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Ve dnech 16.–19. 1. 2014 se konaly na Výstavišti v Brně veletrhy GO a RE-
GIONTOUR. Jedná se o největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu, 
jež klade důraz na regiony ve střední Evropě. Veletrh GO je orientován 
na výjezdovou turistiku. Veletrh REGIONTOUR se zaměřuje na podporu 
domácího a příjezdového cestovního ruchu v České republice, a tak zde 
byly k vidění expozice téměř všech turistických regionů v tuzemsku a na-
víc se zde představili zástupci turistických oblastí ze Slovenska, Maďar-
ska, Polska a dalších zemí. Region Milevsko se zde rovněž prezentoval, 
a to v rámci expozice Jihočeského kraje, která nesla název „Jižní Čechy 
aktivní“, neboť aktivní dovolená je hlavním tématem veletrhů v  roce 
2014. Toto motto demonstrovala speciálně postavená věž představující 
jihočeskou atrakci V  korunách stromů na  Lipně. Uvnitř se návštěvníci 
mohli vyfotografovat na lyžích či na rozhledně, v patře si vyzkoušet si-
mulaci sjezdového lyžování a úplně nahoře na zájemce čekaly počíta-
čově vytvořené nádherné výhledy do kraje z různých míst jižních Čech. 
První den veletrhu, tj. 16. 1. 2014, byl určen odborné veřejnosti, a tak sem 
tento den zavítali také zástupci města Milevska a několika obcí regionu. 
Stánek Milevska propagoval region jako celek, účastníci byli dále infor-
mováni o 830. výročí města Milevska a také byli zváni mimo jiné na pro-
hlídku Milevského kláštera či k účasti na Milevských maškarách a Open 
Air Musicfestu v Přeštěnici. Milevský region se v tomto roce bude ještě 
prezentovat na dvou veletrzích - na veletrhu Holiday World v Praze, jenž 
se koná ve dnech 20.–23. 2. 2014, a na veletrhu Jihočeský kompas v Čes-
kých Budějovicích, který proběhne v termínu 4.–5. 4. 2014.   

Milevský kraj o. p. s.

Veřejné zasedání  
zastupitelstva města

Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná 
ve středu 5. února  

od 17 hodin ve velkém sále domu kultury.

VÝROČÍ 830 LET  
MĚSTA MILEVSKA

V letošním roce slaví město Milevsko 830 let od první písemné zmín-
ky. Pozornému čtenáři Milevského zpravodaje jistě neuniklo, že 
k tomuto výročí vzniklo speciální logo, které vidíte v hlavičce našeho 
měsíčníku. Obyvatelé Milevska se mohou v  tomto roce těšit hned 
na několik větších akcí, na kterých se výročí oslaví. Jsou to:
 
 01. 03. 152. MILEVSKÉ MAŠKARY

 02. 05.  7. SETKÁNÍ MOTORKÁŘŮ S POŽEHNÁNÍM 
NA CESTU

 29. 05.  KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY  
– Jihočeská komorní filharmonie

 14. 06. 3. FESTIVAL DECHOVÝCH KAPEL

 27.–28. 6. OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE

 6–8/2014 MILEVSKÉ KULTURNÍ LÉTO

 21.–24. 8. BARTOMOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ

 11. 10. MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI

 28. 10. OSLAVY 28. ŘÍJNA

PREzENTACE MILEVSKÉHO  
REgIONU V BRNĚ
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ODBOR VNITŘNÍCH 
VĚCÍ

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

INFORMACE z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA MILEVSKA
1. schůze Rady města Milevska 
Rada města mimo jiné:

l  jmenovala ředitelkou Městské knihovny v Milevsku paní Ing. Petru Bláhovou
l  schválila poskytnutí příspěvků ve výši 1000 Kč na zřízení vyhrazeného 

parkoviště pro držitele ZTP
l  schválila ukončení nájemních smluv na  dva byty v  čp. 213 Riegro-

va a 720 Sokolovská dohodou k 31. 1. 2014 a souhlasila s vyhlášením  
záměrů na pronájem pěti volných bytů 

l  schválila nová Pravidla pro užívání bytů města Milevska, postup při 
opravách a udržování bytu a prostoru sloužícího k podnikání a Dohodu 
o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s účinností od 1. 1. 2014 

l  schválila přidělení dvou bytů v čp. 123 nám. E. Beneše na dobu určitou 
od 1. 2. 2014

l  vzala na  vědomí předloženou zprávu o  činnosti Investiční komise 
RMM v roce 2013 a Plán práce Investiční komise na rok 2014

l  schválila pronájem stavební parcely a části pozemkové parcely na au-
tobusovém nádraží 

l  doporučila Zastupitelstvu města Milevska vyhlásit záměr na odprodej 
části pozemkové parcely, v k. ú. Milevsko na výstavbu garáže

l  vyhlásila výběrové řízení veřejné zakázky „Výběr pojistitele na pojiště-
ní majetku města Milevska“ 

l  schválila vyhlášení záměru na pronájem prostor sloužící k podnikání 
na budově čp. 776 za účelem umístění vysílací a přijímací technologie 
pro internetové připojení  

l  vyhlásila výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Obnova a do-
plnění osvětlení sportovní haly v Milevsku“ 

l  vyhlásila výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Sítě a komu-
nikace Švermova – 1. etapa“ 

l  vyhlásila výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Obnova a do-
plnění osvětlení zimního stadionu v Milevsku – zpracování projektové 
dokumentace“

l  schválila zajištění obsluhy plynových kotelen, služeb domovníka a ob-
sluhy výtahů firmou SMM, s. r. o., Karlova 1012, Milevsko 

l  schválila složení hodnotící grantové komise (M. Třeštík, Z. Hobzek,  
K. Procházka, D. Švárová, I. Radosta) 

l  schválila zakoupení stříbrných medailí u příležitosti 830. výročí zalo-
žení města Milevska  

l  souhlasila ve věci „Regenerace sídelní zeleně – staré sídliště v Milev-
sku“ se zahájením kácení stromů před vydáním rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace 

l  schválila Plán investic a oprav města a příspěvkových organizací na rok 
2014. 

Diakonie Broumov pořádá pod 
záštitou města Milevska v ter-
mínu od  3. 2. 2014 do  21. 2. 
2014 sbírku použitého ošace-
ní, které bude použito na  po-
moc potřebným. 
Máte-li zájem se této sbírky 
zúčastnit, můžete použité 
šatstvo donést do  sběrného 
dvora Služeb Města Milevska 
v  Dukelské ulici, a  to v  jeho 
provozní době, tj. v  pondělí 
a ve čtvrtek od  15 do  17 hodin 
a v sobotu od 9 do 12 hodin.
Použité šatstvo přinášejte čisté a  zabalené 
(v  krabicích nebo v  pytlích) a  pokud možno 
viditelně označené nápisem „Diakonie Brou-
mov“.
Za účast ve sbírce Vám předem děkujeme.

Pavlína Hajská, DiS.

SOCIÁLNÍ PRÁCE NA  OBECNÍCH úŘADECH 
OBCÍ S ROzŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
Sociální práce patří do  skupiny pomáhajících 
profesí. Jejím cílem je snaha řešit na profesi-
onální úrovni problémy lidí nacházejících se 
v obtížných životních situacích. Zjednodušeně 
řečeno je sociální práce prací s klientem a pro 
klienta.
Městský úřad Milevsko jako obecní úřad obce 
s  rozšířenou působností zajišťuje agendu so-
ciální práce na základě příslušných ustanove-
ní zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 111/2006 Sb., o  pomoci v  hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím 
odboru sociálních věcí. Tuto činnost vykonáva-
jí sociální pracovníci, kteří hledají způsob, jak 
pomoci osobám překonat nepříznivou sociální 
situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními 

silami a  jsou tak ohroženi 
sociálním vyloučením. Jedná 
se zejména o  problémy spo-
jené s  dlouhodobou neza-
městnaností, zadlužeností, 
s rizikem ztráty bydlení nebo 
s  neschopností hospodařit 
s finančními prostředky. Dále 
se zabývají problematikou ro-
din s dětmi, seniorů, osob se 
zdravotním postižením, osob 
s  duševním onemocněním 
nebo osob omezených ve své-

právnosti. Mezi cílové skupiny sociálních pra-
covníků patří také osoby bez přístřeší, osoby 
ve výkonu nebo po návratu z výkonu trestu od-
nětí svobody a vazby, osoby ohrožené riziko-
vým způsobem života (alkoholové a  drogové 
závislosti, patologické hráčství) a další. 
Je potřeba si především uvědomit, že žádný 
problém není radno podceňovat. Odkládání 
řešení problému má většinou za následek jeho 
prohloubení, které může v  některých přípa-
dech vést k zadlužení, ztrátě bydlení, poško-
zení mezilidských vztahů, apod.
Komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá 
a  není možné podat absolutní výčet oblastí 
pomoci sociálního pracovníka. Doporučujeme 
proto obrátit se s žádostí o informace, pomoc 
či spolupráci na odbor sociálních věcí Městské-
ho úřadu Milevsko, 2. patro budovy Froll (nad 
úřadem práce), kancelář č. 305.

Kontakty na sociální pracovnice:
Pavla Jansová, DiS., tel.: 382 504 141, e-mail: 
pavla.jansova@milevsko-mesto.cz,
Pavlína Hajská, DiS., tel.: 382 504 138, e-mail: 
pavlina.hajska@milevsko.mesto.cz.

Pavla Jansová, DiS.

Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov
VÝVOJ POČTU OBČANŮ MĚSTA MILEVSKA 

BĚHEM ROKU 2013

V  Milevsku k  31. 12. 2013 bylo přihlášeno k  tr-
valému pobytu 8678 občanů. V  roce 2013 se 
do  Milevska přihlásilo 136 občanů, z  Milevska 
se odhlásilo 158 občanů a trvalý pobyt na území 
města Milevska změnilo 208 občanů. Během 
loňského roku se narodilo v  našem městě 95 
dětí, z  toho 47 chlapců a  48 dívek. Rodičům 
nově narozených dětí se nejvíce líbila jména 
Jakub, Matěj, Kristýna a Lucie. V roce 2013 ze-
mřelo 90 občanů města Milevska. V matričním 
obvodu města Milevska bylo v roce 2013 uzavře-
no 44 manželství, z toho 13 církevních. 

