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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
bez tradičního novoročního ohňostroje, bez plesové
sezóny, ale s novou vládou, omikronem a novými
předsevzetími jsme vkročili do roku 2022. Kdo ví,
co nás v něm čeká, ale na Milevský zpravodaj se
s určitostí můžete spolehnout. Bude Vás po celý rok
věrně provázet a informovat o všem důležitém, co
se v našem městě v daném měsíci přihodilo. Kéž by
těch dobrých zpráv bylo co nejvíce! 
A vidíte, hned několik jsme jich pro Vás nachystali
už nyní: tou první je skutečnost, že hospodaření
města v loňském roce skončilo nad očekávání dobře,
což nám dává velkou šanci do něj nadále vydatně
investovat a úspěšně překonat všelijaké nástrahy
způsobené nárůstem cen energie, materiálu i práce.
Druhým pozitivem je personální situace na měst-
ském úřadě, kde byla po nekonečně dlouhé době
obsazena všechna vedoucí místa. Od ledna máme

novou tajemnici (Ing. Jánová) a dva nové vedoucí
(odbor dopravy vede Ing. Hrůza, v čele odboru
investic a správy majetku stojí Ing. Herma). Od úno-
ra budou obsazeny zbývající pozice (odbor vnitřních
věcí povede Bc. Krejča, odbor financí pak Ing. Pekár-
ková-Matoušková). Téměř s jistotou mohu zaručit,
že to významně posílí kvalitu práce úřadu – ku spo-
kojenosti nejen vedení města a zastupitelů, ale
i občanů. Rozhovory s tajemnicí i některými vedou-
cími najdete již v tomto vydání zpravodaje. 
Jsem rád, že Vás mohu informovat o jednomyslně
přijatém usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Milevska, které se konalo nezvykle už 19. ledna.
Byly jím totiž schváleny prodeje pozemků a kupní
smlouvy s prvními dvěma firmami, které mají zájem
se usadit v našem podnikatelském parku. Pevně
doufám, že už na březnovém jednání zastupitelů

VÝSLEDEK ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ ROKU 2021
Město Milevsko v rámci schváleného rozpočtu na
rok 2021 plánovalo hospodařit se schodkem roz-
počtu ve výši 42,6 mil. Kč. V průběhu roku zažil
milevský rozpočet různé změny, nakonec však
dosáhl velmi pozitivního výsledku. Hospodaření
skončilo v přebytku přes 14 mil. Kč a zvýšilo si tak
peněžní zásobu do dalších let. Tato peněžní záso-
ba je v rozpočtu města důležitou základnou ve
stále nejistém ekonomickém vývoji, s ohledem na
růst cen (převážně pak energií a stavebních mate-

riálů) a také na výhled investičních potřeb měs-
ta.
K tomuto výsledku přispěly vyšší inkasované skutečné
příjmy, než stanovil plán a dále pak nevyčerpané
výdaje přes 20 mil. Kč. V průběhu roku byla snaha
šetřit v běžném provozu úřadu, dále pak se neprofi-
nancoval plánovaný objem peněz vyčleněných na
realizaci investičních akcí. I přesto se vynaložilo přes
50 mil. Kč investičních prostředků. 
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se nám podaří schválit prodej dalšímu zájemci, čímž
bychom úspěšně zaplnili většinu prostoru, který
podnikatelský park nabízí. 
Dámy a pánové, začal poslední rok čtyřletého obdo-
bí, ve kterém máme možnost pečovat o naše město.
Jsem přesvědčen o tom, že než nám na podzim ve
volbách vystavíte za naši práci vysvědčení, se ctí
dokončíme všechno podstatné, co jsme si naplá-
novali. Nebude toho málo, tak nám držte palce.
O všem důležitém Vás také rádi a pravidelně infor-
mujeme – nejen prostřednictvím tohoto měsíčníku,
ale i webových stránek města, Facebooku nebo
pořadu Nad postřehy občanů, který můžete v týden-
ní frekvenci sledovat v milevském vysílání kabelové
televize nebo na YouTube (www.milevsko-
mesto.cz).
Přeji Vám hodně zdraví a dobré nálady.    

