
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
se koná ve středu 1. 4. 2015 od 17 hodin 

ve velkém sále domu kultury.

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
využívám nadcházejících velikonočních 
svátků, abych Vás po delší době, poprvé 
od Vánoc, pozdravil. Než tak učiním, rád 
bych předešel některým mylným informa-
cím, které po Milevsku kolují, seznámil Vás 
se současnou situací na radnici a odůvod-
nil několik personálních změn na klíčových 
pozicích úřadu, k nimž během uplynulých 
měsíců došlo nebo během několika týdnů 
dojde.
Již na konci roku 2014 odešel z úřadu ve-
doucí majetkového oddělení Ing. Tomáš 
Smrčina. Využil příznivé pracovní nabídky 
a dobrovolně úřad opustil. Na jeho místo byl 
řádným výběrovým řízením jmenován Bc. 
David Lukeš.
K 1. březnu 2015 rezignoval na funkci tajem-
níka městského úřadu Ing. František Troják. 
Tím ovšem neskončil jeho pracovní poměr 
a město mělo povinnost nabídnout mu jinou 
práci adekvátní jeho vzdělání a zkušenos-
tem, nebo situaci řešit výpovědí z pracovní-
ho poměru. Vzhledem k našim možnostem 
jsme byli nuceni zvolit druhou variantu. Pan 
Troják tedy bude pobírat průměrnou mzdu 
do 31. 5. 2015, aniž by docházel do zaměst-
nání. Do doby, než bude jmenován nový ta-
jemník, přebírá jeho práci starosta a JUDr. 
Jana Čunátová, vedoucí oddělení vnitřních 
věcí.

Třetí klíčovou pozicí, kde dojde ke změně, je 
místo vedoucího finančního oddělení. Dosa-
vadní finanční šéf Ing. Vojtěch Španvirt ne-
vyslyšel našich proseb na prodloužení úvaz-
ku a k 30. dubnu 2015 odchází do důchodu, 
vzhledem k jeho vitalitě se téměř stydím 
napsat, že starobního… Na jeho místo na-
stoupí od 1. května 2015 Ing. Hana Jánová, 
která zvítězila v řádném výběrovém řízení.
Pokud jde o fungování úřadu – nejvíce nás 
trápí citelný propad v příjmech města oproti 
stejnému období minulých let. Důvodem je 
fakt, že se státu nedaří vybírat na daních 
očekávané objemy peněz. V této chvíli nám 
chybí zhruba 4 miliony korun, přesto pev-
ně věříme, že kvůli tomu nebudeme nuce-
ni omezovat naplánované investice nebo 
drasticky omezovat běžné výdaje. A co nás 
čeká na jaře? Kromě výstavby kompostár-
ny bychom měli položit dlažbu a vybudovat 
parkoviště u VZORU, čímž by měla být tato 
lokalita dokončena.
Usilovně pracujeme na zajištění maximál-
ní otevřenosti radnice vůči Vám, občanům 
města. Jako první v okrese natáčíme na vi-
deo zasedání zastupitelstva. 
Vysílání kabelové televize chce-
me rozšířit o aktuální zprávy 
z našeho města a okolních obcí 
s tím, že jej můžete sledovat i na 
internetu (www.milevskem.cz). 
Uspořádali jsme veřejné setkání 
s obyvateli Švermovy a Jeřábko-
vy ulice, další schůzky s občany 
jsme připraveni kdykoliv zajis-
tit. Základem otevřenosti úřadu 
je podle mě ochota a vstřícnost 
jeho zaměstnanců vůči obča-
nům, vhodně stanovené úřední 
hodiny radnice atd. Zde nás čeká 
ještě dost práce.
    Vážení spoluobčané, dovolte 
mi, abych Vám jménem vedení 
radnice i všech zaměstnanců 
úřadu popřál krásné Velikonoce.

Ivan Radosta, 
starosta města
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Informace z jednání Rady města Milevska

3. Schůze RMM
Rada MěSta MilevSka MiMo jiné:
•	vzala na vědomí průběžnou informaci o ve-

řejné zakázce „Úklid budov v majetku města 
Milevska pro období 1. 4. 2015 - 31. 12. 2016“

•	schválila smlouvu o bezúplatném převodu 
majetku státu (starší výpočetní technika 
a frankovací stroj) na město

•	jmenovala členem dopravní komise pana Ji-
řího Pecha (za Václava Bardu, který se vzdal 
funkce).

4. Schůze RMM
Rada MěSta MilevSka MiMo jiné:
•	schválila předložený návrh na využití granto-

vého programu Jihočeského kraje „Podpora 
plánování sociálních služeb na území správ-
ních obvodů obcí s rozšířenou působností 
v Jihočeském kraji“

•	schválila pokácení douglasky tisolisté u ga-
ráží Pod májovinou a u domu čp. 737 v ul. Št. 
Dvořáka, šesti bříz bělokorých v Sokolovské 
ulici naproti řadovým domům a borovice černé 
za domem čp. 973-974 v ul. J. A. Komenského

•	neschválila pokácení 11 ks bříz bělokorých 
v Sokolovské ulici naproti řadovým domům, 
jedle bělokoré za domem čp. 973-974 v ul. 
J. A. Komenského, 2 ks javorů za domem 
čp. 1322 v ul. M. Majerové a borovice černé 

u domu čp. 1203 na sídlišti 5. května
•	rozhodla o režimu parkování v ul. Švermova 

takto: pro kolmá stání u kostela sv. Barto-
loměje režim časově omezeného stání, a to 
od pondělí do pátku od 8.00 do 16.30 hod. 
na max. 2 hod, pro ostatní nově vzniklá par-
kovací stání (u GE Money Bank, podélná stání 
nad kostelem sv. Bartoloměje a šikmá stání 
proti čp. 84-86) režim volný bez omezení; pro 
šikmá parkovací stání před radnicí na náměstí 
E. Beneše režim placeného stání; pro parko-
vací stání v ul. Za Radnicí: stání kolmá na bu-
dovu radnice (cca 8 míst) v režimu placeného 
stání, ostatní v režimu bez omezení (bez re-
zervace pro finanční úřad)

•	souhlasila s podáním žádosti o grant z Gran-
tového řízení Oranžový přechod na projekt 
s názvem „Bezpečnost a ochrana dětí a mlá-
deže v obci Milevsko“

•	rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci 
veřejné zakázky „Úklid budov v majetku města 
Milevska pro období 1. 4. 2015 – 31. 12. 2016“ 
s firmou PROMPT 2 SERVIS v.o.s. za nabídko-
vou cenu 432 432,22 Kč vč. DPH

•	rozhodla sjednat pojištění majetku města 
a odpovědnosti s pojišťovnou Kooperativa, 
a.s. na období od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2016

•	souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí 
grantu na výměnu garážových vrat u budovy 
požární zbrojnice Milevsko a na opravu stře-
chy požární zbrojnice v Dmýšticích

•	vzala na vědomí Výroční zprávu města Milev-
ska a jeho orgánů o činnosti v oblasti posky-
tování informací za rok 2014

•	rozhodla o schválení části navržených pří-
spěvků jednotlivým žadatelům z grantového 
programu ,,Kultura 2015“

•	schválila finanční vyrovnání za škodu způ-
sobenou na osetém zemědělském pozemku, 
která byla způsobena v době uzavírky ulice 
v Milevsku při její rekonstrukci

•	souhlasila se jmenováním vedoucí finančního 
odboru Městského úřadu Milevsko

•	konstatovala, že „Stanovisko města Milev-
ska“ čj. MM 41331/2013 ze dne 24. 9. 2014, 
které nebylo projednáváno v radě ani zastu-
pitelstvu, je soukromým vyjádřením pana Bc. 
Zdeňka Herouta (vyjádření k záměru Králov-
ské kanonie na Strahově ke zřízení Střední 
odborné školy v areálu Milevského kláštera).

5. Schůze RMM
Rada MěSta MilevSka MiMo jiné:
•	rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci 

veřejné zakázky „Víceúčelové sportovní hřiště 
Milevsko“ s firmou TUBEKO SPORT spol. s r.o. 
za nabídkovou cenu 1 193 343,75 bez DPH

•	rozhodla vybudovat kolmá parkovací místa 
v ul. J. A. Komenského u nákupního střediska 
Vzor současně se zbývající částí II. etapy akce 
„ Nová pěší zóna Vzor“.

V únoru tohoto roku oslavila 95. narozeniny paní Anastázie Vávrová 
z Milevska. Popřát jí přišli (zleva) paní Marchelová, Klímová a pan Radosta. 
Vpravo vnučka paní Vávrové Petra, která přiletěla z Chicaga.

V MĚSÍcI úNOrU 2015 OSLAVILI žIVOTNÍ VýrOčÍ
a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji

80 LET
Anna Trčková, Milevsko
Ludmila Palečková, Milevsko

90 LET
Josef Novák, Milevsko

95 LET
Anastázie Vávrová, Milevsko

JARNÍ ÚKLID 
2015
Jarní svoz bioodpadu bude probí-
hat jednorázově v těchto termínech 
a na těchto stanovištích:
Úterý 7. 4. Hůrka – lesík 15.00-16.00
  kpt. Jaroše (býv. MototecHna) 16.30-17.30
  Dukelská (sběrný Dvůr) 18.00-19.00
střeDa 8. 4. Gen. svoboDy (stanoviště tříD. oDpaDu) 15.00-16.00
  Jeřábkova (křižovatka s ul. r. svoboDové) 16.30-17.30
  Za kreJcárkeM (parčík) 18.00-19.00
čtvrtek 9. 4. Masarykova (parkoviště u bažantnice) 15.00-16.00
  F. kuDláčka (u čp. 1281) 16.30-17.30
  náM. e. beneše (naD kosteleM) 18.00-19.00
pátek 10. 4. šverMova (autobusová Zastávka) 15.00-16.00
  kpt. nálepky (parkoviště u letníHo staDionu) 16.30-17.30

  k. čapka (stanoviště tříD. oDpaDu) 18.00-19.00
ponDělí 13. 4. ZaHráDky staré síDliště (Dolní část ul. p. beZruče) 15.00-16.00
  ZaHráDky HreJkovická 16.30-17.30
  ZaHráDky poD ZvíkovceM 18.00-19.00
Úterý 14. 4. tyršovo náMěstí (u teleFon. autoMatu) 15.00-16.00
  čs. leGií (sucHanův rybník) 16.30-17.30
  ZaHráDky u kubíku 18.00-19.00
střeDa 15. 4. liDická 15.00-16.00
  5. května (křižovatka poD čsaD) 16.30-17.30
  ZaHráDky ul. pražská 18.00-19.00
čtvrtek 16. 4. DMýštice (u obcHoDu) 15.00-16.00
  klisín (u kapličky) 16.30-17.30
  něžovice (u rybníka) 18.00-19.00
pátek 17. 4. Rukáveč (stanoviště tříd. odpadu) 15.00-16.00
  velká (u restaurace) 16.30-17.30

V rámci svozu bude převzat zvlášť komposto-
vatelný bioodpad (shrabané listí, tráva, zbytky 
rostlin) a zvlášť větve. Směs větví a bioodpa-
du nebude bez předchozího roztřídění přijata. 
Nebude převzat bioodpad s příměsí inertního 

a jiného odpadu (s kameny, komunál. odpadem 
apod.).

Je zakázáno umisťovat bioodpad 
na stanoviště předem!

Mimo uvedené termíny při úklidu ze soukromých 
pozemků je možno přistavení kontejneru objed-
nat za úhradu u Služeb Města Milevska, spol. 
s r.o.- tel. 382 521 447, 382 521 374.

V SObOTU 18. DUbNA 2015 
PrObĚhNE V MILEVSkU 
TZV. žELEZNÁ SObOTA.