PODĚKOVÁNÍ SPONzORŮM
Město Milevsko děkuje níže uvedeným 

sponzorům za poskytnutí příspěvku  
na Novoroční ohňostroj:

Ing. PETR ČERNÝ; ČEVAK, a. s.;  
EKOKLIMA, a. s.; FAST KOVOŠROT, s. r. o.;  

JEDNOTA, SD MILEVSKO; Ing. VÁCLAV KŘÍŽ;  
POLIKLINIKA MILEVSKO, spol. s. r. o.;  

RADIOSTAV, a. s.; REALITNÍ KANCELÁŘ VLTAVA 
MILEVSKO; ROBRO, s. r. o.; SLUŽBY MĚSTA  

MILEVSKA, s. r. o.; TOMEgAS, s. r. o.; zVVz, a. s.

OHňOSTROJ – ANKETA
Na webových stránkách www.milevsko-mes-

to.cz probíhá anketa na téma milevského 
ohňostroje.  Ptáme se vás, zda-li si přejete 
tuto tradici zachovat či nikoli. Také je zde 
možnost hlasovat o přesunutí celé akce 

na Silvestra odpoledne, nebo na Nový rok, tak 
jak je to i v jiných městech. Na stránkách je 

také připraveno diskusní fórum na toto téma 
(odkaz nad anketou). Pokud máte k tomuto 
tématu co říct, navštivte internetové stránky 

města Milevska. 
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

l Roční hlášení o odpadech za rok 2013
l  Ohlašování provozování zařízení, skládky, 

skladů, dopravci odpadů v roce 2014
l  Integrovaný systém plnění ohlašovacích po-

vinností (ISPOP)
1)  VzNIK OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI PODLE  

zÁKONA O ODPADECH 185/2001 Sb.
Původce odpadů (§39 odst. 2): přesáhne-li 
v produkci či nakládání s odpady zákonem sta-
novený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t 
ostatního odpadu za rok 2013, vzniká mu ohla-
šovací povinnost, a to podáním Ročního hlášení 
o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 
vyhlášky 383/2001 Sb. do 15. února 2014 za kaž-
dou samostatnou provozovnu (viz zákon).
Oprávněná osoba (§39 odst. 2, 4, 5): nakládá-li 
s odpady v roce 2013, vzniká jí ohlašovací povin-
nost do 15. února 2014, a to podáním Ročního 
hlášení o  produkci a  nakládání s  odpady dle 
přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. (provozova-
telům zařízení ke sběru a zpracování autovraků 
dle přílohy 4 vyhlášky 352/2008 Sb., provozo-
vatelům zařízení ke  zpracování elektroodpadů 
dle přílohy 8 vyhlášky 352/2005 Sb.).
Provozovatelé zařízení, skládek, sběrných dvo-
rů, dopravci odpadů (§ 39 odst. 3, 6): v případě 
zahájení či ukončení provozování zařízení ke sbě-
ru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování 
odpadů, skládek a shromažďovacích míst nebez-
pečných odpadů, sběrových míst a skladů odpadů 
(sběrných dvorů) je provozovatel povinen nahlásit 
tuto skutečnost do  dvou měsíců od  zahájení či 
ukončení provozu zařízení či shromažďovacího 
nebo sběrového místa nebo skladu odpadů. Tato 
povinnost se týká i dopravců odpadů. Ohlašování 
se provádí prostřednictvím formuláře dle přílohy 
22 vyhlášky 383/2001 Sb. (zařízení), dle přílohy 23 
vyhlášky 383/2001 Sb. (skládky), dle přílohy 24 vy-
hlášky 383/2001 Sb. (sklady, sběrné dvory) a přílo-
hy 27 vyhlášky 383/2001 Sb. (dopravce odpadů).
2)  OHLAŠOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ISPOP 

(zákon 25/2008 Sb. o IRz a ISPOP)
Vznikne-li vám ohlašovací povinnost dle zá-
kona o odpadech (viz bod 1), jste povinni své 
hlášení podat prostřednictvím ISPOP. Již není 
možné podávat hlášení v tištěné / listinné po-
době, ani zasílat hlášení v elektronické podobě 
přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností – ORP nebo správní obvod hl. m. Prahy – 
SOP (Kromě přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. 
Tato příloha se stále zasílá v elektronické po-
době přímo na ORP a SOP.). Pro přenos hlášení 
musí být dodržen Datový standard MZP_OD-
PADY_2013_A_S vydaný Ministerstvem život-
ního prostředí (viz www.mzp.cz).
3) REgISTRACE V ISPOP
Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednic-
tvím ISPOP (viz bod 2) musí být ohlašovatel 
v tomto systému zaregistrován. Bez registrace 
není možné hlášení podat. Registrace subjek-
tu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení pří-
mo do systému a dále přístup k uživatelskému 

účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všech-
na zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro 
ohlašování v oblasti odpadového hospodářství 
(viz bod 1) není nutné registrovat jednotlivé 
provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzdu-
ší či IRZ), pouze sídlo subjektu (IČO). Způsob 
registrace je uveden na stránkách ISPOP: htt-
ps://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-
-project/chci_podat_hlaseni/registrace.html.
Upozornění: Provozovatelem ISPOP je Čes-
ká informační agentura životního prostředí  
(CENIA), státní příspěvková organizace Minis-
terstva životního prostředí (MŽP). Více infor-
mací o CENIA naleznete na internetové adrese 
http://www.cenia.cz.
4) TVORBA HLÁŠENÍ
Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh (viz bod 
1) lze vytvořit v  elektronické podobě pomocí 
PDF formulářů, specializovaných počítačových 
programů nebo pomocí tzv. webových formu-
lářů, které naleznete na těchto internetových 
stránkách:
l  https://odpady.inisoft.cz (příloha 20);
l  http://priloha24.mzp.cz (příloha 24);
l  https://www.ispop.cz
5) zPŮSOBY OHLAŠOVÁNÍ
Podání hlášení o  odpadech (viz bod 1) do   
ISPOP lze učinit následujícími způsoby:
a)  zasláním do systému ISDS (datové schrán-

ky MŽP). Datová schránka má název: ISPOP 
(Ministerstvo životního prostředí), zkratka 
(ID): 5eav8r4.

b)  On-line zasláním do  systému ISPOP pří-
mo prostřednictvím tzv. webových služeb 
(WSDL) po  zadání přihlašovacího jména 
a  hesla do  systému ISPOP (Přihlašovací 
údaje získáte při registraci do ISPOP).

Pozn.: Webové i  PDF formuláře (viz bod 4) 
obsahují funkce pro přímé (on-line) odeslání 
hlášení do  ISPOP i  do  datové schránky MŽP. 
Stejně tak některé specializované programy 
(bližší informace získáte od  výrobce vašeho 
software).
Příloha 24 vyhlášky 383/2001 Sb. (viz bod 1) se 
podává na  ORP a  SOP, a  to na  elektronickou 
adresu, kterou místně příslušný obecní úřad 
obce s  rozšířenou působností zveřejní způso-
bem umožňujícím dálkový přístup nebo pro-
střednictvím Informačního systému ISDS nebo 
prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.
6) AUTORIzACE DOKUMENTŮ zASLANÝCH 
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
Autorizací se v  souvislosti s  ISPOP rozumí 
ověření podání hlá-
šení, resp. doložení 
autorství podaného 
hlášení. Autorizaci 
lze provést jedním 
z  následujících způ-
sobů:
I.  Připojením elek-

tronického pod-

pisu k  souboru s  hlášením. Elektronický 
podpis musí odpovídat požadavkům zá-
kona č. 227/2000 Sb., o  elektronickém 
podpisu. Vlastníkem elektronického pod-
pisu musí být osoba s podpisovým právem 
za subjekt ohlašovatele.

II.  Použitím datové schránky zřízené pro účely 
ISPOP (5eav8r4). Formuláře zaslané touto 
cestou budou považované za autorizované.

III.  Listinnou formou v souladu se zákonem č. 
500/2004 Sb., správního řádu prostřednic-
tvím potvrzení, které je po  přijetí hlášení 
v ISPOP automaticky doručeno na elektro-
nickou adresu (e-mail, který subjekt uvede 
při registraci – vytváření účtu v  ISPOP viz 
bod 3 resp. v  zaslaném hlášení). Pozn.: 
Toto potvrzení k  zaslanému hlášení lze 
také nalézt v  uživatelském účtu ISPOP. 
Doporučujeme ho při tomto způsobu au-
torizace vytisknout, podepsat statutárním 
zástupcem a  odeslat na  poštovní adresu 
CENIA do  pěti pracovních dnů. Více infor-
mací k  autorizaci naleznete na  stránkách 
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/
cenia-project/uvod.html.

7) zMOCNĚNÍ
Ohlašovatele může v komunikaci s ISPOP (po-
dání hlášení) zastupovat zmocněnec na  zá-
kladě plné moci. Více informací naleznete 
na internetové adrese https://www.ispop.cz/
magnoliaPublic/cenia-project/uvod.html.

POSTUP A DOPORUČENÍ PRO SPLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ  
V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2014  

Informace pro podnikatele a obce

V měsíci prosinci 2013 
oslavili životní výročí 
a zároveň souhlasili se zveřejněním  

v Milevském zpravodaji:

80 let:
Jiřina Jelínková
Marie Staňková

Marie Farová
František Cetlovský

Zdeňka Fialová
Josef Kudrna
Anežka Bártů

František Lívanec

85 let:
Jaroslav Panec

90 let:
Vladimír Sedláček

90 a více let:
Jan Dušek

SBĚRNÉ SUROVINY, a.s. ČESKÉ BUDĚJOVICE
přijmou do hlavního pracovního poměru výkupčího  

pro výkupnu druhotných surovin v Milevsku.
Požadavky: vyučen nebo středoškolské vzdělání nejlépe technického zaměře-

ní, aktivní přístup při výkupu surovin, trestní bezúhonnost podmínkou.

Kontakt: E-mail: eva.petraskova@sbernesurovinycb.cz, Mobil: 605 524 093
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ODBOR FINANČNÍ
Poplatek za komunální odpad pro rok 2014

Nové osvětlení části Jiráskovy ulice

Od 1. ledna 2014 je v platnosti obecně závazná vyhláška města Milev-
ska č. 3/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(dále jen „vyhláška“). Úplné znění najdete na internetových stránkách 
města Milevska www.milevsko-mesto.cz.

Sazba poplatku pro rok 2014 se nezměnila a činí 456 Kč za osobu za ka-
lendářní rok. Poplatek je splatný do 30. 4. 2014 pro osoby s trvalým po-
bytem v Milevsku a cizince s povoleným pobytem v Milevsku  (čl. 2 odst. 
1 písm. a) vyhlášky) a  do  31. 5. 2014 pro vlastníky objektů bez trvale 
žijících osob (čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky).

