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REKONSTRUKCE AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK

VÝSlEdEK VOlEB dO ZASTUpiTElSTVA měSTA milEVSKA (10. 10.–11. 10.2014)

V  sobotu 18. 10. se 
v  klášterní bazili-
ce konal Koncert 
k roku české hudby. 
Milevský smíšený 
sbor vystoupil spo-
lečně s  Píseckým 
pěveckým sborem 
a  Píseckým ko-
morním orches-
trem. Jako sólisté 
vystoupili Christina 
Johnston a  Michal 
Křístek. Odměnou 
za  vynikající vy-
stoupení jim byl 
dlouhý potlesk pří-
tomných diváků. 
Foto Martin Pelich

Město Milevsko bylo úspěšným žadatelem 
o Grant Jihočeského kraje na podporu výstavby 
a  modernizace autobusových zastávek a  je-
jich vybavení. V  rámci realizace projektu byla 
provedena celková rekonstrukce dvou autobu-
sových zastávek. Na  zastávce Milevsko, Ná-
dražní sídl. rozc. i na zastávce Milevsko, ZVVZ 
internát byla zbourána stará nevyhovující če-
kárna a byl vybourán stávající povrch podlah. 
Následně byl zhotoven nový povrch, upraven 
přístup a  byla nainstalována kovová čekárna 
s polykarbonátovou výplní a lavičkou. Na tuto 
akci s celkovými náklady 111 925 Kč byl poskyt-
nut grant ve výši 65 000 Kč.

Ing. Jana Velíšková

I n v e s t I c e 
v roce 2015

Tak jako každoročně probíhá v  podzimním ob-
dobí příprava rozpočtu města na  rok příští. Jeho 
významnou součástí jsou investice a velké opravy. 
Konečné rozhodnutí o  tom, která akce se usku-
teční a které ne, udělá už nově složené zastupitel-
stvo města na svém pravděpodobně prosincovém 
zasedání. Při přípravě investiční části rozpočtu se 
zatím vychází z aktualizovaného zásobníku poža-
davků, kde je registrováno vše, o čem město uva-
žuje a s čím musí počítat. Z mnoha akcí připravo-
vaných na příští rok vyberme tedy alespoň několik 
nejdůležitějších:
Druhá etapa ulice Švermova – pokračování od uli-
ce Úzká k ulici Pod Zvíkovcem. Jde o nutnou a po-
měrně nákladnou rekonstrukci všech sítí (z peněz 
města vodovod, splašková kanalizace, dešťová 
kanalizace) a následně novou komunikaci, chod-
níky a veřejné osvětlení. Aby průběh byl pro oby-
vatele méně komplikovaný než problematická 
první etapa, bude navíc nutné předem vybudovat 
provizorní propojovací cestu Cukava-Hajda.
Dokončení rekonstrukce lokality vzor – dokon-
čení zbytku povrchových úprav ze strany od Ko-
menského ulice a vybudování nových parkovacích 
míst, před dokončením celého úseku se ale musí 
také provést už dlouho požadovaná obnova tep-
lovodu.
Kruhová křižovatka u  Bažantnice – historicky 
první kruhový objezd dostane konečnou podobu 
ve smyslu dopravním i vzhledovém.
střecha hotelu sport – po víceméně havarijní 
opravě střechy hotelu Stadion v letošním roce 
dojde i na hotel Sport, který se potýká se stej-
nými potížemi, tady ale bude pravděpodobně 
současně řešeno i uzavření zimního stadionu 
od východu právě šikmou střechou hotelu.

osvětlení zimní stadion – dlouze řešené i media-
lizované osvětlení ledové plochy je třeba dotáh-
nout a začít konečně šetřit na energii.
Kompostárna – převážně z dotačních prostředků 
by měla být vystavena u čističky nová kompostár-
na a ve městě zaveden systém sběru biologického 
odpadu.
Hřiště s  umělým povrchem u  sportovní haly – 
z  grantových peněz bude vystavěno vedle spor-
tovní haly nové víceúčelové hřiště s umělým po-
vrchem.
obměna technologického centra – za výrazného 
dotačního přispění státu bude modernizováno 
serverové centrum, které město provozuje pro 
svoji potřebu i potřeby regionu, a pořízena elek-
tronická úřední deska.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
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InForMAce Z JeDnÁnÍ rADY MĚstA MILevsKA

otÁZKA ZAstupIteLůM

17. schůze rady města Milevska 
rada města mimo jiné:

l  souhlasila s navýšením provozního příspěvku příspěvkové organizaci 
1. základní škola T. G. Masaryka ve výši 15 tisíc Kč na reprezentaci měs-
ta (účast v celostátním finále sportovní soutěže)

l  doporučuje Zastupitelstvu města Milevska schválit podání žádosti 
o neinvestiční dotaci na program Podpora terénní práce pro rok 2015 
ze státního rozpočtu České republiky s  finanční spoluúčastí města  
Milevska nejméně ve výši 30 % z celkového rozpočtu projektu

l  schvaluje pokácení: vrby bílé u nově vybudované cyklostezky na Haj-
du, 7 ks stromů nad letním stadionem (3x bříza, 1x borovice, 1x lípa, 
1x topol, 1x jilm); neschvaluje pokácení: borovice černé a jedle bělokoré 
u domu č. p.  973-974 v ul. J. A. Komenského, 3 ks břízy bělokoré v par-
číku za hotelem Modrá Hvězda

l  souhlasila s podáním žádosti o grant z Grantového programu na pod-
poru tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje 
na zpracování Územního plánu Milevsko 

l  vydala Nařízení města Milevska, kterým se vydává Tržní řád na zákla-
dě potřeby změnit a upravit podmínky pro prodej zboží

l  rozhodla pro zajištění přezkoumání hospodaření města Milevska 
za rok 2014 využít auditorskou společnost ADEUS Audit s.r.o., Tábor

l  rozhodla uzavřít smlouvu o  dílo na  realizaci veřejné zakázky „Kom-
postárna Milevsko - stavba“ s  firmou ROBRO s.r.o., za  nabídkovou 
cenu 2 301 000 Kč bez DPH

l  rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na  realizaci 1. části veřejné zakázky 
„Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného 
a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město a ORP Mi-
levsko“ s firmou HYDROSOFT VELESLAVÍN s.r.o., za nabídkovou cenu 
358 000 Kč bez DPH; zrušit 2. část veřejné zakázky „Vybudování va-
rovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město 
a  ORP Milevsko“ a  uložila OISM provést na  2. část veřejné zakázky 
opakované výběrové řízení v souladu se směrnicí města SM/11/RMM

l  rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava 
střechy na objektu hotelu Stadion v Milevsku“ s firmou Pavel Urban, 
za nabídkovou cenu 806 258,96 Kč bez DPH

l  rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Obnova 
střechy na objektu školní družiny 1. ZŠ v Milevsku“ s firmou ROBRO 
s.r.o., za nabídkovou cenu 1 022 338,16 Kč bez DPH

l  souhlasí s opravou vodovodních přípojek a ovládacích prvků ve špat-
ném technickém stavu v  ul. Šť. Dvořáka (od  ul. Nádražní po  ulici 
Gen. Svobody)

l  souhlasila s poskytnutím peněžitého daru z rozpočtu města Milevska 
na rok 2014 ve výši 15 000 Kč jako příspěvku na obnovu techniky Hasič-
skému záchrannému sboru Jihočeského kraje

l  rozhodla o udělení daru – 9 ks pamětních medailí města Milevska při 
příležitosti státního svátku

l  schválila provedení víceprací na akci „Sítě a komunikace Švermova –  
1. etapa“.

18. schůze rady města Milevska 
rada města mimo jiné:

l  rozhodla zadat stavbu „Chodník v  místní části Dmýštice, Milevsko“ 
Službám Města Milevska, spol. s r.o., za nabídnutou cenu 318 230 Kč 
vč. DPH

l  schválila provedení víceprací na akci „Sítě a komunikace Švermova – 
1. etapa“, jedná se o  práce spojené s  propojením vodovodu do  ulice 
U váhy

l  rozhodla uzavřít smlouvu o  dílo na  realizaci veřejné zakázky „Kom-
postárna Milevsko – technické vybavení“ s  firmou SYNPRO Severní 
Morava, s.r.o. za cenu 3 930 000 Kč bez DPH

l  schválila Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na sportovní 
činnost v roce 2015

l  souhlasila s realizací projektu - Výzva č. 22 - Moderní úřad blíže obča-
nům města Milevska a klientům městského úřadu

l  schválila potvrzení o přijetí dotace na akci Vybudování dětského hřiště 
v přírodním stylu u MŠ ve městě Milevsko, akceptační číslo 14182127 
v rámci Operačního programu Životní prostředí

l  schválila darování výpočetní techniky Farní charitě Milevsko, FC ZVVZ 
Milevsko a  Sociálním službám Města Milevska.

Mgr. petr Barda 
Už vzhledem k  svému po-
volání bych se rád věnoval 
především problematice 
školství a sportu. Podpořím 
snahu o  zachování obou 
milevských středních škol 
a  vhodné využívání dotač-
ních titulů nebo vlastních 

prostředků k modernizaci základních a mateř-
ských škol i sportovišť.

Ing. Bohuslav Beneš
Budu pracovat tak jako 
doposud. Tedy dle svých 
možností  a s využitím ži-
votních zkušeností ke kon-
krétním záležitostem 
a  ve  prospěch dominantní 
většiny obyvatel Milevska.

Ladislav Bendula
Podpora podnikání v  na-
šem městě. 

MuDr. Ing. vladimír Dvořák 
Jako lékař bych se rád vě-
noval především zdravot-
nické a  sociální oblasti. 
Velmi bych si přál a  budu 
se snažit, aby v  Milevsku 
nadále fungovala záchran-
ka s lékařem. Budu usilovat 

o udržení stávající úrovně poskytovaných soci-
álních služeb. 

V říjnu proběhly komunální volby 2014 – zvoleným zastupitelům města Milevska jsme položili následující otázku:

Jaké jsou vaše osobní cíle v pozici nově zvoleného zastupitele města Milevska?

Ing. Mgr. Doubek Miroslav
Nekladu si vznešené cíle, 
budu aktivně plnit povin-
nosti zastupitele a dodržo-
vat předvolební sliby. Tzn. 
pracovat ve  prospěch ob-
čanů města se snahou co 
nejvíce prosadit z  našeho 
volebního programu. Mám 

zájem, aby se co nejvíce realizovalo i z inves-
tiční části programů konkurenčních stran. To 
vše při udržení vyrovnaných financí omezením 
neproduktivního „projídání“ rozpočtu v  běž-
ných výdajích. Nutný je i vstřícný přístup a roz-
šíření informačního servisu občanům. 

Bc. Zdeněk Herout 
Již zdaleka nejsem „novým 
zastupitelem“, ale cíl je 
stále stejný – služba svému 
městu a jeho obyvatelům.
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MuDr. Zdeněk Hobzek
Pokračovat v  té práci, kte-
rou jsem dělal do teď.

Mgr. Marie Jelenová
Budu usilovat o  to, aby-
chom připravili, schválili 
a  opravdu realizovali de-
tailní a  zcela konkrétní 
plán podpory 

MuDr. radovan Köhler
Nebudu zastírat, že výsle-
dek hnutí ANO ve  volbách 
je pro mě zklamáním. Oče-
kával jsem, stejně jako moji 
kolegové, že díky našemu 
nestandardnímu volebnímu 
programu i  celostátní po-
pularitě hnutí ANO se nás 
do  zastupitelstva dostane 

více. Předpokládal jsem, že jako nováček v poli-
tice budu moci náš volební program prosazovat 
společně s některými zkušenějšími kolegy. Vol-
by však ukázaly, že lidé nevolí podle volebních 
programů, ale podle sympatií k  jednotlivým 
kandidátům. A v tom jsme propadli. Moje osob-
ní cíle, jako jediného zastupitele za hnutí ANO, 
jsou přesto vysoké. Především budu vycházet 
z priorit našeho volebního programu a z motta 
hnutí ANO pro komunální volby „Aby tady chtěli 
žít i  naše děti!“. Proto nechci nečinně přihlížet 
k úbytku občanů (zejména v produktivním věku) 
a  pracovních příležitostí ve  městě. Chtěl bych, 
aby město bylo řízeno motivovanými a kreativ-
ními pracovníky ne operativně podle momentál-
ních problémů, ale koncepčně podle dlouhodobé 
strategie. Budu podporovat a  prosazovat kon-
cepční řešení problémů s dopravou a parkováním 
ve městě, plnou informovanost občanů z jedná-
ní zastupitelstva a zlepšení hospodaření s pro-
středky města. Samozřejmě budu podporovat 
všechny návrhy ostatních zastupitelů, které bu-
dou přispívat k budoucímu rozvoji Milevska. My-
slím, že jsou to ty nejdůležitější změny – „oto-
čení kormidla“, které město potřebuje. Když se 
mi bude dařit získat pro ně potřebnou podporu 
u ostatních zastupitelů, budu spokojený. Pokud 
bych v této pro mě nové práci měl mít problémy, 
zvážím rezignaci.