Kovový odpad umístěte v sobotu v časných 
ranních hodinách na okraj chodníku, 

případně na jiné vhodné místo.
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Bc. Lucie Králová
referent

Obnova a doplnění osvětlení 
Zimního stadionu v Milevsku
V roce 2012 provozovatel sportovních zaříze-
ní v Milevsku, společnost SPOS Milevsko s.r.o., 
vznesl oficiální požadavek na obměnu a doplně-
ní osvětlení Zimního stadionu v Milevsku. Hlav-
ním důvodem bylo ukončení výroby světelných 
zdrojů potřebných pro udržení osvětlení v chodu 
a následně stáří svítidel, která již samostatně 
nevyhovovala požadavkům herního řádu. Ruku 

v ruce s těmito důvody šel i fakt, že doplnění 
o světelné zdroje s nižším příkonem s sebou 
přinese i tolik požadovaná úsporná opatření, 
která provozovatel doložil i energetickou studií, 
kterou nechal zpracovat pro zdůvodnění potřeby 
navrhované obměny a doplnění osvětlení.
 Na základě tohoto požadavku byla zpracová-
na základní kritéria, která byla základem pro 
vyhlášení výběrového řízení. Vzhledem k v té 
době platnému zákonu o veřejných zakázkách 
postačovala pouze specifikace zakázky s tím, že 
zhotovitel provede projektovou a dodávkovou 
část zakázky na své náklady. Bohužel se sta-
lo, že se sešly nabídky velmi různorodé a tedy 
neporovnatelné. Na základě toho se zadavatel 
(město Milevsko) rozhodl zakázku zrušit a pro-
vést její lepší specifikaci. Než se tak stalo, vešel 
v platnost upravený zákon o veřejných zakáz-
kách, který již striktně požadoval po zadavateli 
předložit projektovou část zakázky.
Dle požadavků zadavatele a provozovate-
le sportovního zařízení byl zpracován pro-
jekt firmou EFOS s.r.o. Na základě této doku-
mentace proběhlo výběrové řízení. Bohužel 

se nepodařilo vybrat zájemce dle platného zně-
ní zákona. Vzhledem k některým připomínkám 
k dokumentaci byla tato ještě projektantem 
upravena a bylo provedeno další výběrové říze-
ní. Bohužel, ani zde se nepodařilo vybrat doda-
vatele dle platného znění zákona. Navíc se stále 
objevovaly připomínky k dokumentaci, a proto 
se vedení města rozhodlo nechat si zpracovat 
novou dokumentaci od jiného projektanta. Tím-
to zpracovatelem se stala, po výběrovém řízení, 
společnost TRI-IN z Prahy.
Na základě nové dokumentace proběhlo nové 
výběrové řízení vč. vyhodnocení v systému 
e-aukce, jejímž vítězem se stala společnost PER-
FECT ICE s.r.o. S touto společností byla na konci 
roku 2014 podepsána smlouva o dílo na dodávku 
a montáž systému a v prosinci 2014 byla zaháje-
na realizace díla. Práce postupovaly ve čtyřech 
krocích. V prosinci firma provedla dodávku 
hlavní části systému, a to svítidel včetně jejich 

kompletace. Následně druhý týden v lednu pro-
vedla kompletní kabelové rozvody a přípravu 
pro kompletaci systému. Poslední týden v lednu 
2015 proběhla kompletace a zprovoznění systé-
mu do stavu tzv. zahoření zdrojů. To probíhalo 
cca 100 hodin. Po zahoření proběhla poslední 
fáze, a tou bylo zkompletování ovládání systé-
mu a jeho regulace. Dne 12. 2. 2015 bylo dílo 
oficiálně ukončeno a předáno zástupcům města 
a provozovatele do užívání, a to vše za dohledu 
Technické inspekce ČR (TiČR), která zpracovala 
na tuto zakázku protokol.

Nyní již na Zimním stadionu v Milevsku osvět-
lujeme sportovní plochu dle platných herních 
řádů a v souladu s platnými předpisy. Maxi-
mální intenzita osvětlení je 750lx, minimální 
100lx. Maximální příkon systému je 28,5kW, což 
s sebou nese nemalé úspory na spotřebě elek-
trické energie. Regulace probíhá plně auto-
maticky na navolenou hodnotu. Požadovanou 
navolenou intenzitu hlídá systém pomocí čidla, 
které dle potřeby a momentální světelné situa-
ce systém řídí. Za poslední cca měsíc a půl, kdy 
se pomocí tohoto systému osvětluje ledová plo-
cha, se nevyskytly žádné vážné závady, systém 
funguje tak, jak bylo deklarováno v projektové 
dokumentaci, a ze strany provozovatele jdou 
informace o plné spokojenosti. Pro zajímavost 
stejný systém, a to i včetně světelných zdrojů, 
bude v letošním roce osvětlovat i připravované 
mistrovství světa IIHF 2015 v ledním hokeji.
Investice do obnovy a doplnění osvětlení Zim-
ního stadionu v Milevsku vyšla město Milevsko 
dle smlouvy o dílo s firmou PERFECT ICE s.r.o. 
na 2 334 090 Kč vč. DPH + úhrada činností 
za zpracování pastortu objektu zimního sta-
dionu, zpracování projektových dokumentací 
a znaleckých posudků ve výši 82 525 Kč vč. DPH.

SPOS MILEVSKO S.R.O.

Petr Zelenka
jednatel

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU

Bc. David Lukeš
vedoucí odboru 

Vzdělávání pěstounů
Pěstounská péče je státem garantovaná for-
ma náhradní rodinné péče, která zajišťuje 
dostatečné zabezpečení dítěte a přiměřenou 
odměnu těm, kteří se ho ujali. Novela zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí, která vstoupi-
la v platnost dne 1. 1. 2013, přinesla množství 
novinek i do oblasti pěstounské péče. Upravuje 
mimo jiné celou řadu práv pěstounů, ale také 
s tím souvisejících povinností, mezi které patří 
například i povinnost zvyšovat si své odborné 
znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče 
o děti v rozsahu minimálně 24 hodin v období 
12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Tato 
povinnost je vedle dalších práv a povinností 

zakotvena v tzv. Dohodě o výkonu pěstounské 
péče, kterou pěstouni uzavírají buď s obecním 
úřadem obce s rozšířenou působností, nebo s in-
stitucemi, které mají pověření k výkonu sociálně
-právní ochrany dětí. Úhrada nákladů na vzdělá-
vání je zajištěna ze státního příspěvku na výkon 
pěstounské péče.
Důvodem, proč byla povinnost pěstounů vzdělá-
vat se ukotvena přímo do zákona, je skutečnost, 
že pěstounská péče je velmi zodpovědnou for-
mou výchovy a případná nesprávná péče o dítě 
by mohla mít nedozírný vliv na jeho další život. 
Děti, které jsou do pěstounské péče svěřovány, 
jsou mnohdy deprimované, frustrované a často 

se jedná také o děti s výchovnými problémy. 
K jejich výchově je tedy nutné přistupovat zvláš-
tě citlivě, zodpovědně a profesionálně. Společ-
nosti poskytující vzdělávací kurzy pro pěstou-
ny připravují výuková témata zaměřená právě 
na tyto problémy.
Pro pěstouny, kteří mají uzavřenou Dohodu o vý-
konu pěstounské péče s Městským úřadem Mile-
vsko, zajišťuje povinné vzdělávání příspěvková 
organizace města - Sociální služby Města Milev-
ska. Jednotlivé semináře se konají v prostorách 
této organizace v rozsahu 6 vyučovacích hodin.

PObOčkA kNIhOVNy V DOMĚ 
kULTUry rOZšIŘUJE OD DUbNA 

SVOU PŮJčOVNÍ DObU:

PONDĚLÍ  13-17
STŘEDA 8-11 13-17
ČTVRTEK 8-11 
PÁTEK  13-17
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Rekonstrukce ulic Jeřábkova 
a Švermova v Milevsku
Dne 23. 2. 2015 byli občané města Milevska for-
mou besedy seznámeni s chystanou rekonstrukcí 
ulic Jeřábkova a Švermova. Beseda proběhla v za-
sedací místnosti na radnici na nám. E. Beneše. Ze 
strany města se besedy zúčastnili: starosta měs-
ta Ing. Ivan Radosta, místostarosta Mgr. Martin 
Třeštík, Ing. Mgr. Miroslav Doubek - člen Rady 
města Milevska, odpovědný za opravy a investi-
ce, vedoucí odboru dopravy Bc. Milena Brčáková 
a vedoucí odboru investic a správy majetku Bc. 
David Lukeš, dále se besedy zúčastnil Ing. Zítek 
– projektant a pan Grech za Dopravní inspektorát 
Policie České republiky Písek.

 

Během besedy bylo na vznesené dotazy občanů 
z hlediska dopravního nebo stavebního zodpově-
zeno Ing. Zítkem nebo panem Grechem. Zásadní 
problémy nebyly občany vzneseny. Dílčí nebo 
drobné změny se budou řešit v dalších stupních 
projektové dokumentace, avšak koncept je ve své 
podstatě vyřešen.
Rekonstrukce ul. Jeřábkova je plánována v úseku 
od křižovatky s ul. 5. května po křižovatku s ulicí 
R. Svobodové včetně této křižovatky především 
z důvodu nevyhovujícího šířkového uspořádání 
zvláště ve druhém úseku stavby včetně křižovatky 
s ul. R. Svobodové a také z důvodu špatného sta-
vebního stavu povrchů jak chodníků, tak vozovky. 
Stavbou dojde také ke zlepšení životního prostře-
dí v této části města, včetně zvýšení bezpečnosti 
provozu na této pozemní komunikaci. Realizací 

stavby se zajistí optimálním způsobem šířkové 
uspořádání místní komunikace oproti součas-
nému stavu, především s ohledem na zvýšení 
bezpečnosti chodů a dopravy, zároveň dojde ke 
stavebnímu vymezení parkování vozidel a úpra-
vě křižovatky ulic Jeřábkova a R. Svobodové. Co 
se týká základních údajů o stavbě, tak šířkové 
uspořádání vozovky místní komunikace vychází ze 
základní intravilánové kategorie místních komu-
nikací. V celé délce řešené komunikace má vozov-
ka základní šířku 6,0 m mezi obrubníky. V úseku 
od km 0,360 je navržen pravostranný parkovací 
pruh s podélným stáním o šíři 2,0 m a od km 
0,403 levostranný parkovací pruh. V celé délce je 
navržen oboustranný chodník pro pěší v základ-
ní šíři 2,0 m. Rekonstrukce místní komunikace je 
navržena v celkové délce 566 m. Součástí stavby 
je rovněž úprava ulice R. Svobodové v délce 25 m 
navazující na úpravu křižovatky včetně návrhu 
dělícího ostrůvku, přes který je zároveň vedeno 
místo vhodné pro přecházení. Co se týká povrchu 
chodníků je navržena betonová zámková dlažba 
a vozovka je navržena s povrchem živičným.
 Je zapotřebí ještě dodat, že zhotovení projekto-
vé dokumentace na rekonstrukci ul. Jeřábkova 
bylo vyvoláno možností získání dotace. V minu-
lých letech byly vyhlašovány programy na pod-
poru výstavby a rekonstrukcí místních komuni-
kací. Pro potřeby podání žádosti o dotaci musela 
být zpracována projektová dokumentace a dolo-
ženo pravomocné rozhodnutí o povolení stavby 
(stavební povolení). Proto se město rozhodlo 
připravit akci na rekonstrukci ulice Jeřábkova, 
aby bylo připraveno, v případě vyhlášení výzvy 
k podání žádosti o dotaci, tuto možnost využít. 
Připravenost jakékoliv akce v případě získání 
dotace je pouze malým finančním nákladem pro 
město vzhledem k objemu výše finančních pro-
středků získaných v rámci dotace, která se v mi-
nulých letech pohybovala až do výše 85% z uzna-
telných nákladů.

