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strana 11Koncem února bylo v Milevsku otevřeno nové Muzeum milevských maškar, které sídlí v budově 

spořitelny na nám. E. Beneše.

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
rok 2017 se rozeběhl zběsilým tempem a jeho 
první dva měsíce jsou již minulostí. Během nich 
byla sečtena všechna čísla týkající se hospoda-
ření města za loňský rok a nyní přichází chvíle 
skládání účtů do Vašich rukou. Uplynulý rok bych 
jedním slovem nazval investičním. Někteří z Vás 
to pocítili na vlastní kůži ve formě rozkopaných 
ulic, chodníků, parkovišť. Stálo to hodně úsilí, 
nervů a také peněz, ale i s Vaší trpělivostí jsme 
to zvládli. Některé stavby se velmi prodražily 
(např. střecha budovy č. 1), ale všechna finanční 
navýšení byla opodstatněná a bedlivě hlídaná. 
Výsledkem jsou kvalitní díla, za která se, pev-
ně věřím, nebudou naši nástupci stydět. Cel-
kem jsme proinvestovali přes 70 miliónů korun 
(vč. oprav) a v průběhu roku to vypadalo, že 
místo plánovaného vyrovnaného rozpočtu hos-
podaření dosáhneme deficitu téměř 20 miliónů 
korun. Provedli jsme poměrně tvrdá úsporná 
opatření a do konce roku 2016 jsme ušetřili té-
měř 7 miliónů korun. K tomu je nutno připočítat 
zvýšený příjem města z výběru daní a poplatků 
ve výši 9,6 miliónu korun a 2,5 miliónu korun 
na investice, které v rozpočtu byly, ale v roce 
2016 na ně již nedošlo. Završením této snahy 
bylo snížení ztráty na konečnou výši pouhých 
123,6 tis. korun, což je skvělý výsledek, který nám 
dává možnost, vzhledem k rozvážně navrženému 
rozpočtu na rok 2017, rozumně investovat i do 
některých dalších projektů. K tomu je třeba při-
počíst nárůst finančních prostředků města, který 
během dvou let, kdy pečujeme o město, dosáhl 

17,5 miliónů korun (na bankovních účtech máme 
k 31. 12. 2016 o 21 miliónů více než k 31. 12. 
2014, naproti tomu zůstatek úvěru k těmto 
datům je o 3,5 miliónu vyšší). Svědčí to o tom, 
že plníme to, k čemu jsme se Vám zavázali – 
stabilizovat finanční situaci města a rozumně 
hospodařit.
I v loňském roce došlo na milevském úřadě a v 
organizacích města k několika důležitým per-
sonálním změnám. Vše nasvědčuje tomu, že 
jsme měli šťastnou ruku a vybrali ty správné 
kandidáty. Pokud jde o městský úřad, výborně si 
vede nová tajemnice Ing. Štorková, oddělení IT 
doplnil a rozhýbal Ing. Jánský, vedoucí financí 
Ing. Jánovou, která odešla na mateřskou dovo-
lenou, nahradila zkušená Ing. Rodová. V průbě-
hu loňského roku bylo přijato ještě několik dal-
ších zaměstnanců, kteří zvítězili ve výběrovém 
řízení. Změnou si prošly i Služby Města Milevska, 
od 1. 1. 2017 byl jmenován jednatelem Vít Král, 
do něhož vkládáme velké naděje, první pololetí 
ve funkci má za sebou také nová ředitelka MŠ 
Pastelka Mgr. Romana Fialová.
V současné době pracuje na milevském úřadě 
76 zaměstnanců (někteří z nich na částečný 
pracovní úvazek), 11 městských policistů a 
4 zaměstnanci kamerového systému. Přesto, že 
neustále rostou požadavky státu i kraje a ad-
ministrativně zatěžují zaměstnance úřadu, 
k 31. 12. 2016 máme o 4,5 pracovních úvazků 
méně než při mém nástupu v roce 2014. Jsem 
přesvědčen, že se nadále zlepšuje přístup úřed-
níků k občanům našeho města. Na letošní rok 

připravujeme řadu změn, které povedou k vět-
ší spokojenosti návštěvníků úřadu. Pracujeme 
na plné obrátky (např. průměrný počet jed-
nání starosty města v letech 2013 a 2014 byl 
54 měsíčně, od roku 2015 je to téměř 100 jedná-
ní za měsíc) a většina z Vás již dobře ví, že jsme 
připraveni Vám pomoci - stačí jen přijít, napsat 
nebo zatelefonovat.
Vážení spoluobčané, velmi dobré výsledky hos-
podaření města v uplynulých dvou letech po-
tvrzují, že se ubíráme správnou cestou. Mohu 
Vás ujistit, že máme dostatek energie a nadšení 
v tomto trendu pokračovat i nadále a se ctí do-
končit čtyřletý úděl, na nějž nám byla díky Vaší 
důvěře svěřena správa města. Děkuji Vám za pří-
zeň a morální podporu, kterou nám už více než 
dva roky poskytujete. Vážíme si jí, dává nám 
chuť do života a do práce pro Milevsko. Přeji Vám 
hodně zdraví a úspěchů v roce 2017.

Ivan Radosta, starosta města
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Informace z jednání Rady města Milevska
Z rady města 25. 1. 2017
rada města projednala 18 Záležitostí a meZi 
jinými roZhodla:
•	Dary občánkům – město Milevsko již několik 

let podporuje finančním darem nově naroze-
né občánky. Za rok 2016 rada schválila dar pro 
více než padesát dětí, ty narozené těsně před 
koncem roku do seznamu ještě přibydou poz-
ději. Rozhodující je především trvalé bydliště 
nového občánka na konci roku, celková výše 
daru může být 3500 Kč.

•	změna rozpočtu – hned v lednu dochází 
k úpravě rozpočtu roku 2017, hlavním důvo-
dem je uzavření nové smlouvy na úklid budov 
městského úřadu. Byla vypsána a uzavřena 
veřejná soutěž, výsledná cena je však vyšší 
než v minulosti a pro zajištění nové smlouvy 
je nutná úprava rozpočtu. Předpokládaný pře-
bytek rozpočtu města po této změně bude 0,5 
mil. Kč.

•	Dotační program kultura – rada schválila 
beze změn na návrh kulturní komise, která 
vyhodnotila žádosti o příspěvek města v ob-
lasti kultury a vzdělávání. Rozděleno bylo 
144 tisíc Kč z celkových 200 tisíc. To umožní 
ještě v jarních měsících vyhlásit druhé kolo 
pro podávání žádostí.

•	plán investic a oprav – rada města schvalu-
je v několika posledních letech v návaznos-
ti na schválený rozpočet také plán investic 
a oprav. Ten určuje termíny a odpovědnosti 

u všech jmenovitých akcí města i příspěv-
kových organizací. Navíc byl schválen také 
seznam připravených akcí, které mohou být 
v případě finančního zajištění do rozpočtu za-
řazeny a realizovány v průběhu roku. Důležitý 
je i schválený seznam připravovaných akcí. 
Jde o záměry, které v roce 2017 nelze z časo-
vých a technických důvodů uskutečnit, ale je 
nutné je připravovat projekčně i organizačně, 
aby bylo možno je zařadit do rozpočtu 2018 
nebo i později. Tato příprava byla rozhodnu-
tím rady finančně zajištěna částkou 100 tis. 
Kč.

Z rady města 8. 2. 2017
rada města měla na pořadu jednání 25 bodů 
a roZhodla například:
•	rozšíření kompostárny – rada rozhodla uza-

vřít smlouvu o dílo na nové zpevněné plochy 
v areálu kompostárny se společností Služby 
Města Milevska za částku 770 tis. Kč. Tato 
stavba měla být provedena již na podzim 
v roce 2016. Byla však odložena, protože bylo 
nutné nejprve na základě odborné studie roz-
hodnout, zda pokračovat v rozvoji kompostár-
ny v současném umístění (v sousedství čistič-
ky odpadních vod).

•	výměna palubovky – městská rada vyhlásila 
v souladu se schváleným rozpočtem města 
na rok 2017 veřejnou zakázku na výměnu 
podlahy ve sportovní hale. Ta je již ve velmi 
špatném stavu, jde o témě havarijní situaci. 

Současná dřevěná palubovka bude pravdě-
podobně nahrazena litou podlahou a město 
na tuto akci žádá o dotační příspěvek Jiho-
český kraj.

•	výměna výkladů „růžek“ – rada města 
se seznámila s výsledkem výběrového řízení, 
do kterého se přihlásily jen dvě firmy. Rada 
proto rozhodla o opakování výběrového ří-
zení. V rámci této akce má dojít k výměně 
všech výkladů v domě a zlepšení tepelných 
vlastností provozoven, tedy i celého objektu. 
Je schváleno nové členění ploch a provedení 
v hliníku.

•	Dotace na úpravy ve Dmýšticích – rada sou-
hlasila s podáním žádosti o dotaci z programu 
na údržbu a obnovu venkovských prvků, kte-
rý je v letošním roce poprvé využitelný i pro 
místní části měst s počtem obyvatel do 10 
tisíc. Dotace by byla využita na rekonstruk-
ci interiéru kapličky a úpravy prostor v jejím 
nejbližším okolí. Postupovat se bude podle 
studie připravené městskou architektkou Si-
monou Vondráčkovou a schválené v loňském 
roce.

•	(ne)zvýšení nájemného – rada města ne-
schválila navýšení nájemních smluv pro pod-
nikatele v městských objektech o roční míru 
inflace (0,7%). Tuto možnost rady města vyu-
žily v posledních letech jen dvakrát, naposle-
dy v roce 2013.

více na www.milevsko-mesto.cz

mgr. martin třeštík, místostarosta

Pro Milevské kino byl rok 2016 rekordní
Milevské kino překonalo v loňském roce re-
kordy ve všech sledovaných veličinách. Usku-
tečnilo se 302 představení, které navštívilo 
celkem 14 078 osob. V porovnání s rokem 2015 
se návštěvnost zvýšila o 32%. Jaké filmy byly 
v roce 2016 Milevsku nejnavštěvovanější? Kra-
lovala pohádka Anděl páně 2, která byla v na-
šem kině uvedena více než dvacetkrát…, mezi 
další úspěšné filmy patřila pohádka Řachanda, 
životopisné drama Lída Baarová, nebo např. 
animovaní Lichožrouti. Letos se také podařilo 
díky Senior klubu ZVVZ úspěšně nastartovat 

projekt BIO SENIOR – jedná se o filmová před-
stavení 1x – 2x měsíčně speciálně pro seniory 
za zvýhodněné vstupné. V kině se nekonají jen 
filmová představení – v roce 2016 zde účin-
koval např. Ivo Šmoldas, Zuzana Bubílková 
a probíhaly zde i jiné společenské akce (např. 
Oslavy 28. 10., vyhlášení ankety Sportovec 
roku apod.).
Milevské kino spravuje od roku října 2010 pří-
spěvková organizace Dům kultury Milevsko. 
Přímo v kině pracuje 1 zaměstnanec (vedoucí 
kina) na plný pracovní úvazek a 5 zaměstnanců 

pracuje pro kino externě – promítači, poklad-
ní, uvaděčka a uklízečka. V letech 2011-2013 
získala budova novou fasádu, střechu a okna, 
dále se podařilo zrekonstruovat oba dva vstup-
ní vestibuly. Od roku 2012 máme v požadavcích 
na zřizovatele (Město Milevsko) žádost o uvol-
nění financí na nové sedačky a podlahovou 
krytiny. Doufáme, že se v brzké době i toto 
povede a naše kino bude tímto atraktivní ne-
jen pro návštěvníky z Milevska, ale i z celého 
regionu.