Martin Kostínek
Mé osobní cíle a  cíle po-
litické strany, za  kterou 
jsem kandidoval, jsou 
hlavně v  oblasti investic 
a dopravy. Dále finálně do-
řešit podobu centra města 
jako celku. Snažit se pro-

sadit to, že investice nejsou jen o  penězích, 
ale i  o  termínech, které je nutno prosazovat 
do  smluv a  tvrdě vyžadovat. To se ovšem 
nedá realizovat z pozice jednoho zastupitele. 
Na tomto musí být shoda napříč všemi zastu-

piteli.

rsDr. Jiří Kotalík
CÍL JEDEN, a  to na  zákla-
dě dvanáctiletých zkuše-
ností z  práce zastupitele, 
člena Kontrolního výboru 
ZMM a  člena různých ko-
misí, pracovat v  následují-
cím čtyřletém období tak, 
abych se mohl voličům, 
kteří mi dali hlas, kdykoliv 
podívat do očí.

Ing. František Koutník
Osobně bych chtěl přispět 
k  podpoře zaměstnanos-
ti a  podnikání ve  městě 
a  jeho okolí, ke  zlepšení 
pohledu veřejnosti na práci 
městských orgánů, k  přijí-
maní takových rozhodnutí, 
která budou ve  prospěch 

občanů a jejich upřednostnění před zájmy po-
litických stran.

Mgr. pavel Koutník
 V  první řadě děkuji všem, 

co pro nás jako stranu 
a  pro mě hlasovali. Cílem 
je samozřejmě prosazová-
ní programu. V  jaké míře 
se to povede, bude zále-
žet na  naší resp. mojí roli, 
která vzejde z probíhajících 

povolebních vyjednávání o  koalici. Osobní cíl 
vychází z mé motivace vstoupit do komunální 
politiky. A tou bylo podílet se na smysluplném 
a promyšleném rozvoji města, který respektu-
je potřeby a názory občanů. 

Ing. Jaroslav Mácha 
Mým cílem je řešit priorit-
ně záležitosti, které jsou 
na  programu jednání už 
dlouhodobě a  z  nějakých 
(ne vždy jasných) důvodů 
stále nebyla učiněna efek-
tivní rozhodnutí. Příkladem 
je řešení budoucí podoby  

současného autobusového nádraží, situace 
ohledně zakázky na osvětlení zimního stadio-
nu apod. 

Ing. Miroslav Machart
V  zastupitelstvu se budu 
věnovat hlavně investiční 
politice města a samozřej-
mě prosazování volebního 
programu Svobodných. Jak 
jsem již uvedl před volba-
mi, budu prosazovat nové 
investice do infrastruktury, 

ale také do ostatních oblastí budování města. 
Udržení stávajících hodnot ve městě jako škol-

ství, zdravotnictví, podnikání, sport, dopravní 
obslužnost atd. je chválihodný cíl, ale to ne-
stačí. Pro dobrý život ve  městě je nutné tyto 
oblasti neustále rozvíjet, posunovat kupředu, 
a  to po  všech stránkách. V  tom vidím hlavní 
poslání mé práce zastupitele.

Ing. václav pavlečka 
Rád bych se zaměřil na ob-
last výstavby města. Bude 
potřeba posílit investice 
do systému vodovodů a ka-
nalizací, dbát na pravidelné 
opravy silnic a chodníků. Je 
nutné vyřešit situaci s  au-

tobusovým nádražím a dokončit rekonstrukci 
veřejného osvětlení.

Karel procházka 
Nejbližší jsou mi témata 
kultury a cestovního ruchu. 
Mým cílem je podílet se 
na udržení základních pro-
filových akcí města, jako 
jsou Milevské maškary, 
Bartolomějské posvícení, 

Pohádkový les nebo festival v Přeštěnici. Budu 
podporovat spolupráci s  představiteli Milev-
ského kláštera a aktivní roli města v turistic-
kém regionu Toulava.

Ing. pavel procházka
Ještě jsem úplně nepobral 
skutečnost, že bych měl 
pokračovat v zastupitelské 
funkci. Přiznávám (a věřím, 
že to bylo zřetelné z mého 
umístění na  kandidát-
ní listině), že mým cílem 
do těchto voleb bylo pouze 
podpořit své kolegy v kam-

pani, kterou vedli s nadějí na důrazné změny 
v  koncepci řízení města a  s  nadějí na  dobrou 
spolupráci všech, kteří se na ní budou podílet. 
Vítězství Jihočechů se dalo z  nálady v  Milev-
sku očekávat a  jsem rád, že program a  myš-
lenky členů i příznivců TOP jsou názorům této 
skupiny velmi blízko. Takže, pokud sestavení 
nového vedení města a složení městské rady 
bude znamenat předpoklad opravdové tvůrčí 
spolupráce ve  prospěch Milevska, budu mít 
do  takové spolupráce chuť a  podle svých od-
borných schopností se zapojím. 

Ing. Ivan radosta 
Rád bych se podílel na  vy-
pracování tolik potřebné-
ho plánu rozvoje města 
do  roku 2020. Budu se 
snažit, aby město rozumně 
hospodařilo a  aby se zlep-
šila kvalita práce a chování 
zaměstnanců úřadu, vede-

ní radnice i  orgánů města nejen mezi sebou, 
ale i  vůči občanům. Důležité bude připravit 
smysluplné projekty a  žádosti na  získání do-
tací od státu či EU. 
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Ing. Lubomír Šrámek
První cíl se mi již splnil. Díky výsledku voleb jsem 
obhájil pozici člena zastupitelstva města a doprovo-
dí mne tam i dva další kolegové z naší kandidátky, 
z  čehož mám  velkou radost. Další mé osobní cíle 
se budou odvíjet od povolebního vyjednávání a mé 
pozice v orgánech města, a tím i možnostech prosa-
zovat náš volební program. V době uzávěrky zpravo-
daje však tato jednání teprve probíhají.

Mgr. Martin třeštík
Budu usilovat o  to, abychom připravili, schváli-
li a  opravdu realizovali detailní a  zcela konkrétní 
plán podpory podnikání a  zvyšování zaměstnanos-
ti ve městě a v regionu. Stejně tak bych rád přispěl 
k dořešení problému zvaného autobusové nádraží.

systém DoBrÝÚŘAD – Informace pro občany
Dámy a pánové,
Váš názor nás zajímá… A nejenom nás. Také vedení města by rádo zna-
lo Vaše názory na jeho fungování. Podělte se o svou zkušenost, pošlete 
nápady ke zlepšení, inspirujte…
Během jednání na úřadě si můžete ze stojánku vzít formulář, v němž 
vyplníte svou e-mailovou adresu a odbor, na kterém jednání probíhalo. 
Vyplněný formulář vhoďte do boxu k tomu určenému. Během následu-
jících dní Vás e-mailem požádáme, abyste zhodnotili svou zkušenost 
s úřadem a městem.
Mezi hlavní pravidla systému patří:
l  Hodnocení je anonymní (nikdo se nedozví, jak jste hodnotili a z jaké ad-

resy). Systém neumožňuje úřadu/městu sledovat, ze které e-mailové 
adresy hodnocení přišlo, popř. z jakých adres bylo či nebylo hodnoceno. 
Jakmile je Váš e-mail zadán do  systému, je mu přiděleno číslo, proto 
není možné zjistit, kdo hodnotil, pokud vůbec hodnotil. Váš e-mail 
máme jen my pro případ, že bychom Vás vylosovali a  chtěli požádat 
o adresu, kam můžeme zaslat poukázku na nákup. 

l  Vaši e-mailovou adresu nikomu dalšímu nepředáme. Nemusíte se tak 
obávat nevyžádaných e-mailů komerčních subjektů.

l  Do hodnocení mohou být zařazena pouze vybrané útvary a odbory, tzn. 
že nemusíte nutně najít stojánky s formuláři v každé kanceláři. 

l  Odbor můžete hodnotit nejvýše jednou měsíčně. Pokud jste v  krátké 

době navštívili tentýž odbor vícekrát, systém 
Vás o  hodnocení požádá pouze jednou. Po-
kud jste navštívili dva různé odbory – a oba 
jsou zařazené do systému hodnocení – obdr-
žíte e-maily dva.

l  Svou zkušenost (hodnocení) můžete vyplnit 
a odeslat nejpozději 5. den od návštěvy úřadu.

l  Ze všech hodnotících vybereme jednou měsíč-
ně příjemce poukázky do supermarketu. Vylo-
sovaného budeme kontaktovat elektronicky 
(seznam obdarovaných naleznete na  www.
dobry-urad.cz/download/poukazky.pdf). 

Za spolupráci na projektu DOBRÝÚŘAD Vám 
děkujeme.

Provozovatel portálů DOBRÝÚŘAD  
a  SMARTRATING a město Milevsko

Informace o  hodnocení Městského úřadu  
Milevsko naleznete na této adrese 
http://www.dobry-urad.cz/urad/mestsky-urad-milevsko-580.html
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80 let:
Vlasta Bínová, Milevsko

Jiřina Macháčková, Milevsko
Zdena Becková, Milevsko
Ivanka Klichová, Milevsko

Jan Kothera, Milevsko

85 let:
Květoslava Vlasáková, Milevsko

90 let
Marie Fučíková, Velká

90 a více let
Růžena Cacáková, Milevsko

Miloslav Chýle, Milevsko
Anna Dušková, Milevsko
Vlasta Turková, Milevsko

Růžena Janoušková, Milevsko

v   m ě s í c i  s r p n u  2 0 1 4  o s l a v i l i  ž i v o t n í  v ý r o č í
a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

oDBor ŽIvotnÍHo prostŘeDÍ
Kanalizace není odpadkový koš
Mnoho lidí na celém světě si uvědomuje velké problémy s vodou a jejím 
vlivem na prostředí a život kolem nás. S její ochranou by měl každý z nás 
ale začít především sám u sebe. 
všechno má svůj řád - tedy i kanalizace 
Do  kanalizační  sítě je odváděna odpadní voda z  jednotlivých domác-
ností a firem. Kanalizace je určena k odvádění odpadních vod – tj. vody 
mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, 
praní, mytí nádobí.
Co do kanalizace patří a co ne, určuje Kanalizační řád. Podmínky pro vy-
pouštění odpadních vod jsou stanoveny na základě možností dané čis-
tírny tuto odpadní  vodu vyčistit a plnit předepsané limity při vypouštění 
vyčištěných odpadních vod do recipientu – Milevského potoka.
co do kanalizace nepatří a je zakázáno do ní vypouštět:
• biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů 
• tuky – fritovací oleje, motorové oleje
• veškeré hygienické potřeby  
• chemikálie a další nebezpečné látky
• léky

Záchodová mísa není odpadkový koš
Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do  záchodu  nebo dřezu, tím problém 
s odpadem nezmizí, ale začíná. Do kanalizace nepatří zbytky potravin, kte-
rými přispíváme k blahodárnému životu potkanů, a to ani po jejich rozměl-
nění v kuchyňských drtičích odpadů. Drtiče způsobují zanášení kanalizace 
usazenými pevnými látkami, na které se váži zejména tuky, což může mít 
za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně úplné 
neprůtočnosti. Skutečností je, že používáni drtičů domovního odpadu a vy-
lévání tuků způsobuje vážné problémy nejen s odvedením odpadních vod 
kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. 
Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako například dět-
ské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky 
a  jiné čistící textilní materiály. V nich jsou kromě celulózového podílu 
také vyztužené vrstvy tvořené plastovými foliemi na bázi polyetylenu, 
polypropylenu a  polyetylentereftalátů. Plastové části těchto potřeb 
ve vodě nepodléhají na rozdíl od toaletního papíru rozkladu. V případě, 
že přece jen takový materiál projde celým procesem v čistírně odpadních 
vod, skončí bez jakéhokoliv úbytku v odpadu a  je třeba jej na náklady 
nás všech také jako odpad zlikvidovat.  Ing. Marie Vratislavská

Informujeme občany, kteří mají uzavřeny smlouvy o nájmu hrobového 
místa s platností od 1. 1. 2005 do 1. 1. 2015 a byly jim v průběhu roku 2014 
doručeny nové smlouvy o nájmu hrobového místa od 2. 1. 2015 do 31. 12. 
2024, aby vrátily podepsané smlouvy do 31. 12. 2014.  Podepsané smlou-
vy můžete osobně doručit na podatelnu Městského úřadu na nám. E. 
Beneše 420 nebo Sažinova 843 nebo Ing. Kolářovi, pracoviště Sažino-

va 843, Milevsko, 2. patro, č. dveří 205 nebo je zašlete poštou na adre-
su: Městský úřad Milevsko, Odbor investic a správy majetku, Sažinova 
843, 399 01 Milevsko nebo je doručte správě hřbitova, Na vinicích 1047, 
399 01 Milevsko. 