Co se týká ulice Švermova (II. etapa) je celková 
délka úpravy rekonstrukce komunikace 279 m. 
V celé délce stavby je na levé straně navržen jed-
nostranný chodník, který je napojen na stávající 
chodníky. Aby bylo možné zajistit toto šířkové 
uspořádání, je nutné na začátku stavby demolo-
vat stávající opěrnou zídku v délce cca 38 m s tím, 
že stávající chodník vedoucí nad touto zídkou 
podél stavebních objektů, bude nahrazen chod-
níkem podél vozovky a samostatným napojením 
vstupů do jednotlivých objektů z nového chodní-
ku. Zároveň bude vybudována nová opěrná zídka 
za chodníkem, která bude podstatně nižší a ná-

sledné vysvahování směrem k objektům. Vzhle-
dem k šířkovému uspořádání v celé délce řešené 
komunikace má vozovka základní šířku 5,5 m 
mezi obrubníky, kromě rozšíření provedeného ve 
směrových obloucích na 6,0 m. Základní a mini-
mální šířka chodníku pro pěší je 1,5 m, v místech 
kde to umožňuje zástavba je chodník rozšířen. 
Vzhledem k niveletě vozovky - výškové řešení je 
pro pěší navrženo dle nivelety řešené vozovky, 
která vychází přibližně ze stávající výškové úrov-
ně resp. místy je navrženo zesílení vozovky. Zá-
kladní podélný sklon je patrný z projektové doku-
mentace a bude upřesněn v rámci dalšího stupně 
zpracování projektové dokumentace. Co se týká 
konstrukčních vrstev, chodníky mají navržený 
kryt z betonové zámkové dlažby a vozovka s po-
vrchem živičným.

ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ

Bc. Milena Brčáková
vedoucí odboru 

Poplatek za komunální odpad 
pro rok 2015

Odbor finanční MěÚ 
Milevsko oznamuje, 
že se blíží termín 
splatnosti poplatku 
za komunální odpad, 
který je splatný do 
30. dubna 2015 pro 
osoby s trvalým po-
bytem v Milevsku a ci-
zince s povoleným po-
bytem v Milevsku a do 
31. května 2015 pro 
vlastníky rekreačních 
objektů a objektů bez 
trvale žijících osob.

Sazba poplatku pro rok 2015 je stanovena obec-
ně závaznou vyhláškou města Milevska č. 2/2014 
a činí 456 kč za osobu za kalendářní rok.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti i plateb-
ní kartou ve stanovených pokladních hodinách 
v pokladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám. 
E. Beneše 420 a Sažinova 843). Dále lze popla-
tek uhradit poštovní poukázkou nebo bezhoto-
vostním převodem na účet města Milevska číslo 
19-0640992319/0800, vedený u České spořitelny.
Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako iden-
tifikaci poplatníka správný variabilní symbol, 
který vám přiřadíme. Pokud chcete zaplatit jed-
nou bezhotovostní platbou za více osob, je třeba 
nahlásit správci poplatku jména, data narození 

a bydliště všech osob, za které je poplatek odvá-
děn. K tomu je určen formulář pro vyžádání va-
riabilního symbolu na internetových stránkách 
města Milevska nebo se informujte u správce po-
platku P. Zděnkové (e-mail: pavlina.zdenkova@
milevsko-mesto.cz, tel. 382 504 132).

ODBOR FINANČNÍ

Pavlína Zděnková
správa poplatku ze psů a za komunální odpad

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
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Co to je Místní akční skupina Střední Povltaví
Místní akční skupina 
Střední Povltaví je 
společenství podni-
katelů, neziskových 
organizací a obcí, 
přičemž ani jedna ze 
zmíněných skupin ne-
smí přesahovat 49% 
hlasovacích práv čle-
nů oproti ostatním 

skupinám. Místní akční skupina Střední Povltaví 
funguje na principu LEADER, který upřednost-
ňuje princip zdola - nahoru, to znamená, že ob-
čané, podnikatelé, neziskové organizace a obce 
svými podněty a připomínkami rozhodují o tom, 
co a jak chtějí v regionu řešit, tvořit a rozvíjet. 
Na tento způsob navazuje i princip Komunitně 
vedeného místního rozvoje, který je označován 
anglickou zkratkou CLLD, a tím je se podílet 
na strategii rozvoje milevského regionu v při-
pravovaném novém plánovacím období 2014+ 
nebo jak se často říká 2014-2020.
V současné době se Místní akční skupina Střední 
Povltaví velice aktivně připravuje na takzvanou 
Standardizaci MAS, kterou musí projít všechny 
Místní akční skupiny, aby dokázaly, že jsou ad-
ministrativně, technicky, legislativně a odborně 
schopny zajistit administraci projektů v násled-
ném plánovacím období. Posledním datumem 

pro podání žádosti je 22. květen 2015, ale ten 
nechceme využít, a proto měsíc březen je pro 
nás limitním. Pokud MAS SP projde úspěšně pro-
cesem Standardizace, bude mít možnost podat 
k hodnocení Strategii CLLD, která právě vzni-
ká a stále je ještě v procesu tvorby. Za účelem 
přesných údajů o potřebách a plánech v našem 
regionu, které stále přicházejí, budou zane-
seny do Strategického plánu rozvoje regionu. 
Stále sbíráme podněty a nápady do zásobníku 
projektů, a proto máte stále možnost se aktivně 
zapojit do tak závažného dokumentu pro celý 
milevský region. Tímto chceme oslovit i občany, 
podnikatele a neziskovky na území obce Ková-
řov, aby neváhali a posílali nám svoje nápady, 
které by mohly napomoci k rozvoji Kovářovska 
a následně by mohly být zařazeny do projektů 
v rámci strategie CLLD. Neváhejte a zašlete nám 
své podněty na e-maily: mas-sp@seznam.cz, 
mas-sp-cechmankova@seznam.cz, a mas-sp@
baresova@seznam.cz, do konce měsíce dubna, 
abychom mohli Strategický dokument zdárně 
dokončit.
MAS SP plánuje v následujícím období 2014+ 
čerpání dotací z programů: Integrovaný regio-
nální operační program, Program rozvoje venko-
va, Operační program Zaměstnanost, Operační 
program Životní prostředí, Operační program 
Výzkum, vývoj, vzdělávání, Operační program 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 
Operační program Doprava, Operační program 
Technická pomoc. Věříme, že je dosti široká 
škála programů, do kterých budeme moci po-
žádat jako MAS SP nebo v rámci individuálních 
projektů.
Pro vaši orientaci o kolik bude možno žádat 
v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu v novém plánovacím období 2014+ 
ve čtyřech prioritních osách je částka 4,53 mil. 
EURO. Na území ČR je v současné době 173 MAS 
a uvažováno bylo, že jich bude 180. Jihočeský 
kraj je velice aktivní a na území pracuje 17 MAS, 
mezi ně samozřejmě je nutné započítat i MAS SP 
působící na území Milevska. Naši práci můžete 
sledovat na www.masstrednipovltavi.cz.

Pavel Hroch, předseda MAS Střední Povltaví

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU

Ing. Jana Velíšková
projektové ř ízení

Město Milevsko získalo 100% dotaci 
z Fondu Solidarity Evropské unie

poDpořeno Z FonDu soliDarity eu 
- náprava povoDŇovýcH škoD, červen 2013
V minulém čísle Mi-
levského zpravodaje 
byla zveřejněna in-

formace o čtyřech zrealizovaných akcích sou-
visejících s odstraňováním následků povodní 
z června roku 2013. Město Milevsko na tyto akce 
získalo dotaci nejprve ve výši 85% a později 

došlo i k získání dotace na pokrytí zbývajících 
15% nákladů. Tím byly z finančních prostředků 
Fondu Solidarity kompletně pokryty veškeré vy-
naložené náklady, v celkové výši 1 012 420 Kč.

Můstek přes Hrejkovický potok 
ve Velké u Milevska po opravě.

Projekt: „Moderní úřad blíže občanům města 
Milevska a klientům městského úřadu“
Město Milevsko bylo úspěšným žadatelem o do-
taci z Integrovaného operačního programu 
na projekt „Moderní úřad blíže občanům města 
Milevska a klientům městského úřadu“.
V rámci projektu dojde k rozšíření technologic-
kého centra, které bude sloužit jako náhrada 
a konsolidace za dosluhující servery a pro zajiš-
tění provozu pořizovaných aplikací. Dále dojde 
k elektronizaci agend veřejné správy ve pro-
spěch úřadu prostřednictvím portálu úředníka, 
manažerských výstupů, digitalizací datových 
zdrojů prostřednictví skenovací linky a vytvo-
řením archivu dokumentů. V neposlední řadě 

dojde ke zvýšení transparentnosti veřejné sprá-
vy a dostupnosti informací prostřednictvím por-
tálu občana obsahujícího informace o rozpočtu 
a zpřístupnění úřední desky v prostředí webové 
prezentace města. Cílem projektu je zefektivnit 

podporu výkonu agend veřejné správy a zpří-
stupnit informace veřejnosti. Cílovou skupinou 
projektu je město Milevsko a veřejnost. Celkové 
náklady projektu jsou 5,6 mil. Kč, dotace bude 
poskytnuta ve výši 4,8 mil. Kč.

Fotografie z předávání certifikátů uznaných vý-
robků v našem regionu, které mohou používat 
značku Regionální značka výrobku Prácheňsko.

cZ.1.06/2.1.00/22.09473 tento proJekt Je spoluFinancován evropskýM 
FonDeM pro reGionální roZvoJ prostřeDnictvíM inteGrovanéHo 

operačníHo proGraMu a roZpočteM Města Milevska.
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StřÍPKy Z 
MINuLOStI

Poklad bronzových žeber od Kučeře
Jestliže někde uslyšíme o archeologickém pra-
věkém pokladu nalezeném v České republice, ve 
většině případů se zcela jistě nejedná o poklad 
zlatý, stříbrný nebo o hromadu drahých kamenů 
a jiných cenností. Pro archeologa jsou poklady 
významnými poznatky, které jeho vědomosti 
o daném období, z kterého pocházejí, posouvají 
kupředu. Již v minulých dobách ukrývali dávní 
lidé své cennosti do země, jeskyní, pod kameny 
nebo k jiným dominantám v krajině. Právě tako-
vé poklady, pokud se je podaří objevit, archeo-
logové nazývají depoty. Jedná se o dva a více ar-
tefaktů vyráběných či transportovaných v dané 
epoše, které byly uloženy za účelem posvátným, 
tedy již neměly být vyzvednuty. V některých 
případech mohlo jít také o majetek, pro který 
se chtěl majitel z nějakého důvodu později vrá-
tit, avšak již k tomu nedošlo. Poklad v archeolo-
gickém pojmosloví depot znamená nejen zlaté 
artefakty, ale hlavně předměty uložené do země 
kromě hrobové výbavy. Tyto depoty jsou pak na-
lezeny jako výrobky z různých kovů (měď, bronz, 
železo), ve formě finálních předmětů, polotova-
rů, jejich zlomků nebo suroviny k jejich výrobě. 
Kdykoliv je takový depot objeven, je téměř vždy 
podroben odborné diskuzi. K charakteristickým 
kovovým artefaktům závěrečné fáze starší doby 
bronzové patří měděná (výjimečně i bronzová) 
žebra, která jsou na našem území geograficky 
koncentrována především do jižních Čech.
Právě takový depot tzv. měděných žeber ob-
jevil A. Novák 7. 4. 2012 pomocí detektoru 
kovů na katastru obce Kučeř v lese Braník. 
Ponechal však nález v zemi v původní polo-
ze a zavolal archeology, kteří depot následně 
odborně vyzdvihli, zdokumentovali a odebrali 
vzorky okolní země na enviromentální analý-
zu. Žebra v počtu 60 kusů ležela v malé jamce 
v hloubce 24 cm vyhloubené do podloží. Nad ní 