Poplatek můžete uhradit v hotovosti i platební kartou ve stanovených 
pokladních hodinách v pokladnách obou budov Měú Milevsko (nám. 
E. Beneše 420 a  Sažinova 843). Dále lze poplatek uhradit poštovní 
poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Milevska 
číslo 19-0640992319/0800, vedený u  České spořitelny. Při bezhoto-
vostní platbě uvádějte vždy jako identifi kaci poplatníka správný varia-
bilní symbol, který vám přiřadíme. Pokud chcete zaplatit jednou bezho-
tovostní platbou za více osob, je třeba nahlásit správci poplatku jména, 
data narození a  bydliště všech osob, za  které je poplatek odváděn. 
K tomu je určen formulář pro vyžádání variabilního symbolu na interne-
tových stránkách města Milevska nebo se informujte u správce poplatku 
P. Zděnkové (e-mail: zdenkova@milevsko-mesto.cz, tel. 382 504 132).

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

Pavlína Zděnková

ODBOR REgIONÁLNÍHO ROzVOJE

Dne 9. 1. 2014 proběhlo ofi ciální předání rea-
lizace obnovy veřejného osvětlení (VO) v části 
Jiráskovy ulice. 

Došlo ke  kompletní výměně pěti světelných 
bodů, které byly dlouhodobě ve špatném sta-
vu. Během výměny byly osazeny nové kónické 
stožáry s kvalitní práškovou povrchovou úpra-
vou a nové kabely. Současně byl také umístěn 
nový rozvaděč VO, jenž napájí celé staré síd-
liště. Nová svítidla jsou osazena moderními 
halogenidovými výbojkami, které vyzařují bílé 
světlo s věrným podáním barev. Pokud se nově 
instalovaná svítidla osvědčí, budou postupně 
instalována do celého Starého sídliště.

Svítidla byla vybírána především s  ohledem 
na jejich vzhled, charakter osvětlení a začleně-
ní do architektonicky ojedinělé zástavby sídli-
ště. Instalace proběhla podle nových technic-
kých a architektonických standardů veřejného 
osvětlení města Milevska. Akce vyšla celkem 
na 272 198 Kč.
V  souvislosti s  technickými standardy budou 
nové stožáry označeny pomocí štítků, které 
umožní jednoznačnou identifi kaci např. po-
škozeného nebo nesvítícího světelného místa 
v rámci celé soustavy VO v Milevsku. 

Ing. Jana Velíšková

Farní charita Milevsko, 
terénní služba Rozárka

zahajuje 
5. března 2014 (středa) , od 15.00 do 16.30 hodin

pro děvčata a chlapce základních škol

celoroční program

UČÍME SE SPOLEČNĚ
z A Č Í N Á M E  S   H Á Č K O VÁ N Í M 

(první a druhá středa v měsíci)

Každou třetí středu v měsíci pokračujeme 
S   N Á P A D I T Ý M  K U C H T Ě N Í M 

Rádi Vás přivítáme v prostorách kanceláře cha-
rity Milevsko, v  budově Latinské školy milev-
ského kláštera. 
Program je pro začátečníky, kteří se chtějí na-
učit háčkovat (příp. plést, vyšívat), něco dob-
rého a zdravého uvařit a užít si při tom legraci 
a  zábavu. Pomůcky budou zajištěny, ale kdo 
má vlastní háček s přízí, přineste si je.
Více informací: J. Parašínová, DiS, mob.: 
730 811 950 nebo na adrese: Farní charita Milev-
sko, U Bažantnice 561, Milevsko.

Těšíme se na Vás.

Dvojseminář: 
DPH 2014 + DAň z PŘÍJMŮ 2014 A DALŠÍ zÁKON 

Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram s. r. o.
pondělí 3. 2. 2014 od 9.00 hodin do 17.00 hodin

DŮM KULTURY MILEVSKO, Nádražní 846 – malý sál

 SEMINÁŘ
zÁKONÍK PRÁCE

JUDr. Vladimír Hort
středa 12. 2. 2014 od 9.00 hodin do 13.00 hodin

DŮM KULTURY MILEVSKO, Nádražní 846 – klubovna 1. patro 
Uzávěrka přihlášek: pondělí 10. 2. 2014 do 15.00 hodin

SEMINÁŘ
DAň z PŘÍJMŮ FYzICKÝCH OSOB 

zE zÁVISLÉ ČINNOSTI
Ing. Romana Janoštíková – Finanční ředitelství České Budějovice

čtvrtek 27. 2. 2014 od 9.00 hodin do 13.00 hodin
DŮM KULTURY MILEVSKO, Nádražní 846 – klubovna 1. patro 

Uzávěrka přihlášek:úterý 25. 2. 2014 do 15.00 hodin

Dvojseminář: 

Marcela Kužníková
ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko, 

Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz; tel.: 383 809 209; 
mobil: 608 572 260; www.jhk.cz

Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory 
v Milevsku a pořádaných akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK 

Milevsko, Husovo nám. 391.
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1 0  L E T  O R g A N I z A C E  S O C I Á L N Í  
S L U Ž B Y  M Ě S T A  M I L E V S K A 

Dne 1. 1. 2013 vstoupila organizace Sociální služby Města Milevska již do de-
sátého roku své existence. Toto drobné výročí si říká o malé ohlédnutí a tro-
chu bilancování. 
Organizace Sociální služby Města Milevska prošla za deset let své existen-
ce významnými změnami. Tou největší byl úkol naplnit všechny povinnosti 
dané zákonem o sociálních službách, který byl ve svém prvním znění platný 
od ledna 2007.
To, co pro nás bylo velkou prioritou, co se nám podařilo díky spolupráci se 
zřizovatelem – především odborem investic a správy majetku, je postupné 
navýšení kapacity pobytových sociálních služeb. Pro dokreslení napíši, jak 
navyšování kapacity probíhalo. 
V roce 2002 začínala pobytová sociální služba jako rezidenční zařízení pro 
seniory s kapacitou osmnácti lůžek. Již v roce 2005 došlo k navýšení kapacity 
o tři pokoje s pěti lůžky, následně v roce 2007 došlo k rozšíření o jeden pokoj 
se dvěma lůžky a v r. 2009 byl přidán další pokoj se dvěma lůžky. V roce 2012 
jsme přesunem tělocvičny získali prostor pro vybudování pokoje se dvěma 
lůžky. Již v této době byl připraven projekt na přesun prádelny s její násled-
nou rekonstrukcí na další dva dvojlůžkové pokoje. Tento projekt se podařilo 
úspěšně realizovat a dokončit v roce 2013. Tím se pobytová sociální služba 
ustálila na kapacitě 40ti lůžek. Jde celkem o 36 lůžek služby domov pro se-
niory a 4 lůžka odlehčovací služby. Všechny tyty akce se podařilo uskutečnit 
rekonstrukcí a následnou kolaudací vhodných nebytových prostor v budově 
Domu s pečovatelskou službou v ulici 5. května 1510, čímž vznikly pokoje 
pobytové sociální služby. Domnívám se, že rokem 2013 jsme všechny tyto 
prostory vyčerpaly a pro další navyšování kapacity vhodné nebytové prosto-
ry v této budově nejsou.
Podobně rozsáhlými změnami prošla i naše největší sociální služba – pečo-
vatelská služba. Pečovatelská služba byla v roce 2002 poskytována cca 80 
uživatelům. Již od počátku fungovala denně do 19 hodin o víkendu a ve svá-
tek do 11.30 hodin. Odpolední a víkendové hodiny byla pečovatelská služba 

poskytována pouze v DPS v Libušině ulici. Po dostavbě DPS v ulici 5. května 
došlo postupně k navyšování počtu klientů, a tím k rozšiřování doby posky-
tování pečovatelské služby. Ta je dnes zajišťována v DPS v ulici 5. května 
nepřetržitě 24 hodin denně a pro klienty mimo DPS je poskytována vždy 
podle jejich individuálních potřeb a  požadavků. Naše pracovnice dochází 
za klienty i ve večerních hodinách, a to včetně víkendu. Pokud by nastala 
potřeba, jsme připraveni do domácností klientů docházet i v noci. 
Během deseti let existence došlo k rozšiřování oblastí, kde je pečovatelská 
služba naší organizací zajišťována. Jde o sedm domů s pečovatelskou služ-
bou, dva domy s chráněnými byty a osmnáct samostatných obcí. Jedná se 
o území obce s rozšířenou působností Milevsko, dvou obcí na území obce 
s rozšířenou působností Tábor a jedné na území obce s rozšířenou působ-
ností Písek.
Měsíčně poskytujeme pečovatelskou službu až 350 klientům. V poslední 
době převážná část úkonů využívaná klienty zabezpečuje pomoc v oblasti 
péče při zajištění hygieny, doprovodů, přípravě jídla, dohledů nad podává-
ním léků, úklidů domácnosti, praní prádla, nákupů, ale i vyřizování úředních 
záležitostí a  další pomoc individuálně vyžádanou našimi klienty. Jednou 
z dalších aktivit, která doznala značných změn, je i naše půjčovna kompen-
začních pomůcek, ale to jsme již psali v minulém Milevském zpravodaji.
Do roku 2014 vstupujeme opět s dalšími plány, ale zároveň i s nejistotou 
ohledně financování námi poskytovaných sociálních služeb a dalších sou-
visejících aktivit. Situace je o to více složitá, že rok 2012 nebyl pro organizaci 
v oblasti financování zrovna příznivý. Přesto věříme, že vše dobře dopadne 
a budeme se bez obav z nedostatku financí věnovat tomu, co je naší hlavní 
náplní, tj. poskytování sociálních služeb především seniorům a osobám se 
zdravotním postižením v regionu Milevsko.