Ing. Michal Kolář, smluvní vztahy OISM

název projektu: vzděláváním lidských zdrojů ke zvýšení efektivity 
města Milevska

registrační číslo projektu: cZ.1.04/4.1.01/69.00013
poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra Čr
Zdroj: evropský sociální fond
příjemce dotace: město Milevsko
celková výše projektu: 5.036.198,00 Kč (100%)
Dotace z evropských fondů: 4.280.768,30 Kč (85%)
podíl města na tomto projektu: 755.429,70 Kč (15%)
Datum zahájení realizace projektu:   1. 8. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 2014

Cílem projektu a základním předpokladem byl rozvoj systému vzdělává-
ní a samotné proškolení zaměstnanců, politiků města i obcí správního 
obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Milevsko a tím 
ve výsledku zkvalitnění výkonu agendy úřadu a prosazovaní zákonem 
daných povinností úřadu. Aktivity projektu byly realizovány na základě 
analýzy vzdělávacích potřeb vyplývající z výsledků dotazníkových šetře-

ní, dále z interních auditů úřadu, šetření vedoucích odborů a tajemníka 
MěÚ, anket mezi občany, zpětné vazby od účastníků kurzů apod.

Politici územních samosprávných celků včetně volených zástupců 
územních samosprávných celků byli do  projektu zapojeni v  rámci ak-
tivity Školení zastupitelů města a  zastupitelů ORP. Školení proběhlo 
formou 3 e-learningových kurzů. Tyto kurzy se zaměřují na Správní řád, 
Zákon o obcích a Zákon o veřejných zakázkách. Dále byli do projektu za-
pojeni všichni zaměstnanci úřadu. Všechny tyto osoby absolvovaly ško-
lení dle rozpisu v klíčových aktivitách. Důraz byl kladen na vzdělávání 17 
vedoucích zaměstnanců, kteří byli přímo zodpovědní za řízení a tvorbu 
vzdělávání na úřadu a kteří se budou významnou měrou podílet na další 
udržitelnosti projektu.

Cíle projektu byly dosahovány aktivitami: 1. Aktualizací analýzy vzdělá-
vacích potřeb, 2. Vzděláváním řadových zaměstnanců, 3. Vzděláváním 
vedoucích zaměstnanců, 4. Vzděláváním zastupitelů města a ORP Mi-
levska, 5. Zavedením systému interních lektorů, 6. Školením a tvorbou 3 
e-learningových kurzů, 7. Hodnocením efektivity vzdělávání.

oDBor InvestIc A sprÁvY MAJetKu

projekt: „vzděláváním lidských zdrojů ke  zvýšení efektivity města Milevska“

CZ.1.04/4.1.01/69.00013

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

upoZornĚnÍ

Vzhledem k legislativním změnám bude od 1. 1. 2015 následovat  
změna v agendě blahopřání jubilantům.

Nebude již možné automaticky  vyhledávat občany města Milevska, 
kteří se v daném roce dožijí 80, 85, 90 a více let. Proto žádáme  

příbuzné, přátele či známé těchto jubilantů, aby dané výročí oznámili 
na matrice městského úřadu, a to alespoň měsíc předem.
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Den otevřených dveří v MŠ Kytička

o s l a v a  D n e  c h a r i t y  v   M i l e v s k u

V pátek 17. a v sobotu 18. října bylo v Mateřské 
škole Kytička  neobvykle živo. Páteční odpo-
ledne patřilo setkání bývalých a  současných 
zaměstnanců mateřské školy v Jiráskově ulici, 
na němž se sešlo 36 lidí, které spojují společné 
vzpomínky na působení v této škole. Nechybě-
li ani čestní hosté - paní inspektorka Hana Ře-
řábková, kterou pojí s mnohými nejen pracovní 
povinnosti, ale i  letité přátelství. Zřizovatele 
zastoupili JUDr. Jana Čunátová a Jiří Bašík. Vě-
řím, že se všichni rádi potkali a nad fotografie-
mi a kronikami zavzpomínali na společně pro-
žitá léta. S úctou jsme také vzpomínali na ty, 
které  už nejsou mezi námi.
Paní Szingertová a  paní Lauterbachová se 
vzhledem ke zdravotnímu stavu nemohly do-
stavit; paní Szingertová - první ředitelka této 
mateřské školy - oslavila v říjnu letošního roku 
93. narozeniny, alespoň touto cestou bychom 
jí chtěli popřát pevné zdraví a mnoho radost-
ných chvil v kruhu rodinném.
V  sobotu od  10.00 do  16.00 hodin byly dveře 
mateřské školy otevřeny všem návštěvníkům, 
kteří do MŠ chodili jako děti, vodili své děti či 
vnoučata. Mnozí se poznali na  fotografiích, 
dočetli se i mnoho zajímavého ve zpřístupně-
ných kronikách. Dojemná byla setkání býva-
lých spolužáků a kamarádů a zajímavé a milé 

bylo vzpomínání dětí, jejichž maminky - paní 
Antonie Máchalová, Marie Marvanová, Naděž-
da Matějková, Helena Novotná a Marie Lívan-
cová - před mnoha lety v této školce pracovaly. 
Ráda bych poděkovala všem těm, kteří mi po-
skytli informace, pomohli přiřadit jména k tvá-
řím na  fotografiích, popřípadě zapůjčili další 
fotografie ze svých rodinných archivů.
Velice si vážíme pochvalných slov, kterými 
hosté nešetřili. Jsou pro nás nejen oceněním, 
ale také povzbuzením a  výzvou. V  roce 2017 
oslaví Mateřská škola Kytička již 65 let svého 
trvání, jistě to bude dobrá příležitost k tomu, 
abychom se zase viděli.

Marcela Brčková

strom  
splněných přání
Možná byste byli na  rozpacích, když by se vás 

někdo zeptal, jestli jste šťastní. 
Štěstí je totiž, jak podotkl básník, 
muška jenom zlatá. Převedeno 
do prozaické mluvy pocit neucho-
pitelný, zřídkavý a  nesdělitelný. 
Někdo si ho spojuje s významný-

mi a úspěšnými životními etapami, pro někoho 
je štěstím výhra vlastního sportovního klubu, 
jiný ho zažívá třeba při každém sehnutí se ke hři-
bu v lese.
Jsou lidé, kteří říkají, že nemají štěstí, protože 
nikdy nevyhráli ve Sportce, jiní si myslí, že štěstí 
mají, protože jim vychází vše, na co sáhnou. 
Možná nemá pravdu nikdo z nich. Možná máme 
štěstí všichni. Žijeme sice v době, kdy se zdá, že 
se svět řítí někam do  zkázy, ale už sedmdesát 
let se alespoň u nás neválčilo. Byli jsme zbaveni 
okovů komunizmu a ochotně navlékli kapitalis-
tické. Někteří lépe a radostněji, jiní ztěžka a ne-
uměle. Se všudypřítomným diktátem a dozorem 
zmizelo i vměšování ale i pečování státu. Najed-
nou se ukázalo, že ve dříve vlastně homogenní 
společnosti je spousta lidí, kteří nejsou dost zra-
lí, samostatní nebo silní, aby se o sebe postarali. 
Nejhorší je, že se s rodiči svezou takhle i děti. Ne-
mohou za to, a najednou v tom životním závodě 
mají trať delší, křivolakou a blátivější než jiní.
Když se o tomhle bavím s někým, kdo dává dě-
tem z azylových domů a dětských domovů auto-
maticky nálepku „přítěž společnosti“, může mě 
trefit šlak. Říkám, aby si zkusil představit sám 
sebe, kdyby měl v mládí takový handicap. Urči-
tě ne každé dítě u nás, a ve světě už vůbec ne, 
může počítat s tím, že se mu splní každé přání. 
O ta vánoční bychom se ale pokusit mohli. Proto 
jsem začal v Milevsku organizovat Strom splně-
ných přání, který si to klade za cíl. Potřebné děti 
od nás i z okolí si napíší Ježíškovi o dárek a my se 
mu ho pokusíme splnit. Tím „my“ mám na mysli 
každého, kdo by chtěl sám dárek zakoupit, nebo 
přispět jakoukoli částkou na transparentní účet 
našeho spolku CML č. 107-5897850247/0100, 
z  něhož budeme dárky kupovat, a  kde se pře-
svědčí, jak s dary nakládáme. První rok jsme ob-
darovali 28 dětí a vybrali přes 20 tisíc Kč, které 
jsme předali dětským zařízením. Loni to bylo už 
35 dětí a veřejná finanční sbírka vynesla 17 613,10 
Kč. Z těchto peněz jsme dokoupili chybějící dár-
ky a zbytek zaslali charitnímu domu sv. Alžbě-
ty ve Veselíčku a dětskému domovu Zvíkovské 
Podhradí, aby za ně nakoupili vybavení a hry pro 
děti. Představte si, že jsou to i takové dárky jako 
přezůvky do školy, aby dvanáctiletý kluk nemu-
sel chodit bos.
Patronem milevské akce bude opět internacio-
nál Jan Koller a možná že i přijede. Každopádně 
se těšíme na vaši účast na slavnostním zahájení 
akce při příležitosti rozsvícení vánočního stromu 
na  milevském náměstí 30. listopadu od  17.00 
hodin.  
Přidejte se a pomozte nám udělat ten náš svět 
opět o trošku lepší a šťastnější.

Josef  Kortan

Každoročně okolo svátku sv. Vincence z Pauly 
– patrona charity – v  celé republice slaví jed-
notlivé charity svůj den. V  Milevsku to bylo 
právě v  sobotu 27. 9. 2014. V  letošním roce 
si připomínáme již 15 let od  získání vlastní 
právní subjektivity. Oslava Dne charity začala 
v  16 hodin v  bazilice Nanebevzetí Panny Ma-
rie v klášteře. Mši sv. za charitu, její příznivce 
a dobrodince sloužil sepekovský děkan Miku-
láš Selvek. Sluníčko nám přálo, po  mši svaté 
na nádvoří všem přítomným zatancovali mla-
dí z  taneční skupiny EFK pod vedením pana 
Kálala. Hosté si dali občerstvení, chlebíčky, 
jednohubky, koláčky (dar Pekařství Malá Ma-
rie, Bernartice), cukroví (dar paní Čunátové 
z Oseka), kávu, čaj, vodu. Děti mohly vyrábět 

razítka z  brambor nebo si nechat nakreslit 
třeba kočičku na obličej. Pak následoval v La-
tinské škole koncert Jiřího Smrže (kytarista, 
písničkář a básník) a Bena Lovetta (Američan, 
houslista). Jiří Smrž je držitelem ceny Anděl 
za  rok 2013, byl velice skromný a  milý. Jeho 
texty svou hloubkou některé posluchače roz-
plakaly. Ben Lovet hrál tak, jakoby se s hous-
lemi už narodil. Tento koncert byl nádhernou 
tečkou naší oslavy, také poděkováním všem 
našim příznivcům, dárcům, přátelům, dobro-
volníkům a hostům. Poděkování samozřejmě 
patří i všem zaměstnancům, kteří v milevské 
charitě působí nebo působili.