se nacházela kulturní vrstva v mocnosti 45 cm 
promíšená menším množstvím uhlíků s keramic-
kými zlomky z doby bronzové. Je to prozatím 
ojedinělý archeologický pramen, kdy je depot 
žeber uložen na pravěkém sídlišti. Vzhledem 
k tomu, že doposud nevíme nic o jejich součas-
nosti, probíhá na místě další archeologický prů-
zkum (viz obrázek).
Co jsou vlastně ta žebra? Jedná se o měděné, 
ojediněle bronzové polotovary prutů ve tvaru 
protaženého písmene „C“ se stočenými konci 
o váze několika desítek gramů. Objevují se v 
závěru starší doby bronzové v tzv. stupni BA2 
chronologicky asi 1800 – 1600 př. n. l. Lze je 
nalézt většinou v depotech ve větším množství 
pohromadě, svázané po pěti či deseti kusech. 
Vyskytují se v jižním Německu, Horním Rakous-
ku a v Čechách pak hlavně v jihočeském regionu. 
V okolí Milevska to není ojedinělý nález, v roce 
2008 byl opět detektorem zaznamenán depot 55 
žeber nedaleko Bernartic, který doprovázel zlatý 
artefakt vyrobený z přeloženého zlatého drátku 
zatočeného do kroužku. Mezi starší nálezy poté 
pochází depot čítající 26 celých i rozlámaných 
žeber nalezených v roce 1930 při stavbě silnice 
u obce Veselíčko. V celých jižních Čechách bylo 
již objeveno a je známo 32 depotů žeber.
Interpretace o funkci těchto depotů není vůbec 
jednoznačná. Pokud bylo ještě těchto depotů 
pouze několik, byla uváděna hypotéza o skla-
dech obchodníků, kteří své zboží zakopali a za-
pomněli na něj z jakéhokoliv důvodu. Narůsta-
jící počty depotů však tuto hypotézu vyvracejí, 
jelikož by tak naši předci byli značně zapomnět-
livý. Především měděná žebra neměla asi jiný 
primární význam než jako forma suroviny určená 
pro další zpracování nebo snad je uváděna hy-
potéza předmincovního platidla, čemuž by na-
svědčovalo jejich svázání v pěti a deseti kusech. 

Polotovary žeber byly transportovány z oblasti 
východních Alp podél větších vodních toků. Pro-
to se většina nálezů nachází v různé vzdálenosti 
od řeky Vltavy, která zcela jistě byla v té době 
komunikační trasou pro tehdejší obchodníky. 
Otázkou zůstává místo jejich finálního řemesl-
ného zpracování na movité artefakty (sekery, 
šperky, jehlice atd.) doby bronzové.

Petr Menšík, archeolog Milevské muzeum 
Milan Procházka, archeolog ZČU Plzeň

Depot z Kučeře při archeologickém výzkumu. 
Foto P. Menšík.

Ve čtvrtek 19. března přivítal místostarosta Mgr. Martin Třeštík nové občánky města Milevska. 
Jsou jimi zleva Matěj Zeman, Lukáš Kříž, Kateřina Klímová, Silvie Kubíčková, Libor Vošahlík, 
Jakub Kosobud, Šimon Šmelc, Nela Pauli a Jan Málek. Malým kulturním programem zpestřily 
obřad děti z MŠ Sluníčko – zleva Barunka Finková, Maruška Müllerová a Adámek Podrabský.

HLEDÁME NOVÉHO  
KOLEGU/KOLEGYNI
PRO OBCHODNÍ MÍSTO
ČESKÉ POJIŠŤOVNY

Adresa: HUSOVO NÁM. 156, MILEVSKO

Bližší informace:

Naděžda Vyhlídalová
tel.: 736 609 359
e-mail:  
nadezda.vyhlidalova@ceskapojistovna.cz

                    

 
 
 

 

  
od 10.00 do 12.00 hodin  

--------------------------------------------------- 
Prodej dětského oblečení, kočárků, autosedaček, hraček, sportovního vybavení a ostatních potřeb 
pro děti od 0 do 15 let. Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa do čtvrtka 9. dubna. 

 

Pro nakupující vstup zdarma! 
 
 

Bližší informace a rezervace míst k prodeji na tel. čísle 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@milevskem.cz. 
 

Více informací na www.dkmilevsko.cz. 
 

  pořádá 
 

 

 

 

V rámci burzy je možné darovat oblečení, domácí potřeby (hrnce, příbory…),  
prostěradla... apod. pro děti a maminky z Domova sv. Alžběty ve Veselíčku! 
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FOtOObJEKtIVEM

V březnu vystavovala v milevské Galerii M 
Veronika Pešková Vlková své obrazy, keramiku, 
grafiku, sklo a fotografie. Snímek je z vernisá-
že, která přilákala bezmála 50 navštěvníků. 
Tato výstava byla ohlédnutím za jejím pětiletým 
studiem na PF JU v Českých budějovicích, kde 
studovala výtvarný obor pro ZUŠ.

Náborové tréninky, které  probíhaly během února a března na ZS 
v  Milevsku, si vyzkoušely na čtyři desítky dětí a téměř třicet dětí by v kra-
sobruslení rádo pokračovalo od září 2015. Milevský klub se chystá na-
bídnout krasobruslení jak na závodní úrovni (3 až 5 tréninků týdně), tak 
dospělým a hobby krasobruslařům (1 trénink týdně). Trenérskou základ-
nu milevského klubu tvoří sestry Barbara a Dominika Dufkovy z Příbrami.

Fotografií se vracíme k talk-show Vlastimila 
Vondrušky, která proběhla ve středu 10. března 
v Latinské škole. Nejúspěšnější český spisovatel 
historických detektivek současnosti diváky nejen 
pobavil, ale také vzdělal. Dozvěděli se mimo jiné 
i to, že pivo se dříve jedlo lžící, tedy žralo a proto 
se do dnešních dnů zachovává rčení „ožrat se“. 
Touto akcí začala spolupráce knihovny a klášte-
ra. Další společné setkání se zajímavým spisova-
telem proběhne v Latinské škole v květnu.

Zajímavou přednášku s názvem Když koření léčí bylo možno navštívit 
v pondělí 16. března v milevském domě kultury. Bývalý ředitel táborské 
botanické zahrady Ing. Ivan Dvořák nás více než dvě hodiny zasvěcoval 
do světa bylinek a koření. Hned na úvod všichni ochutnali francouzský 
bylinný likér pastis. Přednáška se uskutečnila v rámci Diskusně vzdělá-
vacích večerů, jejichž dubnové téma bude Jarní expedice do jídelníčku.

V sobotu 14. března uspřádal Diacel Písek v re-
stauraci Na Ostrově besedu s názvem Co neví-
te o cukrovce? Akce byla určena pro všechny, 
koho problematika diabetu zajímá a kromě 
členů Diacelu Písek přišli i další zájemci, kteří 
se o besedě dozvěděli z tisku.

Vrtané madeirové kraslice – tak se jmenoval 
kurz vedený Vlastou Bardovou, který se konal 
19. března v domě kultury. Více fotografií na-
leznete na facebookovém profilu DK Milevsko. 
Dalším kurzem bude 23. dubna batikování 
na hedvábí.

Začátkem března se třikrát zaplnila milevská sportovní hala při další tělocvičné akademii, kterou připravil T.J. Sokol Milevsko. V pestrém programu 
se vystřídali cvičenci všech věkových kategorií.
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KuLtuRA A SPORt V MILEVSKu A OKOLÍ

MILEVSkÉ kINO

5. května 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

čtvrtek 2. až sobota 4. 4. 20.00
rychLE A ZbĚSILE 7
USA – Akční - Další díl jedné z nejpopulárněj-
ších filmových sérií.
TITULKY
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

pátek 3. až neděle 5. 4. 17.30
POPELkA
USA – Romantický, rodinný - Nová verze kla-
sické disneyovky Popelka pod režijním vede-
ním Kennetha Branagha.
DABING 103 min.
vstupné: plné 120 Kč, děti 100 Kč

neděle 5. 4. 20.00
cESTA VEN
ČR – Drama – Vítěz sedmi Českých lvů. Syrový 
snímek se vyhýbá soudům i patosu a k téma-
tu přistupuje s věcným nadhledem a místy 
i svérázným humorem.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 103 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 40 Kč

čtvrtek 9., pátek 10. 4. 20.00
chAPPIE
USA – Akční, Sci-fi - V nepříliš vzdálené bu-
doucnosti dohlíží na dodržování pořádku me-
chanické policejní jednotky.
TITULKY 121 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

pátek 10., sobota 11. 4. 17.30
OVEčkA ShAUN – VE FILMU
Velká Británie – Animovaný – Stejná ovečka, 
jiné pastviny.
DABING 85 min.
vstupné: 100 Kč

sobota 11., neděle 12. 4. 20.00
MĚSTO 44
Polsko – Drama, válečný - O příbězích mla-
dých lidí, kteří žijí své životy jako by každý 
den měl být jejich posledním.
TITULKY 127 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 16. až sobota 18. 4. 20.00
rEZISTENcE
USA – Akční, dobrodružný, sci-fi - Pokračování 
filmové série Divergence je po úspěchu první-
ho dílu o poznání velkolepější a výpravnější.
3D DABING 119 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

pátek 17., sobota 18. 4. 17.30
čArOVNý LES
USA – Muzikál - Vtipný a dojemný muzikál 
Čarovný les představuje klasické pohádkové 
příběhy Popelky, Červené Karkulky, Jacka 
a fazolového stonku a Lociky.
TITULKY 125 min.
vstupné: 100 Kč

neděle 19. 4. 15.00
POhÁDkOVÁ NEDĚLE 
ZA kAMArÁDy Z TELEVIZE 8
ČR - Odpolední promítání kreslených a loutko-
vých filmů pro nejmenší.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 64 min.
vstupné: 40 Kč

neděle 19. 4. 20.00
DrUhý bÁJEčNý hOTEL MArIGOLD
USA – Komedie, drama - Báječný hotel Mari-
gold leží v indickém Jaipuru a v předchozím 
filmu se stal útočištěm sedmi trochu nobles-
ních a trochu potrhlých britských penzistů, 
které si s gustem zahrála elita britského he-
rectví.
TITULKY 122 min.
vstupné: 110 Kč

čtvrtek 23., pátek 24. 4. 20.00
NEUTEčEš
USA – Horor - Jaké by to bylo, kdyby vás po ne-
závazném sexu místo lehkých výčitek svědo-
mí začaly pronásledovat podivné démonické 
přízraky, které vás budou chtít zabít? Přesně 
to můžete prožít v kinech s hororem Neutečeš.
TITULKY 100 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

sobota 25., neděle 26. 4. 20.00
PErNý DEN
Velká Británie – Hudební komedie - John, 
Paul, George a Ringo v době své největší slávy, 
v době, kdy „beatlemánie“ doslova hýbala svě-
tem a naplno zasáhla životy miliónů fanoušků.
TITULKY 87 min.
vstupné: 80 Kč

čtvrtek 30. 4. 20.00
EX MAchINA
USA – Sci-fi, thriller – Kde začíná člověk? At-
mosférický sci-fi thriller z blízké budoucnosti, 
v němž se názorně předvádí, jak to dopadá, 
když si lidé hrají na Boha.
TITULKY 108 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

DŮM kULTUry

náDražní 846 | tel.: 383 809 200
www.milevskem.cz

středa 1. 4. 17.00
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA MILEVSkA
velký sál
čtvrtek 2. 4. 09.00
VELIkONOčNÍ DÍLNA PrO DĚTI A rODIčE 
ZAJÍčEk Z chLUPATÉ PONOžky
Přijďte se naučit, jak se šije zajíček z chlupaté 
ponožky. Na tuto dílnu je nutné přijít přesně 
v 9 hodin (ne později), přinést si s sebou chlu-
patou ponožku, jehlu a nit. Ušít zajíčka zvlád-
nou děti od cca 6-ti let, přítomnost rodičů či 
prarodičů na dílně nutná.
výuková učebna
vstupné: 10 Kč