Marie Jarošová, ředitelka

T O U L A V A  r e g i o n á l n í  p r o d u k t
Každý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný 
charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými 
tradicemi jeho obyvatel. Také výrobky a produkty pochá-
zející z určité oblasti nesou část tohoto charakteru – je 
do nich vložena práce tamních řemeslníků a zemědělců 
i část jejich duše.
V  regionu Toulava, který tvoří území Sedlčanska, Be-
chyňska, Mladovožicka, Sedlecka-Prčicka a Táborska, je 
udělována výrobkům spotřebního charakteru, přírodním 
a zemědělským produktům, uměleckým dílům a ubytova-
cím a stravovacím službám, které jsou jedinečné ve vztahu 
k území Toulavy, značka „TOULAVA regionální produkt®“. Cílem 
značení je zviditelnění našeho regionu a podpora místních producentů 
s tradiční výrobou a šetrným hospodařením. Cílem je i podpora posky-
tovatelů jedinečných ubytovacích a  stravovacích služeb v  oblasti ces-
tovního ruchu.
Občanské sdružení MAS Krajina srdce, jako regionální koordinátor znač-
ky „TOULAVA regionální produkt®“, ve  spolupráci s  Asociací regionál-
ních značek, o. s., koordinátorem značení místních výrobků a  služeb 
na národní úrovni, uděluje značku „TOULAVA regionální produkt®“ dle 
schválených zásad. 
K dnešnímu dni byly uděleny tři certifikáty pro přírodní a zemědělské 
produkty (včelí med, zelenina a bylinky z biofarmy Mlýnec, med z Horní-
ho Borku) a tři certifikáty pro výrobky (vinuté perle z Chotovin, kraslice, 
medové perníčky). Certifikát pro ubytovací a stravovací služby obdržel 
hotel Sport relax centrum Monínec.
Logo značky je tvořeno grafickou částí, která znázorňuje stylizovanou 
siluetu srdce vycházející z  loga turistické destinace Toulava. Gradace 
třech částí symbolu srdce vyjadřuje rozšiřování značky v regionu a růst 
v povědomí o umu místních lidí. Nepravidelná kontura symbolu odkazu-

je na ruční práci, historickou patinu a tradice. Grafická část je do-
plněna textem „TOULAVA regionální produkt®“ (viz obrázek). 

Produkujete zdravé přírodní či zemědělské produkty? Vy-
rábíte originální a zajímavé výrobky? Poskytujete kvalitní 
ubytovací a stravovací služby? Požádejte o udělení regi-
onální značky „TOULAVA regionální produkt®“. Do kon-
ce února 2014 přijímá Občanské sdružení MAS Krajina 
srdce tyto žádosti. V  březnu 2014 zasedne certifikační 

komise k dalšímu kolu udělování regionální značky.
Více informací o regionálních značkách a formulář žádos-

ti naleznete na  stránkách www.maskrajinasrdce.cz nebo 
www.regionalni-znacky.cz.

Přednáška napoví, jak pátrat  
po předcích

Sestavte si rodokmen aneb Pátráme po předcích je název přednášky 
Blanky Lednické, která proběhne v úterý 18. února v 18.00 v milevském 
domě kultury.
Kdo byli naši předkové? Jak se jmenovali, jak a kde žili, jaké bylo jejich 
povolání? Čím se v životě zabývaly, jak je ovlivňovaly dějinné události? 
Obdobné otázky si klade řada lidí. Také seriál České televize Tajemství 
rodu rozpoutal v posledních měsících vlnu zájmu o pátrání po osudech 
našich předků.
Přednáška Blanky Lednické vám napoví, jak pátrat po osudech našich 
předků, jak sestavit rodokmen, co vše zahrnout do  rodinné historie. 
Blanka Lednická se vyhledáváním rodokmenů a  zpracováním rodin-
ných historií zabývá profesionálně, pořádá kurzy, besedy a přednášky 
o pátrání po předcích. Je i autorkou knihy na toto téma. 
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V pátek 17. 1. a v sobotu 18. 1. proběhl na naší 
škole zápis do 1. tříd. Zápis se opět nesl v ne-
tradičním duchu, tentokrát na  „vodnické“ 
téma. Stěny chodeb se pokryly obrázky vod-
ních živočichů, všude plavaly ryby a  kromě 
nich se ve  škole objevily pohádkové postavy 
z vodnického prostředí – vodníci, víly a žabky. 
Během zápisu děti plnily mnoho zajímavých 
úkolů, které paní učitelkám pomohly zjistit 

jejich znalosti a dovednosti potřebné pro škol-
ní docházku – školní zralost. Na  začátku si 
děti vybraly papírovou rybičku, na  kterou jim 
po  splnění úkolů přibývaly barevné šupinky.  
Celkem bylo zapsáno 58 dětí, 9 rodičů uvažu-
je o odkladu školní docházky. Děkujeme všem 
rodičům, kteří pro své děti vybrali naši školu. 

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy 

V O D N I C K Ý  z Á P I S  N A   1 .  z Š  M I L E V S K O

F A N T O M  A   M I L E V S K Ý  D Ě T S K Ý  S B O R 
P Í Š Í  V Š E  O D   P R V N Í C H  Ř Á D K Ů …

V Y H R A z E N O  P R O  Š K O L Y 

MILEVSKO – Klášterní bazilika Navštívení 
Panny Marie v pátek 10. ledna vpodvečer té-
měř praskala ve švech. V režii kapely Fantom 
a  Milevského dětského sboru zde proběhl 
jejich společný Vánoční koncert. Skutečně 
vánoční, protože křesťanské Vánoce trvají 
až do  první neděle po  6. lednu, kdy liturgie 
připomíná slavnost křtu Páně. Propojení 
těchto dvou odlišných hudebních seskupení 
ve společném koncertu a pro rockovou kape-
lu ještě navíc v nezvyklém prostředí, bylo pro 
návštěvníky novum plné očekávání. Ujít si ho 
proto nenechali jak rodiče, přátelé a  známí 
dětí, tak především staří i novodobí přízniv-
ci rockové kapely. Ta má na  zdejší hudební 
scéně své stálé místo, ale v klášterní bazilice 
za svoji čtyřicetiletou éru nevystupovala ješ-
tě nikdy. Výtěžek koncertu byl věnován Mi-
levskému dětskému sboru.
Známou koledou Narodil se Kristus Pán zahá-
jil zhruba hodinový koncert frontman kapely 
Jindřich Müller. Za  upraveného doprovodu, 
avšak stále s  typicky nezaměnitelným ruko-
pisem kapely zaznělo postupně jedenáct vá-
nočních skladeb. Koledy Dej Bůh štěstí, Slyš-
te, slyšte pastuškové, Neseme Vám noviny, 
skladby Nádherná zář a  Nám narodil se Pán. 
Nechyběl známý Zelený samet a novější ze ži-
vota Poznání, obě z autorské dílny Fantomu. 

Ve dvou písních spojili a předvedli v duetu oba 
hlavní protagonisté své hlasy.  „V celém svě-
tě mír a klid, je nejlepší dárek co znám,“ pěli 
spolu Gabriela Molová a Jindřich Müller v písni 
Ten vánoční čas, a posluchači tak mohli vůbec 
poprvé slyšet a zároveň ocenit souznění jejich 
hlasů. Především hlas sbormistryně Gabriely 
Molové, která bohaté hudební zkušenosti zís-
kala v Praze při svém patnáctiletém působení. 
V  průběhu večera zahrála dokonce i  na  saxo-
fon. Prozradila, že za  současnou spolupráci 
s  Fantomem je ráda a  velmi si ji pochvaluje. 
Závěrečná společná píseň Vše od prvních řádků 
z muzikálu Jesus Christ Superstar dala symbo-
lický příslib další spolupráce obou hudebních 
seskupení. Dle potlesku a  ohlasů nadšených 
diváků lze soudit, že i v budoucnu se můžeme 
těšit na další společná vystoupení.
Dobrovolné vstupné bylo určeno Milevskému 
dětskému sboru a vybralo se celkem 16 800 Kč. 
Sbormistryni Gabriele Molové byla, na zkouš-
ce sboru v  pondělí 20. ledna, předána částka 
15 000 Kč, snížená o provozní náklady ve výši 
1  800 Kč. Protože se začala šířit fáma, která 
tyto skutečnosti vyvracela, uvedl člen kapely 

UNIVERzITA TŘETÍHO 
VĚKU INFORMUJE

Nový, již 12. ročník vlastivědného vzdělávacího 
cyklu pod názvem Univerzita třetího věku byl 
zahájen dne 15. 1. 2014 přednáškou s  názvem 
Chráněná maloplošná území Kraje Vysočina. 
Posluchačům byly představeny národní přírod-
ní rezervace, národní přírodní památky a  pří-
rodní památky tohoto, na  přírodní zajímavosti 
a  zvláštnosti, bohatého kraje. Další přednáška 
se bude konat ve středu 12. února opět od 18.00 
hod. v loutkovém sále Domu kultury v Milevsku 
a jejím tématem budou mimořádné a ojedinělé 
vlastivědné zajímavosti kraje pod názvem NEJ 
Kraje Vysočina. Další přednáška se uskuteční 
12. března ve  stejnou dobu na  stejném místě. 
Tentokrát se seznámíme s  historií německého 
jazykového ostrova na území Vysočiny. V dubnu 
zahajujeme cyklus exkurzí: 26. dubna navštívíme 
okres Jihlava a jeho vybrané vlastivědné zajíma-
vosti, 10. května bude exkurze směřovat za vlas-
tivědnými zajímavostmi Havlíčskobrodska, 24. 
května se seznámíme s vybranými vlastivědný-
mi zajímavostmi okresu Žďár nad Sázavou a 14. 
června si osobní návštěvou přiblížíme vlastivěd-
né zajímavosti okresu Třebíč. Po  prázdninách 
bude cyklus přednášek a  exkurzí zaměřených 
na  podrobnější seznámení s  tímto zajímavým 
krajem pokračovat 3 exkurzemi a 3 přednáškami. 
Zakončen bude poslední přednáškou ročníku 10. 
prosince 2014.
Případní další zájemci o absolvování celého cyklu 
se mohou ještě přihlásit na přednášce 12. února. 
V případě, že někdo nechce absolvovat celý cyk-
lus, může se zúčastnit i vybraných jednotlivých 
přednášek nebo exkurzí dle vlastního zájmu. 
Přednášky se konají vždy ve  středu od  18.00 
hod. v Loutkovém sále Domu kultury v Milevsku, 
exkurze jsou vždy v sobotu, odjezd v 7.00 hod. 
od Sokolovny, návrat mezi 18.00–19.00 hod. Cyk-
lus je otevřen všem (bez rozdílu věku) zájemcům 
o bližší poznání zajímavostí naší vlasti.

Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku 
Josef Bílek

Luboš Kostohryz vše na pravou míru: náklady 
na pronájem baziliky+elektřina činily 1 500 Kč, 
mzda 4 pracovníků za  přípravu baziliky a  její 
následný úklid =300 Kč, celkem tedy 1 800 Kč. 
Vybraná částka 16  800 Kč byla o  tuto částku 
snížena a sboru se opravdu předalo 15 000 Kč.
text Eva Taterová, foto Martin Pelich a Stani-
slava Vachtová
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V Ý S L E D K Y  T Ř Í K R Á L O V É  S B Í R K Y  V   M I L E V S K U

V úterý 14. ledna jsme na MěÚ rozpečetili všech 27 pokladniček (z toho 
tři nebyly použité). Celkový výtěžek činil 91 772 Kč, což je o 2008 Kč více 
než loni. Pomáhalo nám cca 85 dobrovolníků – dospělých a  dětí. Ně-
kteří koledovali jen několik hodin, jiní neúnavně i několik dnů, včetně 
víkendů - každý podle svých možností a sil. Tentokrát se nám bohužel 
nepodařilo obejít celé Milevsko, ale zase nám pomohli skauti z Chyšek, 
kteří obešli obce jako je Kvašťov, Hrachov, Radíkov, Voděrady, Nálesí, 
kus Ratiboře, Záluží nebo Podchyšskou Lhotu. Další koledníci chodili 
ve Vlksicích, Dobřemilicích, Klisinci, Dobrošově, Pechově Lhotě, v Pada-
řově, v  Přeštěnici, ve  Slabčicích, v  Písecké Smolči, Sepekově, Kovářo-
vě, v Předbořicích, Květově a v Rukávči. Všechny peníze byly okamžitě 
odeslány na účet Charity České republiky, odkud se nám později vrátí 

65 procent vykoledované částky. Bude použita dle předem schváleného 
záměru. Na naši terénní  pečovatelskou službu dvacet procent (jedno-
rázové hygienické prostředky, pohonné hmoty a opravy služebních au-
tomobilů), čtyřicet procent na podporu terénního programu pro rodiny 
s dětmi (Rozárka), charitní poradenství, vězeňská korespondence + ma-
teriální pomoc, na přímou fi nanční a materiální pomoc osobám v soci-
ální a hmotné nouzi, na přímou pomoc při živelných pohromách. Deset 
procent na provozování charitního šatníku + přímá pomoc sociálně sla-
bým (ošacení, potraviny). Třicet procent na vybavení a nákup potřeb pro 
děti v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (NZDM sv. Františka), 
které budeme otevírat v letošním roce. Děkujeme všem, kteří do sbírky 
přispěli a i všem, kteří nám sbírku pomáhali realizovat.

Malí koledníci ze školky v Předbořicích se sestrou Pavlínou. Také tito 
koledníci nám pomáhali sbírku uskutečnit. 

Koledníci ze Sepekova s P. Mikulášem, který dětem obětavě dělal 
vedoucího skupinky.

NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 

Obložkové zárubně  
od 1694,-Kč

Dovoz a montáž nábytku po celé ČR
www.hatle.cz

OBCHODNÍ DŮM
Riegrova 215, 

Milevsko (za drogerií TETA)
tel.: 382 521 793; 

e - mail: info@hatle.cz

Kování od 127,-Kč

ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ

Ze�r 

od 2 481,-K
č

Dora

od 2 600,-K
č

Klasik

od 1 029,-K
č

Gama

od 2 723,-K
č

To
p

od 2 844,-K
č

Brand

od 3 207,-K
č

Iris

od 4 356,-K
č

Graf

od 4 235,-K
č

Posu
vné dveře 

na stě
nu od 3 267,-K

č

Bezp
ečnostn

í i

protip
ožární dveře

Vchodové dveře 

od 4 840,-Kč

Posuvné dveře 
do pouzdra
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 KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ
ú n o r  2 0 1 4

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

 KINO BIOS „eM“

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ON-LINE NOVĚ 
V PŘEDPRODEJNÍM SYSTÉMU 

WWW.DKMILEVSKO.CZ

sobota 1., neděle 2. 17.00 170 min.
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 3D 
                                                                      DABINg
USA – Fantasy - Další dobrodružství hobita Bil-
bo Pytlíka. vstupné: 110 Kč 
neděle 2., pondělí 3. 20.00 84 min.
PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ
USA – Horor - Nešmírujte sousedy, zvlášť když 
u nich řádí temné síly.  
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
sobota 8. 20.00 92 min.
JÁ FRANKENSTEIN 3D
USA – Fantasy thriller - Akční fantasy fi lm 
od tvůrců Underwold.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč
neděle 9. 15.00     76 min.
POHÁDKOVÁ NEDĚLE – POHÁDKY 
PRO KOČKU
Odpolední promítání kreslených 
a loutkových fi lmů pro nejmenší. 
 vstupné: 40 Kč
neděle 9. 20.00 124 min. 
NYMFOMANKA, ČÁST II.
Dánsko – Drama - Otevřená studie ženské se-
xuality podle kontroverzního dánského režisé-
ra Larse von Triera. 
 do 18 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč 
pátek 21., sobota 22. 17.30 80 min. 
LEgO PŘÍBĚH 3D 
                                                                      DABINg
USA – Animovaný/komedie - Nad 
světem z kostiček se stahují mrač-
na. Prezident Byznys hodlá zničit 
zemi a je na vyvoleném, aby situaci zachránil. 
 vstupné: 130 Kč 
pátek 21., sobota 22., neděle 23., pondělí 24.        
 20.00 106 min. 
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
Česko – Komedie - Dědictví aneb Kurvasene-
říká je dlouho očekávaným pokračováním kul-
tovní komedie Dědictví aneb Kurvahošigutn-
tag z roku 1992.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

čtvrtek 27. 2. až pondělí 3. 3. 20.00 
120 min. 
BABOVŘESKY 2
Česko – Komedie - Letní komedie Zdeň-
ka Trošky je úsměvným obrázkem ze živo-
ta v  současné vesnici, která s  nadhledem 
a  komediální nadsázkou, tak trochu v  duchu 
Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění 
a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu 
jejím obyvatelům. vstupné: 130 Kč

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

 DŮM KULTURY

středa 5. 2. 17.00 velký sál 
VEŘEJNÉ zASEDÁNÍ zASTUPITELSTVA MĚSTA 
MILEVSKA

čtvrtek 6. 2. 13.00 učebna 2
IRISDIAgNOSTIKA
Poradna Jitky Hanzalové.

pátek 7. 2.                        18.00–24.00 velký sál
SENIOR PLES – BABOUCI
Vstupenky na  Senior ples je možné zakoupit 
v  kanceláři DK Milevsko, tel. 383  809  200, 
vstupné je pro členy Senior klubu ZVVZ 80 Kč, 
ostatní zaplatí 160 korun. Platnost rezervací 
vstupenek je 14 dní.

sobota 8. 2. 20.00 velký sál
17. CHARITA PLES
Hraje PiňaKoláda. vstupné: 90 Kč
úterý 11. 2. 13.00–16.00 učebna 1
zDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA 
VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

úterý 11. 2. 18.00 loutkový sál
TURISTICKÁ BESEDA – zÁPADNÍ EVROPOU 
NA KOLE
Pořádá Klub českých turistů, přednáší Franti-
šek Šesták.

středa 12. 2. 18.00–20.00 loutkový sál
UNIVERzITA TŘETÍHO VĚKU

čtvrtek 13. 2. 18.00 loutkový sál
TOULKY zA POzNÁNÍM – zÁVOD CROCODILE 
TROPHY – PUTOVÁNÍ NAPŘÍČ AUSTRÁLIÍ
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Mi-
levsko. Přednášet bude Ivan Rybařík, trenér, 
který se již 15 let věnuje profesionální cyklisti-
ce.  vstupné: 25 Kč
pátek 14. 2. 19.30 prostory DK
REPREzENTAČNÍ A MATURITNÍ PLES SOŠ A SOU 
MILEVSKO
Hraje Elizabeth, více informací na www.skola-
nakopci.cz. vstupné: 100 Kč
sobota 15. 2. 20.00 prostory DK
15. SPORTOVNÍ PLES
Hraje RM Band. vstupné: 150 Kč
úterý 18. 2. 18.00 výuková učebna
DISKUSNĚ VzDĚLÁVACÍ VEČER – SESTAVTE SI 
RODOKMEN ANEB PÁTRÁME PO PŘEDCÍCH
Zajímáte se o  historii své rodiny? Chtěli bys-
te vědět více o Vašich předcích, kdo byli, čím 
se živili, kde žili? Zajímá vás, jak a kde se tyto 
informace dají získat? Přijďte na naši besedu 
a dozvíte se více. Přednáší Blanka Lednická.  
 vstupné: 30 Kč
čtvrtek 20. 2. 09.00 velký sál DK
PRVNÍ POMOC PŘI zDRAVOTNÍCH POTÍŽÍCH 
SENIORŮ
Přednáška lékaře záchranné služby 
MUDr.  Ing.  Vladimíra Dvořáka. Pořádá Senior 
klub ZVVZ ve spolupráci s DK Milevsko.  
 vstupné: 20 Kč, 
 členové Senior klubu zVVz zdarma
čtvrtek 20. 2. 17.30 výuková učebna
KURz – MANDALY NA HEDVÁBÍ
Lektorka: Laďka Bečková vstupné: 170 Kč
sobota 22. 2. 20.00 velký sál DK
8. DIA PLES
K tanci a poslechu hraje skupina Gentleman.

Výtěžek z  tohoto plesu bude použit na  let-
ní tábor pro děti nemocné cukrovkou a  ce-
liakií. Předprodej vstupenek v  prodejně 
Hátle interiéry – sklo, porcelán, kuchyňka 
– 1. patro. Více informací na tel. 608 223 098
. vstupné: 100 Kč
neděle 23. 2. 15.00 velký sál
POHÁDKA PRO DĚTI – VOKOňOVI
Co má společného kůň a palačin-
ky? Kde se bere olej? Může ko-
ník letět letadlem? Co je to brloh? Odpovědi 
na tyto otázky a jiné koniny se dozvíte v před-
stavení Vokoňovi. 

Vstupenky je možné zakoupit v  předpro-
deji do  pátku 21. 2. v  kanceláři DK Milevsko 
za 50 Kč, na místě bude vstupné 60 Kč.

 Akce měsíce

KOMICI S. R. O. 

pondělí 24. 2. od 19 hodin 
v DK Milevsko

Miloš Knor, Lukáš Pavlásek a Ruda z Ostravy. Ti 
nejlepší komici z pořadu Na stojáka… Máte rádi 

humor, rádi se smějete? Pak se můžete těšit 
na skvělou stand-up comedy show – celovečerní 

představení Komici s. r. o. 

Vstupenky lze zakoupit on-line na webu www.
dkmilevsko.cz nebo v DK Milevsko, TIC Milevsko 

a v milevském kině.
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  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…  
 vstupné: předprodej 240 a 230 Kč,  
 na místě: + 20 Kč
pondělí 24.–pátek 28. 2. 08.00–12.00 
  počítačová učebna
PC KURz PRO zAČÁTEČNÍKY 
Přihlášky v kanceláři DK Milevsko nebo na tel.: 
383 809 200. Čas výuky může být na základě 
zájmu přihlášených zájemců přesunut do od-
poledních hodin. Rozsah výuky je 20 hodin.

 kurzovné: 500 Kč,  
 členové Senior klubu zVVz: 250 Kč
úterý 25. 2. 18.00 loutkový sál
TURISTICKÁ BESEDA – CEYLON
Pořádá Klub českých turistů, přednáší Ing. Jiří 
Kolda.