Vít Kratochvíl, ředitel DK Milevsko
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PřísPěvky zastuPItelů

příspěvky zastupitelů nejsou nijak upravovány.

Plán investic a oprav
Roční plán investic a oprav je jeden z význam-
ných, opakovaně každoročně zpracovávaných 
a často i průběžně aktualizovaných doku-
mentů, který schvaluje Zastupitelstvo města, 
zpravidla jako součást ročního rozpočtu města 
a jeho změn. Prostřednictvím tohoto dokumen-
tu se rozhoduje o čerpání několika desítek mi-
liónů Kč z rozpočtu města. Přesto město nemá 
stanovenou jednoznačnou metodiku a pravidla 

postupu pro jeho zpracování. Dosud se zpra-
cování provádí podle „zaběhnutých zvyklostí“ 
s tím, že tento postup není závazný a proto 
se mění podle momentálních potřeb. Vychází 
se údajně z nějakého neveřejného Zásobníku 
akcí, pro jehož doplňování také pravidla nejsou 
známá. Podle vyjádření pana místostarosty 
Třeštíka v Milevských novinách 5/2017 z 1. 2. 
2017 se město do budoucna chce více radit 

s občany, které akce mají přednost. Jak? To ale 
známo není. Vystoupením při projednávání 
této záležitosti na jednání Zastupitelstva, ač-
koliv to zákon umožňuje, se v prosinci ukázalo 
jako téměř neprůchodné řešení. Proto kandidá-
ti za Hnutí ANO opakovaně požadují, aby město 
mělo předpis na sestavování ročního plánu in-
vestic a oprav.

Tibor Kaleja, Hnutí ANO

více informací pro všechny zastupitele
Velmi často jsme, jako koaliční partneři, slý-
chali od ostatních zastupitelů připomínky 
o nedostatečné komunikaci a předávání in-
formací. Tento hlas zesílil pak při prosinco-
vém odchodu strany Svobodných z koalice. 
Domnívám se, že tato kritika byla většinou 

oprávněná a proto jsem velmi rád, že jsme 
se domluvili na pravidelném neformálním 
setkávání zastupitelů na jakémsi „Klubu 
zastupitelů“. Na něm je možno získat infor-
mace o činnosti úřadu, projednávaných ma-
teriálech z rady města či zastupitelstva apod. 

Myslím si a doufám, že je to dobrý a podstat-
ný krok pro vzájemnou výměnu informací 
a názorů. První takovéto setkání se uskuteč-
nilo 20. února.

Lubomír Šrámek

Dotační program kultura 2017 – 2. kolo
Stejně jako v předchozích letech i letos vyhlásilo 
město podpůrný program pro oblast kultury – Do-
tační program „Kultura 2017“ (dále jen program). 
V předepsané lhůtě obdrželo město 24 žádostí. 
Kulturní komise, která je dle programu zároveň 
komisí hodnotící, žádosti posoudila a navrhla 
Radě města Milevska (RMM) výši podpory u jed-
notlivých žádostí. Po sečtení navržených příspěv-
ků na všechny projekty nebyla vyčerpána celko-
vá částka navržená v rozpočtu města pro tento 
program. Také bylo zjištěno, že žádosti nepodaly 
některé subjekty, které v minulosti pořádaly pra-
videlně hodnotné kulturní akce. Z těchto důvodů 
komise doporučila RMM nerozdělovat zbývající 
finanční částku a vyhlásit 2. kolo programu. RMM 
tento názor akceptovala a uložila odboru regio-
nálního rozvoje 2. kolo programu vyhlásit. Tento 
úkol byl již splněn a od 10. 2. 2017 jsou podmínky 
pro podávání žádostí vyvěšeny na stránkách měs-
ta a úřední desce. Žádosti se podávají na přede-
psaném vzoru žádosti v termínu od 15. 3. 2017 
do 7. 4. 2017. Objem peněžních prostředků pro 2. 
kolo je 56 200 Kč.

A nyní něco k žádostem podaným v 1. kole progra-
mu. Některé měly nedostatky formální, z čehož 
lze usuzovat, že si žadatel program ani nepřeče-
tl. Pokud je v programu napsáno, že se žádosti 
doručují v uzavřené obálce s označením „Dotační 
program Kultura 2017 – NEOTVÍRAT“, tak by to tak 
mělo být. Avšak „odvážní“ žadatelé položí žádost 
na okénko podatelny nejen bez příslušného ozna-
čení, ale i bez jakékoliv obálky. Další žádosti ne-
měly vyplněny všechny údaje. Jejich počet a znění 
není výmysl města, ale striktní požadavek přísluš-
ného zákona. Vyskytl se i případ, že žadatel při-
šel na úřad žádost osobně konzultovat a bylo mu 
sděleno, že žádost má nedostatky jak formální tak 
i jiné. Během několika minut však ležela žádost 
na podatelně bez jakékoliv změny. I takto „supe-
rodvážní“ žadatelé existují. Ano, různé nedostat-
ky se nechají opravit, ale celý program to velmi 
zdržuje.
Dále něco k projektům žadatelů. V žádosti jsou 
kolonky popis projektu, rozpočet projektu, poža-
dovaná výše dotace a další. Co si má člen hodno-
tící komise ale myslet o projektu, kde je uveden 

jeho popis jednou krátkou větou, ze které nelze 
nic přesně určit, či o projektu, kde je v rozpočtu 
uvedeno jedno číslo – výdaje 20 000 Kč a poža-
davek dotace také 20 000 Kč? Dát mu plnou výši 
dotace by bylo vůči ostatním velmi nefér, neboť 
požadavky vždy vysoce překračují sumu určenou 
na program. Ihned vznikají úvahy, že pokud ža-
datel nezajistil na projekt ani korunu z jiných 
zdrojů, potom, když nedostane plnou výši poža-
dované dotace, nemůže projekt realizovat. Navíc 
program má v názvu slovo „podpůrný“, z čehož 
lze usuzovat, že by měl kulturní projekty podpo-
rovat a ne zcela zajišťovat. Z těchto důvodů město 
do budoucna bude zvažovat, že dotace bude smět 
být maximálně např. 70% celkových nákladů akce, 
nějaký obdobný limit je běžný téměř u všech dota-
cí. S tím by pak souviselo i pro žadatele složitější 
dokládání nákladů akce.
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že čím je celá žá-
dost – identifikace žadatele, popis projektu, roz-
počet projektu a vše další, zpracována kvalitněji, 
tím větší je naděje na obdržení vyšší dotace.
Ing. Petr Švára, vedoucí odboru regionálního rozvoje

Poplatek ze psů pro rok 2017
Oznamujeme, že se blíží termín splatnosti míst-
ního poplatku ze psů, který je splatný nejpozději 
do 31. března 2017. Poplatníci, jejichž poplatek 
činí více než 600 Kč ročně, mohou zaplatit ve 
dvou stejných splátkách nejpozději do 31. břez-
na a do 31. srpna.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na po-
kladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám. E. 
Beneše 420 a Sažinova 843). K platbě je mož-
né použít i platební karty. Dále lze poplatek 
uhradit poštovní poukázkou nebo bezhoto-

vostním převodem na účet města Milevska číslo 
19-0640992319/0800. Při bezhotovostní platbě 
uvádějte pouze správný variabilní symbol, který 
vám byl přidělen správcem poplatku. Informa-
ce podá P. Zděnková, tel. 382 504 132, e-mail 
pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz.
Poplatníkem místního poplatku ze psů je fyzic-
ká nebo právnická osoba, která je držitelem psa 
a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města 
Milevska. Poplatek se platí ze psů starších tří 
měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit vznik své 

poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího 
vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit 
také zánik své poplatkové povinnosti (úhyn psa, 
jeho ztrátu, darování a prodej). Sazby poplatku 
se pohybují od 50 Kč do 1500 Kč a jsou uvede-
né v Obecně závazné vyhlášce města Milevska  
č. 2/2011 o místním poplatku ze psů – úplné 
znění naleznete na internetových stránkách 
www.milevsko-mesto.cz.

Pavlína Zděnková, správce poplatku
odbor finanční MěÚ Milevsko
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zpráva o činnosti MP (výroční zpráva)
Městská policie předložila Zastupitelstvu města Milevska Závěrečnou zprávu o činnosti Městské po-
licie za rok 2016. Plné znění této zprávy naleznete na webu města Milevska na úvodní straně v sekci 
aktuálně.
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odborné sociální poradenství milevsko

Potřebujete poradit v nepříznivé život-
ní situaci? Nevíte si se svými problémy 
rady? Potřebujete podporu a nasměro-
vání na správnou cestu? Neváhejte nás 
kontaktovat, jsme tady pro vás ve věci 
pracovně-právních vztahů, nezaměstna-
nosti, sociálních dávek, rodinných vztahů 

a ve věci dluhové problematiky.

mgr. věra křížová, sociální pracovnice
tel. 702 133 122 | e-mail:

poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz
ulice za radnicí 95, milevsko

po 8.00-17.00
Út 8.00-12.00
st 8.00-17.00
čt 8.00-12.00
pá 8.00-12.00

Rok 2016 byl pro město finančně úspěšný!
Přestože si město v průběhu roku 2016 vzalo 
velké úkoly v oblasti rekonstrukcí a investic 
a předpokládalo výrazný schodek hospodaře-
ní, konečná bilance roku je podstatně pozitiv-
nější než předpoklad v rozpočtu města. Saldo 
hospodaření je o více než 19 miliónů korun 

lepší! Podstatně se na tom podílely daňové 
příjmy, ale velkým kladem je značná úspora 
na běžných výdajích a jen malý podíl nedokon-
čených plánovaných investic. Vyšší než plá-
novaný je také výsledek hospodářské činnosti 
města a pozitivní rozpočtovou bilanci mají 

i příspěvkové organizace (celkově vykázaly zisk 
téměř 1 milión). Pro město je to velmi dobrá 
výchozí pozice do hospodaření a investičních 
plánů v roce letošním.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

hlavní investiční akce roku 2016 v mil. kč
Sítě a komunikace Švermova - II. etapa 10,0