Alena Růžičková, FCH Milevsko
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M I L e v s K é  K r o n I K Y  n A   I n t e r n e t u  

Dne 16. července 2014 předal Městský úřad Milevsko k trvalému uložení 
do Státního okresního archivu Písek pět milevských městských kronik, 
jež se dosud nalézaly v  kanceláři starosty a  zde byly také případným 
zájemcům o historii Milevska k dispozici. Konkrétně se jednalo o násle-
dující svazky:
1) „Kronika města Milevska od 1. února 1927“ (1927–1947), kožená vazba, 
rukopis, 584 stran, popsáno 575 stran;
2) „Pamětní kniha města Milevska II“ (1948–1963), zelená plátěná vaz-
ba, kožený hřbet, rukopis, popsáno 1014 stran;
3) „Kronika města Milevska III“ (1964–1977), celokožená červená vazba, 
rukopis 590 stran, popsáno 510 stran;
4) Kronika města Milevska (1978–1988), červená vazba, strojopis, 533 
stran;
5) Kronika (1989–1997), plátěná hnědá vazba, kožený hřbet, rukopis 
a strojopis, 444 stran. 
K předání kronik došlo v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archiv-
nictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Povinnost odevzdání kronik do  příslušného státního archivu, 
a sice deset let po uzavření svazku pak upravuje i Spisový a skartační řád 
Městského úřadu Milevsko, jenž vstoupil v účinnost dnem 1. ledna 2006.  
Předání kronik bylo ze strany městského úřadu podmíněno požadav-
kem na jejich digitalizaci, jejich veřejné zpřístupnění na internetu a také 
možnost využívání digitálních kopií k vlastním potřebám města. V sou-
ladu se stávající praxí v jihočeských státních archivech tak byly kroniky 
ze Státního okresního archivu Písek již 23. července dočasně převezeny 
do Státního oblastního archivu v Třeboni, na jehož odborném pracovišti 
byly během srpna pořízeny jejich digitální kopie. Snímky byly vyhotove-
ny v tiskové kvalitě ve formátu TIFF a jejich rozměry v průměru činí cca 
4600 x 3000 bodů. Rozlišení snímků (MPix) je různé, protože jsou oříz-
nuty dle předlohy. Celkový objem digitalizovaných dat činí přibližně 26,5 
GB. Po digitalizaci se kroniky 28. srpna opět vrátily do Státního okres-
ního archivu Písek, kde pro ně bylo vyhrazeno zvláštní místo v jednom 
z archivních trezorů.  
Převezení kronik do  Písku ovšem neznamená, že by k  nim milevská 
veřejnost ztratila přístup. Od  2. září jsou totiž digitální kopie všech 
kronik volně přístupné na internetu, a sice na stránkách Digitálního ar-
chivu Státního oblastního archivu v Třeboni https://digi.ceskearchivy.
cz/. Zájemci o studium kronik, kteří dosud nemají s Digitálním archi-

vem zkušenosti, možná uvítají pár základních rad, jak se k milevským 
kronikám dostanou. Po  vstoupení do  Digitálního archivu se musejí 
nejprve proklikat těmito položkami umístěnými v levé části obrazovky 
(ve  sloupci Digitalizované materiály): Kroniky – SOkA Písek – Obecní 
kroniky – písmeno M – Milevsko. Poté si zvolí kroniku podle roků, kte-
ré je zajímají, kliknou na vybraný časový rozsah a objeví se jim úvodní 
formulář příslušné kroniky. Po kliknutí na fotografii titulní strany kro-
niky se dostanou na vlastní digitální záznam, v němž si mohou listovat 
několika způsoby: pomocí kláves Page Down/Page Up, tlačítek Další 
snímek/Předchozí snímek, klikáním na  náhledy stránek nebo pomocí 
rozbalovací lišty snímků v levém dolním rohu. V nejbližší době bude rov-
něž zřízen přímý link z webových stránek města Milevska, jenž zájemce 
rovnou přesměruje na milevské městské kroniky na Digitálním archivu. 
K prohlížení kronik na Digitálním archivu není nutná registrace, což platí 
i pro další digitalizované archiválie z jihočeských archivů, jako jsou např. 
milevské matriky z let 1629–1926 nebo milevské kroniky z fondů Stát-
ního okresního archivu Písek, které byly na Digitálním archivu zpřístup-
něny již dříve (jedna městská kronika z let 1842–1903, čtyři školní kroni-
ky z let 1806–1951 a čtyři spolkové kroniky z let 1870–1949). Registrace 
na Digitálním archivu je ale zdarma a registrovaní uživatelé mají celou 
řadu výhod, mezi něž v prvé řadě patří možnost bezplatného stahování 
vybraných stránek ve formátu PDF. 
Občané, kteří nemají přístup k internetu a kteří by přesto chtěli do pře-
daných kronik nahlédnout, mohou vyrazit do Státního okresního archi-
vu Písek, kde jim budou o tzv. badatelských dnech kroniky předloženy 
k prezenčnímu studiu. Toto studium není podle zákona nijak zpoplat-
něno, ale vzhledem k množství badatelů, kteří v poslední době archiv 
navštěvují, se doporučuje předchozí telefonické objednání. Vedle toho 
byly městu ze Státního oblastního archivu v  Třeboni předány snímky 
všech digitalizovaných stránek z milevských městských kronik k volné-
mu užití. Město tak zvažuje, že by si na základě těchto digitálních kopií 
pořídilo duplikáty kronik, do nichž by pak zájemci o místní historii mohli 
také nahlížet. Digitální kopie kronik mohou být rovněž poskytnuty Mi-
levskému muzeu a městské knihovně. 
Veškeré náklady na digitalizaci, provoz Digitálního archivu a chod da-
tových úložišť, na nichž jsou digitální kopie milevských kronik uloženy, 
nese Státní oblastní archiv v Třeboni.

Jiří Pešta, Státní okresní archiv Písek

Klub Fanouš je otevřen pro děti a mládež od 8 
let do 26 let každý den od 13.00 do 18.00 ho-
din, kromě středy, kdy je klub zavřen a  pát-
ku, kdy je klub otevřen do 16 hod.  Na klub se 
mohou obrátit děti a  mládež, které neví, jak 
trávit svůj volný čas nebo si lámou hlavu nad 
tématem dospívání, nezvládají učivo ve  ško-
le (zaměřujeme se na  individuální i  skupinové 
doučování), jsou tvůrčí či mají nápady a nemají 
prostor, kde je realizovat (mohou využívat hu-
dební zkušebnu). Mohou využít také pravidelné  

akce klubu, každé pondělí od  14.00 hodin je 
hudební odpoledne, v úterý je otevřen prostor 
pro tvoření – máme výtvarnou dílnu. Čtvrtek je 
volný prostor pro tvůrčí nápady ze stran dětí. 
Pátek je věnován filmovému odpoledni, disku-
zím a debatám. 

nÍZKoprAHové ZAŘÍZenÍ pro DĚtI A MLÁDeŽ sv. FrAntIŠKA Z AssIsI 

KLuB FAnouŠ

Novinkou klubu je pingpongový stůl, který nám věnoval pan starosta Zdeněk Herout, touto cestou 
bychom mu chtěli poděkovat. Stůl je hojně využíván dětmi a již proběhl první pingpongový turnaj. 
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KuLturA A sport v MILevsKu A oKoLÍ
l i s t o p a d  2 0 1 4

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

KIno BIos „eM“

sobota 1., neděle 2. 20.00 145 min. 
ZMIZeLÁ  tItuLKY
USA – Drama, Thriller - Román Zmizelá i  z  něj 
vycházející scénář napsala spisovatelka Gillian 
Flynnová.  do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

čtvrtek 6., pátek 7. 20.00 132 min.
eQuALIZer
USA – Akční, thriller - Denzel Washington předsta-
vuje bývalého člena elitní tajné vojenské jednotky 
McCalla, který předstíral svou smrt, aby mohl začít 
žít poklidný život v Bostonu.   
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč 

pátek 7., sobota 8. 17.30 90 min. 
tŘI BrAtŘI 
orIGInÁLnÍ ZnĚnÍ
ČR – Pohádka - Filmová pohádka Tři bratři nabízí 
spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale 
také laskavého humoru. vstupné: 100 Kč 

sobota 8., neděle 9. v  sobotu  20.00  98 min.  
                                             v neděli 17.30 
ŽeLvY nInJA          3D DABInG
USA - Akční, animovaný, dobrodružný, fantasy, 
komedie, sci-fi - Populární Želvy Ninja se vracejí 
na filmové plátno, kam je doprovází slavný akční 
režisér Michael Bay. vstupné: 120 Kč 

neděle 9. 20.00  89 min. 
ZMIZenÍ eLeAnor rIGBYové: on  
 tItuLKY
USA – Drama - Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou 
filmech (druhý film promítáme v neděli 16. 11). Jak 
je možné různě vnímat stejný příběh a krizi vztahu 
dvou lidí?  do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč,  
 při zakoupení vstupenky na oba filmy  
 cena: 80 Kč/film 

čtvrtek 13. 20.00 114 min.
LABYrInt: ÚtĚK tItuLKY
USA – Akční, sci-fi - Podzemní výtah Thomase vy-
vezl na  louku obklopenou vysokými zdmi. Vůbec 
na  nic si nepamatuje, dokonce si zpočátku ne-
vzpomíná ani na vlastní jméno.  vstupné: 100 Kč 

pátek 14. 18.00 177 min. 
snoW FILM Fest tItuLKY
Pásmo špičkových filmů o  extrémním lyžování, 
zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu 
a dalších zimních radovánkách. vstupné: 80 Kč 

sobota 15. 20.00 80 min.
spIrIt orIGInÁLnÍ ZnĚnÍ
ČR/Milevsko – Horor, komedie – AMATÉRSKÝ 
FILM. Mladí studenti jsou vášniví sportovci v roz-
tleskávání a  nacvičují v  tamní sokolovně, kde se 
začnou v průběhu tréninku dít záhadné věci, které 
nelze vysvětlit.  vstupné: 50 Kč 

neděle 16. 15.00 77 min.
poHÁDKovÁ neDĚLe  
– poHÁDKovÁ ŠKoLA
Odpolední promítání kreslených a  loutkových fil-
mů pro nejmenší. vstupné: 40 Kč

homosexuálního kadeřníka a  jejich snaze unik-
nout pasti vlastní touhy někomu patřit. Lovestory 
pro 21. století režisérky Slobodanky Radun.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

neděle 30. 20.00 104 min.
FALeŠnÍ poLDové tItuLKY
USA – Komedie - Když si velký kluci hrají na poli-
cajty a na zloděje…  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

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

DůM KuLturY

 
sobota 1. 11. 20.00 velký sál
2014 FAKKer tour - KoBLÍŽc! A tHe 
snuFF
Tour k  nové desce 3+ populární hudební kapely 
KOBLÍŽCI. Na  koncertě bude deska k  zakoupení. 
Hosté: The Snuff, Procrastination.

úterý 4. 11. 18.00 loutkový sál
KČt – BeseDA - petroHrAD,  
MurMAnsK, soLovecKé ostrovY 
Turistická beseda. Vypráví a  promítá Mgr.  Jana  
Beránková.