PŘIPRAVUJEME:
sobota 1. 3. 

152. MILEVSKÉ MAŠKARY 2014
„MĚSTO SLAVÍ VÝROČÍ, MAŠKARY  

TO ROzTOČÍ“
www.milevskemaskary.cz 

neděle 23. 3. 19.00 velký sál
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SVĚTÁCI
Notoricky známá filmová hudební komedie 
Vratislava Blažka a  Zdeňka Podskalského 
s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 
1969 trůní od své premiéry na špičce žebříčků 
nejoblíbenějších českých filmů. 

Předprodej vstupenek na  www.dkmilevsko.
cz nebo na tel.: 383 809 200.  
 vstupné v předprodeji: 280 Kč

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

gALERIE M

do pátku 21. 2.
VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
25. ročník tradiční výstavy. vstupné: 10 Kč
pátek 21. 2. 19.30
HUDEBNÍ SKLEPY – MERTA – HRUBÝ – FENCL
 vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 150 Kč

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

SPOS MILEVSKO, s. r. o.

Veřejné bruslení a hokejové zápasy na měsíc únor 
dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.

VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
 02. 2. 12.00 FC ZVVZ st. dorost – Kunice
  14.00 FC ZVVZ ml. dorost – Kunice
 08. 2. 12.00 FC ZVVZ muži A – Veselí n/L.
  14.00 FC ZVVZ junior – Loko Č. B.
 09. 2. 14.00 FC ZVVZ st. dorost – Sepekov
 16. 2. 10.00  FC ZVVZ st. dorost  

– Bernartice muži
  12.00 FC ZVVZ ml. dorost – Kovářov
 22. 2. 14.00 FC ZVVZ muži A – Sedlčany
 23. 2. 10.00  FC ZVVZ st. dorost  

– Táborsko U 17
  12.00  FC ZVVZ ml. dorost  

– Táborsko U 16
  14.00 FC ZVVZ junior – Petrovice 

SPORTOVNÍ HALA:
02. 2.  09.00 FC ZVVZ ml. přípravka
08. 2.  09.30  PROACTIVE – 1. závod 23. roč-

níku Jihočeské ligy
15. 2.  08.00 Milevské noviny
16. 2.  10.15 Handballl
22.– 23. 2. TK ZVVZ turnaj
26.–27. 2. Sokolská akademie
Každý čtvrtek    20.00 ZUMBA

www.kctmilevsko.pisecko.info

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

úterý 11. 2. 18.00 loutkový sál DK
zÁPADNÍ EVROPOU NA KOLE 
Turistická beseda, vypráví a promítá František 
Šesták.

úterý 25. 2. 18.00 loutkový sál DK
CEYLON 
Turistická beseda, vypráví a  promítá Ing.  Jiří 
Kolda. 

PŘIPRAVUJEME:

sobota 1. 3.
IVV S MILEVSKÝMI MAŠKARAMI
Trasa 9–12 km. Start v 7.45–9.00 hodin v zahra-
dě Domu kultury, cíl do 13 hodin v místě startu. 
Organizačně zajišťuje Vladimír Ondruška. 

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

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ

čtvrtek 20. 2. 19.00 
HOST V LATINSKÉ ŠKOLE  
ANEB KŘESLO PRO JAROSLAVA LORMANA
Vyučující na teologické fakultě Univerzity Kar-
lovy. Tématem bude odhalování obsahu první 
kamenné desky Mojžíšova dekalogu, neboli 
první tři přikázání.

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

OS DIACEL

středa 5. 2. 
BESEDA O CUKROVCE PRO INKANO PÍSEK 

sobota 22. 2.  DK Milevsko
8. DIA PLES V MILEVSKU 

PŘIPRAVUJEME:

pátek 7.–středa 12. 3. 
JARNÍ PRÁzDNINY V RAKOUSKU 
Lyžařský zájezd na  ledovec – pro veřejnost, 
možnost přihlásit se.

FARNÍ CHARITA MILEVSKO
sobota 8. 2. 20.00 DK Milevsko 
17. CHARITA PLES
Hraje: PiňaKoláda vstupné: 90 Kč

PROACTIVE MILEVSKO
sobota 8. 2. 09.30 sportovní hala 
MODERNÍ gYMNASTIKA  
– 1. zÁVOD 23. ROČNÍKU JIHOČESKÉ LIgY 

www.zvvz.cz/seniorklub

SENIOR KLUB zVVz, o. s.

neděle 2. 2.
zÁJEzD Č. D2 – HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN 
Zájezd na operetu – Mamzelle Nitouche

Příběh o  klášterní chovance Denise a  Céles-
tinovi, učiteli zpěvu, klášterním varhaníkovi 
a zároveň operetním autorovi je vtipnou kon-
frontací tří rozdílných světů: kláštera, divadla 
a  kasáren. Představení začíná v  15.00 hodin, 
odjezd od klubovny ve 12.00 hodin (se zastáv-
kou u spořitelny), konec představení je v 17.45 
hod.  informace: Jiří Lesák

středy 5. 2.; 12. 2.; 19. 2.; 26. 2. 
 18.00 taneční sál DK 
TANEČNÍ PRO SENIORY
Pro přihlášené.

pátek 7. 2. 18.00 velký sál DK
SENIORSKÝ PLES 
K poslechu a tanci hrají BABOUCI.   
 Pro členy Senior klubu zVVz cena 80 Kč.

čtvrtek 20. 2. 09.00 velký sál DK 
PRVNÍ POMOC PŘI zDRAVOTNÍCH POTÍŽÍCH 
SENIORŮ
Přednáška lékaře Záchranné služby  
MUDr. Ing. Vladimíra Dvořáka.   
 pro členy Senior klubu zVVz zdarma

čtvrtek 27. 2.
zÁJEzD Č. D3 – DIVADLO TÁBOR
SEJDEME SE PŘI DECHOVCE – VESELKA LADISLA-
VA KUBEŠE
Koncert špičkové dechové kapely se sólisty 
Milanem Černohouzem, Blankou Tůmovou, 
Ivanou Jelínkovou, Ivanou Zbořilovou a  Iva-
nou Roučkovou. Odjezd od klubovny je v 17.45 
hodin (se zastávkou u  spořitelny), začátek je 
v 19.00 hod.  informace: Jiří Lesák

SOKOL MILEVSKO
čtvrtek 27. 2. 18.00 sportovní hala
TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE 
V  bohatém programu akademie vystoupí 
všichni žáci a  žákyně oddílu sokolské vše-
strannosti i někteří dospělí cvičenci, představí 
se nejlepší sportovci jednoty. 

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

zUŠ MILEVSKO

středa 12. 2. 14.00 Klub důchodců 
  ul. gen. Svobody  
BESÍDKA PRO SENIORY

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

CENTRUM MILÍSEK

středa 5.–pátek 14. 2. 
ANgLIČTINA PRO MATURANTY
Přípravný kurz anglického jazyka ke  státní 
zkoušce dle platných požadavků pod vedením 
kvalifikovaného lektora Mgr.  O. Kosobuda, 
délka kurzu 22 hodin.  cena: 2000 Kč
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středa 5. 2. 16.00
TANEČNÍ PROJEKT MRAVENIŠTĚ
Pro předškoláky od  4 do7 let. S  nacvičenou 
choreografií vystoupí v Písku ve Sladovně. Cíl: 
rekord v  počtu tančících dětí se stejnou cho-
reografií, pod vedením dlouholeté lektorky 
Lenky Cimpové, taneční skupina STREET4A-
AL.  cena: 850 Kč/pololetí

čtvrtek 6. 2. 18.30–19.30
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
Pravidelné cvičení na velkých míčích pod vede-
ním rehabilitační sestry, přihlášky pí Weinfur-
tová, tel.: 776 887 179.

pondělí 10.–pátek 14. 2.
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK NA KROUŽKY
Baby aerobik, angličtina pro děti, zumba pro 
děti s Denčou, taneční kroužek STREET4AAL, 
výtvarka pro děti, cvičení rodiče + děti, cvičení 
rodiče + kojenci, gravidjóga, jóga pro dospělé, 
angličtina pro maturanty, jazykové kurzy – Aj.

pondělí 10. 2. 16.00
FIMO KURz PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Pravidelné kreativní tvoření, prodej jiných vý-
robků. Lektorka Jana Přibylová.  
 cena: 90 Kč/včetně materiálu
Pořádáme:
LYŽAŘSKÝ DĚTSKÝ TÁBOR – MONÍNEC
TERMÍN: 9.–14. 3. (prázdniny)

Pro děti od 6 do 14 let, cena 3500 Kč zahrnuje 
ubytování v  lyžařském areálu (chata Javorka, 
2–4 lůžkové pokoje), stravu (plnou penzi), pit-
ný režim v hotelu Monínec, lyžování (výuku ly-
žování s instruktorem). Cena nezahrnuje vleky 
(zvýhodněné jízdné 200 Kč/den).

Nabídka letních dětských táborů 2014:

POBYTOVÉ:
 13.–19. 7. Letní dětský tábor Monínec
 03.–09. 8. Letní dětský tábor Orlík Vystrkov
 17.–23. 8.  Letní dětský tábor Červená nad 

Vltavou

PŘÍMĚSTSKÉ:
14.–18. 7. a 18.–22. 8. 2014

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

čtvrtek 13. 2. 10.00  
                                                 studovna Městské knihovny 
zAHÁJENÍ LETNÍHO SEMESTRU UNIVERzITY 
TŘETÍHO VĚKU
EVROPSKÉ KULTURNÍ HODHOTY

STEAKHOUSE NA PALUBĚ
neděle 16. 2.  20.00
SUICIDE
(Mil) postgrungecoremetal  

sobota 1. 3. 
VEČER KARLA KRYLA  
Vzpomínkový večer pro ty, kteří nezapomněli.

 

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylo-
sovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do pondělí 
17. února 2014 na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku 
na zábavný pořad KOMICI s. r. o., které se odehraje v pondělí 24. 
2. od 19 hodin v DK Milevsko. Těšit se můžete na ty nejlepší z po-
řadu Na stojáka – Miloše Knora, Lukáše Pavláska a Rudu z Ost-
ravy. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: budova městské knihovny
Výherci: Aneta Haškovcová, Jana Plavcová a Vít Kozák, všichni 
z Milevska

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)

Jak dobře znáš své město?
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SOŠ a SOU Milevsko
Tři důvody, proč studovat v naší škole

Důvod první – ekonomický. Škola je v místě bydliště, odpadá každoden-
ní dojíždění, ušetříte čas a  peníze za  dopravu. Dítě je doma, ve  svém 
prostředí, může se věnovat svým koníčkům a  dosavadním aktivitám. 
Rodiče mají o činnosti dítěte přehled.