Teplovod a vodovod Komenského ulice 9,5

Rekonstrukce ulice Jeřábkova 7,7

Oprava střešního pláště na budově knihovny 3,5

Chladící zařízení na zimním stadionu 2,3

Petrovická ulice - přeložení kanalizace 1,6

Výtah v budově Polikliniky 1,5

Oprava komunikace Sladkovská 1,0

Komunikace Cukava Hajda 0,7

Parkoviště v ulici Pod Stadionem 0,6

zlepšení hospodaření města v roce 2016 proti rozpočtu v mil. kč

 vyšší příjem z daní 6,0

 správní poplatky, hrací automaty 1,9

 sankční poplatky a ostatní příjmy 1,7

 zvýšené příjmy celkem 9,6

 úspora mezd 0,9

 úspora ostatních výdajů městského úřadu 2,6

 úspora ostatních běžných výdajů města 3,3

 nevyčerpané investiční výdaje 2,6

 snížené výdaje celkem 9,4

 CELKEM zlepšení salda rozpočtového hospodaření 19,0

Rodičovská odpovědnost
Rodičovská odpovědnost je soubor práv a po-
vinností k dítěti zahrnující zejména péči o jeho 
zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní 
vývoj, ochranu dítěte, zajištění jeho výchovy 
a vzdělání. Práva a povinnosti náleží oběma 
rodičům, a to v zásadě ve stejné míře. Rodi-
če jsou povinni vykonávat svoji rodičovskou 
odpovědnost v souladu se zájmy dítěte a ve 
vzájemné shodě. Zákon rodičům ukládá, že 
před rozhodnutím, které se dotýká zájmů dí-
těte, jsou povinni sdělit dítěti vše potřebné, 
aby si mohlo na věc vytvořit vlastní názor. 
Tento názor pak musí brát v úvahu, samozřej-
mě s ohledem na jeho věk. Rodiče by se měli 
na výkonu rodičovské odpovědnosti vzájemně 

dohodnout, a pokud se v nějaké významné zá-
ležitosti nedohodnou, může na návrh jednoho 
z rodičů rozhodnout soud.
Rodičovská odpovědnost vzniká narozením dí-
těte a zaniká nabytím plné svéprávnosti.
Rodičovskou odpovědnost má zásadně každý 
rodič, ale ve výjimečných případech může být 
její výkon pozastaven, omezen, nebo může 
být rodič dokonce rodičovské odpovědnos-
ti úplně zbaven. O všech těchto opatřeních 
může rozhodnout pouze soud a vždy při tom 
musí dbát především o zájmy dítěte. O poza-
stavení rodičovské odpovědnosti může soud 
rozhodnout, pokud rodiči brání ve výkonu 
odpovědnosti nějaká závažná okolnost, např. 

v případě nezletilého rodiče. Omezit rodičov-
skou odpovědnost může soud v případě, že ji 
rodič nevykonává řádně, např. dítě zanedbává 
nebo ohrožuje mravní výchovu dítěte. Zbavení 
rodičovské odpovědnosti je nejzásadnější zá-
sah a je možné ho použít pouze v případě, že 
rodič svou odpovědnost zneužívá a její výkon 
závažným způsobem zanedbává. Je potřeba 
vzít v úvahu, že rodičovská odpovědnost ne-
zahrnuje vyživovací povinnost, a jakékoliv 
opatření soudu nemá na vyživovací povinnost 
vliv. I rodič, který byl soudem úplně zbaven 
rodičovské odpovědnosti, má stále k dítěti vy-
živovací povinnost.

Bc. Michaela Jelínková, odbor sociálních věcí
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stříPky z MInulostI

zapomenutý spisovatel
V letošním roce si připomínáme výročí narození 
i úmrtí významného regionálního rodáka Josefa 
Kostohryze - básníka, překladatele a literáta. 
Josef Štěpán Kostohryz se narodil na Boží hod 
vánoční, tedy 25. prosince, roku 1907 v Křeno-
vicích č. 65. V matričním zápisu najdeme u jeho 
narození poznámku: Příslušný do Bojenic č. 4, 
okres Bechyně, hejtmanství Milévsko. Josefo-
vým otcem byl Antonín Kostohryz, rolník z Boje-
nic čp. 4. Syn Jana Kostohryza, rolníka z Bojenic 
čp. 4 a Antonie Bouškové rodem z Bilinky. Jeho 
matkou byla Cecilie Keřková z Křenovic čp. 65, 
dcera zemřelého domkáře Františka Keřky a Bar-
bory Šindelářové z Držova. Pokřtěn byl až po 
svátcích - 28. prosince farářem Janem Topinkou. 
Matriční zápis napovídá, že se Josef Kostohryz 
narodil v bydlišti své babičky z matčiny strany 
nikoli u svých rodičů doma. Josefův příchod 
na svět pravděpodobně nebyl zrovna očekáva-
ným. Ze životopisu Josefa Kostohryze (Polární 
záře nad pastvištěm) se dozvídáme, že jeho 
matka Cecilie tehdy nesla na Boží hod do Kře-
novic vánočku. Cestou ji však nečekaně zastihly 
porodní bolesti a porodila své první dítě ještě 
téhož dne v noci, skoro na Štěpána.
Josef chodil do školy v Bernarticích a bydlel 
u své babičky Barbory. Babička se o něj starala 
od útlého věku, protože jeho matka byla po po-
rodu ostatních dětí, Marie, Františka a Albíny, 
velmi nemocná. Často býval jako dítě nemocný 
i Josef. Hlavně z tohoto důvodu se ho rodiče 
rozhodli dát na studia, přestože nevykazoval 
moc dobrý prospěch. Josef Kostohryz vystudo-
val I. reálné gymnázium v Praze, kde po dobu 
studia pobýval u své tety Antonie. Tenkrát měli 
studenti zákaz publikování literárních děl, kdy 
jim hrozilo i vyloučení ze školy. Proto dnes není 
téměř možné dopátrat se počátků literárního 
díla Josefa Kostohryze. Své první básně nechal 
zveřejňovat pod nejčastějšími pseudonymy 
Jiras, Antonín Kostohryz nebo pod různými 
zkratkami.
Po ukončení středoškolského studia se Josef 
Kostohryz přihlásil na Karlovu univerzitu. Začal 
studovat na právnické fakultě, záhy však pře-
stoupil na filozofickou. Jeho studia přerušila ne-
jen válka, ale i zdravotní komplikace. Prvním vy-
daným textem z rané tvorby Josefa Kostohryze 

byla několikastránková báseň Prameny ústí, 
jenž vyšla roku 1934 v malém nákladu. Na filo-
zofické fakultě vystudoval český a francouzský 
jazyk. Během svého působení na Karlově uni-
verzitě absolvoval dvouletý pobyt v Itálii, kde 
vyučoval cizince český jazyk v Římě a v Neapo-
li. Jako výborný lingvista si začal přivydělávat 
překlady knih, z předválečného období pochází 
jeho nejznámější překlady jako román Devade-
sát tři od Victora Huga, Tři titáni od Emila Lud-
wiga nebo Ztracené iluze Honoré de Balzaca. 
Roku 1941 vydal učebnici italštiny nazvanou 
Italsky rychle a všude. Po ukončení studia vy-
učoval český a francouzský jazyk na gymnáziu 
Victora Huga v Praze. Učil také na tehdejším 
Zátkově státním reálném gymnáziu v Českých 
Budějovicích.
V průběhu 2. světové války pobýval i se svou 
manželkou Eliškou Felklovou v Bojenicích a u pří-
buzných v nedalekém Ovčíně. Prý spolupracoval 
také s ilegálním odbojem. Po válce dostal Josef 
Kostohryz, díky svým jazykovým schopnostem 
(ovládal slovem i písmem dvanáct evropských 
jazyků), místo v tiskovém odboru Ministerstva 
informací. Zde brzy získal pozici šéfredaktora. 
Když zvítězili roku 1946 komunisté ve volbách, 
pokusil se Josef Kostohryz o vycestování do Itá-
lie nebo USA, to se však neuskutečnilo a po na-
rození dcery Heleny Barbory již dostal povolení 
k výjezdu za hranice pouze on sám.
Od roku 1949 pracoval Josef Kostohryz v Ná-
rodní galerii jako vedoucí administrativy. V této 
době zformuloval text s názvem Memorandum 
českých spisovatelů, líčící nedodržování lid-
ských práv v Československu a stav české kultury 
pod komunistickou vládou. Memorandum přelo-
žil do italštiny a svého velkého přítele básníka 
Václava Renče požádal o překlad do angličtiny. 
Text tajně poslal papeži Piu XII., americkému 
prezidentu Trumanovi, britskému ministerskému 
předsedovi Winstonu Churchillovi a italskému 
premiérovi Alciedovi de Gasperimu.
Počínání Josefa Kostohryze neuniklo Státní 
bezpečnosti. Přestože se text memoranda ne-
zachoval a do dnešních dnů se ho nepodařilo 
vypátrat, byl Josef Kostohryz obviněn společ-
ně s jinými příslušníky katolické inteligence 
ve vykonstruovaném politickém procesu s tzv. 
Zelenou internacionálou. Od roku 1950 byl ně-
kolikrát vyslýchán a odsouzen za podvracení 
socialistického režimu, špionáž a velezradu 
na doživotí. Od roku 1952 byl vězněn. Vystřídal 
mnohá nápravná zařízení, hlavně Leopoldov, 
Jáchymov, Brno a Valdice. Trest mu byl naštěstí 
zmírněn a v prosinci 1963 byl propuštěn na sed-
miletou podmínku.
Po zbytek života se pohyboval jen na samém 
okraji kulturního dění a společnosti. Když poda-
la jeho manželka žádost o rozvod, navrátil se do 
rodného kraje. Pracoval krátce jako překladatel 

pro etnografické oddělení Moravského muzea, 
kde se seznámil se svou pozdější druhou man-
želkou Marií Hrubou. Po několika letech v Brně 
se přestěhovali do Prahy, kde Josef Kostohryz 
působil jako překladatel na volné noze. Překlá-
dal těžké vědecké texty i detektivky a divadelní 
hry. Mezi jinými jmenujme Pád Cařihradu Steve-
na Runcimana, Paměti Paula de Gondi, kardinála 
de Retz, Dějiny opery před Lullym a Scarlatim 
od Romaina Rollanda nebo Kapitán Fracasse 
od Theophila Gautiera. Uvolněnější politické po-
měry před srpnem 1968 umožnily vydání i části 
básnické tvorby Josefa Kostohryze - sbírka Jed-
norožec mizí.
V normalizační době bylo jeho překladatelské 
působení neustále omezováno a přerušováno. 
Obživu si tenkrát snažil zajistit, jak se dalo. Pro-
to se věnoval i próze a psaní povídek. Pod jmé-
nem herečky Zdeny Hadrbolcové vydal detek-
tivku Paraple paní Černé. Mnohé překlady vyšly 
pod cizími jmény nebo zcela bez uvedení jména 
autora. Roku 1977 emigrovala dcera Helena 
Barbora do Švédska. Josef se snažil být i přesto 
s rodinou v kontaktu a sepsal pro vnuka Tomáše 
pohádky. Některé pohádky tehdy vyšly za pomo-
ci dcery v zahraničí. Až v roce 2016 jsme se do-
čkali vydání knihy pohádek Jednorožec a krásná 
Magelona v češtině.
Josefa Kostohryze doprovázely téměř po celý 
život různé vážné zdravotní komplikace, ke kte-
rým přispěl značnou měrou i dlouholetý pobyt 
ve vězení. Josef Kostohryz zemřel 24. května 
1987 v Praze na srdeční selhání. Pohřben je 
na hřbitově v Bernarticích. Zájem o jeho tvor-
bu se projevil až po revoluci, kdy byl posmrtně 
rehabilitován. Kvalitu jeho literární tvorby do-
svědčuje například udělení titulu Kniha roku 
2009, který obdržel soubor Básně (kompletní 
souhrn známého Kostohryzova básnického díla 
vzniklého 1928–1985).