čtvrtek 2. 4. 14.00
IrISDIAGNOSTIkA 
POrADNA JITky hANZALOVÉ
učebna 2
čtvrtek 2. 4. 17.00
IrISDIAGNOSTIkA 
IMUNITNÍ SySTÉM
Přednáška Jitky Hanzalové.
učebna 2
sobota 4. 4. 19.00
TEP krÁLOVSkÉ krVE
První repríza muzikálu Gabriely Molové.
Tvůrci: Gabriela Molová (hudba), Leoš Voronin 
(texty), Michaela Bicanová (choreografie)
velký sál
vstupné: 220 Kč

sobota 11. 4. 10.00–12.00
JArNÍ bUrZA DĚTSkÉhO ObLEčENÍ 
A OSTATNÍch POTŘEb
Pro prodávající nutná rezervace prodejního 
místa do čtvrtka 9. dubna na tel.: 383 809 201 
nebo na e-mailu kortanova@milevskem.cz.
V rámci burzy je možné darovat oblečení, do-
mácí potřeby, hračky, prostěradla apod. pro 
děti a maminky z Domova sv. Alžběty ve Vese-
líčku.
prostory DK
vstupné: zdarma

sobota 11. 4. 20.00
bUTy – VELký TŘÍhODINOVý kONcErT
Legendární skupina BUTY v Milevsku!
Výběr hudebních lahůdek ze všech alb skupi-
ny BUTY za pomoci fandů.
velký sál
vstupné: předprodej 190 Kč, na místě 240 Kč

neděle 12. 4. 18.00–22.00
TANEčNÍ PODVEčEr NEJEN PrO SENIOry
Hraje: Evergreen Band. Dům kultury Milevsko 
a Sociální služby Města Milevska připravují 
další z tanečních podvečerů, na kterém vy-
stoupí milevská kapela Václava Pipka Ever-
green Band - malá vokálně–instrumentální 
kapela z jihu Čech, která zahraje velkou škálu 
různorodých hitů od starých až po současné.
velký sál
vstupné: 50 Kč

úterý 14. 4. 13.00–16.00
ZDrAVOTNÍ POJIšŤOVNA 
MINISTErSTVA VNITrA čr
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2
středa 15. 4. 18.00–20.00
UNIVErZITA TŘETÍhO VĚkU
loutkový sál
čtvrtek 16. 4. 18.00
DISkUSNĚ VZDĚLÁVAcÍ VEčEr 
JArNÍ EXPEDIcE DO JÍDELNÍčkU
Součástí přednášky Pavlíny Zdeňkové Krouž-
kové bude ochutnávka zdravých potravin, ka-
ždý návštěvník obdrží zdarma receptář.
výuková učebna
vstupné: 30 Kč
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sobota 18. 4. 19.00
TEP krÁLOVSkÉ krVE
Druhá repríza muzikálu Gabriely Molové.
velký sál
vstupné: 220 Kč

čtvrtek 23. 4. 18.00
kUrZ – bATIkUJEME hEDVÁbÍ
Lektorka: Laďka Bečková
výuková učebna
vstupné: 70 Kč + materiál

pátek 24. 4. 18.00
VýMĚNNý kONcErT – MDS MILEVSkO
39. ročník, vystupují: Dětský sbor I. ZŠ Milev-
sko – sbormistr Hana Ctiborová, Dětský sbor 
II. ZŠ Milevsko – sbormistr Miroslav Martí-
nek, Milevský dětský sbor – sbormistr Gabri-
ela Molová a jako host vystoupí sbor Fere An-
geli ze Strakonic, který vede Marcela Miková.
velký sál
vstupné: 60 a 30 Kč

sobota 25. 4.
kčT – POchOD Z ONOhO SVĚTA 
NA ONEN SVĚT
Start od 7 do 10 hodin od DK Milevsko.

sobota 25. 4. 18.00
rOckSTAGE
Vystoupí: Imodium, Covers For Lovers, The 
Needs, Despaires, Absolutní všechno. Více in-
formací na www.rockstage.cz.
velký sál
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

neděle 26. 4. 15.00
POhÁDkA PrO DĚTI 
krAkONOšŮV kLObOUk
Hraje Divadelní soubor Tábor. Říká se, že šaty 
dělají člověka. V naší pohádce s písničkami 
na to stačí klobouk. Samozřejmě že ne obyčej-
ný, ale klobouk od samotného Krakonoše. Kdo 
si ho nasadí na hlavu, změní se rázem v něko-
ho docela jiného.
velký sál
vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč

úterý 28. 4. 18.00
TOULky ZA POZNÁNÍM – PErU
Vypráví a promítá cestovatel Pavel Svoboda. 
Peru je třetí největší zemí Jižní Ameriky. Vy-
dáme se na dva dlouhé treky nejvyššími peru-
ánskými velehorami a nejhezčími scenériemi 
hor Jižní Ameriky – napříč pohořím Cordillera 
Blanca a okolo divokého masivu Huayhuash.
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

středa 29. 4. 16.00
MEZINÁrODNÍ DEN TANcE V MILEVSkU
Již 3. ročník oslav Mezinárodního dne tance. Na 
programu budou soutěže pro děti, vystoupení 
milevských tanečních skupin a opět i společná 
choreografie. Pořádá: BioHaZard crew a DK Mil.
nám. E. Beneše
vstup: zdarma

čtvrtek 30. 4. 17.30
TrADIčNÍ PÁLENÍ čArODĚJNIc
Zábavný program pro děti, lampionový prů-
vod, upálení čarodějnic, diskotéka – DJ Kali.
Více informací na plakátech.
amfiteátr DK Milevsko
vstupné: zdarma

PŘIPrAVUJEME:
sobota 2. 5. 13.00
8. SETkÁNÍ MOTOrkÁŘŮ 
S POžEhNÁNÍM NA cESTU V MILEVSkU
nám. E. Beneše
pátek 15. 5. 19.30
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
VZTAhy NA úrOVNI
Hraje: Divadelní spolek Háta
velký sál
vstupné: předprodej 230 Kč, na místě: 250 Kč

pátek 12. 6. 19.30
TrAVESTI ShOW – PŘIJELA POUŤ
Vstupenky v předprodeji od 1. 4. 2015.
velký sál
vstupné: předprodej 240 Kč, na místě 260 Kč

FArNÍ chArITA MILEVSkO

u bažantnice 561 | tel: 734 435 162
www.fchm.cz

čtvrtek 2. 4.
PrÁZDNINy VE VELIkONOčNÍM 
DUchU
pondělí 13. 4.
žIJEME EkO EkOLOGIcky
Učíme se třídit odpad.
čtvrtek 16. 4.
TUrNÁJEk V PING PONGU
úterý 21. 4.
TÉMA MĚSÍcE: EkO EkOLOGIcky
čtvrtek 23. 4.
rELAXUJEME SE ZUZkOU - 
POhÁDkOVÉ SNĚNÍ
pondělí 27. 4.
kDO SE bOJÍ, NESMÍ DO LESA
Oslava Dne Země.
čtvrtek 30. 4.
DÁMSký kLUb - čArUJEME

rOZÁrkA – tvořivé odpoledne pro děti od 6 let

sobota 4. 4. 13.00-15.00
TVOŘÍME SLEPIcE S VAJÍčkEM
sobota 11. 4. 13.00-15.00
OVEčky Z VLNy
sobota 18. 4. 13.00-15.00
UšIJ SI VLASTNÍ POUZDrO NA MObIL
sobota 25. 4. 13.00-15.00
ZAJÍcI

GALErIE M

náM. e. beneše 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz

čtvrtek 2. 4. 17.00
VErNISÁž VýSTAVy FOTOGrAFIÍ 
SkUPINy TErIFOTA SOkOLA PÍSEk
od pátku 3. 4.
VýSTAVA FOTOGrAFIÍ SkUPINy 
TErIFOTA SOkOLA PÍSEk
Výstava potrvá do středy 29. dubna.
vstupné: 10 Kč

pátek 10. 4. 19.30
hUDEbNÍ SkLEPy – GWyN AShTON TrIO
Gwyn Ashton s vlastní kapelou dlouhá léta 

křižoval celý kontinent a o pódia klubů a fes-
tivalů se dělil s řadou bluesových i rockových 
hvězd, které podnikaly australská turné. 
Od 90. let cestuje po celém světě.
vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 200 Kč

pondělí 13. 4. 20.00
LISTOVÁNÍ – DObrý PrOTI SEVErÁkU
Pořádá Městská knihovna v Milevsku. Účin-
kují Věra Hollá, Pavel Oubram a Lukáš Hejlík.

MILEVSkÉ MUZEUM

klášterní  557 | tel.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

do neděle 26. 4.
VýSTAVA PANENky DAGMAr JUrčÍkOVÉ

kLUb čESkých TUrISTŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

sobota 4. 4.
JArNÍ šPEkÁčEk
Na krátkou vycházku do okolí Milevska si 
vezměte s sebou chutný špekáček. Sraz u so-
kolovny v 13.00 hodin.   vede: Jaroslav Mácha

středa 8. 4.
OkOLÍM MILEVSkA
Pěší vycházka po trase Božejovice, Hodušín, Se-
pekov, Pytlák, Milevsko, celkem 13 km. Odjezd 
z nádraží ČD v 8.17 hodin. vede: Tomáš Wilda

sobota 11. 4.
TAJUPLNÁ MÍSTA DOMAžLIckA 
S PhDr. PAVLEM bŘIchÁčkEM
Turistický výlet s podporou autobusu, s návště-
vou míst Čečovice, Horšovský Týn, Domažlice, 
hrad Starý Herštejn, Augustiniánský klášter 
Pivoň, hradiště Štítary a další pamětihodnos-
ti. Odjezd v 7.00 hod od sokolovny, přihlášky 
v Infocentru.                               vede: Jiří Lesák

sobota 18. 4.
JArNÍ OTEVÍrÁNÍ PŘÍrODNĚ 
krAJINÁŘSkÉhO OkrUhU
Pěší vycházka po okruhu klášter, Židovna, Ku-
řinec s ukončením a občerstvením u Vášova 
rybníka. Bude spojeno s prohlídkou nových 
úprav II. nádvoří kláštera. Pořádáme ve spo-
lupráci s městem Milevskem. Start z kláštera 
v 13.00 hodin.                  vede: Jindřich Jelínek

neděle 19. 4.
OkOLÍM MILEVSkA NA kOLE
Cykloakce po trase Milevsko, Sepekov, Brani-
ce, Jestřebice, Rozárka, Svatkovice, Bernarti-
ce, Milevsko. Sraz u sokolovny v 9.00 hod.

vede: Tomáš Wilda

sobota 25. 4. 07.00-10.00
POchOD Z ONOhO SVĚTA 
NA ONEN SVĚT
Tradiční turistický pochod. Trasy: pěší: 6, 11, 
16, 20, 25, 28, km, cyklo: 25, 34, 50 km. Další 
starty v Petrovicích a u chaty Onen Svět. Po-
chod je pořádán pod záštitou města Milevska 
a je zařazen mezi akce IVV.

organizační zajištění: Jaroslav Mácha
start od DK
neděle 26. 4.
S kAPrEM JAkUbEM OkOLO 
MILEVSkých rybNÍkŮ
Pěší pochod, pořádáme ve spolupráci s Info-
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centrem a DDM Milevsko. Pěší trasa do 10 
km. Start od infocentra 8.00–9.00 hod., cíl 
v zahradě DK do 13.00 hod., akce IVV.