Ing. Ivan Radosta, starosta města

V pátek 21. ledna se v Galerii M uskutečnila vernisáž již 33. ročníku oblíbené výstavy Výtvarníci Milevska a okolí.
V loňském roce se zahájení výstavy konalo pouze formou videozáznamu, letošní pouze za účasti autorů a organizátorů.
Nezbývá než doufat, že v příštím roce již vernisáž výstavy proběhne standartně, jak jsme z minulých ročníků zvyklí.
Tvorbu 33 výtvarníků si můžete v galerii prohlédnout až do 22. února.
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INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 20. 12. 2021
• Rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zabezpečení správy a údržby

hřbitova ze dne 25. 5. 2020 se společností Kamenictví Novotný s. r. o., 
v předloženém znění. Dodatek spočívá ve zvýšeném rozsahu pletí keřových
výsadeb a stříhání zeleně v okolí nově zbudovaného oplocení.

• Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akci „Údržba klášterního mostu přes
Milevský potok“ do dotačního titulu Jihočeského kraje – Kulturní dědictví
1. výzva pro rok 2022 – Opatření č. V. Nemovité kulturní památky a souhlasila
s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 40 % z uznatelných nákladů
na akci.

• Souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského
kraje „Podpora sportu“ na akci s názvem „Obnova osvětlení malého hřiště
s umělou trávou“ a souhlasila s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně
20 % z uznatelných nákladů na akci.

• Pověřila Pojišťovací makléřství INPOL a. s. České Budějovice vypracováním
zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výběr pojistitele pro pojištění majetku
města Milevska“ a návrhu postupu při jeho výběru.

• Schválila průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
„Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na tuto
veřejnou zakázku s firmou UNIKO PÍSEK, s. r. o. za nabídkovou cenu
4 563 022,16 Kč bez DPH, tj. 5 521 256,82 Kč vč. DPH za předpokladu schválení
finančních prostředků na příštím zasedání ZMM.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

V Žižkově ulici byla úspěšně dokončena rekonstrukce chodníku.

VÝSLEDEK ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ… 
Pokračování ze strany 1
Finančně nejvýraznější stavební akcí roku bylo za přispění dotace a úvěrového
financování rozšíření Domova pro seniory a dále pak začátek realizace zbudování
přístupové komunikace do podnikatelského parku. Obě tyto akce budou dokončeny
v průběhu letošního roku. Podařilo se dokončit výstražný a varovný systém na
území města. Na 1. ZŠ a v domě kultury se opravily kotelny. Nemalé prostředky
byly vloženy do dalších rekonstrukcí veřejného osvětlení (v místní části Dmýštice,
Hůrka a Masarykova ulice). Údržba a opravy městských chodníků byly provedeny
za 2 miliony korun. Kompletní hospodaření v číselných hodnotách znázorňuje
následující přehled. Ing. Hana Jánová, pověřená řízením finančního odboru

• Souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského
kraje Kulturní dědictví 1. výzva pro rok 2022 – Opatření č. II – Obnova drobné
sakrální architektury na akci s názvem „Oprava fasády kaple Navštívení Panny
Marie v obci Rukáveč“ a souhlasila s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně
30 % uznatelných nákladů na akci.

• Rozhodla o výběru zhotovitele strategického dokumentu města „Strategie
rozvoje města Milevska 2022-2030“, který vzešel z poptávkového řízení.
Nejlepší nabídku předložila firma ISFOR z. ú., Makotřasy za výslednou cenu
342 000 Kč.

RADA MĚSTA DNE 10. 1. 2022
• Schválila Dotační program „Práce s mládeží a ochrana přírody 2022“ a s ním

související návrh veřejnoprávní smlouvy a návrh žádosti o dotaci. Pro rok 2022
je vyčleněna celková částka 80 000 Kč, z toho 50 000 Kč pro oblast práce s mlá-
deží a 30 000 Kč pro oblast ochrany přírody.

• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
„Výběr pojistitele pro pojištění majetku města Milevska“ v předloženém znění
a vyhlásila výběrové řízení na tuto zakázku.

• Jmenovala od 1. 1. 2022 Ing. Hanu Jánovou, tajemnici Městského úřadu Milev-
sko, dalším členem Redakční rady Milevského zpravodaje. Členy Redakční rady
jsou ještě Ing. Ivan Radosta, Michal Horek a Mgr. Vít Kratochvíl.