Mgr. Petra Kratochvílová – Milevské muzeum

Fotografie básníka Josefa Kostohryze

Pamětní deska na rodném domě J. Kostohryze
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fotoobjektIveM
Snímkem se vracíme do Galerie M, kde v sobotu 28. ledna probíhala au-
togramiáda a křest nových knih milevských spisovatelů Pavla Hrdličky 
a Vladimíra Šindeláře. Po jeho boku předsedkyně Jihočeského klubu Obce 
spisovatelů Hanka Hosnedlová obdivuje velký zájem o místní spisovatele 
a jejich knihy a řadu uzavírá Zdeněk Klásek, který se připojil k autogra-
miádě.

fotoohlÉDnutí za plesem mĚsta milevska

Letošní tělocvičnou akademií vzdali cvičenci, cvičitelé i organizátoři hold 
155. výročí založení Sokola. V pestrém programu se představily všechny 
generace cvičenců - od těch nejmenších špuntů ještě ani plínkám ne-
odrostlým až po zasloužilé babičky. A všichni cvičili s radostí a plným 
nasazením, všichni předvedli to nejlepší, co se v Sokole naučili. Však je 
také do posledního místečka zaplněné tribuny odměnily dlouhotrvajícím 
potleskem.

foto: WizardFoto.cz - Fotograf David Faic
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poděkování | organizátoři milevských maškar děkují všem účastníkům 
155. masopustního průvodu. poděkování patří také všem návštěvníkům 

akce, sponzorům a partnerům. jsou to:
Město Milevsko, ZVVZ Enven, ZVVZ, Služby Města Milevska, JUB, Uniko Písek 
s.r.o., Tomegas, Ekoklima a.s., Comett plus s. r. o., Písecký servis, Stavebniny 
Pro-doma, Peří Mareš, Pivnice U Broučka, Siko, Restaurace V Klubu, SPOS Milevsko 
s. r. o., Čevak, Radiostav, Milevský kraj, Jihočeské týdeníky, Autobaterie, Efaflex-
CZ s.r.o., Blesk Servis s. r. o., Busem, Milnet.cz, Radek Weber, Lidovka – David 
Pejša, Stavební práce Charypar, KV2 audio, Toulava, Kiss Rádio, ZD Milevsko, 
Stavební firma Robro, Nean tour, Calta elektro, Fast Kovošrot, Truhlářství Štván, 
PrimaTech s.r.o., IKK Milevsko, Jiří Hrůza – zemní práce, Vranko Oslič, Kompas 
s.r.o., MUDr. Miroslava Pučelíková, Luwex a. s., Klenoty – hodiny Mrzena 
Miroslav, Krbové studio – Hejna Vladimír, FPM Becon s.r.o., Swiss – metall s.r.o., 
Jahla s.r.o., Josef Nedvěd – daňový poradce, Milan Vácha, Kavárna U Soudu – 
Jiří Hroník, Vratislav Bláha, Vladislav Hadáček, SDH Milevsko, Maso-uzeniny 
Jiří Tůma, Barvy – laky – ing. Karel Hladký, Miluše Rentková – reklama, Stejstav 
s.r.o., MVDr. Lukáš Dolejš, Elektro Vachta, Autoopravna – Bohumil Pešička, 
MUDr. Radovan Köhler, Maso-Uzeniny Josef Koutník, Park+ ing. Václav Šmejkal, 
ing. Stanislav Kázecký, Jaroslav Müller – podlahové krytiny, Ailia s.r.o., MUDr. 
Dagmar Matějová, Poliklinika Milevsko s.r.o., Miroslav Mlčkovský, Autoll s.r.o, 
Milesoft s.r.o., Acond a.s., Jaroslav Soukup – realitní kancelář, Aura a.s., MUDr. 
Zdeňka Kůrková, Microcomp, Potraviny Prima – Václav Hejný, Chladící technika 
– Martin Mašinda, MUDr. Hana Kuchtová, MUDr. Ludmila Bernotová, Zlatnictví 
– Robin Vlček, Klimatest s.r.o., Marie Tomečková – spodní prádlo, Mautel s.r.o., 
K-Max servis s.r.o., Uniblock trade s.r.o., Baves s.r.o., Nábytek – Radek Hátle.

v mĚsíci leDnu 2017 oslavili životní výročí

A ZáROVEň SOUHLASILI SE ZVEŘEJNěNÍM V MILEVSKéM ZPRAVODAJI:

80 let
Jaroslav Loskot
Jiří Kazimour

Jarmila Hauserová
Jaroslava Čunátová

Marie Petříková
85 let

Josef Tatoušek
Josef Mendl

Karel Čermák
Marie Staňková
Alžběta Píšová

Eva Novotná
90 a více let

Jaroslav Šimonovský (90 let)
Olga Urbanová (91 let)
Antonín Mladý (92 let)

Milada Poláčková (93 let)
Emilie Krýdová (94 let)

Diamantová svatba
Manželé Anna a Stanislav Trčkovi z Milevska oslavili 
22. prosince 2016 diamantovou svatbu. Toto krásné výročí 
si připomenuli v rodinném kruhu 21. ledna letošního roku. 

Blahopřejeme.

vzpomínka
S velkým zármutkem jsme přijali zprávu, že dne 18. 1. 2017 zemřela 
naše bývalá spolupracovnice paní Eva Sýkorová. Po celé období, kdy 
na městském úřadě pracovala, byla nám blízká jako člověk, kolegyně 
i přítelkyně. Žádná slova nemohou vyjádřit náš zármutek, jen láska, 

úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
bývalí kolegové

vznikne nové logo?
Sociální služba prevence – nízkoprah Fanouš zve v březnu všechny šikovné 
děti a mládež (do 26 let) na další skvělou akci. Bude vyhlášena výtvarná sou-
těž s názvem: „Vytvoř nové logo Fanouše“. Cílem této soutěže bude vytvořit 
nové logo, které se pak bude objevovat na všech propagačních materiálech 
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi. Soutěžící 
mohou použít jakoukoliv techniku (pastely, tuž, tempery), formát papíru 
min. A5 a svá díla mohou až do 31. března 2017 přinášet do nízkoprahu Fa-
nouš – Hůrecká cesta 227, Milevsko. K obrázku stačí připsat pouze své jmé-
no a příjmení, věk a název školy (pokud půjde o žáka či studenta). Hodnotí 
se zejména nápad a originalita. Cena pro vítěze je lákavá. Vítěz se může těšit 
na nový tablet LTLM N7. Obrázky budou po celý duben vystaveny na dětském 
oddělení městské knihovny a vyhlášení proběhne v pátek 28. dubna 2017. Ko-
mise bude sestavena z ředitelky Farní charity Milevsko a sociálních pracovnic 
nízkoprahu Fanouš. Možná do hodnotící poroty přizveme nějakého hosta. 
Více informací se dozvíte na stránkách facebooku (Fanouš Nízkoprahový) 
a webových stránkách FCHM.     Bc. Šárka Weberová, sociální pracovnice FCHM

                    

 
 
 

 

  
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 30. března. 

 

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! 

  

SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO 
Velké náměstí 114/3 
397 01 Písek 
www.sorp.cz  
 

 
Vás zvou na vzdělávací akci na téma 

 

 

ve středu 29. března 2017 od 12:30 hodin 
v Latinské škole v areálu Kláštera v Milevsku 

 

Orientační časový program:  

Pro zájemce:  
12:30 Sraz u Latinské školy 
12:45 – 13:45 Prohlídka Kláštera Milevsko (při počtu 15 a více osob je sleva na vstupném, jinak 100,-  
                           Kč/ osobu, každý si hradí sám) 
 
1. blok – Ukázky kronik a diskuse kronikářů od 14:00 
 
2.blok – Odborná přednáška od 15:00 
 
3. blok – Diskuse od 17:45 
 
Seminář je zdarma. 
  

                               PROSÍME, ABY KRONIKÁŘI VZALI S SEBOU SVÉ KRONIKY 
 
 
Kontaktní osoba: Helena Šedivá, Svazek obcí regionu Písecko, tel. 775 929 600, email: sediva@sorp.cz 
                                                                                                                      

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 

 
  

SVAZEK OBCÍ MILEVSKA 
Husovo náměstí 391 

 399 01 Milevsko  
www.sdruzeni-milevsko.cz  

svazek obcí regionu písecko a svazek obcí milevska

více informací na www.sdruzeni-milevsko.cz
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kultuRa a sPoRt v MIlevsku a okolí
milevskÉ kino

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

instalatÉr z tuchlovic
čtvrtek 2. 3. 15.00
ČR – Smutná komedie - Čtyřicetiletý Luboš 
Cafourek je svérázný instalatér. Je zručný 
a poctivý, se vším si poradí, žádné práce se ni-
kdy nezalekne. Nemá auto, za zákazníky jezdí 
na kole, nebo autobusem, nebo se nechá vozit. 
Mobil nepoužívá, telefonáty za něj vyřizuje 
jeho matka.
ČESKé ZNěNÍ 85 min.   
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ: 25 Kč

logan: Wolverine
čtvrtek 2., pátek 3. 3. 20.00
USA – Akční, dobrodružný, fantasy - Jeho čas 
nadešel. Wolverine (Hugh Jackman) se vrací. 
Jenže je na tom nyní trochu hůř. Jeho schop-
nost uzdravování pomalu vyprchává a elánem 
také zrovna nehýří.
TITULKY 131 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

balerína
pátek 3. a sobota 4. 3. 17.30
neděle 5. 3. 15.00
Francie, Kanada – Rodinný, animovaný, dobro-
družný - Film vypráví příběh Félicie, mladé osi-
řelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. S pomo-
cí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří 
uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou 
cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho neleh-
kých úkolů a zajímavých setkání.
DABING 89 min.   
vstupné: 110 Kč

všechno nebo nic
sobota 4., neděle 5. 3. 20.00
ČR – Romantická komedie - Český Deník Brid-
get Jonesové? Romantická komedie o dvou 
majitelkách malého knihkupectví a jejich ži-
votních eskapádách s muži.
ČESKé ZNěNÍ 107 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

masaryk
čtvrtek 9. až neděle 12. 3. 20.00
ČR – Historické drama - Dramatický příběh, 
věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího 
československého ministra zahraničí, Jana 
Masaryka, se vrací do doby těsně před dru-
hou světovou válkou.
ČESKé ZNěNÍ 113 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

anDĚl pánĚ 2
pátek 10., sobota 11. 3. 17.30
ČR - Rodinná filmová pohádka - Anděl Páně 2 
je volným pokračováním úspěšné pohádky.
ČESKé ZNěNÍ 99 min.   
vstupné: 80 Kč

všechno nebo nic
čtvrtek 16. 3. 15.00
ČR – Romantická komedie - Český Deník Brid-
get Jonesové?