úterý 4. 11. 19.00 velký sál
one MAn sHoW – cAveMAn
Máte chuť se rozesmát až k  slzám? Přijďte se 
podívat na slavnou one man show o tom, co dělá 
muže mužem a  ženu ženou, o  rozdílech mezi 
námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvali-
tách obou pohlaví.   
 vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 310 Kč

středa 5. 11. 17.00 velký sál
pŘeDpoKLAD - veŘeJné ZAseDÁnÍ 
ZAstupIteLstvA MĚstA MILevsKA 
ZMĚNA VYHRAZENA

čtvrtek 6. 11. 18.00 výuková učebna
KurZ – pLetenÁ ŠÁLA (nÁKrČnÍK) 
nA ruKou
Lektorka: Laďka Bečková vstupné: 70 Kč + materiál

pátek 7. 11. 17.30 a 20.00 velký sál
tAneČnÍ HoDInY 2014
8. lekce, skupina A – 17.30 hod. a skupina B – 20.00 
hod. Vyučují manželé Bolkovi.  
 účastníci kurzu vstup na průkazky,  
 ostatní vstup 30 Kč

sobota 8. 11. 15.00 velký sál
poHÁDKA pro DĚtI  
– o JABLoŇové pAnnĚ
Hraje: Divadelní soubor Copánek Písek

Poetické zpracování klasické pohádky K. J. Erbena 
plné proměn a kouzel. Kombinace činohry s velký-
mi loutkami vedenými přímo na scéně.   
 vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč

neděle 9. 11. 17.00 amfiteátr DK
svAtoMArtInsKÝ LAMpIonovÝ průvoD
4. ročník lampionového průvodu k svátku sva-
tého Martina. Sraz v 17.00 hodin v amfiteátru 
domu kultury, odkud bude následovat malá 
procházka s nasvěcenými lampiony.  
 vstupné: zdarma

neděle 16. 20.00  100 min. 
ZMIZenÍ eLeAnor rIGBYové: onA 
tItuLKY
USA – Drama - Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou fil-
mech.  do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč,  
 při předložení vstupenky z on cena: 80 Kč

čtvrtek 20. až sobota 22. 20.00 90 min.
poHÁDKÁŘ
ČR – Moderní lovestory - Pohádkář je příběh, 
v  němž je vášeň tak spalující a  touha tak silná…  
S  Jiřím Macháčkem, Annou Geislerovou a topmo-
delkou Evou Herzigovou.   
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

pátek 21., sobota 22. 17.30 79 min. 
vČeLKA MÁJA 3D 
3D DABInG
Austrálie, SRN – Animovaný – Včelka 
Mája tentokrát ve 3D. vstupné: 130 Kč 

neděle 23. až pátek 28. 20.00
HunGer GAMes: sÍLA vZDoru 1. ČÁst 
tItuLKY
USA – Dobrodružný, drama, sci-fi, thriller - Proti 
všem očekáváním přežila Katniss hladové hry dva-
krát, ale ani poté nemá klid. V zemi Panem vypuk-
lo povstání. Kapitol je naštvaný a chce pomstu.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

pátek 28., sobota 29., ve 3D  
neděle 30. ve 2D  17.30
tuČŇÁcI Z MADAGAsKAru  
 3D DAB. + 2D DABInG 
USA – Animovaná komedie - Skipper, Kowalski, 
Rico a Vojín – čtyři tučňáci z Madagaskaru přichází 
ve vlastním filmu. vstupné:  
 3D představení - plné 140 Kč, děti 120 Kč,  
 2D představení - plné 125 Kč, děti 100 Kč 

sobota 29. 20.00 orIGInÁLnÍ ZnĚnÍ
MY 2
ČR – Lovestory - Milostný příběh ztracené dívky, 

Akce měsíce

MM GRAMMY 2014
milevské hudební ceny

22.11.2014
DK MILEVSKO

Vstup předprodej a na místě do 19:30 - 170 Kč
Vstup na místě od 19:30 - 190 Kč 

HLASUJTE V ANKETĚ O MM GRAMMY MILEVSKO 2014 NA www.dkmilevsko.cz od 1. 10 do 16. 11. 2014
Předprodej vstupenek: Infocentrum Milevsko, DK Milevsko, online www.milevskem.cz 

Moderuje: DÁRT A JERRY

WARM-UP • kapela THE NEEDS • Kamenáč Music Art Pub 7. 11.2014 od 20:00 hod.

ŽLUTÝ PES
BAGS • DUSOT DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKŮ

FANTOM • ČUTACÍ MERUNA

ŽLUTÝ PES
BAGS • DUSOT DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKŮ

FANTOM • ČUTACÍ MERUNA
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neděle 9. 11. 18.00–22.00 velký sál
tAneČnÍ poDveČer neJen pro senIorY
Hraje: hudba Jana Kašpárka

Dům kultury a Sociální služby Města Milevska při-
pravují další taneční podvečer nejen pro seniory.   
 vstupné: 50 Kč

úterý 11. 11. 13.00–16.00 učebna 1 
ZDrAvotnÍ poJIŠŤovnA  
MInIsterstvA vnItrA Čr
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

středa 12. 11. 18.00 loutkový sál
touLKY ZA poZnÁnÍM – MAroKo –
ZeMĚ DoBréHo JÍDLA, pouŠtĚ A Hor
Přednáší a promítá cestovatel Jindřich Částka, mi-
levským posluchačům již velmi známý z předcho-
zích přednášek. vstupné: 25 Kč

čtvrtek 13. 11.
trADIČnÍ poDZIMnÍ setKÁnÍ ČLenů 
senIor KLuBu ZvvZ
Výběr členských příspěvků, beseda. Odjezd 
do  ZVVZ – prohlídka pracovišť, oběd. Odpoledne 
zábavný program s tancem v domě kultury. 

čtvrtek 13. 11. 14.00 učebna 2
IrIsDIAGnostIKA
Poradna Jitky Hanzalové.

čtvrtek 13. 11. 17.00 učebna 2
strAvA JAKo LéK + pItnÝ reŽIM
Přednáška Jitky Hanzalové.

pátek 14. 11. 17.30 a 20.00 velký sál
tAneČnÍ HoDInY 2014
9. lekce, skupina B – 17.30 hod. a skupina A – 20.00 
hod. Vyučují manželé Bolkovi. Prodej vstupenek 
na věneček.  účastníci kurzu  
 vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

sobota 15. 11. 17.00 velký sál
DIvADeLnÍ pŘeDstAvenÍ – BeDŘIcH 
sMetAnA: tHe GreAtest HIts
Komediální muzikál v podání občanského sdruže-
ní Kovářovská opona. vstupné: 75 Kč

úterý 18. 11. 18.00 loutkový sál 
KČt – BeseDA – svĚt ŘecKÝcH  
ostrovů 
Turistická beseda. Vypráví a promítá Mgr. Michal 
Hrazdil.

středa 19. 11. 17.30 výuková učebna
DIsKusnĚ vZDĚLÁvAcÍ veČer  
– tAJeMstvÍ roDu
Povídání s genealožkou Helenou Voldánovou ne-
jenom o natáčení pořadu České televize Tajemství 
rodu. vstupné: 30 Kč

středa 19. 11. 18.00 loutkový sál
unIverZItA tŘetÍHo vĚKu  
– pŘÍroDnÍ KrÁsY KrAJe vYsoČInA
čtvrtek 20. 11. 10.00 velký sál
pŘeDnÁŠKA – InFArKt neČeKÁ
Senior klub ZVVZ a Dům kultury Milevsko vás zvou 
na přednášku MUDr. Lenky Roblové.  vstupné: 
  20 Kč, členové senior klubu ZvvZ vstup zdarma

pátek 21. 11. 17.30 a 20.00 velký sál
tAneČnÍ HoDInY 2014
10. lekce, skupina A  – 17.30 hod. a  skupina B – 
20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi. účastníci 
  kurzu vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč 

sobota 22. 11.  prostory DK 
MM GrAMMY 2014  
– MILevsKé HuDeBnÍ cenY

ŽLutÝ pes – BAGs – Dusot DusÍcÍcH 
se KrÁLÍKů – FAntoM  
– ČutAcÍ MerunA
Moderuje: Dárt a  Jerry. Předávání hudebních cen 
v  Milevsku ve  spolupráci s  domem kultury již 
pošesté! Hlasujte v  anketě MM Grammy Milev-
sko 2014 na  www.dkmilevsko.cz do  16. 11. 2014. 
Předprodej vstupenek: Infocentrum Milevsko, DK 
Milevsko, milevské kino a online na www.dkmilev-
sko.cz. Pořádá Milevský kraj o. p. s. vstupné:  
 předprodej a na místě do 19.30 hod. 170 Kč,  
 od 19.30 hod. 190 Kč

neděle 23. 11.      odjezd autobusu v 11.00 hodin od DK
ZÁJeZDové pŘeDstAvenÍ  
– půLDruHé HoDInY ZpoŽDĚnÍ
pátek 28. 11. 19.00 prostory DK 
tAneČnÍ 2014 – vĚneČeK – KurZ B
Hraje: RM Band vstupné: 160 Kč (velký sál),  
 130 Kč (ostatní prostory DK) 
 účastníci kurzu B vstup na průkazky

sobota 29. 11. 19.00 prostory DK
tAneČnÍ 2014 – vĚneČeK – KurZ A
Hraje: RM Band vstupné: 160 Kč (velký sál),  
 130 Kč (ostatní prostory DK) 
 účastníci kurzu A vstup na průkazky

neděle 30. 11. 17.00 nám. e. Beneše
nAsvÍcenÍ vÁnoČnÍ vÝZDoBY  
– 1. ADventnÍ neDĚLe
Program: koncert Milevského smíšeného sboru 
u  vánočního stromečku, Strom splněných přání 
(CML Milevsko), Zvonkový průvod (pořádá DDM 
Milevsko). vstupné: zdarma

připravujeme:
čtvrtek 4. 12.  odjezd v 14.45 od DK
Do neBÍČKA Do peKLÍČKA 
Zájezd do Příbrami do opravdového pekla, na děti 
čeká mikulášská nadílka. Přihlášky se přijímají 
v kanceláři DK, na telefonu 383 809 201 nebo na e-
-mailu kortanova@dkmilevsko.cz.  
 jízdné + vstupné: 200 Kč

sobota 13. 12. 10.30 velký sál
MIcHALovI MAZLÍČcI
aneb „Michale, když máš na opasku ještě dvě 
volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že 
jsi už dospělý!“
Představení Michala Nesvadby.

Předprodej vstupenek od  3. 11. na  www.dk-
milevsko.cz a  v  předprodejních místech DK  
Milevsko, infocentrum a milevské kino.  
 vstupné: 155 Kč

pátek 19. 12. 19.00 velký sál
vÁnoČnÍ Koncert – DAnIeL HůLKA  
A MILevsKÝ DĚtsKÝ sBor
s klavírním doprovodem M. Rady

Předprodej vstupenek od  3. 11. na  www.dkmilev-
sko.cz a  v  předprodejních místech DK Milevsko, 
infocentrum a milevské kino.  
 vstupné: předprodej 270 Kč, na místě 290 Kč

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

GALerIe M

úterý 4. 11. 17.00
vernIsÁŽ vÝstAvY JpŠ
Výstava obrazů Jana Švejdy.

od středy 5. 11.
vÝstAvA – JpŠ
Výstava obrazů Jana Švejdy. Výstava potrvá do 27. 
listopadu. vstupné: 10 Kč

sobota 8. 11. 18.00
KALeIDosKop JAnA reJŽKA
Poslechový pořad. vstupné: 60 Kč

pátek 14. 11. 19.30
HuDeBnÍ sKLepY  
– JAn BuDAŘ A roMAn JeDLIČKA
Koncert, který je dobré i vidět.

Předprodej vstupenek v Galerii M, tel. 382 522 082. 
 vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 230 Kč

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

ŘeHoLnÍ DůM preMonstrÁtů

sobota 1. 11. 17.00 Latinská škola
DeGustAce ČoKoLÁDY

vstupné: 150 Kč
sobota 29. 11. 18.00 Latinská škola
Host v LAtInsKé ŠKoLe AneB KŘesLo 
pro JInDŘIcHA KABÁtA
Jindřich Kabát je psycholog a někdejší ministr kul-
tury. V posledních letech přednáší střídavě v Česku 
a ve Spojených státech. Není to tak dávno, co vy-
dal knihu „Psychologie komunismu“. Ve své stej-
nojmenné přednášce se  bude zamýšlet  nad tím, 
jak je možné, že se kdysi s ideály komunismu zto-
tožnilo tolik lidí? Proč na několika místech světa 
dodnes přežívají režimy, hlásající třídní nenávist?   
 vstupné: zdarma

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

centruM MILÍseK

pátek 14. 11. 15.00–15.30
ZÁpIs Do AKtIvIt:
pŘeDporoDnÍ KurZ
 cena: 1200 Kč/8 lekcí

cvIČenÍ nA BALÓnecH A ovrBALecH 
(těhulky)
ZDrAvotnÍ cvIČenÍ po ŠestIneDĚLÍ
Pod vedením Mgr.  J. Haluzové (porodní asistent-
ka). cena: 560 Kč/6 lekcí

neděle 16. 11. 17.00–18.30
neDĚLnÍ cvIČenÍ JÓGY
Pod vedením lektorky jógy M. Hotové, nutno při-
hlásit předem, tel.: 777 670 525.

středa 19. 11. 08.30–16.00
roDIČovsKÁ porADnA (bezplatná)
Konzultace s psychologem - PhDr. Vlasta Hořán-
ková. Další termíny: 3. a 4. 12. 2014. Nutné objed-
nat se předem.

pátek 28. – neděle 30. 11. 
WeLLness vÍKenD pro MAMInKY 
A DĚtI nA MonÍncI
Relaxační víkend plný pohody a  společných chvil 
v  překrásné krajině, 2x ubytování ve  společné 
chatě Javorka (2-4 lůžkové pokoje), 2x plná penze 
(snídaně, oběd, večeře) v  hotelu Monínec, well-
ness areál s vířivkou na hotelu Monínec, program 
– tvoření, zábava, cvičení rodiče+děti. cena: 
1650 Kč/dospělý (děti do  3 let zcela zdarma) 
 1100 Kč/dítě 3–10let
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Sdružení  rodičů s  diabetem a cel iaki í ,  Písek
www.diacel .cz •  tel . :  605 888 980 

os DIAceL

sobota 29. 11.
BoWLInGovÝ turnAJ pÍseK
Členové Diacel & přátelé.