Důvod druhý – široká nabídka oborů a jejich prostupnost. Obory pro klu-
ky i pro děvčata, obory zakončené maturitní zkouškou nebo obory s vý-
učním listem, obory žádané na trhu práce, obory, na které Jihočeský kraj 
poskytuje stipendia.

Důvod třetí – individuální přístup k žákům. Škola není anonymní, je ote-
vřená veřejnosti, vyučují zde zkušení pedagogové, žáci mají možnost 
zúčastňovat se zajímavých mimoškolních aktivit.

Jak bude probíhat přijímací řízení? 
Každý přihlášený žák obdrží poštou své registrační číslo.
Do  tříletých učebních oborů (strojní mechanik, opravář zemědělských 
strojů, truhlář, stravovací a ubytovací služby, opravářské práce a truh-
lářské práce) se přijímací zkoušky nekonají. Žáci budou přijímáni podle 
prospěchu v základní škole.

Do maturitních oborů se budou konat přijímací zkoušky formou testů 
22. a 23. dubna. Každý žák bude dělat test z českého jazyka, přihláše-
ní do  oboru mechanik strojů a  zařízení test z  matematiky, přihlášení 
do  oboru sociální činnost test z  biologie. Výsledek přijímacího řízení 
bude tvořit z  50 % prospěch v  základní škole a  z  50 % výsledek přijí-
mací zkoušky. Ukázky testů najdete na  našich webových stránkách: 
www.skolanakopci.cz.

Jarní dílny
O jarních prázdninách, v úterý 11. března 2014 od 8.00 hodin, se v rám-
ci projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji uskuteční 
pro žáky základních škol „JARNÍ DÍLNY“. Tentokrát budou žáci vyrábět 
budky pro ptáky. Dílny jsou pro žáky ZŠ zdarma.

Mgr. Dagmar Švárová, ředitelka školy

Školní dílna ve Veselíčku, ve které se připravují budoucí truhláři.

Na milevském gymnáziu 
proběhnou přijímací zkoušky nanečisto

Gymnazisté při práci v hodinách ekonomie a fi nanční gramotnosti. 
Foto: Jan Štván

V únoru je za dveřmi nejen jaro, ale také uzávěrka podání přihlášek na střed-
ní školy. Proto Gymnázium Milevsko připravilo pro ty žáky 9. a 7. tříd, kteří 
zvažují čtyřleté nebo šestileté gymnaziální studium, den otevřených dveří. 
Proběhne v pátek 14. února a zájemci z řad dětí i jejich rodičů budou moci 
nahlédnout do vyučovacích hodin různých ročníků a projít si individuálně 
nebo s průvodcem moderně vybavené specializované učebny a laboratoře 
stejně jako běžné kmenové třídy, dnes již standardně opatřené interaktiv-
ními tabulemi. Mají také možnost setkat se s vedením školy a informovat 
se na podmínky přijetí i učební program obou typů nabízených studijních 
cyklů, z nichž ten šestiletý je v Milevsku relativní novinkou – první primáni 
nastoupili v září letošního školního roku. Už v prvním půlroce svého studia 
však potvrzují skutečnost, že v kolektivu složeném výhradně ze studijně 
nadaných dětí stoupá motivace k větší píli a intenzivnějšímu rozvoji nadání, 
což se samozřejmě kladně odráží na úrovni získaných znalostí a dovednos-
tí. V době, kdy se střední školy vrátily k povinným přijímacím zkouškám, 
může tak být nástup na šestileté gymnázium přínosem i pro ty, kteří se 
po dvou letech rozhodnou pro jiný typ školy. 
Pomoci dětem s dilematem, zda podat přihlášku na gymnázium či setrvat 
na základní škole, může další bod programu dne otevřených dveří, určený jak 
budoucím primánům, tak studentům prvního ročníku čtyřletého cyklu: při-
jímací zkoušky nanečisto v autentickém prostředí školy za dozoru učitelů. 
V nich si budoucí středoškoláci vyzkoušejí stejné typy otázek, jaké je čekají 
u dubnových „ostrých“ přijímaček, zahrnujících SCIO testy z matematiky, čes-
kého jazyka a obecných studijních předpokladů. Přípravu na testy se rozhod-
ně nevyplatí podceňovat, neboť jejich výsledky se budou sedmdesáti procen-
ty podílet na úspěšnosti přijímacího řízení; zbývajících třicet procent připadne 
na prospěch žáka v posledních dvou letech školní docházky. Na druhou stranu 
není třeba se obávat, že úspěšné složení zkoušek spočívá v týdny trvajícím bi-
fl ování – velká část testových otázek prověřuje logické uvažování a schopnost 
pracovat s textem.  Ostatně přijďte a sami vyzkoušejte. Těšíme se na vás!
Podrobnější informace o průběhu dne otevřených dveří a kritériích přijí-
macího řízení na milevském gymnáziu najdou zájemci na http://gym-
nazium-milevsko.cz. Hana Krajícová

Pro žáky letošních 9. tříd otevíráme obor:
	 79-41-K/41	Gymnázium	(čtyřleté	studium)

Pro žáky letošních 7. tříd otevíráme obor:
	 79-41-K/61	Gymnázium	(šestileté	studium)

Gymnázium	Milevsko
Masarykova 183, Milevsko

www.gymnazium-milevsko.cz
kancelar@gymnazium-milevsko.cz

tel.:  382 521 242

Den	otevřených	dveří
pro všechny zájemce o studium a jejich rodiče:

14. 2. 2014
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Úcta k Vašim očím...

Pro rok 2014 jsme pro Vás připravili:

slevy na brýlové obruby

P O Z O R !  P O U Z E  D O  V Y P R O D Á N Í  Z Á S O B !

50 – 80 % 50 – 80 % 
NAVÍC...

Pár značkových čoček Nikon 
v hodnotě 2.980 Kč 

za 1 Kčza 1 Kč
(k nákupu multifokálních čoček nebo čoček Transitions)

Husovo náměstí 157, MILEVSKO, tel.: 773 536 037
www.vaseoptika.cz

•  DÁRKOVÝ KUPÓN  •
pouze Vy u nás můžete JEŠTĚ NAVÍC získat DÁREK ZDARMA!

Stačí si pouze u nás nechat vyrobit dioptrické brýle za BEZKONKURENČNÍ CENY!
Vystřihněte tento kupón a přijďte se přesvědčit.

Čtvrtek 27. února 2014 
– den konání další tělocvičné akademie 
milevského Sokola. Cvičenci, cvičitelé 
i organizátoři zvou všechny příznivce po-
hybu, společných cvičení a  dobré poho-
dy do  hlediště milevské sportovní haly. 
V bohatém programu akademie vystou-
pí všichni žáci a žákyně oddílu sokolské 
všestrannosti i  někteří dospělí cvičenci, 
představí se nejlepší sportovci jednoty. 
Večerní program, určený široké veřej-

nosti, začíná v  18.00 hodin. 
Obě dopolední představení jsou určena 
výhradně pro zvané žáky milevských škol 
a školek. Vstup ostatních zájemců bude 
možný až po umístění těchto pozvaných 
dětí. Milí diváci, těšíme se na vás a slibu-
jeme vám opět nezapomenutelný záži-
tek.

Výbor T. J. Sokol Milevsko

Pozvánka T. J. Sokol

ALÍK HLEDÁ DOMOV
 

Alík byl odchycen v Milevsku ve středu 15. 1. 2014. 
Nyní čeká v milevském útulku na svého páníčka. 

zároveň bychom rádi poděkovali všem, kteří si 
našli chvilku a místo ve svém srdci – na konci 
loňského roku přišli navštívit útulkové pejsky 

a přinesli jim mnoho dobrot a hraček.

Kontakty:
Záchytné kotce pro opuštěné a zatoulané psy

Český kynologický svaz, 
základní organizace v Milevsku 

Petrovická ul. 176, 399 01 Milevsko, 
tel.: 734 507 770, 720 340 158 

mail: utulek.milevsko@seznam.cz, 
www: http://utulekmilevsko.webnode.cz

Všechny fotografe je možno vidět zde:
http://milevskyutulek.rajce.idnes.cz/

https://www.facebook.com/utulek.milevsko/photos
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Střípky
z minulostiV dnešní době jsme občas prostřednictvím sdělovacích prostředků kon-

frontováni s realitou velkých leteckých neštěstí. Ztráty na životech bý-
vají v takových případech veliké a zármutek pozůstalých nekonečný. Leč 
i v počátcích létání občas došlo k nějaké té nehodě, při níž však byly ztrá-
ty na životech nesrovnatelně menší, než je tomu dnes, protože tehdejší 
dopravní letadla mohla přepravovat jen dost omezený počet cestujících, 
a co se týče vojenského letectva, tam obvykle byla posádka tvořena jed-
ním či dvěma muži. Navíc tyto malé a vcelku lehké  stroje nepotřebovaly 
při nouzovém přistání zdaleka tolik prostoru jako dnešní dopravní obři, 
takže až na výjimky se to většinou obešlo bez ztrát na životech. 

K jedné takové letecké nehodě došlo u Milevska na jaře roku 1935. Dne 
15. března odstartovala v 9.45 hodin z letiště v Hradci Králové dvě leta-
dla k orientačnímu letu. Pravděpodobně se jednalo o typ Avia Ba – 33. 
Trasa letu byla plánována z  Hradce Králové přes Svratku, Humpolec, 
Vlašim a následně zpět do Hradce. 

 

V poledních hodinách však jednomu z letadel během kroužení nad Mi-
levskem začal vynechávat motor, zřejmě kvůli nedostatku paliva. Podle 
očitých svědků bylo vysazení motoru doprovázeno několika výbuchy. 
Piloti obou letadel začali tedy hledat místo k nouzovému přistání. Do-
sednutí do terénu totiž nebylo v těch dobách a při stavu tehdejší letec-
ké techniky nic mimořádného. Letci nakonec vybrali jako vhodné místo  
řepkové pole poblíž dvora Staňkov, kde se první z letadel skutečně po-
kusilo nouzově přistát.  Z výšky se terén jevil jako přijatelný, ale realita 
byla jiná. Půda byla čerstvě rozmrzlá, a tak se v ní podvozek stroje zaryl 
příliš hluboko a letoun se převrátil. Druhý pilot viděl nehodu svého ka-
maráda, a  tak si k  přistání zvolil vedlejší jetelinové pole, kde se poté 
přistávací manévr skutečně podařil. Oba piloti vyvázli bez zranění. Jed-
nalo se o příslušníky 4. leteckého pluku z Hradce Králové, pilota četaře 
Františka Ponocného a pilota rotného Martina Skalku. 