ČESKé ZNěNÍ 107 min.   
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ: 25 Kč

rolling stones olÉ! olÉ! olÉ!
čtvrtek 16. 3. 20.00
VB – Dokument, koncert - Unikátní dokument 
z loňského turné legendární kapely ROLLING 
STONES napříč Jižní Amerikou a koncert HA-
VANA MOON.
TITULKY 220 min.
vstupné: 150 Kč

kráska a zvíŘe
pátek 17. až neděle 19. 3. 17.30
USA – Fantasy, romantický, muzikál - V hrané 
adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře 
společnosti Disney, jež je ohromující filmovou 
oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů 
vůbec, velkolepým způsobem ožívají příběh 
a postavy, které diváci znají a zbožňují.
3D DABING 130 min.   
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

kong: ostrov lebek
pátek 17., sobota 18. 3. 20.00
USA – Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi - Tým 
badatelů se vydává na výpravu do hlubin ne-
probádaného, stejně krásného jako zrádného, 
ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by měli sebe-
menší tušení, že vstupují na území mytického 
Konga.
3D TITULKY 118 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

rocco
neděle 19. 3. 20.00
Francie – Dokumentární - Filmový dokument 
ROCCO sleduje životní příběh stejnojmenného 
slavného italského porno herce Rocca Siffre-
diho. Odhaluje mnohé z jeho bohaté kariéry 
stejně, jako rozebírá hercovo nedávné rozhod-
nutí opustit porno byznys nadobro.
TITULKY 105 min.
do 18 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

ranDe na slepo
čtvtek 23., pátek 24. 3. 20.00
Německo – Romantická komedie - I když svůj 
sen nevidíš, můžeš za ním jít.
DABING 111 min.
vstupné: 120 Kč

masaryk
pátek 24., sobota 25. 3. 17.30
ČR – Historické drama - Dramatický příběh, 
věnovaný osudům Jana Masaryka.
ČESKé ZNěNÍ 113 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

muzzikanti
sobota 25., neděle 26. 3. 20.00
ČR – Komedie - Film plný písniček a melodií 
od folklorních kořenů až po mladou rockovou 
současnost, odehrávající se na českosloven-
skopolském trojmezí.
ČESKé ZNěNÍ 105 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

šmoulovÉ: zapomenutá vesnice
3D čtvrtek 30., pátek 31. 3 17.30
2D sobota 1., neděle 2. 4. 17.30
USA – Animovaný - Šmoulinka se po nálezu ta-
juplné mapy vydává společně se svými nejlep-

šími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem 
na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným 
lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli 
tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než 
se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi.
3D A 2D DABING 90 min. 
vstupné 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč,
vstupné 2D: plné 130 Kč, děti 110 Kč

ghost in the shell
čtvrtek 30., pátek 31. 3. 20.00
USA – Akční, sci-fi - Kultovní japonské anime 
Ghost in the Shell se stalo základním inspirač-
ním pilířem pro legendární trilogii Matrix. Teď 
přišel čas, aby tahle kyberpunková perla sama 
zazářila na filmovém plátně.
3D TITULKY
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

Dům kultury

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

výroční schůze – črs
neděle 5. 3. 08.00
velký sál
pŘeDnáška – pÉče o Domácí kvĚtiny
úterý 7. 3. 09.00
Senior klub ZVVZ Milevsko připravuje ve spo-
lupráci s domem kultury přednášku, na které 
zahradník Jaroslav Kolář seznámí posluchače 
s ošetřováním a pěstováním okrasných poko-
jových květin.
loutkový sál
vstupné: 20 Kč, členové SK ZVVZ: zdarma

kčt – turistická beseDa
úterý 7. 3. 18.00
Lucembursko – Malé toulky velkovévodstvím. 
Vypráví a promítá Josef Luxemburg.
loutkový sál
irisDiagnostika
čtvrtek 9. 3. 14.00
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2
reprezentační ples soš a sou
pátek 10. 3. 19.00
K tanci a poslechu hraje kapela Elizabeth. 
V rámci plesu budou šerpováni žáci závěreč-
ných ročníků denního a dálkového studia.
prostory DK
krejčík honza 
pŘeDstavení pro školy
pondělí 13. 3.
kašpárek a Deštivý les 
pŘeDstavení pro školy
úterý 14. 3.
zDravotní pojišŤovna 
ministerstva vnitra čr
úterý 14. 3. 13.00-16.00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny v DK 
Milevsko, každé druhé úterý v měsíci.
učebna 2
traDiční setkání jubilantů 
senior klub zvvz
úterý 14. 3. 15.00
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Tradiční setkání s kulturním programem 
se členy, kteří letos mají významné narozeni-
ny.
velký sál
DiskusnĚ vzDĚlávací večer – vliv 
energie a reiki na naše zDraví
středa 15. 3. 18.00
Energie všeobecně, Reiki, problematika geo-
patogenních zón, jak si zlepšit fyzické a dušev-
ní zdraví. O čakrách a dalších způsobech, jak 
pomoci sám sobě a druhým.
Přednáší: Tomáš Brož
výuková učebna
vstupné: 30 Kč

kurz – originální vĚnec
čtvrtek 16. 3. 18.00
Přijďte si pod vedením lektorky Laďky Bečko-
vé vyrobit věnec z látky a proutí aneb v jedno-
duchosti je krása. Materiál v ceně.
výuková učebna
vstupné: 150 Kč

sportovní ples
pátek 17. 3. 20.00
Dům kultury Milevsko a Restaurace V Klubu 
pořádají sportovní ples, na kterém k tanci 
a poslechu zahraje táborská kapela Big Papa. 
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, 
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milev-
ské kino
prostory DK
vstupné: 150 Kč

hugo a fugo – chytŘí klauni
sobota 18. 3. 15.00
Klauni Hugo a Fugo přivezou veselé klaunské 
scénky pro všechny, kdo se rádi baví a smějí. 
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, 
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milev-
ské kino
velký sál
vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč

semináŘ fotografování
pondělí 20. 3. 15.00
Focení osob (portréty) v exteriéru s modely, 
případně reportážní focení lidí ve městě.

univerzita tŘetího vĚku
středa 22. 3. 18.00-20.00
loutkový sál

tančírna
čtvrtek 23. 3. 19.00
Na ukončení plesové sezony jsme pro vás při-
pravili taneční večer. Více informací na plaká-
tech.
velký sál
vstupné: 100 Kč

DivaDelní pŘeDstavení zámek
neděle 26. 3. 19.00
Hraje: Divadelní soubor Tábor. Premiéra 
dramatizace nejtajemnějšího Kafkova ne-
dokončeného románu. Příběh zeměměřiče 
snažícího se získat povolení k práci od místní 
vrchnosti. Jeho pokusy proniknout do Zámku 
a prolomit byrokratické překážky však vždy 
končí nezdarem. Lze někomu věřit nebo je vše 
jen chorobná představa? Bojujeme s okolím 
a systémem nebo sami se sebou? Sen se mění 
ve skutečnost tak nepostřehnutelně, že mu 
musíme nezbytně podlehnout.
velký sál
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ 25 Kč

semináŘ fotografování
pondělí 27. 3. 18.00
Kontrola nafocených snímků z předešlé lekce 
a vysvětlení chyb.
malý sál
toulky za poznáním - borneo 
a papua: necestou k rituálům
úterý 28. 3. 18.00
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK 
Milevsko. Tentokrát přijali naše pozvání opět 
cestovatelé Martin Dufek a Vratislav Kra-
tochvíl z Agentury Pohodáři Pelhřimov.
velký sál
vstupné: 50 Kč

pŘipravujeme na Duben:
jarní DĚtská burza + bleší trh
sobota 1. 4. 10.00-12.00
Burza pro všechny maminky, které chtějí 
prodat nebo koupit dětské oblečení, kočárky, 
kola, autosedačky, hračky, sportovní potřeby 
a další věci pro děti od 0 do 15 let. Současně 
s burzou proběhne bleší trh, podmínky prode-
je naleznete na www.milevskem.cz. V rámci 
burzy je možné darovat oblečení, domácí po-
třeby, hračky apod. pro děti a maminky z Do-
mova sv. Alžběty ve Veselíčku.
prostory DK
vstupné: zdarma

galerie m

nám. e. Beneše 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz

vernisáž výstavy – Dopisy z paŘíže
středa 1. 3. 18.00
Výstava obrazů Josefa Kašpara.
výstava – Dopisy z paŘíže
čtvrtek 2. - čtvrtek 30. 3.
Výstava obrazů Josefa Kašpara.
vstupné: 10 Kč

huDební sklepy 
petr baŤa & malá parta
pátek 17. 3. 19.30
Předprodej vstupenek přímo v Galerii M.
vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč

pŘipravujeme na Duben:
vlaDimír mišík 70 & čDg
úterý 4. 4. 19.30
Předprodej vstupenek přímo v Galerii M.
vstupné: předprodej 220 Kč, na místě 250 Kč

mĚstská knihovna

nám. e. Beneše 1 | tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz

semínkovna
pátek 3. 3. 15.00-16.00
Sejte, sklízejte, sdílejte... Tak jako se v knihov-
ně půjčují knihy, semínkovna nabízí osivo 
do vaší zahrádky. Tak jako se do knihovny 
knihy po přečtení vracejí, tak i při sklizni vaší 
zeleniny myslete na sdílení sklizených semí-
nek v semínkovně. Přineste svá vypěstovaná 
semínka a odneste si jiná.
dětské oddělení
oDpouštíme poplatky za upomínky
pondělí 6. až pátek 10. 3.
Máte doma zapomenutou knihu? Teď je ta pra-

vá chvíle ji vrátit.
registrace zDarma
pátek 10. 3.
Vítáme nové čtenáře naší knihovny a nabízí-
me mimo jiné 70 tisíc knih k zapůjčení na rok 
zdarma.

vlajka pro tibet
pátek 10. 3.
Knihovna se připojuje k mezinárodní kampa-
ni na podporu lidských práv Tibeťanů.

hleDáme nejlepší čtenáŘskou 
babičku
pátek 10. 3.
Vyhlášení nejlepší čtenářské babičky, která 
obdrží registraci zdarma a knižní dárek.

listování - hemingWay - mít a nemít
úterý 14. 3. 18.00
Třicátá léta, hospodářská krize, kapitán Harry 
Morgan, drsný život na moři, galóny pašované-
ho rumu mezi Kubou a Floridou, hodně střel-
by, dobrodružství, ale i humoru. LiStOVáNí vás 
vyveze na plavbu s klasikem. Budete překva-
peni, jak je aktuální! Účinkují Pavel Oubram 
a Tomáš Drápela. Předprodej v knihovně.
Milevské kino
vstupné 80Kč

ukázkovÉ lekce trÉnování pamĚti
středa 15. 3. 09.00 a 17.00
V rámci celonárodní akce Národní týden tré-
nování paměti. Osvětové přednášky jsou zdar-
ma a pouze pro zvané, kteří by měli zájem 
o absolvování intenzivního kurzu Trénování 
paměti. Ten bude probíhat na jaře pod vede-
ním certifikovaného trenéra paměti.
pobočka v DK
autorskÉ čtení hangely ann
čtvrtek 23. 3. 17.30
Hangely Ann je přezdívka autorky Hany 
Stehlíkové, která žije velmi neobyčejný život. 
Pochází z nedalekých Mirovic a v žilách jí ko-
luje i kapka polské a šlechtické krve. Hangely 
Ann je velmi vnímavá, zvídavá a paličatá žena. 
Dokáže si plnit své sny, za kterými kráčí neo-
chvějně a tvrdošíjně. V každé, i té nejtěžší situ-
aci, nachází humornou stránku, a proto jsou 
její knihy velmi oblíbené a žádané.
pobočka v DK
noc s anDersenem 2017
pátek 31. 3. 18.00-21.30
Tradiční akcí milevské knihovny provedou 
děti postavy ze Čtyřlístku. Přihlášky na dět-
ském oddělení. Počet míst omezen.
knihovna ve městě
virtuální univerzita 3. vĚku
čtvrtek 2., 16. a 30. 3. 10.00 a 13.15
Témata letního semestru jsou Dějiny oděvní 
kultury II. a Vývoj informačních technologií 
do r. 2009
studovna

celý měsíc bude ve znamení splnĚných pŘání. 
napište nám, která kniha vám v knihovně 
chybí, a my ji zakoupíme do našeho fondu.