Připravujeme:
sobota 20. 12.
vÁnoČnÍ prAHA s MuZIKÁLeM  
MAMMA MIA!

proActIve MILevsKo
sobota 15. 11.   10.00 sportovní hala
roZtAnČené nÁČInÍ
Závod v moderní gymnastice. 

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

ZuŠ MILevsKo

 
středa 26. 11. 14.00 Klub důchodců, 
Libušina ul.
BesÍDKA pro senIorY
čtvrtek 27. 11. 10.00 sál ZuŠ
vÝcHovnÝ Koncert pro ŽÁKY ZŠ
čtvrtek 27. 11. 17.00 sál ZuŠ 
ŽÁKovsKÝ Koncert

MILevsKé MuZeuM
do neděle 23. 11.
v ÚctĚ oDDAnÝ KoMInÍK
Výstava ze sbírek Kominického muzea v Táboře.

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

MĚstsKÁ KnIHovnA

od soboty 1. do čtvrtka 6. 11.  
vestibul knihovny
100 Let KnIHovnY
Výstava mapující vývoj knihovnictví v  Milevsku 
od roku 1873. K nahlédnutí je např. zřizovací listina 
z roku 1914 či další dobové dokumenty.

od pondělí 10. 11. do 31. 12.  
vestibul knihovny
BArevnÝ svĚt
Již 6.výstava členů fotoklubu Cvakycvak. Verni-
sáž výstavy proběhne v pondělí 10.11.v 17.30 hod. 
ve vestibulu knihovny. K poslechu zahraje skupina 
JEDEMETAM. 

čtvrtek 13. a čtvrtek 27. 11.  
studovna
vIrtuÁLnÍ unIverZItA  
tŘetÍHo vĚKu
Téma tohoto semestru je „Umění rané renesance 
v Itálii

sobota 29.11.         8.00–11.00 dětské oddělení
Den pro DĚtsKou KnIHu
8.00–11.00 – Tvořivé adventní dopoledne s Mirkou, mož-
nost nákupu drobných rukodělných výrobků

8.00–10.00 – Prodej dětských knih

10.00 – Vyhlášení dětského čtenáře roku za nejvíce půj-
čených knížek

10.00 – Vyhlášení vítěze soutěže „Knižní hrdina, se 
kterým bych chtěl/la kamarádit“

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

spos MILevsKo, s. r. o.

veřejné bruslení – hokejové zápasy dle rozpisu 
na stránkách www.spos-milevsko.cz.

veLKÁ uMĚLÁ trÁvA:
02. 11. 14.00 FC ZVVZ muži B - Šumav. Vimperk
08. 11. 09.00 FC ZVVZ žáci - Trhové Sviny
 13.30 FC ZVVZ ml. přípravka - Písek C
09. 11. 12.00 FC ZVVZ st. př. - Hradiště B
 14.00 FC ZVVZ muži ,,A“ - Malše Roudné
15. 11. 10.00 FC ZVVZ dorost - Břilice
 13.30 FC ZVVZ muži B - Bernartice

sportovnÍ HALA:
01. 11. 08.00 Handball ml. žáci
08. 11. 15.00 Handball
09. 11. 09.00 Florbal elévové
15. 11. 09.00 PROACTIVE závod
22. 11. 09.00 Florbal junior
30. 11. 09.00 Florbal ml. žáci

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

www.zvvz.cz/seniorklub

senIor KLuB ZvvZ, z. s.

čtvrtek 13. 11.
trADIČnÍ poDZIMnÍ setKÁnÍ ČLenů 
Celodenní program, od  8.00 prezence a  placení 
příspěvků, v  9.30 hod. beseda s  vedoucími před-
staviteli holdingu ZVVZ GROUP, od cca 11.00 hod. 
návštěva pracovišť v ZVVZ, od 14.00 do 17.00 hod. 
v domě kultury hraje p. Kašpárek k tanci a poslechu.

sobota 15. 11.
HuDeBnÍ DIvADLo KArLÍn 
Zájezd na  muzikál AIDA. Začátek v  15.00 hod., 
odjezd od sokolovny ve 12.30 hod., zastávka u pa-
neláku.

čtvrtek 20. 11.
InFArKt neČeKÁ
Poznáte příznaky infarktu? Víte, jak máte jednat? 
Víte, jak se infarkt léčí? Přednáška MUDr.  Lenky 
Roblové v domě kultury od  10.00 hod. Vstup pro 
členy po předložení průkazky zdarma.

www.kctmilevsko.pisecko.info

KLuB ČesKÝcH turIstů

úterý 4. 11. 18.00 loutkový sál DK 
petroHrAD, MurMAnsK,  
soLovecKé ostrovY
Turistická beseda, vypráví a promítá Jana Beránková.

úterý 18. 11. 18.00 loutkový sál DK

svĚt ŘecKÝcH ostrovů 
Turistická beseda, vypráví a promítá Michal Hrazdil.

sobota 29. 11.

vYcHÁZKA Do nepoHoDY
Pěší vycházka okolím Milevska, cestou necestou, 
co někteří neznají. Trasa do 15 km, možnost zkrá-
cení. Sraz u sokolovny v 9.00 hod.  
 vede: vladimír ondruška

Na tržišti  560 •  tel . :  382 521 296

DůM DĚtÍ A MLÁDeŽe

sobota 29. 11. 09.00 

ADvent v DDM MILevsKo
Výroba adventních věnců, svícnů, závěsů.

neděle 30. 11. 16.30 sraz u DDM

ZvonKovÝ průvoD 
Zvonečky prosíme s sebou. 

FArnÍ cHArItA MILevsKo
Tvořivé odpoledne pro malé děti od  6 let 
v  novém nízkoprahovém „klubu Fanouš“, 
Hůrecká cesta 227, Milevsko. 

středa 5. 11. 13.00–15.00

poDZIMnÍČcI – tvorBA Z KvĚtInÁČů
středa 12. 11. 13.00–15.00

poDZIMnÍ DeKorAce (FouKAnÁ tuŽ)
středa 19. 11. 13.00–15.00

DeKorAce Z BArevné rÝŽe
středa 26. 11. 13.00–15.00

pApÍrové BeruŠKY  
(tvorba z papírových krabiček)

www.kamenac.net

KAMenÁČ Music Art pub

sobota 1. 11.  20.00

pHArAMIs + BAD Ass HonKIes  
– Koncert
Večer plný acid / soul / funkové a rockové muziky 
v podání pražských klubových kapel.

pátek 7. 11.  20.00

MM GrAMMY WArM up.  
tHe neeDs – Koncert
Zahřívací akce MM Grammy 2014 – Milevské  
hudební ceny.

sobota 15. 11.  20.00

KALLe – Koncert
Objev roku (nejen) české alternativní scény. Nové 
táborské uskupení, které sbírá jedno ocenění 
za druhým. http://kallesound.bandcamp.com/

pátek 21. 11.  20.00

FotBÁLeK KAMenÁČ cup
Turnaj ve stolním fotbálku. K dispozici dva fotbál-
ky. Zápis na turnaj na baru nebo přes www.kame-
nac.net 

čtvrtek 28. 11.  20.00

tHe WInGtIps – Koncert
Příval energie pravého rock & rollu od britsko / čes-
ké vynikající kapely. 
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F o t o o B J e K t I v e M 

Ve středu 24. září byly slavnostně otevřeny prostory Nízkoprahového klubu pro děti a mládež sv. 
Františka z Assisi „Klub Fanouš“ v rámci týdne otevřených dveří v nízkoprahových klubech po celé 
republice. 

Ve středu 15. října bylo v MŠ Pastelka rušno - na návštěvu za dětmi přijel poník Sammík ze Stáje 
Merlin. Od jeho chovatelky se děti nejdříve dozvěděly, jak se starat o koníky, čím je krmit a co vů-
bec nemají rádi. Poté následovala všemi očekávaná vyjížďka po celé zahradě školy. Když se děti 
s hodným Sammíkem seznámily, tak i ty méně odvážné si jízdu na koňském hřbetě s radostí užily.

Jako sólisté vystoupili v sobotu 18. října při Koncertu k roku české hudby v zaplněné bazilice milev-
ského kláštera Christina Johnston a Michal Křístek. 

Foto Martin Pelich (více fotek na www.pelich.cz)

Tři příběhy – to byl název říjnové výstavy v mi-
levské Galerii M, na  které svou tvorbu před-
stavila výtvarnice Hana Kotrbová. Kromě ori-
ginálních kabelek z  italského materiálu byly 
k  vidění ještě akty profesionálního fotografa 
Jana Pařízka, absolventa FAMU – inscenovaná 
fotografie a Institutu tvůrčí fotografie Slezské 
univerzity v Opavě. 

Městská knihovna v Milevsku pořádala  
v Galerii M Listování, za přispění města Milev-
ska v rámci grantu Kultura 2014. Dorazilo přes 
60 lidí. Další Listování je naplánováno na únor.

JAK DoBŘe ZnÁŠ své MĚsto?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie 
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou 
odpověď pošlou SMS do  11. listopadu na  te-
lefonní číslo 775  733  552, získají vstupenku 
na  muzikálovou komedii Bedřich Smetana – 
The Greatest Hits v  podání divadelního sou-
boru Kovářovská opona, v sobotu 15. listopadu 
od 17 hodin v milevském domě kultury. K od-

povědi nezapomeňte připojit své celé jméno 
a adresu. 
správná odpověď z minulého čísla:  
Mateřská škola Sluníčko
výherci: Tomáš Zdeněk, Miroslava Kotrbová 
a Roman Piller, všichni z Milevska.
pokud máte fotografii, která by se moh-
la zařadit do  soutěže Jak dobře znáš svo-
je město, neváhejte nám ji zaslat na  mail:  
zpravodaj@dkmilevsko.cz.