organizační zajištění: Vladimír Ondruška

MĚSTSkÁ kNIhOVNA

náM. e. beneše 1 | tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz

čtvrtek 2. a 16. 4. 10.00
VIrTUÁLNÍ UNIVErZITA TŘETÍhO VĚkU
Letní semestr vzdělávání pro seniory bez ome-
zení, přidejte se také.
studovna
pátek 3. 4. 09.00-11.00
VELIkONOčNÍ TVOŘENÍ
Využijte prázdninového volna a přijďte 
do knihovny tvořit pro radost.
dětské oddělení
pondělí 13. 4. 20.00
LISTOVÁNÍ
Lukáš Hejlík a spol. tentokrát s knížkou Dobrý 
proti severáku od Daniela Glattauera. Před-
prodej vstupenek v knihovně.
Galerie M
vstupné: 80 Kč

čtvrtek 30. 4. 14.30-16.00
čArODĚJNIckÁ AkADEMIE
Zveme malé čaroděje a čarodějky do zábavné 
školy plné překvapení.
dětské oddělení

PrObÍhAJÍcÍ AkcE:
kAMArÁDI MILEVSkÉ kNIhOVNy 2015
Soutěž tříd základních škol trvá do konce 
května. Přihlaste svou třídu a buďte nejlepší!
dětské oddělení

SENIOr kLUb ZVVZ

www.zvvz.cz/seniorklub

středa 1. 4.
ZÁJEZD č. D5 – STAVOVSkÉ DIVADLO
Zájezd do divadla v Praze na komedii Jedenác-
té přikázání. Odjezd od sokolovny je v 16.00 
hodin (se zastávkou u paneláků). Představení 
v divadle v Praze začíná v 19.00 hodin.
úterý 14. 4.
ZÁJEZD č. 1 – bAD FÜSSING
Oblíbené koupání v termálních lázních. Vstup-
né 10 euro není v ceně. Odjezd od sokolovny 
je v 7.00 hodin (se zastávkou u paneláků).
úterý 28. 4.
ZÁJEZD č. 2 - PELhŘIMOV
Prohlídka města, muzea kuriozit a výrobků 
ze sirek, poutního kostela a rozhledny na Kře-
mešníku. Odjezd od sokolovny v 7.30 hodin 
(se zastávkou u paneláků).

OS DIAcEL

sDružení roDičů s DiabeteM a celiakií

tel.: 605 888 980 | www.diacel.cz

sobota 25. 4.
9. SLET čArODĚJNIc V JETĚTIcÍch
neděle 26. 4.
VýLET DO OkOLÍ - bude upřesněno

ZUš MILEVSkO

libušina 1217 | tel.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

středa 22. 4. 14.00
bESÍDkA PrO SENIOry
DPS Libušina ul.

čtvrtek 23. 4. 10.00
VýchOVNý kONcErT PrO žÁky Mš
sál ZUŠ
čtvrtek 23. 4. 17.00
žÁkOVSký kONcErT
sál ZUŠ

DDM MILEVSkO

na tržišti 560 | tel.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

čtvrtek 2. 4. 08.30–12.00
VELIkONOčNÍ krASLIcE
Přijďte si vyrobit kraslice malovanou techni-
kou, voskem, pomocí dekupáže a jiné tech-
niky. Věková skupina 5–25 let, vybavení 
na akci: 4 vyfouknutá vajíčka a přízdoby.
cena: 20 Kč

čtvrtek 2. 4. 08.30–12.00
JArNÍ OZDOby
Zábavné tvořeníčko pro šikovné ručičky - 
malování květináčů, dekupáž, pletení věnců 
a zdobení dle vlastní fantazie. Věková skupina 
5–21 let, vybavení na akci: květináč, přízdoby.

čtvrtek 2. 4. 08.30–12.00
PLETENÍ POMLÁZky
Vlastní pruty a pentle výhodou. Věková skupi-
na 5–26 let.

pátek 3. 4. 08.30–12.00
VELIkONOčNÍ TUrNAJ VE STOLNÍM TENISU
Hrajeme o diplom a drobné ceny, všichni 
s chutí si zahrát jsou vítáni. Vybavení na akci: 
vlastní pálka výhodou, oděv, obuv, pití.
startovné: 20 Kč

pátek 3. 4. 08.30-12.00
VELIkONOčNÍ bĚh ZA POMLÁZkOU
Všichni, kteří si přijdou popovídat o velikonoč-
ních tradicích, se s námi mohou vydat pátrat 
po zahradě DDM, zda jim tady nenechal zají-
ček pomlázku. Věková skupina 4-15 let.
cena: 20 Kč

středa 22. 4. 16.00-18.00
LUkOSTŘELbA
Ochutnávka sportovní lukostřelby s lektorem 
DDM Písek Janem Seberou. Vyzkoušíme střelbu 
z luku do terčovnic, vhodný je oděv s dlouhým 
rukávem. Akce je zdarma, zváni jsou zájemci 
o lukostřelbu - příští rok možná v nabídce DDM 
Milevsko! Věková skupina 7–26 let.

cENTrUM MILÍSEk

sažinova 763 | tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

středa 1. až čtvrtek 9. 4. 08.00–15.00
MINIškOLkA JESLIčky MILÍSEk 
TýDEN OTEVŘENých DVEŘÍ
Prohlídka prostředí jesliček, seznámení 
se s provozem a vzdělávacím plánem.

od 1. 4. 09.00–15.30
OTEVŘENA bEZPLATNÁ rODIčOVSkÁ 
POrADNA
Pomoc při řešení rodinných problémů v rám-
ci projektu Klíče pro rodinu – aktivní pomoc 
rodinám.
pátek 10. 4. 09.00–11.00
hODINkA krÁSy PrO MAMINky
Zveme maminky s dětičkami do klubu maminek.
vstupné: 50 Kč

pondělí 13. a úterý 14. 4. 15.00–16.00
ZÁPIS DĚTÍ DO MINIškOLky/JESLIčEk
Pro školní rok 2015/16, ročníky dětí 2013, 
2014.
čtvrtek 16. 4. 18.00–21.00
JÓGOU PrO hOrMONÁLNÍ rOVNOVÁhU
3 hodinový workshop pro ženy s lektorkou 
K. Procházkovou. Závazné přihlášky do 12. 4. 
na tel. 723 156 675.
cena: 890 Kč

pátek 17. 4. 09.30
POhÁDkA PrO NEJMENšÍ 
TŘI PrASÁTkA
Dopolední loutková pohádka pro nejmenší.
vstupné: 60 Kč/maminka+dítě

pondělí 20. 4. 08.00–16.00
PSychOLOGIckÁ POrADNA
Odborná pomoc pro rodiče a děti, psycholog 
PhDr. V. Hořánková, nutno objednat předem.
pondělí 13. 4. 08.00–16.00
PrÁVNIckÁ POrADNA
Prvotní právní pomoc pro rodiče, právník 
Mgr. M. Hůzl, nutno objednat předem.

SPOS MILEVSkO

J. a. koMenskéHo 1034
tel.: 382 521 269 | www.spos-milevsko.cz

Veřejné bruslení IN-LINE dle rozpisu na strán-
kách www.spos-milevsko.cz.

VELkÁ UMĚLÁ TrÁVA:
02. 4. 17.00
FC ZVVZ minipřípravka - Sokol Čížová A
05. 4. 12.00
FC ZVVZ dorost - Slávie Č. B./Borek
05. 4. 16.30
FC ZVVZ junior - FK Protivín
09. 4. 16.00
FC ZVVZ přípravky - FC ZVVZ Milevsko
11. 4. 09.00
FC ZVVZ žáci - Český Krumlov
12. 4. 16.30
FC ZVVZ muži ,,A“ - FC Rokycany
16. 4. 17.00
FC ZVVZ minipřípravka - FC Písek
19. 4. 12.00
FC ZVVZ dorost - J. Hradec
19. 4. 17.00
FC ZVVZ junior - SK Vacov
25. 4. 10.00
FC ZVVZ žáci - Malše Roudné
25. 4. 13.30
FC ZVVZ st. př. - FC Písek C
25. 4. 17.00
FC ZVVVZ muži ,,A“ - FC Táborsko B
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VyhRAZENO PRO ŠKOLy

Mateřská škola Kytička má 
k přírodě blízko
V minulých dnech se při Mateřské škole Kytička 
začala budovat školní zahrada v přírodním sty-
lu. Děti, rodiče, ale i zaměstnanci školy s nad-
šením sledují, jak se jejich zahrada postupně 

proměňuje. Kousek přírody ale máme i uvnitř 
mateřské školy. Děti se starají pod vedením paní 
učitelek o akvarijní rybičky, pakobylky, strašilky 
a letos přibyly i dvě oblovky žravé.

Žáci ZuŠ Milevsko v okresních kolech soutěže 
základních uměleckých škol
V úterý 24. února proběhla v Písku okresní kola 
soutěže základních uměleckých škol ve hře 
na dechové nástroje a ve hře na bicí nástroje. 
Do okresních kol ZUŠ Milevsko vyslala sedm 
žáků. Nejvýraznějších výsledků dosáhli bicisté 
ze třídy p. uč. Jaromíra Kašpara, když Jan Fořt 
a Jiří Tůma po skvělých výkonech ve svých ka-
tegoriích zvítězili a Michal Krampera se umístil 
jako druhý. Také soutěžící ve hře na dechové 
nástroje ze třídy p. uč. Václava Adama se ve 
vynikající konkurenci neztratili, trumpetisté 
Matyáš Bauer a Štěpán Komárek obsadili 3. mís-
ta. Ve hře na zobcovou flétnu pak sourozenci 

Pechánkovi, Kristýna a Patrik, získali čestná 
uznání. Do krajského kola postoupili Jan Fořt 
a Jiří Tůma. Poděkování za reprezentaci školy 

míří ke všem soutěžícím i jejich učitelům.
Mgr. V. Horek, ředitel ZUŠ

Na snímcích jsou úspěšní soutěžící se svými učiteli.

Okresní kolo olympiády 
z chemie na 1. ZŠ Milevsko
V pátek 6. 3. 2015 se na naší škole uskutečnilo 
okresní kolo olympiády z chemie. Tato soutěž 
má na naší škole dlouholetou tradici. Soutěž 
se skládá z teoretické a praktické části. Vítězkou 
se stala Kateřina Švehlová ze ZŠ Kovářov. Jsme 
rádi, že i letos se naši žáci v konkurenci neztrati-
li: Aneta Haškovcová obsadila 4. místo a Štěpán 
Větrovec 5. místo. Děkuji za reprezentaci školy 
a paní učitelce za přípravu žáků i za organizaci 
chemické olympiády.

Martin Hrych

SPOrTOVNÍ hALA:
11. 4. 17.00
Handball muži
18. 4. 08.00
ZVVZ GROUP - fotbal
25. 4. 15.00
Handball
26. 4. 12.30
Handball
SAUNA:
Středa: muži 16.00-21.00
Čtvrtek: ženy 15.00-21.00
Pátek: muži 15.00-21.00

kAMENÁč music art pub

www.kamenac.net

pátek 3. 4.
PAUL bATTO Jr.
Koncert jedinečného muzikanta světových 
jazz klubů – blues, soul, gospel.
pátek 10. 4.
U NÁS S PrO NÁS/čAJOVNA
Večer občanského sdružení Pro Nás. Otevřena 
Čajovna v prostorách salonku.
sobota 18. 4.
DEEP PUrPLE SOUTh bOhEMIA rEVIVAL
Hard rock-rock'n'roll koncert skladeb hard 
rockové legendy Deep Purple.
sobota 25. 4.
VÍT FUčÍk & NEZNÁMý INTErPrET
Příjemné blues s českými texty v podání kas-
telána hradu Zvíkov.

FILMOVý kLUb kAMENÁč – filmové středy

1. 4. GET ON UP - PŘÍBĚH JAMESE BROWNA
8. 4. TRAINSPOTTING
15. 4. PRODUCENTI
22. 4. SBAL PRACHY A VYPADNI
29. 4. ÚTĚK DO DIVOČINY/INTO THE WILD

ZÁPIS DO MATEŘSkých škOL V MILEVSkU
Pátek 17. dubna od 13.00 do 16.30 hodin.

