahraničním 
busem, neomezený vstup do ter-
málního areálu, zapůjčení županu 
a osušky, průvodce
nástupní místa: Písek, Milevsko, 

Tábor, Soběslav, Třeboň a po trase
záloha pouze 1500 kč  

+ pojištění (104 Kč)

cestovní kancelář

Vás zve

maďarsko
Sárvár-hotel park Inn****
vnitřní i venkovní termální lázně, zážitkové bazény

ck nean toUr, riegrova 145, milevsko, 382522555, info@neantour.cz, www.neantour.cz

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní 
výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do neděle 19. ledna 2014 
na  telefonní číslo 775  733  552, získají vstupenku do  milevského kina 
na komedii Vejška, která bude sehrána v pátek 24. a sobotu 25. ledna. 
K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Fotografie zachytila Vinárnu Záme-
ček v Nádražní ulici. Výherci: Ludmila Dvořáková, Matyáš Staněk a Jana 
Pecháčková, všichni z Milevska.

jak doBře znáš SVé měSto?

Dne 23. prosince se v kostele na náměstí E. Beneše konal tradiční vánoční 
koncert Milevského smíšeného sboru a Milevského dětského sboru. Ten-
tokrát je doprovázel Orchestr opery jihočeského divadla v Českých Budě-
jovicích pod vedením dirigenta Jaroslava Vodňanského.