spos milevsko

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

Veřejné bruslení dle rozpisu na stránkách 
www.spos-milevsko.cz.
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velká umĚlá tráva:
FC muži A – Dražice 04. 3. 12.00
FC junior - Sepekov 04. 3. 14.00
FC st. dorost – Sedlčany 05. 3. 10.00
FC ml. dorost – Sedlčany 05.3. 12.00
FC ml. žáci 05. 3. 14.00
FC st. žáci – Sedlčany 11. 3. 10.00
FC ml. žáci – Sedlčany 11. 3. 11.30
FC st. dor. - Sepekov muži 11. 3. 13.00
FC ml. dor. - Týn n/Vlt. 11. 3. 15.00
FC junior – Mirovice 11. 3. 14.00
FC ml. žáci – Čimelice 18. 3. 14.00
FC junior – Petrovice 18. 3. 13.30
FC st. dor. - Kovářov muži 19. 3. 10.00
FC ml. dor. - Meteor Tábor 19. 3. 12.00
FC muži A - Písek B 19. 3. 14.30
FC st. dor. - Čt. Dvory 26. 3. 10.00
FC ml. dor. - Čt. Dvory 26. 3. 12.00
FC junior – Dražice 26. 3. 15.00
sportovní hala:
Proactive - Jihočeská liga 04. 3. 09.00
Florbal muži 05. 3. 08.00
Tukani - nohejbal. turnaj 11. 3. 08.00
Florbal dorost 12. 3. 08.00
Handball ženy 12. 3. 17.00
Handball muži 18. 3. 17.30
Florbal přípravky 19. 3. 08.00
Handball st. žačky 25. 3. 08.00
Handball muži 25. 3. 17:30
Handball turnaj 4+1 mini+ přípravka
 26. 3. 08.00
sauna:
středa: muži 16.00–21.00
čtvrtek: ženy 15.00–21.00
pátek: muži 15.00–21.00

senior klub zvvz

www.skzvvz.cz

instalatÉr z tuchlovic
čtvrtek 2. 3. 15.00
Milevské kino                             
pÉče o Domácí kvĚtiny
úterý 7. 3. 09.00
Zahradník J. Kolář nás seznámí s ošetřováním 
a pěstováním okrasných pokojových květin. 
Členové SK ZVVZ zdarma po předložení prů-
kazky.
DK Milevsko
setkání jubilantů
úterý 14. 3. 15.00
Tradiční setkání v DK s kulturním programem 
se členy, kteří letos mají významné narozeni-
ny - 70, 75, 80, 85, 90 let. Jen pro pozvané.
DK Milevsko
všechno nebo nic
čtvrtek 16. 3. 15.00
Milevské kino                          
sole – felsen - baD gmÜnD
úterý 28. 3.
Koupání v solných termálních lázních. Vstup-
né cca 13 € není v ceně. Odjezd v 7.30 hod.
taneční pro seniory
středa 1., 8., 15. 3. 18.00
Taneční pro členy senior klubu. Vedou manže-
lé Bolkovi.
DK Milevsko

angličtina
středa 1., 22. 3. 08.30-10.40
Kurz angličtiny vedený externím lektorem.
1. Základní škola v Milevsku
nĚmčina
středa 15., 29. 3. 08.30-10.40
Kurz němčiny vedený externím lektorem.
1. Základní škola v Milevsku

klub českých turistů

www.kctmilevsko.cz

lucembursko 
malÉ toulky velkovÉvoDstvím
úterý 7. 3. 18.00
Turistická beseda - vypráví a promítá Josef Lu-
xemburg.
loutkový sál DK
okolím tábora
středa 29. 3. 18.00
Pěší vycházka po trase Planá n. Lužnicí, Str-
kov, Kavecko, Košice, Doubí. Délka trasy 12 
km, odjezd z nádraží ČD v 8.17 hod.
vede: Tomáš Wilda
loutkový sál DK

svazek obcí regionu písecko

www.sdruzeni-milevsko.cz

vzDĚlávací semináŘ na tÉma 
jak se veDe kronika ii.
středa 29. 3. 12.30
Svazek obcí regionu Písecko ve spolupráci 
se Svazkem obcí Milevska Vás zvou na vzdě-
lávací seminář na téma - Jak se vede kronika 
II. Od 12.30 do 13.45 pro zájemce prohlíd-
ka kláštera - každý si hradí vstupné sám, 
od 14.00 začátek semináře. Seminář je zdar-
ma. Více informací na webu svazku.
Latinská škola/areál kláštera

centrum milísek

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

pŘíjem DĚtí Do jesliček
úterý 7. 3. 07.30–16.00
Z důvodu uvolnění kapacity, možnost vol-
by frekvence docházky, pro děti od jednoho 
do tří let. Přihlášky na tel.: 723 449 409
proDejní akce – Dita tábor
úterý 7. 3. 08.00–16.00
Dětská kolekce jaro/léto, sleva 10%, kvalitní 
česká značka Little angel.
logopeDická poraDna
čtvrtek 9. 3. 14.30–16.30
Individuální logopedická poradna pro děti 
od 4 let, pod vedením log. asistenta - Marcela 
Vávrová. Přihlášky na tel.: 608 259 525
víkenD s hormonální jÓgou
sobota 11. až neděle 12. 3. 09.00–16.30
S certifikovanou lektorkou Ing. Dagmar Hel-
lerovou, přihlášky na tel.: 724 624 534, více 
informací na www.jogahormonalni.com, cena: 
2000 Kč.
jak na vztahy s tĚmi nejmenšími
pátek 24. 3. 16.30–19.30
Seminář pro rodiče zaměřený na věk dítěte 
0 až 3 roky s psycholožkou Mgr. Evou Mikešo-

vou, www.evamikesova.cz, www.koventina.cz
Přihlášky na tel.: 737 369 130, cena: 360 Kč

os Diacel

sdružení rodičů s diaBetem a celiakií

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

bŘeznovÉ lyžování na monínci
úterý 21. 3.
Pro členy.

2. zš j. a. komenskÉho

www.2zsmilevsko.cz

Den otevŘených DveŘí
středa 15. 3. 7.55-11.35
2. ZŠ zve rodiče žáků a budoucích prvňáčků 
k nahlédnutí do vyučování a prohlídce všech 
učeben školy.

farní charita milevsko

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

benefiční postní koncert
sobota 18. 3. 16.00
Zazní písně z postní tematikou doplněné o pís-
ně z Taize a anglické lidové písně a spirituály. 
Dále autorské skladby Jana Patáka. Koncert 
bude rozdělen na tři části, ve kterých vystoupí 
jednotlivě pelhřimovský sbor s názvem Řekni 
všem, se sbormistrem Janem Patákem, dále 
písecký sbor Stříbrné větry a nakonec sbory 
zazpívají šest společných písní.
Latinská škola

nízkoprahový klub fanouš

hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444

turnaj v šipkách
úterý 7. 3.  14.00
vaŘíme ze zDravých potravin
pondělí 13. 3. 14.00
preventivní tÉma - Řekni Drogám ne!
pátek 24. 3. 14.00
šipkovaná - hry v pŘíroDĚ
pondělí 27. 3. 14.00

každý čtvrtek od 16 do 17 hodin chodíme 
do tělocvičny. sraz v 15.45 v nzDm.

sas rozárka – klub maminek

vzájemná komunikace
úterý 7. 3. 10.30
Přednáška Mgr. Jaromíra Baslera.
tÉma: auta 
(rozvoj jemnÉ a hrubÉ motoriky)
úterý 14. 3. 10.00
tÉma: lego 
(rozvoj jemnÉ a hrubÉ motoriky)
úterý 21. 3. 10.00
cvičení pro kojence
úterý 28. 3. 10.00
Pro miminka od 3 do 10 měsíců s maminkami.

kamenáč music art pub

www.kamenac.net
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vyhRazeno PRo školy
jay & aDie - live hip hop night
pátek 10. 3.
Táborští mladí rapeři s live DJ.
jiŘí Řapek & onDŘej kŘíž – koncert
sobota 25. 3.
Koncert dvou skvělých táborských muzikantů 
Jířího Řapka (kytara) a Ondry Kříže (klávesy). 
Repertoár světové muziky aranžován do blues 
– soulového provedení.

zuš milevsko

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

besíDka pro seniory
středa 15. 3. 14.00
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
výchovný koncert pro žáky mš
čtvrtek 16. 3. 10.00
sál ZUŠ
žákovský koncert
čtvrtek 16. 3. 17.00
sál ZUŠ

proactive milevsko
závoD jihočeskÉ ligy moDerní 
gymnastiky
sobota 4. 3. 10.00
sportovní hala
26. ročník závoDu milevský 
pohár/milevsko cup
sobota 1. 4. 10.00
Mezinárodní závod pořádaný pod záštitou měs-
ta Milevska, začátek dopoledního závodu v 10 
hodin, slavnostní otevření závodu 13 hodin.
sportovní hala

vojáci v Mš kytička
V pondělí 13. února navštívili MŠ Kytička vojáci 
AČR. Četař Pavel Weber a svobodník Filip Růžič-
ka dětem předvedli výstroj a výzbroj a zajímavě 
vyprávěli o své náročné práci. Děti si vše mohly 
zblízka prohlédnout a mnohé si i vyzkoušet. My 

učitelky jsme ocenily trpělivost, s jakou oba dě-
tem vysvětlovali, co se k čemu používá, a odpo-
vídali na zvídavé dětské otázky. Každé z dětí si 
ze zajímavého setkání odneslo milý dárek a krás-
ný zážitek.                                           Marcela Brčková

V Mateřské škole Sluníčko jsme zpestři-
li dětem zimní období a opět jsme v lednu 
a únoru jezdili bruslit na zimní stadion. 
Přestože některé děti stály na bruslích úpl-
ně poprvé a byla to pro ně nová zkušenost, 
udělaly veliký pokrok a nerady se s brusle-
ním loučí. Děkujeme trenérům panu Janu 
Kolářovi a Luboši Vanišovi za vstřícnost 

a citlivý přístup k dětem. Zvláště bychom 
chtěli poděkovat i panu Jindřichu Maškovi, 
který ve svém volném čase ochotně pomáhal 
dětem s obouváním bruslí a věnoval se jim 
i na ledě. Těšíme se na další rok, doufáme, 
že pánům trenérům vydrží jejich nadšení 
a trpělivost.

Učitelky a děti z MŠ Sluníčko

mš sluníčko

mš kytička

Dům kultury Milevsko a Restaurace V Klubu
zvou na

sportovní ples
pátek 17. 3. od 20.00 | DK Milevsko
Hraje: Big Papa | Vstupné: 150 Kč

www.milevskem.cz
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Milevské krasobruslení se rozjíždí…
Krasobruslařský klub Milevsko, který „bruslí“ 
necelé dva roky se začíná proměňovat. „Chtěla 
jsem se naučit jen hezky bruslit, na závody jsem 
na začátku jezdit nechtěla,“ říká jedna z mile-
vských krasobruslařek. A nedávno to všechno 
začalo…
Své první závody si Kačenka s Amálkou vyzkou-
šely v Bílině. Nevěděly, co je čeká. Jaká bude 
konkurence, zjistily až na místě. Obě vybojovaly 
krásná místa v první sedmičce závodnic.
Paní trenérka Barbara Dufková pak děvčatům 
uspořádala předvánoční klubový závod, kde 
si všichni členové milevského krasobruslení 
vyzkoušeli krátkou sestavu a okusili závodní 

atmosféru.
V neděli 5. února se tři děvčata vypravila na zá-
vody do Veselí nad Lužnicí, kde se konal již šestý 
ročník závodu „Lužnické ostří“. KK Milevsko si 
přivezl svůj první pohár za třetí místo.
Nejpočetnější skupinka závodnic však reprezen-
tovala Milevsko v Žebráku u Příbrami. Tentokrá-
te to byly věkově neomezené závody a s velkou 
radostí na ně vyjelo sedm děvčat. Konkurence 
byla velká a startovací listina čítala 40 jmen. 
Po rozlosování do dvou skupin se začalo závodit. 
Holkám se opět dařilo a všechny sklidily velký 
potlesk.