S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku, 
popřípadě evidenční list, potvrzený dětským lékařem.

VSTUPENKY ON-LINE
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Slavnostní vyhlášení ve výtvarné 
soutěži „Naše město, naše vesnice“
I děti z Mateřské školy Kostelec 
nad Vltavou se zúčastnily výtvar-
né soutěže na téma „Naše město, 
naše vesnice“, kterou vyhlásila 15. 
MŠ v Písku a Centrum kultury Písek 
o.p.s. Do soutěže se zapojilo 24 ma-
teřských škol a bylo hodnoceno 261 

obrázků a jedna kolektivní práce. 
Všechny soutěžní obrázky jsou vy-
staveny ve foyer kina Portyč v Písku 
do neděle 19. dubna 2015. Z naší 
mateřinky získal Mario Volf 1. mís-
to a Anežka Bendová 2. místo v ka-
tegorii: děti 5-6leté, Marek Štrbík 

získal 2. místo ve své kategorii: děti 
4-5leté a v nejmladší kategorii: děti 
3-4leté Šárinka Hlavínová získa-
la „Čestné uznání“. Úspěšné děti 
byly pozvány na slavnostní vyhlá-
šení a předání cen, které se konalo 
18. března v kině Portyč v Písku.

Na snímku zleva Marek Štrbík, Mario Volf, 
Anežka Bendová a Šárinka Hlavínová.

Fandili jsme na halovém mistrovství Evropy v atletice
V pátek 6. března žáci 1. ZŠ Milevsko 
navštívili halové mistrovství Evropy 
v atletice v O2 aréně. Když se po-
dařilo překonat bezpečnostní rámy 
u vstupu, kde probíhala pěkná tla-
čenice, tak se všichni mohli pono-
řit do atletických disciplín a super 
výkonů našich sportovců. Z našich 
atletů jsme měli možnost zhlédnout 
Elišku Klučinovou, Petra Svobodu, 
Zuzanu Hejnovou, Pavla Masláka, 

Lenku Masnou, Jana Kudličku a dal-
ší. Atmosféra byla úžasná, fanoušci 
reagovali na výborné výkony spor-
tovců. Při 3. pokusu Elišky Klučinové 
na výšce 169 cm bylo úplné ticho 
(Eliška si to přála), které se promě-
nilo v bouřlivé ovace při podařeném 
skoku. Prostě super atmosféra a su-
per zážitky. Dostali jsme se dokonce 
i do krátkého šotu ČT1.

Žáci 1. ZŠ Milevsko

hodiny bruslení
Tak jako už několik minulých zim, i v tomto školním roce, od prosince do začátku 
března, měli žáci 2. základní školy možnost využívat ledovou plochu. A nutno 
dodat, že ji využívali v hojné míře a s velkou radostí a nadšením. Hodiny brusle-
ní ocenili i rodiče. Neváhali a zakoupili dětem brusle, ať už nové nebo z „druhé 
ruky“. Letos s výukou základů bruslení učitelům vypomáhali zdarma, ve svém 
volném čase Ing. Luboš Vaniš a Zuzana Petrová, za což jim děkujeme. A samo-
zřejmě poděkování za bezplatné využívání ledové plochy patří i SPOSu Milevsko.

Učitelé 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

Příprava na svátky jara 
v MŠ Klubíčko
I v MŠ Klubíčko se děti připravují na svátky jara. V pozadí Simonka 
Hodíková s Radečkem Trojáčkem právě dokončují obrázek veliko-
nočního zajíčka. Jiné děti se pustily do malování velikonočních 
kraslic. Zleva: Daník Klimeš, Simonka Stejskalová, Karinka Králová, 
Sárinka Schlixbierová a Johanka Kotápišová.

Milevský klášter poskytne prostor kultivované 
rockové muzice, doprovázené art projekcí

Rodinné duo 2 Gene-
rations tvoří Petr Hej-
na st. a ml., tedy otec 
a syn. Starší z nich 
působí na hudební 
scéně od poloviny 70. 
let, jeho skupinou 
prošlo spousta mu-
zikantů (včetně jeho 
mladšího bratra), poz-
ději působících např. 
krátce po jeho odcho-
du na vojnu s Janou 

Kratochvílovou v skupině Motor, 
s Petrem Novákem v George&Bea-
tovens, dodnes v Čechomoru, z jaz-
zové scény u Jiřího Stivína, Jany 
Koubkové nebo Originálního Praž-
ského Synkopického Orchestru, 
či u Luboše Andršta, Michala Pro-
kopa…, nutno nezapomenout ani 
na stálici vážné hudby, jako je vůdčí 
osobnost Havlákova kvarteta.
Koncert v Latinské škole nabídne pů-
sobivé souznění hudby, poetických 
textů v rodném jazyce a vizuálních 

vjemů, a to ve skladbách, zkom-
ponovaných před mnoha lety, leč 
v současných úpravách, stejně 
jako novinky roku 2015, a to pří-
mo ve „světové premiéře“. Plnost 
zvuku aranžérsky a harmonicky 
bohatých skladeb zajišťuje použití 
v domácím jihočeském studiu na-
hraných mnohavrstevných podkla-
dů, produkci umocňuje synchronní 
velkoplošná projekce. Koncert 
proběhne 19. dubna od 19 hodin, 
vstupné je 80 Kč.
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Kříže a křížky na Písecku a Milevsku
Měl jsem vzhledem k historii, architektuře a mís-
topisu našeho okresu velké štěstí. Pracoval jsem 
třicet let jako památkář na okresním úřadu. 
Po jeho zrušení jsem přešel na několik, a musím 
říci velmi příjemných, let do Milevska. Po celou tu 
dobu jsem shromažďoval materiály o kostelích, 
kapličkách, božích mukách, křížích a křížcích, 
lidové architektuře. Nejprve se podařilo vydat 
knihu o kapličkách a po několika letech i knihu 
o křížích. Byla to moc krásná práce. Najít, vyfo-
tografovat, poptat se místních na historii nebo 
pověst o něm, přečíst mnoho místních novin 
a kronik, no prostě krásná práce. Nakonec jsem 
jich našel na devět set (já vím, že nejsou všechny) 

a věřím, že s pomocí čtenářů a lidí majících zájem 
o toto téma knihu jednou určitě doplníme.
Kříž, proč tady vlastně stojí? Stalo se zde něco 
nepříjemného, nebo naopak příjemného, někdo 
se odněkud nevrátil, nebo naopak vrátil, někdo 
jeho vztyčením se chtěl poklonit Bohu, nebo bo-
hatý sedlák či skupiny obyvatel vesnice se chtěli 
tak trochu pochlubit? Ať už to bylo jakkoliv, zane-
chali pro nás v jihočeské krajině malé perly, které 
navlečené na šňůrku spolu s ostatními drobnost-
mi tvoří náhrdelník, který nám kdekdo závidí. 
Nálesí, Růžená, Voděrady, Onen Svět, Květuš, Ov-
čínek, Dobrá Voda – nedýchají tato jména na Vás 
pohodou a poezií? A když k tomu ještě přidáte 

spoustu setkání 
s obyčejnými las-
kavými lidmi, pak 
se nedivte, že ta 
práce jde docela 
dobře od ruky.
Kniha je na světě 
a já jsem rád, že 
Vám ji mohu na-
bídnou a v duchu 
doufat, že Vám 
přinese alespoň trochu potěšení. V Milevsku ji 
můžete zakoupit v infocentru a muzeu.

Jiří Hladký

Do České republiky se stěhují krajané z ukrajiny
Téměř stovka krajanů z Ukrajiny, kteří se roz-
hodli kvůli obavám z bezpečnostní situace opus-
tit zemi, dorazila do České republiky. Program 
přesídlení koordinuje Ministerstvo vnitra, které 
pověřilo Charitu Česká republika, konkrétně Ar-
cidiecézní charitu Praha, realizací asistence při 
přesídlení a integraci.

Krajané přicestovali během března linkovým 
autobusem, vládním leteckým speciálem i vlast-
ním autem. Jejich první kroky mířily do Červe-
né nad Vltavou. Ubytování a stravu ve zdejším 
hotelu, který je zařízením Ministerstva vnitra, 
mohou využít na dobu šesti měsíců, v odůvod-
něných případech maximálně jeden rok.
Sociální pracovníci Charity se krajanům věnují 
od začátku jejich pobytu. Nejprve zařizují nut-
né administrativní úkony, jako je přihlášení 
na zdravotní pojišťovně, úřadu práce, zajištění 
povinné školní docházky dětí apod. Krajané to-
tiž získali ve zkráceném řízení trvalý pobyt. Mají 
tedy stejná práva a povinnosti jako čeští obča-
né, vyjma práva volit.
V dalším kroku Charita mapuje potřeby jednotliv-
ců a rodin, jejich představy o zaměstnání a místu 

pobytu. Sociální šetření probíhá přímo v hotelu 
v Červené nad Vltavou, kam tým pracovníků 
Charity dojíždí nebo je v případě potřeby na ně-
kolik nocí i ubytován. Jakmile krajané absolvují 
úvodní adaptační integrační kurz, budou mít 
možnost využít některou z nabídek práce a trva-
lého ubytování, které jim Charita zprostředkuje. 
Někteří z krajanů již nyní plánují hotel v Červe-
né opustit a přestěhovat se k příbuzným žijícím 
v České republice. Jiní využijí možnosti delšího 
pobytu ke zlepšení českého jazyka v rámci kurzů, 
které v hotelu Charita organizuje.
Ministerstvo vnitra sbírá na Ukrajině další žá-
dosti o přesídlení. Je proto pravděpodobné, že 
program přesídlení bude pokračovat a Česká re-
publika tak přijme v následujících měsících další 
skupinu krajanů.

Na fotografii krajanská rodina při sociálním 
šetření, foto archiv Arcidiecézní charity Praha.

24. ročník mezinárodního závodu Milevský pohár 
Milevsko cup 2015
Již v pátek 6. března se do Milevska začaly sjíž-
dět zahraniční delegace, aby se jimi nominova-
né moderní gymnastky mohly v sobotu 7. břez-
na zúčastnit velkého mezinárodního závodu, 
tradičního již 24. ročníku Milevského poháru, 
který svou záštitou podpořilo město Milevsko. 
Letos se ze zahraničních hostů dostavily zá-
vodnice z klubů SVNA Hamburg z Německa, GK 
Maksimir Zabreb z Chorvatska, TGUS Salzburg 

z Rakouska, GK Legion Varšava a UKS 41 Lodž 
z Polska, ARGO a ŠK Juventa, oba z Bratislavy, 
doplněné do celkového počtu 110 gymnastek 
závodnicemi z České republiky. V sobotu se pak 
rozběhl závod, který nabídl velmi kvalitní výko-
ny. Slavnostního zahájení se ujal místostarosta 
města Milevska Martin Třeštík, který vyslovil 
potěšení nad velkou účastí domácích i zahranič-
ních závodnic a popřál všem hodně příjemných 
sportovních zážitků. Dana Vojtová pak ještě 
předala květinové poděkování domácí Ludmile 
Korytové, která vyhrála v anketě Sportovec Mi-
levska 2014 v kategorii dospělých.
 Největšího úspěchu v závodu dosáhla Natálie 
Křížová, která zvítězila v kategorii juniorek, 
stejně tak jako Valentýna Petříková, která vy-
hrála kategorii nadějí nejmladších ročníků 2007. 
Nezklamaly však ani ostatní domácí závodnice. 
Na stříbrnou příčku dosáhla Karin Králová, třetí 
místa ve svých kategoriích přidaly Aneta a Ve-
ronika Šimákovy, čtvrtá byla v nadějích starších 
Tereza Kutišová, šesté místo v nadějích nejmlad-
ších získala Tereza Kuchtová a ve stejné katego-
rii byla Nikola Jíchová devátá. Eliška Machalová 

brala 18. místo v nadějích mladších, osmá byla 
v kadetkách mladších Natálie Kotašková a ko-
nečně devátá v kadetkách starších Linda Laláko-
vá a dvanáctá Vivien Němečková.
Letošní ročník Milevského poháru tak v roce, 
kdy si milevská moderní gymnastika připomíná 
35 let svého trvání, opět nezklamal. Za RG Pro-
active poděkovala všem, kdo se na jeho přípra-
vě a průběhu podíleli, Dana Vojtová. Vyslovila 
i přání, aby se tento druh oblíbeného sportu 
mohl v Milevsku dále rozvíjet.