Pravidelně každý pátek je otevřen v  Centru 
Milísek od  9 do  11 hodin „Dopolední klub pro 
maminky a děti“, kde pravidelně cvičíme, poví-
dáme si, pořádáme různé besedy, konzultace, 
oslavy svátků a jezdíme na společné výlety.
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125 Let soKoLA MILevsKo  
MALé oHLéDnutÍ  Do HIstorIe

Nejstarší sokolská tělocvičná jednota byla založena v  Praze 16. února 
1862. Bylo to v době národního obrození, v době, kdy si příslušníci české-
ho národa začali uvědomovat svoji národní identitu, v době, kdy začaly 
vznikat první ryze české spolky. Skutečnou duší Sokola byl jeho první 
náčelník, Dr. Miroslav Tyrš. To on vtiskl novému spolku osobitý duch, to 
on vytvořil české tělocvičné názvosloví (dodnes používané), to on určil 
Sokolu jeho úkol, směr a cíl. První ryze český tělocvičný spolek tak do-
kázal nabídnout utlačovanému českému národu přesně to, po čem v té 
době toužil: posílení českého národního vědomí a národního charakte-
ru, bohatý spolkový život, pocit sounáležitosti, příslušnosti k českému 
národu.  Sokolské myšlenky se proto velice rychle začaly šířit z  Prahy 
na  český venkov a  začaly vznikat další sokolské jednoty. K  založení 
mnoha z nich přispěli členové prvních sokolských jednot při svých turis-
tických výletech. K založení dalších jednot přispělo nadšení jednotlivců, 
kteří se se sokolskou činností setkali při svých cestách „po vlastech čes-
kých“. Tak tomu bylo i v Milevsku.
V  Milevsku ale zpočátku sokolské myšlenky nenašly příliš pochopení, 
patřičný zápal a tudíž ani živnou půdu. Až v roce 1889, po svém návratu 
„ze světa“, dokázal zednický a tesařský mistr František Ješ nadchnout 
pro sokolské myšlenky svoje přátele. Vytvořili přípravný výbor pro zalo-
žení Sokola a již v září 1889 vydali provolání k občanstvu milevskému. 
V něm vysvětlili poslání Sokola, jeho cíle a význam pro národ, pro jeho 
svobodu a  všeobecné dobro. Promluvili svým spoluobčanům do  duše: 
„A ohlédněme se po širokých krajích českých, nalezneme vísky, kde již 
Sokol zakotven jest. Protož neostaňme pozadu, hleďme vyrovnati se 
těmto uvědomělým osobám, seřaďme se též v  šik, v  šik nerozborný, 
a spěj každý, kdo upřímným Čechem jsi, v řady naše, zejména ty, mláde-
ži česká, jež jsi naděje vlasti.“
Dne 6. října 1889 byla na ustavující schůzi, za účasti 38 občanů milev-
ských, založena tělocvičná jednota Sokol Milevsko. Prvním starostou 
nové jednoty byl zvolen MUDr. Josef Rejšil. Dalšími členy prvního výboru 
byli: náčelník Bohuslav Malík, jednatel František Ješ a členové: Eduard 
Dvořák, M. Hanuš, Hynek Hofman, Josef Chmelař, František Chmelíček, 
František Krejčí, Josef Vodňanský, František Zeman. Náhradníky byli 
zvoleni: Theodor Řepka, Emanuel Vaniš, Emanuel Volkán a  František 
Zvonař. Jednota měla i  dva praporečníky - Františka Lacinu a  Adolfa 
Tottera.
Činnost jednoty se začala rychle rozvíjet – v červnu 1890 měla jednota již 
90 členů a 19 dorostenců. Sokolové neměli tehdy pro cvičení vlastní pro-

story, a tak se několikrát stěhovali z místa na místo. První „tělocvična“ 
byla v městském pivovaře. Od roku 1900 se po tři roky cvičilo v bývalé 
tkalcovně v domě p. Reichnera. Pak našla jednota útulek v zahradním 
sále p. Jindřicha Vodňanského, od roku 1907 až do vypuknutí 1. světové 
války se v letních měsících cvičilo v zahradě okresní hospodářské zálož-
ny, jednu zimu opět v pivovaře. Když se začalo cvičit po válečné přestáv-
ce v říjnu roku 1917, poskytl místnost bratr Ervín Hofman. V roce 1920 se 
sokolové vrátili znovu do hotelu k Vodňanským, ale v roce 1923 se odtud 
museli vystěhovat, protože hrozilo, že jim strop spadne na hlavu. 
Přes tato všechna úskalí byl Sokol velice aktivní a  jeho členové se 
do  roku 1924 zúčastnili 6 všesokolských sletů, 33 sletů okrskových 
a župních, předvedli samostatně 28 veřejných cvičení, uspořádali přes 
100 slavností a zábav a ještě 45 výletů (kromě vycházek). 
Od založení jednoty se do cvičení zapojili muži a dorostenci, později se 
přidalo i  žactvo. Ženský odbor byl založen až 30. listopadu 1902. Měl 
28 členek a vlastní výbor. První ženský výbor byl zvolen 18. ledna 1903 
a  pracoval ve  složení: starostka Leopoldina Kristlová, náčelnice Žofie 
Princová, jednatelka Josefa Juklová, pokladní Olga Ipserová a  členky: 
Barbora Cukrová, Marie Krejčíková, Anna Vachtová a Marie Vachutová.
Nedostatkem vhodných prostor pro spolkovou činnost netrpěli jenom 
sokolové, ale i ostatní milevské spolky, např. zpěvácký spolek či ochot-
nická jednota. Proto bylo již v roce 1893 založeno Družstvo pro postavení 
spolkového domu v Milevsku. První starostí Družstva bylo shromáždění 
dostatečného finančního obnosu. Proto začalo organizovat sbírky a po-
řádat rozmanité slavnosti. Peněz přibývalo, a  tak mohl být zakoupen 
pozemek pro stavbu budovy. V roce 1907 byly schváleny plány ke stavbě. 
Rozpočet zněl na 140 000 K, což bylo ještě nad síly Družstva. První svě-
tová válka však všechny sny o spolkovém domě překazila. Nashromáž-
děný obnos byl znehodnocen a stavba se stala utopií.
Po válce byla situace velice svízelná. V roce 1919 dospěli členové Druž-
stva k závěru, že nejlepší pro ně bude, když celý nashromážděný obnos 
i  starost o  postavení spolkového domu přenechají sokolům. Ty nedo-
statek vlastních prostor tížil opravdu nejvíc a svého snu o sokolovně se 
nechtěli vzdát. Pokračovali ve  sbírkách dál. Protože se jejich plán lišil 
od plánů Družstva, prodali pozemek v bývalé Kramářově ulici a zakoupili 
pozemek za  městem. Zde mohla být nejen postavena sokolovna, ale 
bylo zde i dostatek místa pro velké letní cvičiště.

Pokračování příště.

DDM Milevsko pro le-
tošní školní rok při-
pravil několik novinek 

– kroužků. Poslední horkou novinkou je při-
pravovaný kroužek Cyklistiky – bude probíhat 
v DDM Milevsko každé pondělí od 15.30–17.00 
– v  zimním období bude zaměřen především 
na zimní přípravu (půjde o cvičení v tělocvičně 
a posilovně – máme připravené cyklotrenažery 
a další speciální pomůcky pro rozvoj vytrvalos-
ti mladých cyklistů). V případě dobrého počasí 
a  po  dohodě s  rodiči je možné zařadit cyklo-
výlety do  okolí. Kroužek spolupracuje s  DDM 
Písek, kde se kroužek cyklistiky již podařilo 
otevřít. Na účastníky čeká řada závodů a akcí 
v režii Bc. Petra Koblice – nadšeného cyklisty. 
Kroužek v  Milevsku povede Alžběta Bardová 
a  jejím supervizorem – garantem bude právě 
zmíněný Petr Koblic.

Dalším kroužkem v  novém pojetí je kroužek 
Dračí doupě – deskové hry. Těšit se můžete 
na celou paletu známých i méně známých her, 
strategií i  celých herních systémů. O  zábavu 

a  radost ze hry se bude starat hlavní hráč – 
lektor: Jakub Jeřábek.

Dalším kroužkem, který jistě stojí za úvahu, je 
Digitální fotografie. Lektor: Vilém Fink. Letos 
se budeme věnovat focení venku (dlouhé časy 
– stativ za  použití filtrů a  dalších objektivů, 
příroda, město a lidé, makrosnímky,..) i uvnitř 
(produktové foto, portrétní fotografie, hra 
světla, technika animace za použití PC a vhod-
ných softwarů (Picassa, Gimp,..). Výstupem 
kroužku bude opět fotokniha s vybranými pra-
cemi dětí. Navštívíme společně opět nejednu 
výstavu profesionálních fotografů. 

Celou nabídku a  registrace do  kroužků DDM 
Milevsko hledejte na  www.ddmpisek.cz (zá-
ložka Milevsko) – zde najdete také odkaz 
na galerii fotek z kroužků akcí, plakátů a po-
zvánek na  akce DDM. Nově jsme Vám také 
blíž na Facebooku: DDM Milevsko. Těšíme se 
na Vás pod naší střechou! 

Pracovníci DDM Milevsko  
Hana Forejtová a Vilém Fink

novInKY v DDM MILevsKo! DK MILevsKo
zve na diskusně vzdělávací večer

tAJeMstvÍ 
roDu

Na středu 19. listopadu od 17.30 hodin připravu-
je DK Milevsko diskusně vzdělávací večer s He-
lenou Voldánovou, která se již řadu let věnuje 
rodopisu a  stala se odbornou spolupracovnicí 
při tvorbě televizního cyklu Tajemství rodu Čes-
ké televize. Tento pořad je nejsledovanějším 
pořadem BBC ve  Velké Británii, kde zažívají 
posledních deset let obrovský zájem o  tvorbu 
rodokmenů. Odhalování rodinného tajemství 
se stalo oblíbeným koníčkem i u nás. Možnost 
prohlížení digitalizovaných matrik, obecních 
kronik a dalších archiválií na  internetu, okouz-
lilo všechny generace. Rodopis je totiž koníček 
pro celou rodinu. Beseda bude ohlédnutím ne-
jen za natáčením úspěšného televizního pořa-
du, ale hlavně za tvorbou rodokmenů známých 
osobností. Jaké tajemství rodu máte vy?

Výuková učebna v 1. patře DK. Vstupné: 30 Kč
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Plánované „Loučení s  létem“ v  září v  Třeboni zkazilo počasí, takže 
Třeboňsko bude v příštím roce.  Ale rozloučit s  létem jsme se museli. 
Za Diacel Písek se vydala malá skupinka do Mšena do Chráněné krajin-
né oblasti Kokořínsko na Cinibulkovu stezku. V pěkném, už podzimním, 
dnu vedla túra kolem úžasných pískovcových útvarů, které mají zajíma-
vé názvy - Prolezovačky, Bludiště, Obří hlava, Žába, Faraon, Pokličky. 
Z Kokořínska jsme poznali jen malou část, určitě bychom měli v budouc-
nu vrátit.  Zdenka Staňková

DIAceL nA KoKoŘÍnsKu

MĚstsKÁ KnIHovnA InForMuJe
novInKY Z DĚtsKéHo oDDĚLenÍ KnIHovnY:
Dětské oddělení má od září nově otevřeno také v pondělí dopoledne.

Výpůjční doba dětského oddělení:

PO  8–11,  12–16, ÚT 12–16, ST 8–11,  12–16, ČT 12–16
Vyhlašujeme soutěž pro děti „Knižní hrdina, se kterým bych chtěl/a 
kamarádit“. Malujte nebo pište do 20. listopadu. Výherce odměníme 
během Dne pro dětskou knihu v sobotu 29. listopadu v 10.00 hodin.

Další stavební úpravy požární zbrojnice 
sboru dobrovolných hasičů v Milevsku

Původní dřevěná vrata 
na  vjezdu hasičské-
ho vozidla CAS 32 – T 
148 v  budově požární 
zbrojnice Sboru dobro-
volných hasičů v Milev-
sku vyžadovala výmě-
nu. Výměna dřevěných 

vrat za kovová byla, vzhledem k rozměrům současných hasičských vo-
zidel, naplánována společně s vyzvednutím nadpraží. Výška vrat po vý-
měně měla být tedy stejná jako je tomu u  vrat na  vjezdu hasičského 
vozidla LIAZ 101 CAS K 25.
Město Milevsko podalo žádost o poskytnutí grantu z Grantového pro-
gramu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského 
kraje. Díky poskytnutému grantu od Jihočeského kraje – krajského úřadu 
ve výši 45 000 Kč, o kterém rozhodlo Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
v měsíci dubnu 2014, a díky prostředkům vyčleněným v rozpočtu města 
Milevska byl projekt Vyzvednutí nadpraží a výměna vrat na vjezdu bu-
dovy požární zbrojnice realizován.
Ze čtyř  stavebních 
firem, které zaslaly 
cenovou nabídku, za-
dalo město Milevsko 
zakázku panu Miro-
slavu Matouškovi, je-
hož nabídka byla pro 
město nejvýhodněj-
ší. Stavební úpravy 
byly dokončeny dne 
30. 9. 2014. Celkový 
objem nákladů činil 
78 786,00 Kč.

pozvánka do Latinské školy
ve čtvrtek 13. 11. v 19.00 hod. 

dobrodružné vyprávění saleziána 
p. Mikeše o misiích v severní Indii 

KovÁŘovŠtÍ ocHotnÍcI 
ZAvÍtAJÍ I Do MILevsKA

V sobotu 15. listopadu uvede Dům kultury Milevsko další z představení 
ochotníků ze sdružení Kovářovská opona. Tentokrát půjde o komediální 
muzikál s názvem Bedřich Smetana – The Greatest Hits. Příběh vypráví 
o divadelním souboru, který kvůli nedostatku peněz musí nastudovat 
pro japonské diváky výběr ze všech oper Bedřicha Smetany, na který jim 
vyšel grant. Diváci pak v průběhu představení sledují, jak v podstatě či-
noherci, kteří povětšinou neumí ani noty, vytvářejí komický příběh pro-
ložený nejznámějšími Smetanovými áriemi. Ty prošly hudební úpravou 
Ivana Hlase a Jiřího Janoucha a v podání živé rockové kapely přímo na je-
višti někdy znějí jako Beatles, jindy jako reggae, rockenroll nebo balada 
ve stylu skupiny Queen.