Krasobruslařský klub Milevsko
Zleva: Kateřina Čunátová, Eliška Koutníková 
a Amélie Hlavín.

toulky za poznáním - boRneo 
a PaPua: necestou k rituálům
Další přednáška z tradičního cyklu naučných po-
řadů v režii DK Milevsko nás přenese na Borneo 
a Papuu. Tentokrát přijali naše pozvání opět 
cestovatelé Martin Dufek a Vratislav Kratochvíl 
z Agentury Pohodáři Pelhřimov, jejich přednáš-
ka se uskuteční v úterý 28. března od 18 hodin 
ve velkém sále domu kultury.
A co o cestě říkají sami protagonisté? „To víte, 
že jsme měli před cestou na Borneo a Papuu 
ve skrytu duše strach, protože my Češi a Mora-
váci máme (dle vlastního úsudku) velké „my-
slivny“ - tím myslím chytré hlavy - a (i když si 
to nepřiznáme) jsme samý špek, mnohdy navíc 
naložený v pivu, či víně, což by pro místní lovce 
lebek a lidojedy mohlo být z hlediska gurmán-
ských zvyklostí lákavé. Nechci toho prozrazovat 
moc, abyste se měli na co těšit, ale nedá mi to, 

a zmíním alespoň jednu hlášku nejmladšího (a 
tudíž i pro lidojedy nejchutnějšího člena naší 
expedice), se kterým se chtěl vyfotit domorodý 
bojovník na Papue. Mládenec z toho byl nesvůj, 
ale nechal se s ním zvěčnit a touhu toho do-
morodce okomentoval: „Není nad to, udělat si 
selfíčko se svým budoucím obědem.“ A vlastně 
vám ještě mohu přidat úsměvnou historku, kte-
rou jsme slyšeli od našeho průvodce Papuou, ale 
do pořadu se nevešla. Když nám dvě Papuánky 
z kmene Dani ukazovali, jak po staletí získáva-
jí sůl z horského slaného vřídla, začal nám náš 
průvodce Olfied Koloay vyprávět: „Před pěta-
dvaceti lety vzali misionáři několik domoro-
dých studentů teologie na výlet k moři. Když ho 
spatřili, tak se báli do něj vlézt, bylo nekoneč-
né a plné vln. Řidič misionářů, chlap jak hora, 

nastrkal všechny studenty do mělké laguny. 
Po půl hodině setrvávali všichni stále po krk ve 
vodě. Po pětačtyřiceti minutách to přišlo řidiči 
divné, tak je začal po jednom tahat z vody. Pěk-
ně se nadřel, protože měli všichni do jednoho 
břicha plná slané mořské vody. Víte, sůl je pro ně 
tak vzácná, že si jí chtěli udělat v těle pořádnou 
zásobu. Jak to ten den se studenty dopadlo, si 
asi umíte představit. No zkuste si vypít sklenici 
slané vody!“ Zbytek vyprávění máte v pořadu, 
a tam, kde vznikl, se říká: „Sampai jumpa lagi! 
Hodně štěstí a uvidíme se!“

2. zš milevsko
Vážení rodiče,
v letošním roce se uskuteční zápis do 1. tříd 
na 2. základní škole J. A. Komenského Milevsko 
ve dnech 7.-8. dubna 2017.
K zápisu se dostaví děti narozené v období 1. 9. 
2010-31. 8. 2011.
V pátek 7. dubna zápis proběhne v době od 14 
do 18 hodin a v sobotu 8. dubna v době od 9 

do 11 hodin.
Stejně jako v loňském roce bude možnost při-
hlásit se k zápisu na určitý den i vámi prefero-
vanou hodinu prostřednictvím školního webu.
rodiče s sebou k zápisu přinesou:
1. doklad o totožnosti
2. rodný list dítěte
3. v případě zájmu o odklad školní docházky 

musí být doporučující posouzení školského 
poradenského zařízení (peadagogicko-psy-
chologická poradna, speciálně pedagogické 
centrum) a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa.
Na Vás i vaše děti se u zápisu těší paní učitelky 
budoucích 1. tříd Mgr. Hana Prášková a Mgr. 
Hana Volfová.

zápis do prvních tříd

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
KDE:  1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko  

KDY:  pátek  7. 4. 2017   14 - 17 h, sobota 8. 4. 2017   9 – 11 h 

JAKÝ:  netradiční - pohádkový 

BONUS:   kromě získání kvalitní škola i DVD + FOTO ze zápisu zdarma  

 
Zápis 2014 - Vodnický                         Zápis 2015  Šmoulové                   Zápis 2016 – Námořnický   

1. zš milevsko
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toulava zve všechny do nové turistické sezóny
Začátek nové tu-
ristické sezóny 
se kvapem blíží 
a v turistické 
oblasti Toulava, 
která se táhne 

od Tábora až k Sedlčanům, Milevsku, Chýnovu, 
Soběslavi, Bechyni a nově až do Votic, na ni bu-
deme řádně připraveni. Turistická oblast vznikla 
přece právě proto, abychom ukázali všem, jak 
je u nás krásně, jaké máme nádherné památky 
a přírodu a přiměli jsme turisty zblízka i zdaleka 
vybrat si právě okolí Tábora nebo třeba Bechyně 
či Sedlčan, jako místo, kde stráví svou dovole-
nou. A to pomůže v regionu nám všem.
Do nové sezóny tak vstupujeme s novým cy-
klo a turistickým průvodcem, jenž představí 
21 témat, která si mohou vzít turisté za své. 
Každé téma má nejen vlastní příběh, ale obsa-
huje i jeden doporučený cyklookruh a dva až pět 
pěších výletů. Vše je doplněno mapou a popi-
sem zajímavostí, které po cestě uvidí. Materiál, 
který je zpracovaný tak, aby si ho cyklisté mohli 
jednoduše vsunout do brašny na řidítka, bude 
k dostání během jara na infocentrech a dalších 
místech v Toulavě. Všechny cyklovýlety jsou 
zpracované i na webu www.toulava.cz, kde lze 
stáhnout i jejich GPS souřadnice. Dozvíte se zde 
také, kde získáte na trase bonusy s kartou Tou-
lavka. A samozřejmě se na výlety chystáme nalá-
kat i turisty mimo hranice Toulavy – třeba na ve-
letrzích cestovního ruchu RegionTour v Brně 

a Holiday World v Praze, kde jsme 
celou naši krásnou oblast reprezen-
tovali a zdárně naše krásy nabízeli 
všem zájemcům.
Připraven je také nový ročník karty 
Toulavka. Za ten minulý jsme v úno-
ru rozdali ceny z razítkové soutě-
že. S turistickou kartou Toulavka, 
kterou si za vratnou zálohu můžete 
vyzvednout na infocentrech a u na-
šich partnerů, můžete získat bonus 
na téměř 60 místech v celé Toulavě. 
Letos bude ještě „nabitější“. Nově 
se do projektu zapojili třeba Hotel 
Dvořák v Táboře, Zámek Brandlín, 
Smrčkův dům v Soběslavi, který v létě po rekon-
strukci znovu otevře své brány, nebo unikátní 
motýlárium ve Voticích. K tomu všemu můžete 
sbírat na zážitkových místech razítka – kdo jich 
nasbírá alespoň 7 a zašle nám vyplněnou brožuru 
ke kartě, může soutěžit o ceny. Stejně jako loni, 
kdy se nám sešlo téměř sto vyplněných brožur, je 
hlavní výhrou skipas na Monínec za 10 tisíc Kč. 
Vyhrát můžete i pobyty v Toulavě, hru adventure 
golfu v Počepicích na celou sezónu, nebo skalní 
lezení v Toulavě s profesionálním horským vůd-
cem Vítem Novákem. Všechno o kartě Toulavka 
najdete na www.toulava.cz/karta.
A to není zdaleka všechno. Již teď připravujeme 
pro turisty tématické balíčky atraktivit, ubyto-
vání, akcí a místních produktů, které jim usnad-
ní orientaci a výběr, kam se podívat, třeba je 

to přiměje vybrat si k návštěvě právě náš region.
Tímto bychom rádi oslovili pořadatele akcí, kte-
ré by mohly turisty zajímat, s možností zdarma 
tyto akce umístit do našeho kalendáře. Stačí 
se přihlásit na web www.toulava.cz/akce a po-
mocí jednoduchého formuláře můžete svou akci 
zveřejnit.
Děkujeme všem za podporu v minulém i novém 
roce, všem podnikatelům, obcím a městům, kte-
ří se rozhodli stát se partnery turistické oblasti 
a spojit tak společně síly v cestovním ruchu – 
protože turista nezná hranic a jenom společně 
můžeme vytvořit prostor, kde se bude cítit dobře 
a kam se bude rád vracet.
Šťastné toulání v roce 2017.
Jan Sochor, produktový manažer TOULAVA, o.p.s.

Štěpánka Barešová, ředitelka TOULAVA o.p.s.

letos se na charitním plese tančilo po dvacáté

Termín letošního jubilejního – již 20. plesu Far-
ní charity Milevsko vyšel na svátek Panny Marie 
Lurdské, tedy na 11. února. To pořadové číslo už 
stojí za alespoň malé bilancování. První charit-
ní ples se uskutečnil – dle vyprávění pamětní-
ků, na popud tehdejšího milevského faráře P. 
Zdeňka Kozubíka. V té době místní charita byla 
dobrovolná, vlastní právní identitu získala až v 
březnu 1999. Nadšení ohledně přípravy plesu 
bylo obrovské, přišlo mnoho lidí, sál praskal ve 
švech včetně přísálí. Shromáždilo se spousta 
cen do tomboly, hrála místní kapela Kovačka, 
svépomocí se dělalo veškeré občerstvení, ples 
byl zpestřen různými společenskými hrami apod. 
V současné době je to už trochu jiné. Návštěvníků 
plesu bývá okolo stovky, ale vždy se dobře baví, 
a to je nejdůležitější. Stále se hlásí „k svému dí-
těti“ i ti starší, kteří už na ples jít nemohou, ale 
třeba pošlou peníze jako vstupné nebo přinesou 
ceny do tomboly. Každoročně je přehlídka cen 

velkolepá, letos to bylo 400 cen a 15 dalších ve 
hlavním slosování. Pomáhají místní obchodníci, 
firmy i zemědělská družstva z Milevska i okolí. 
Něco se samozřejmě dokoupí, aby nabídka byla 
pestrá (klobásy, pomeranče, dorty). Krásný dort 
se symbolickou dvacítkou upekla Jaroslava Šiko-
vá, jedna ze zakladatelek charitního díla v Milev-
sku, přispěli i zaměstnanci a naši příznivci. O ze-
mědělské komodity je vždy zájem, hlavní výhrou 
bylo opět prasátko. Letos jsme měli i speciální 
cenu od České biblické společnosti – knihu knih 
– bibli. Při letošním jubilejním plese návštěvníky 
u stolů čekalo malé občerstvení. Vstupné a tom-
bola – to byl pěkný výsledek, 32 800 Kč. Avšak 
po odečtení nákladů na hudbu, pronájem sálu, 
předtančení skupiny Farida a výlep plakátů nám 
zůstává čistý zisk 21 500 Kč. Tyto peníze pomo-
hou sociálním službám prevence, které (mimo 
terénní pečovatelskou službu) provozujeme. Je 
to Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. 