Snímek vlevo je ze zahajovacího ceremoniálu, vpravo 
je nejúspěšnější domácí závodnice Natálie Křížová.
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Plný vozík - předání ceny
Pátek třináctého může být i šťast-
ným dnem. Přesvědčili se o tom 
žáci 2. ZŠ v Milevsku, když právě 
tehdy dostali ceny za svoje návr-
hy loga pro Plný vozík. Věnoval 
je děkan František Míček na pod-
poru této akce. Šlo o sbírku po-
travin pro děti z charitního domu 
ve Veselíčku, která se uskutečnila 

v pátek a sobotu 27. a 28. března 
v potravinách Billa. V době psaní 
tohoto článku ještě není znám 
výsledek, ale s ohledem na jiné 
charitativní akce předpokládám, 
že dopadla výborně. Děkuji proto 
znovu všem, kteří do Plného vozí-
ku přispěli.

Josef Kortan

Milevské kino
Kdy jste byli naposledy v kině? Zkus-
te navštívit to nejbližší a možná 
budete mile překvapeni. Milevské 
kino nabízí návštěvníkům 1 kinosál 
s kapacitou 152 míst. Sál je digi-
talizovaný, s možností 3D projekcí 

a zvukovým systémem Dolby Digital. 
Zvukově i obrazově na velmi vysoké 
úrovni srovnatelné s jakýmkoli mul-
tikinem. Snad jenom ten popcorn 
u nás chybí… Filmům na kotoučích 
již dávno odzvonilo a nyní vše pro-
bíhá digitální cestou. Díky tomu 
můžete zhlédnout premiéru filmu, 
která je pravidelně vždy od čtvrtka 

celorepublikově. Program kina je 
pro Vás zveřejňován na našich fa-
cebookových stránkách FACEBOOK.
COM/KINO.MILEVSKO. Dále na webu 
milevskem.cz, kde je možné zároveň 
provést on-line rezervaci a případ-
ně i úhradu pomocí platební karty. 
Mnozí z Vás již ocenili možnost výbě-
ru sedadel z klidu domova a zároveň 

i jejich případnou úhradu platební 
kartou bez čekání ve frontě u poklad-
ny. V roce 2014 se v kině uskutečnilo 
celkem 248 představení, které na-
vštívilo 9420 osob, tzn. průměrná 
návštěvnost jednoho představení je 
38 diváků. Tímto Vás srdečně zveme 
do našeho kina.

DK Milevsko, provozovatel Milevského kina

humanitární sbírka Farní charity Milevsko
Farní charita Milevsko oznamuje, že 
uskuteční pro svého partnera, ob-
čanské sdružení Diakonie Broumov 
jarní humanitární sbírku. Jedná 
se o veškeré šatstvo (i nepoškozené 
boty), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, 
utěrky, záclony, polštáře, deky, spa-
cí pytle i domácí potřeby – nádobí, 
skleničky (nepoškozené, hlavně 
dobře zabezpečené proti rozbití) – 
vše čisté a zabalené do pevných pyt-
lů nebo krabic.
Humanitární sběr bude uskutečněn 

opět ve spolupráci s Českým svazem 
chovatelů Milevsko. ČSCH nám pro-
story zapůjčí zdarma. Sběrné místo 
najdete v jejich objektu – ve vý-
stavní hale v Týnické ulici (u bývalé 
Madety). Svým darem pomůžete za-
jistit práci klientům azylových domů 
(třídírna), nositelné oděvy a další 
věci se dostanou zdarma k potřeb-
ným a nevyhovující materiál se pře-
dá k průmyslovému zpracování. Vy 
si doma uvolníte místo, ušetříte ži-
votní prostředí a pomůžete sociálně 

slabším spoluobčanům. Část oděvů 
použijeme na doplnění celoročního 
šatníku, který funguje v prosto-
rách naší charity v areálu kláštera. 
Je na vašem zvážení, kam své ne-
potřebné oděvy odložíte a komu 
 

pomůžete. Je 
také možné 
na místě přispět 
jakoukoliv část-
kou na manipula-
ci se sbírkou.

SbĚr PrObĚhNE
středa 08. 4.  15.00-17.00 hodin
pondělí 13. 4. 15.00-17.00 hodin
čtvrtek 16. 4. 15.00-18.00 hodin
úterý  21. 4. 15.00-18.00 hodin

HLEDÁME NOVÉHO  
KOLEGU/KOLEGYNI
PRO OBCHODNÍ MÍSTO
ČESKÉ POJIŠŤOVNY

Adresa: HUSOVO NÁM. 156, MILEVSKO

Bližší informace:

Naděžda Vyhlídalová
tel.: 736 609 359
e-mail:  
nadezda.vyhlidalova@ceskapojistovna.cz
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Nejlepší volba

chySTANÉ ZMĚNy V PŘÍJMU 
PrOGrAMŮ, O kTErých MOžNÁ 
VŮbEc NEVÍTE
Vážení uživatelé,

rádi bychom Vás informovali o trendech 
v příjmu TV signálu. V současné době se za-
číná diskutovat o přechodu z tzv. digitálního 
formátu DVB - T na DVB - T2. Přestože se ne-
jedná o rychlou změnu, probíhají již testy 
a pravděpodobně bude i rozdílný přístup 
v rychlosti zavedení nového systému u Čes-
ké televize a komerčních televizí.

Tento přechod bude pro všechny uživatele 
tohoto formátu nepříjemnou změnou ve 
dvou základních rovinách.

1. Bude potřeba si pořídit nový Set top box, 
nebo novou televizi s tímto typem tuneru.
2. Velká část programů začne být kódována 
a začne za ně být vybírán poplatek.

Naproti tomu formát používaný v sítích 
kabelových televizí (tzv. DVB – C) žádnou 
změnou procházet nemusí. To platí i pro 
kabelovou televizi Nej TV, kde žádné změny 
v systému distribuce nejsou plánovány.

Pro zákazníky kabelové televize se v digitál-
ních nabídkách bude programová skladba 
i nadále rozšiřovat a budou přibývat další 
a další kanály, taktéž se bude rozšiřovat 
i počet kanálů ve vysokém rozlišení tzv. 
HDTV. V síti nadále zůstává i analogový 
signál, který lze využít na starší televizory, 
většinou druhé TV v domácnosti. Analogová 
nabídka se již dále rozvíjet nebude a po-
stupně, v několika dalších letech se bude 
postupně vypínat v závislosti na využití na-
šimi zákazníky.

Formát DVBC, používaný v kabelových sí-
tích, je standardizován a přijímač DVBC je 

obsažen v naprosté většině nových televiz-
ních přijímačů, což umožňuje ovládat vše 
jedním dálkovým ovladačem.

Z toho jednoznačně vyplývá, že kabelová te-
levize po kabelu je v současné době nejlepší 
řešení pro budoucí období.

IPTV je nový způsob šíření TV signálu, který 
umožňuje další služby k sledování TV, jako 
například PAUSE, nahrávání všech progra-
mů, atd. IPTV lze sledovat buď na klasických 
počítačích, tabletech nebo smartfonech.  
Pro sledování IPTV na klasické televizi je po-
třeba opět speciální Set top box, který fun-
guje pouze v síti daného operátora a nelze 
jej použít nikde jinde.

Vzhledem k tomu, že technologie IPTV byla 
na český trh uvedena teprve nedávno, nemá 
mnoho provozovatelů tohoto systému vyře-
šeny licenční podmínky a může lehce dojít 
k odpojení takového signálu.

Z tohoto pohledu se jeví poskytování tele-
vizního signálu po kabelové televizi jako 
jednoznačně nejlepší řešení, a to jak v sou-
časnosti, tak i do budoucna.

Marius Marcolla

Obchodní ředitel společnosti  Nej TV a.s.

PROJEKT: Klíče pro rodinu – aktivní podpora rodiny 2015 
 

BEZPLATNÁ RODIČOVSKÁ PORADNA 
  

Bezplatné pomoc při řešení různých problémových situací v rodině 
 

Provozní doba: 
PO – ČT:  8:00 – 12:00  13:00 - 16:00 

PÁ: 8:00 – 15:00 
 

Individuální odborné poradenství 
Odbornou pomoc zajišťuje: 

Psychologická poradna (PhDr. Vlasta Hořánková) 
Právnická poradna (Mgr. Marek Hůzl) 

 
Kontakt: Centrum mladé rodiny Milísek o.s., tel.:723 449 409, e-mail:centrummilisek-poradna@email.cz 

 
Aktivity projektu „Klíče pro rodinu – aktivní podpora rodiny“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí 

MPSV. 
 

DNE 13. A 14. DUBNA 15:00 – 16:00 

ZÁPIS DĚTÍ 
školní rok 2015/16 (ročník 2013/14) 

Celodenní zařízení péče o děti od 1 – 4let rodinného typu 

MINIŠKOLKA 
JESLIČKY 
Zřízené Centrem mladé rodiny Milísek o.s. 

 

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 1. – 9. dubna 
Formuláře pro přijetí dítěte do jesliček ke stažení od 1. dubna: 

http://www.centrummilisek.cz/mini-skolka/ 

MŮJ ŽIVOT JE FAJN
POSKLÁDÁM SI HO SÁM

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MŮJ ŽIVOT

    Porozumět životnímu pojištění MŮJ ŽIVOT je hračka.

    Přijďte si ho poskládat, rádi Vám poradíme.

Adresa:
Husovo náměstí 156, (vedle polikliniky)
Otevírací doba: Po – Pá: 8.00 – 12.00  13.00 - 17.00

Kontakt:
tel.: 736 609 359 
e-mail: nadezda.vyhlidalova@ceskapojistovna.cz
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FArNÍ chArITA 
MILEVSkO

co nejsrdečněji zve všechny ko-
ledníky a vedoucí skupinek, kte-
ří nám pomáhali při realizaci 
Tříkrálové sbírky 2015. Setkání 
se uskuteční 9. dubna 2015 v pro-
storu klubu Fanouš, tj. Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež 
sv. Františka z Assisi v Milevsku, 
Hůrecká cesta 227, v 17.00 hodin.

Program:
•	Poděkování, seznámení se, sdíle-

ní zážitků z koledování
•	Občerstvení
•	Jaro a ptáci, ukázky ptačího zpě-

vu – přednáška Pavly Mikotové

Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde 
byla fotografie pořízena. Tři vy-
losovaní výherci, kteří správnou 
odpověď pošlou SMS do čtvrt-
ka 16. dubna 2015 na telefonní 
číslo 775 733 552, získají vstu-
penku na pohádku pro děti s ná-
zvem Krakonošův klobouk, která 
se odehraje v neděli 26. dubna 

od 15.00 hodin v DK Milevsko. 
K odpovědi nezapomeňte připojit 
své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého 
čísla: amfiteátr domu kultury

Výherci: Radovana Srchová, 
Marta Mašková a Barbora Pano-
sová, všichni z Milevska

čSOP MILEVSkO
zve na tradiční

VÍTÁNÍ PTAčÍhO ZPĚVU
neděle 26. 4.

sraz v 7.30 hodin v Bažantnici

Lektor: Josef Jahelka