Představení začíná v 17 hodin ve velkém sále DK Milevsko, vstupné je 
75 Kč, vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři DK Milev-
sko nebo přímo na místě před akcí.

Milevský kraj o.p.s. uspěl v  roce 2014 
ve  dvou grantových programech vyhlá-
šených Jihočeským krajem. Celkový pří-
spěvek z  grantů na  čtyři projekty činil  
100 000 Kč.  Jednalo se o Grantový pro-

gram „Produkty a  služby v  cestovním ruchu“, díky němuž Milevský 
kraj o.p.s. obdržel finanční prostředky ve výši 40 000 Kč na vytvoření 
turistického informačního serveru regionu Milevsko, který je dostupný 
na webové doméně www.milevskem.cz. Milevský kraj o.p.s. dále zís-
kal v rámci Grantového programu „Podpora kultury“ dotaci na projekt 
„Milevsko 830 let (1184–2014)“, rovněž na hudební festival „Open Air 
Musicfest Přeštěnice 2014“ a  na  akci „Milevské kulturní léto 2014“, 
která v sobě zahrnovala letní hudební a filmovou přehlídku v Milevsku. 
Jednotlivé příspěvky Jihočeského kraje na tři výše uvedené projekty či-
nily po 20 000 Kč. Milevský kraj o.p.s. bude v příštím roce opět usilovat 
o získání grantů na projekty v cestovním ruchu a na kulturní akce, jako 
je Milevské kulturní léto či Open Air Musicfest Přeštěnice. 

Vít Kratochvíl, ředitel DK Milevsko o.p.s. Milevský kraj

příspěvky z grantových programů 
Jihočeského kraje  
pro Dům kultury 
Milevsko
Dům kultury Milevsko realizoval v roce 2014 tři projekty, na které získal 
podporu z  grantového programu Jihočeského kraje „Podporu kultury“  
v souhrnné výši 119 000 Kč. Konkrétně se jednalo o tyto kulturní akce: 
Hudební sklepy v Milevsku 2014 – 40 000 Kč; Mezinárodní festival de-
chových hudeb 2014 Milevsko – 50 000 Kč  a Milevské maškary 2014–29 
000 Kč. Díky těmto příspěvkům se podařilo pro návštěvníky zatraktivnit 
program pořádaných akcí. V příštím roce samozřejmě budeme usilovat 
o další podporu již tradičním akcím i novým projektům.

Vít Kratochvíl, ředitel DK Milevsko o.p.s. Milevský kraj
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pojeďte s námi do pekla!
Na čtvrtek 4. prosince přichystal Dům kultury Milev-
sko zájezd do  opravdového pekla a  nebe, do  areálu 
dolu Marie v  Příbrami. Nejprve návštěvníci navštíví 
za doprovodu průvodce svíčkami nasvícenou Marián-
skou štolu, kde se setkají s bájným vládcem podzemí 
Permonem, s  jeho pomocníky skřítky – permoníky 
a hlavně s čerty v čele s jejich panovníkem Luciferem. 
Poté se účastníci navrátí nasvícenou štolou do hlavní 

šachetní budovy, kde je v patře bude očekávat strážce nebeských bran 
svatý Petr, andělé a samozřejmě hlavně svatý Mikuláš, který dětem na-
dělí dárečky. Závazné přihlášky se již nyní přijímají v kanceláři DK, na te-
lefonu 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz. Odjezd 
je v 14.45 hodin od domu kultury, v ceně 200 Kč je zahrnuta cesta auto-
busem a vstupné. Upozorňujeme, že minule se nedostalo na všechny 
zájemce, a proto v případě zájmu doporučujeme včasné přihlášení.

nÍZKoprAHové ZAŘÍZenÍ pro DĚtI  
A MLÁDeŽ sv. FrAntIŠKA Z AssIsI 

„KLuB FAnouŠ“

     proGrAM nA LIstopAD

téMA MĚsÍce:  FAceBooK A socIÁLnÍ sÍtĚ
speŠL AKce: 
PONDĚLÍ 3. 11. HALLOWEENSKÁ PÁRTY (bubnování, hudba, jídlo)
ČTVRTEK 6. 11.  TURNAJ V PING PONGU  

(máme nový stůl, tak si přijď zahrát, vítěz bude odměněn!!!)
ÚTERÝ 11. 11.  VÝTVARKA - TVORBA LUCERNY ČI LAMPIČKY 
ÚTERÝ 18. 11. FILMÁČ - FILM: SOCIÁLNÍ SÍŤ + po filmu následuje BESEDA
PONDĚLÍ 24. 11.  WORSHOP NA TÉMA FACEBOOK A JAK SE OCHRÁNIT 

PŘED KYBERŠIKANOU
PÁTEK 28. 11. SPORTUJEME

fcb: www.facebook.com/klub-fanouš

InForMAČnÍ portÁL 
MILevsKeM.cZ v novéM

Milevský kraj o.p.s. si Vás dovoluje informovat, že dne 8. 10. 2014 byl 
spuštěn nový turistický informační server regionu Milevsko. Tento tu-
ristický webový portál vznikl ve spolupráci se Svazkem obcí Milevska 
a  za  finanční podpory Jihočeského kraje. Nový turistický informační 
server je dostupný na webové doméně www.milevskem.cz a v součas-
nosti probíhá plnění webu po obsahové stránce. Díky tomuto portálu 
vzniká jednotná atraktivní internetová prezentace cestovního ru-
chu v celém mikroregionu Milevsko a zároveň je vytvářena souhrnná 
a přehledná nabídka služeb v oblasti turistiky pro návštěvníky i místní 
obyvatele. Významnou součástí portálu je také kalendář akcí, který 
návštěvníky nejen informuje o plánovaných kulturních a sportovních 
akcích v  regionu, ale také napojení na  rezervační vstupenkový sys-
tém Colosseum, který umožní přímý prodej vstupenek na  tu či onu 
vybranou akci v regionu.  Milevský kraj o.p.s. počítá se zapojením obcí 
v regionu a dalších subjektů působících v cestovním ruchu tak, že jim 
bude umožněn přístup na turistický server do kalendáře akcí a budou 
sem moci vkládat své vlastní kulturní a sportovní akce. Hlavním pří-
nosem tohoto projektu je soustředění veškerých informací od různých 
subjektů působících v cestovním ruchu v regionu na jednom webovém 
portálu, a tak je garantována aktuálnost a úplnost informací ze všech 
možných oblastí cestovního ruchu.

Milevský kraj o.p.s.

M I c H A L o v I  M A Z L Í Č c I 
aneb „Michale, když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, 
tak si nehraj na to, že jsi už dospělý!“

Dům kultury Milevsko připravuje pro všechny děti na sobotu 13. prosince 
od 10.30 hodin představení, ve kterém vystoupí oblíbený herec Michal 
Nesvadba.

Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi. Jeho „plyšá-
ci“, největší mazlíčci, ho ale přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě ne-
vyrostl a hrát si s nimi může klidně dál. Michal v Mazlíčcích představuje 
svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti se prostřednictvím tohoto představení 
na chvilku zastaví i na klidném místě v pralese v Africe, ale pak už rychle 
zase zpátky do Michalova pokojíčku, kde na něj čekají další jeho oblíbení 
plyšáci... a spousta jeho vzpomínek, do kterých se vrátí spolu s dětmi 
v sále... Nemůže chybět legrace, soutěže ale ani překvapení.

Předprodej vstupenek probíhá od  3. listopadu na  www.milevskem.cz 
a v předprodejních místech DK Milevsko, infocentrum a milevské kino. 
Vstupné je 155 korun.

Maroko, země arabských 
měst, dobrého jídla,  

pouště a velehor
Dům kultury Milevsko připravuje na listopad další přednášku z cyklu 
naučných pořadů Toulky za poznáním. Pozvání tentokrát opět přijal 
cestovatel Jindřich Částka, který přiblíží svojí cestu do Maroka.

Na  cestě po  Maroku jsme se věnovali jak přírodním zajímavostem, 
tak historii této severoafrické země. Od severního pásma pohoří El Ríf 
jsme se dostali přes Střední Atlas a Vysoký Atlas až na Saharu, kde 
jsme v  písečných dunách strávili jednu noc. Někteří z  nás vystoupili 
na nejvyšší horu Atlasu Djebel Toubkal (4167 m) . Cestou jsme pozná-
vali i významná města jako Marakéš, Fez, Meknes i starověký Volubi-
lis. Maroko je nejzápadnější výspou islámu a i díky tomu se zde setká-
me s jedinečnou arabskou kuchyní.

Jindřich Částka bude přednášet opět v loutkovém sále domu kultury, 
výjimečně ve středu 12. listopadu od 18 hodin. Vstupné je 25 korun.
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Střední škola  
spojů a informatiky Tábor 

Vás zve na  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

v sobotu 6. 12. 2014 od 8:00 do 12:00. 
Přiblížíme vám perspektivní obory moderní školy: 
Maturitní – čtyřleté 
+ Informační technologie 
+ Digitální telekomunikační technika 
+ Mechanik elektronik 
Učební – tříleté 
+ Elektrikář pro silnoproud 
+ Spojový mechanik 

Digitální telekomunikační technika Digitální telekomunikační technika 

Zapojte kdekoli 
do zásuvky svůj 
Turbo Internet

Vodafone
Power to you

Vytvořte si se službou Připojení bez kabelu 
vlastní Wi-Fi síť až pro 36 zařízení.

Více informací v prodejně Vodafonu,
Erbenova 572, Tábor.

po–pá 9.00–18.00
so 9.00–12.00

…tak proč se zase celou zimu trápit s tím starým žravým kotlem, který je navíc každou chvíli porouchaný?

✶�  díky výměně kotle můžete ušetřit až 30 % spotřeby plynu
✶��provedeme prohlídku vaší kotelny a zpracujeme nabídku
✶��pokud nabídku odsouhlasíte, provedeme během jednoho  

dne výměnu kotle
✶��případný záruční a pozáruční servis zajišťuje přednostně  

přímo naše servisní oddělení
✶�� ve spolupráci s naším bankovním partnerem můžete na realizaci získat 

úvěr a za výměnu kotle splácet např. 1400 Kč měsíčně. A ušetřené  
peníze za plyn mohou částečně či dokonce plně pokrýt výši splátek.  
(výše splátky je závislá na ceně kompletní instalace a délce splácení)

kvalitní a úsporné plynové 
kondenzační kotle
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• Velký rozsah výkonu od 2 do 32 kW.
• Vhodné pro byty, nízkoenergetické i klasické rodinné domy
• Nízká hlučnost
• Regulace Siemens
• Vestavěná ekvitermní regulace
• Energeticky úsporný provoz (až 30% spotřeby plynu oproti 

atmosférickým kotlům)

Plynové 
kondenzační 
kotle BAXI

• Spuštění kotle do provozu zdarma. 

• Autorizovaný servis do 24 hodin

• 5-ti letá záruka na kotle v případě montáže  

do konce roku 2014

• Možnost splátkového prodeje.

Kontakt na montáže a servis: 

Martin Kafka +420 603 228 054
Kontakt na výrobce: Jiří Hanzlík +420 730 825 615

VSTUPENKY ON-LINE

za akční cenu 350 Kč od 1. listopadu 

www.prestenice.cz