Františka z Assisi a Sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi – Rozárka. Tyto služby, ačko-
liv pomáhají potřebným téměř čtyři roky, zatím 
nejsou podpořeny krajem a máme s jejich finan-
cováním velké problémy, takže si tohoto pěkné-
ho výsledku vážíme. Ples charity byl již dvacátý 
a já jsem v organizaci pouze sedm roků. Tato 
tradice zavazuje. Velice si vážím nápadu, odva-
hy, práce, obětavosti a nadšení všech těch, kteří 
tuto tradici založili a nepřerušili. Jsou to mimo 
jiné manželé Vejmělkovi, Šikovi, Kolaříkovi, Ka-
linovi, Bernotovi, Neužilovi, pánové Kaiser, Dra-
xler, Ludmila Dvořáková a mnozí další. Odvažuji 
se doufat, že s Boží pomocí a za podpory všech 
příznivců bude trvat tradice charitních plesů 
i nadále. Veliké poděkování patří všem dárcům 
i návštěvníkům plesu, zkrátka všem, kteří se na 
zdárném průběhu celé akce podíleli.

Alena Růžičková,
ředitelka Farní charity Milevsko
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Prodej slepiček

informace :  Po - Pá  9.00 – 16.00 hod.

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá
a Dominant  ve všech barvách z našeho chovu! 

Stáří 14 – 19 týdnů. 
Cena 149,- až 180,- Kč/ks.

Milevsko – u vlak. nádraží

tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

12. března 2017 ve 12.10 hodin
27. března 2017 v 9.00 hodin

Prodej se uskuteční: 

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

Centrum Arkáda - pobočka Milevsko
Náměstí E. Beneše 123 (nad Českou poštou), 39901 Milevsko

Posláním Krizového centra Arkáda v Milevsku je poskytovat včasnou krátkodobou
pomoc lidem v osobní krizi. S našimi klienty sdílíme jejich trápení, pomáháme jim
nalézt rovnováhu a společně hledáme představu o možném řešení krizové situace.

Nabízíme pomoc a podporu v následujících oblastech:
• krize v rodině (manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody, výchovné problémy ad.)
• domácí násilí (násilné chování ze strany partnera, psychické i fyzické násilí, vykázání násilné osoby)
• pomoc mladistvým při řešení jejich potíží v dospívání (problémy ve škole, vztahové krize,
   nízké sebevědomí ad.)
• náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, závislosti a jejich řešení)
• potíže s přesahem do sociálně právní oblasti (zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
   – dluhová problematika, rozvodová situace ad.)
• asistované setkávání rodiče s dítětem
• informace o programu Pět P.

www.arkadacentrum.cz
Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

Mgr. Miroslava Pravdová
775 588 532, pravdova@arkada-pisek.cz

Otevírací doba pobočky:
každé pracovní pondělí od 8:00 do 16:00
382 521 300, milevsko@arkada-pisek.cz

   PRODEJ     KUŘIC
                2017
 FIRMA
          NOVÁK
                     RADOMYŠL

SEPEKOV – 15.30 hod.
 U  OÚ
DNE: 3.3 || 31.3 || 3.5 || 31.5 || 28.6 || 28.7 
|| 25.8 || 22.9 || 25.10 || 23.11             

červené,černé kropenaté,modré,
žíhané,bílé  - stáří 20 týdnů
                      cena 155 Kč/ks
tel.- 602 115 750
www.drubez-novak.cz

Sprchové kouty a dveře

2 980,-
3 990,-

6 980 Kč

8 990 Kč
6 980 Kč

8 990 Kč
6 980 Kč

8 990 Kč
10 460 Kč

8 990 Kč

3 980,-
4 990,-

NEJLEPŠÍ CENY

více jak 500ks skladem

v Milevsku

Vanové zástěny

Kompletní nabídku naleznete na www.bathmaker.cz
nebo volejte 777 593 526, pište na info@bathmaker.cz

70/75 cm, v. 140 cm

90x90 cm, v. 190 cm 90x90 cm, v. 190 cm 120 cm, v. 190 cm

80+40 cm, výška 140 cm

120x80 cm, v. 190 cm

7 980 Kč

9 990 Kč 6 290 Kč
od 4 980 Kč

9 990 Kč
80/90/100 cm, v. 190 cm

od 8 980 Kč

90/100/120 cm, v. 200 cm90+30 cm, v. 200 cm

DOPRAVA
ZDARMA

6 990 Kč
90x90 cm, v. 190 cm

5 480 Kč
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PRO-LES MILEVSKO
Miroslav Hanzl ík
L. Janáčka 1377

( n a p r o t i  p r o d e j n ě  K o b e r c e  K K )

NOVĚ

P o - P á :  7 . 3 0 - 1 1 . 3 0 ,  1 2 . 3 0 - 1 6 . 3 0
S o :  8 . 0 0 - 1 1 . 0 0

BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
na profesionální brusce

nože do hoblovky

pily kotoučové

nože do strojků na maso

Tele fon :
604 200 730,  382 521 971

jak dobře znáš 
své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotogra-
fie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří 
správnou odpověď pošlou SMS do středy 
15. března na telefonní číslo 775 733 552, 
získají 2 volné vstupenky na dětské před-
stavení s klauny Hugo a Fugo, které se v DK 
Milevsko uskuteční v sobotu 18. 3. od 15 
hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit 
své celé jméno a adresu.

správná odpověď z minulého čísla: gará-
že u SOŠ a SOU v ulici Čs. armády.

výherci: David Šmelc, Jaroslava Zemano-
vá, Milevsko a Petr Šimek Zběšičky
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nové webové stránky města Milevska

Začátkem března dojde k nasazení nových webo-
vých stránek města Milevska, které se intenzivně 
připravovaly od půlky minulého roku. Co nového 
pro občany přinášíme? Pojďme společně na-
kouknout pod pokličku…
•	technologický upgrade - Nový redakční sys-

tém, který generuje webové stránky, dodala 
firma ABRA software a.s. Systém disponuje 
nejnovějšími webovými technologiemi a díky 
tomu umožňuje spolupracovat s dalšími apli-
kacemi a do budoucna je otevřen doplňování 
a vylepšování.

•	nový design - Technologický upgrade šel 
ruku v ruce s novým designem. Současný 
spíše funkcionalistický design je důležitou 
součástí přehlednosti a zobrazování celého 
webu. ABRA nám dodala dva grafické návr-
hy - decentní v odstínech šedi a odvážnější 

barevný. Jak můžete vidět na přiloženém 
obrázku, vydali jsme se cestou barevného 
designu.

•	přístupnost webu - V dnešní době stále stou-
pá využití telefonů a tabletů při serfování na 
internetu. I na tyto uživatele webu jsme při 
přípravě mysleli - web obsahuje tzv. respon-
sivní design. Aneb vizuální podoba webu se 
mění a uzpůsobuje jednotlivým zařízením a 
velikostem obrazovky.

•	nová struktura menu - Na starém webu byla 
jednotlivá menu dlouhá a nepřehledná. Každé 
menu a jeho položky jsme zrešeršovali, zkrá-
tili a nově logicky rozdělili. Doufáme, že vám 
změna přinese informace hned pod vaše prsty 
ideálně na 2 kliknutí.

•	aktualizace obsahu - Při plánování webu 
bylo poukázáno na zastaralé a nepřesné 

informace. V rámci aktualizace webu jsme za-
ktualizovali i většinu částí jeho obsahu, zbylé 
části projdou kontrolou během března.

•	zjednodušení administrace - Nový systém 
přinese možnost vyvěšování dokumentů pří-
mo jednotlivými úředníky, což pomůže k ak-
tuálnosti dokumentů na webu i zjednodušení 
práce s webem v rámci celého úřadu.

Závěrem doufáme, že změna webu přinese měs-
tu lepší komunikaci mezi úřadem a občany. Pro-
to během březnového testovacího provozu přiví-
táme připomínky k funkčnosti, designu i obsahu 
webu. Připomínky můžete zasílat na jaroslav.
kalal@milevsko-mesto.cz, písemně na adresu 
úřadu nebo prostřednictvím Facebooku www.
facebook.com/mestomilevsko.

Bc. Jaroslav Kálal (IT MěÚ)
Mgr. Martin Třeštík (místostarosta)
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taneční skupina efk slaví 10 let (3. část)

V první části, která vyšla v zářijovém čísle 
zpravodaje, jsme nahlédli pod pokličku vzni-
ku EFK a jeho dalšího vývoje. Ve druhé části, 
která vyšla v lednovém čísle, jsme se věnovali 
„obyčejným“ dnům tanečníka - tréninkům a je-
jich náplni. V tomto pokračování bychom vám 
rádi přiblížili naši soutěžní sezónu a taneční 
choreografie.
Přestože většina tanečních choreografických 
soutěží probíhá od března do června, naše práce 
na přípravě začíná mnohem dříve. Již během říj-
na se sejdeme se všemi lektory, společně prodis-
kutujeme nápady a náměty na choreografie, po-
užité hudební styly i aktuální úroveň tanečníků 
ve skupinách a následně si rozdělíme jednotlivé 
skupiny mezi jednotlivé lektory.

Letošní rok má na starosti dětskou věkovou ka-
tegorii (8-11 let) Jarda Jerry Kálal společně se 
Simčou Bártíkovou a Nikčou Bursíkovou, juni-
orskou (12-15 let) řídí Sharka Levá společně s 
Eliškou Jedličkovou a Barčou Fořtovou a o cho-
reografii hlavní věkové kategorie (16+ let) se 
postará Addy Kašparová.
Po úvodním choreografickém meetingu nastává 
individuální příprava každého choreografa. Je 
potřeba vybrat konkrétní písničky a následně je 
zpracovat do hudebního mixu pro choreografii 
tak, aby mix ladil jak uším diváků tak potřebám 
choreografie. Dále je potřeba dotvořit „příběh“ 
choreografie, zvolit vhodné kostýmy, vymyslet 
prostorovou orientaci choreografie - postavení 
tanečníků, přechody a tvary, kterými pokrýváme 
taneční prostor. Následně se vymýšlí jednotlivé 
pohyby do každé části choreografie a ty jsou 
předávány tanečníkům. Tento proces není pří-
močarý - je potřeba vymýšlet celou choreogra-
fii v souvislostech, spolupracovat s tanečníky, 
často se stává, že se choreografie během stavění 
mění a utváří. Tento proces probíhá od října a 
graduje v lednu a únoru, kdy se choreografie 
dokončují.
Celý kreativní proces ukončujeme „generálkou“ 
soutěžních choreografií, která se koná v průbě-
hu března. Vzhledem k tomu, že na soutěžích 

je k dispozici taneční prostor 12m x 12m a náš 
taneční sál je poloviční velikosti, probíhá gene-
rálka v sokolovně. Máme tak možnost vyzkoušet 
si správnou práci s postavením a prostorem a 
vyřešit poslední úpravy, připomínky a nápady. 
Generálka probíhá většinou týden až 14 dní před 
první soutěží tak, aby bylo možné ještě včas vše 
opravit a doladit.

A hurá na soutěže… Pravidelně se účastníme 
dvou českých postupových mistrovství Taneční 
skupina roku a Czech dance masters, která mají 
krajská, zemská a republiková kola. Dále pak 
soutěžíme na prestižních pohárových soutěžích, 
převážně v jižních a středních čechách.

Pokračování příště
Za EFK, Jarda Jerry Kálal