Nepoškozené leta-
dlo posléze odlétlo 
následujícího dne, 
16. března o  desáté 
hodině dopoledne na letiště Praha – Kbely. Havarované letadlo bylo de-
montováno a naloženo v Milevsku na nádraží do železničního vagonu 
a odvezeno. Celou tuto událost komentují místní noviny „Listy milev-
ského kraje“ ze dne 1. dubna 1935 takto:
Šťastnou náhodou lze nazvati zřícení vojenského letadla za  poledne 
dne 15. března na poli u dvora Staňkova. Cvičný let podniknut byl letadly 

let. pluku číslo 4 z Hradce Králové. Jedno z letadel bylo řízeno pilotem 
– četařem Ponocným, druhé rotmistrem Skalou. Blíže Milevska bylo lze 
pozorovati, jak u jednoho z letadel motor vynechává. Nedlouho poté po-
kusilo se letadlo nouzově přistáti. V  rozmrzlé půdě zaryl se podvozek 
a  letadlo se převrátilo, čímž nastalo dosti značné poškození jak smě-
rového kormidla, tak předku trupu. Pilot druhého letadla, vida nehodu 
kamaráda, přistál na nedalekém poli bez nehody. Na štěstí žádný z pi-
lotů neutrpěl zranění. Četně se dostavivší obyvatelé města s upřímnou 
radostí se přesvědčili, že oba letci vyvázli bez úrazu a v této radostné ná-
ladě letci pozváni do města, kde byli v hotelu hospodářské záložny po-
hoštěni. Porouchané letadlo bylo rozmontováno a odvezeno k opravě. 
Tato letecká nehoda tedy dopadla nad očekávání dobře. Podobné 
události běžně patřily ke koloritu doby, kterou nazýváme „Zlatou érou 
letectví“. 
Co se týče poškozeného letadla, jednalo se o jednomístné stíhací stro-
je Avia Ba – 33, které tehdy tvořily páteř čs. stíhacího letectva a  byly 
i ve výzbroji 4. pluku.  Letadlo Avia Ba – 33 bylo vyráběno v letňanské 
Avii od  roku 1928 a  později dokonce licenčně i  v  Polsku. Jednalo se 
o dvouplošník, vyzbrojený dvěma synchronizovanými kulomety Vickers 
ráže 7,7 mm, umístěnými nad motorem. Letouny dosahovaly maximál-
ní rychlosti 298 km/hod., jejich dostup činil 8.000 m a  dolet 450 km. 
Tyto stíhačky však byly posléze v čs. letectvu brzy nahrazeny slavným 
dvouplošníkem Avia B 534. 
Popsaná letecká nehoda nebyla u Milevska ojedinělá a k některým dal-
ším se opět později vrátíme. 

Václav Sládek, Vladimír Šindelář, Lukáš Panec – Milevské muzeum  

V Ý z V A
Milevské muzeum hledá do chystané publikace k výročí 830 let Milev-
ska snímek z 15. března 1939, který by zachycoval příjezd německého 
wehrmachtu do Milevska. Pokud tedy máte v rodinném albu fotografii 
z příjezdu nacistů do našeho města, prosíme o její zapůjčení či naske-
nování. Naskenovat ji můžeme i my, lze to provést na počkání a maji-
teli snímek obratem zase vrátit. My sami v našich sbírkách technicky 
použitelný snímek nemáme a do chystané knihy by se přitom velice 
hodil, aby i dnes připomněl jednu ze smutných kapitol našich dějin. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

Lukáš Panec – správce fondu fotografií Milevského muzea 

LETECKÁ NEHODA U MILEVSKA

Foto čs. stíhačky Ba-33, která havarovala u Milevska roku 1935.  
Z archivu V. Sládka.

Na snímku je zachyceno startování stíhačky Ba-33 na polním letišti 
někdy v časech I. republiky. Z archivu V. Sládka.

Restaurace v domě hospodářské záložny (nyní budova pošty na milev-
ském náměstí), kam byli oba piloti pozváni milevskými občany na oběd. 
Snímek z doby I. republiky, ze sbírek Milevského muzea.
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V sobotu 18. ledna se v domě kultury konal tra-
diční rybářský ples. Losování tomboly se ujal 
starosta města Bc. Zdeněk Herout.

V pondělí 23. prosince 2013 si v kostele sv. Bar-
toloměje v Milevsku zazpíval Milevský smíšený 
sbor při Velkém vánočním koncertu Českou mši 
vánoční J. J. Ryby. Sbor doprovázel Orchestr ope-
ry Jihočeského divadla v  Českých Budějovicích, 
dirigoval Jaroslav Vodňanský.

„My Tři králové jdeme k vám…“ Sofi nka Kocá-
bová z MŠ Klubíčko takto ztvárnila své kama-
rády ze školky při tradičním chození Tří králů.

Vernisáží v pátek 17. ledna byla zahájena výstava 
Výtvarníci Milevska a okolí. V Galerii M ji můžete 
navštívit do 21. února.

Ve čtvrtek 2. ledna byla před kostelem sv. Bar-
toloměje na  náměstí E. Beneše zahájena Tří-
králová sbírka.

V pátek 10. ledna se v krásném prostředí hotelu 
Bílá Růže v Písku uskutečnil ples Diacelu, jehož 
se zúčasnili i členové z Milevska. K tanci i po-
slechu hrála jako vždy osvědčená kapela Johny 
Band. V  Milevsku se ples Diacelu uskuteční 
v sobotu 22. února. 

SOUTĚŽ KAMARÁDI MILEVSKÉ KNIHOVNY
pro třídy zŠ od 13. 1. do 30. 5. 2014

Podmínky a hodnocení soutěže
1.  Za přihlášení do soutěže získá třída 50 bodů.
2.  Třída získá za každého žáka evidovaného v knihovně 2 body (musí mít platnou průkazku na rok 2014). 

Dojíždějící děti mohou doložit průkaz z knihovny v místě bydliště.     
3.  Během ledna a února se třída zapojí do celostátní akce Čtení pomáhá a získaný obnos věnuje projektu 

Už jsem čtenář, knížka pro prvňáčka. Za každých 50 Kč získá 50 bodů, za podporu ostatních projektů 
30 bodů. (Celkovou částku nahlásí paní učitelka). 

4.  Třída, která se zúčastní knihovnické soutěže Nejmoudřejší je číslo, získá 50 bodů a  za  každou 
odevzdanou práci 30 bodů.   

5.  Pokud třída vytvoří svůj třídní časopis, získá 10 bodů.
6.  Každý žák, který se zúčastní recitační soutěže nebo olympiády na okresní a vyšší úrovni, získá 30 bodů.
7.  Čtenář, který doporučí svoji oblíbenou knihu dalším návštěvníkům knihovny písemnou formou, získá 

30 bodů, za ústní projev 10 bodů.
8.  Každý měsíc bude v knihovně připravena soutěž, za kterou je možno získat 5 bodů.
9.   Vyplnění ankety Nejoblíbenější kniha roku 2013 – 10 bodů. (Do 17. 3.)
10. Za hlasité předčítání v knihovně (minimálně 5 minut) a další aktivity 5 bodů.

HODNOCENÍ JEDNOTLIVCŮ ze všech žáků, kteří splní podmínky soutěže, bude vylosováno 
10 čtenářů a ti získají knihu.

TŘÍDA, KTERÁ VYHRAJE SOUTĚŽ, zÍSKÁ VELIKÝ DORT!!!

Podmínky a hodnocení soutěže

Centrum mladé rodiny Milísek realizuje projekt: 
gENDEROVÁ POLITIKA
UŽ VÍME JAK NA TO!
Cz.1.04/3.4.04/88.00083
Termín realizace: 1. 11. 2012–31. 10. 2014

Hlavním cílem projektu je vytvářet potřebné in-
formační spektrum zaměřené na stále existující 
nerovnost žen a  mužů, existující rys českého 
trhu. V rámci osvětových, poradenských a moti-
vačních aktivit v oblasti rovných příležitostí.
Projekt je zaměřen na uskutečňování politiky přátel-
ské rodině a genderově příznivé politiky v podnicích.
Cílové skupiny: Ženy vracející se po rodičovské do-
volené nebo péči o  závislého člena rodiny na  trh 
práce. Zaměstnavatelé, zaměstnanci. Cílovým 
skupinám je zajištěna přímá podpora ve  formě 
cestovného, stravného a péče o děti.
Aktivity projektu:
1. Semináře
• seminář pro zaměstnavatele gender:
  Hlavní myšlenka: rovné příležitosti na trhu práce, 

to není separátní téma fi remní kultury. 
  – v  případě zájmu o  danou problematiku se 

mohou již nyní fi rmy přihlašovat s  možností 
realizace seminářů přímo pro jejich organizaci.

•  seminář pro zaměstnance – Slaďování rodin-
ného a pracovního života 

  Hlavní myšlenka: fi rma, která dodržuje rov-
né příležitosti žen a mužů k vykonávání práce 
a  kariérnímu postupu, umožňuje zaměstnan-
cům a zaměstnankyním sladit práci s rodinným 
životem 

• semináře pro rodiče na MD a po MD
  Hlavní myšlenka: rovné zacházení na trhu práce 

dává možnost pracovat na odpovídající pozici, 
usilovat o kariérní postup, plně využít své kvali-
fi kace a talentu a zhodnotit získané zkušenos-
ti. 

2.  Poradna gender + otevřena každé úterý a čtvr-
tek 14.00–16.00

  Cílem poradny je zpřístupnit veřejnosti bezplatně 
poradenství v oblasti genderové výchovy a gende-
rově senzitivních témat, se kterými se všichni se-
tkáváme v každodenním životě. 

3.  Poradna On-line –  
http://www.centrummilisek.cz/genderova-
-politika/

  Odpovídání na  vaše dotazy, týkající se dané 
problematiky. 

4. Firemní audity 
  Pilotní ověření metodiky pro zpracování GA 

včetně plánu rovnosti
Kontakt: Bc. Lenka Bečková, koordinátor projektu, 
tel.: 723 449 409

Tento projekt je spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.
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Centrum mladé rodiny Milísek realizuje projekt: 
gENDEROVÁ POLITIKA 
UŽ VÍME JAK NA TO!
Cz.1.04/3.4.04/88.00083
Termín realizace: 1. 11. 2012–31. 10. 2014
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