RADA MĚSTA DNE 19. 1. 2022
• Vzala na vědomí informace o projektu „Pumptrack Milevsko“ a rozhodla zadat

realizaci stavby „Pumptrack Milevsko“ v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice SM-
RMM-3/2020 firmě Dirty Parks, s. r. o. za cenu 2 037 000 Kč bez DPH, tj.
2 464 770 Kč vč. DPH s umístěním na parc. č. 541/12 k. ú. Milevsko v areálu
SPOS Milevsko.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 19. 1. 2022
• Schválilo Smlouvu č. UZSVM/C/22232/2021 mezi Českou republikou zastou-

penou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Milev-
skem o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkové parcele č. 1995/1
o výměře 921 m2 na níž se nachází těleso komunikace 3. třídy od ulice Petrovická
k bráně sádek.

• Schválilo prodej pozemkových parcel v Podnikatelském parku Milevsko:
1. Schválilo prodej části poz. parc. č. 456/2 o výměře 1404 m2, části poz. parc.

č. 456/1 o výměře 1926 m2, části poz. parc. č. 456/3 o výměře 101 m2, části
poz. parc. č. 455/3 o výměře 81 m2, dle geometrického plánu č. 3390-444/2021
označené parc. č. 456/2 o celkové výměře 3512 m2, fyzické osobě podnikající T. D.
za celkovou částku 2 482 984 Kč bez DPH. Při DPH 21 % činí kupní cena včetně
DPH 3 004 410,64 Kč. Cena bez DPH je stanovena dle znaleckého posudku
č. 4270/125/21. Schválilo kupní smlouvu v předloženém znění. 

2. Schválilo prodej části poz. parc. č. 465/1 o výměře 10374 m2, části poz. parc.
č. 465/1 o výměře 3283 m2, části poz. parc. č. 456/3 o výměře 1326 m2, části
poz. parc. č. 456/2 o výměře 1456 m2, části poz. parc. č. 456/1 o výměře 238 m2,
dle geometrického plánu č. 3390-444/2021 označené parc. č. 465/11 o celkové
výměře 6302 m2, fyzické osobě podnikající J. H. za celkovou částku 6 685 924 Kč
bez DPH tj. 8 089 968,04 Kč vč. DPH. Cena bez DPH je stanovena dle znaleckého
posudku č. 4269/124/21. Schválilo kupní smlouvu v předloženém znění.

Michal Horek, místostarosta města
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

Rekapitulace schváleného rozpočtu
a rozpočtu po změnách v mil. Kč

Schváleny
rozpočet

2021

Upraveny
rozpočet

2021

Skuteč-
nost 
2021

plnění
%

I.Příjmy (P) 222,03 259,54 269,52 104%

tř.1 - Daňové příjmy 136,01 142,86 152,19 107%

tř.2 - Nedaňové příjmy 26,86 17,66 18,62 105%

tř.3 - Kapitálové příjmy 8,00 0,55 0,23 42%

tř.4 - Přijaté transfery 51,16 98,48 98,48 100%

II.Vydaje (V) 264,58 275,53 255,49 93%

tř.5 - Běžné vydaje 189,90 216,00 205,16 95%

tř.6 - Kapitálové vydaje 74,68 59,53 50,33 85%

III.Saldo P a V -42,55 -15,99 +14,03

Financování

Vysledné saldo celkovych příjmů a vydajů -42,55 -15,99 +14,03

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(úvěry) +20,00 +1,60 +15,57 973%

Uhrazené splátky dlouhod.úvěrů -5,72 -5,72 -5,72 100%

Změna stavu na bankovních účtech -28,27 -20,11 +23,88

Stav na bankovních účtech rozpočt.
hospodaření
Počáteč. stav rozpočtovych účtů k 1.1.2021 –
odhad/skutečnost 39,00 64,33 64,33

Změna stavu na bankovních účtech (+/-) -28,27 -20,11 +23,88

Stav na konci vykazovaného období vč.
sociálního fondu 10,73 44,22 88,21



Nové autobusové zastávky byly instalovány v ulicích P. Bezruče a Sokolovská.

Možná už se někdo těší na jaro. Nové posezení v zrekonstruovaném prostoru za spořitelnou
určitě potěší.
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V MĚSÍCI PROSINCI 2021 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM

ZPRAVODAJI:
80 let

Marie Jelínková
Marie Neužilová
Anna Coufalová

85 let
Danuše Šplíchalová
Jaroslava Svojšová

Vladislav Horek
Marie Kubíčková

90 let
Josef Kotrba

Anna Marťáková

92 let
Miloslava Imbrová

František Malý

98 let
Vladimír Sedláček

ZTRÁTY A NÁLEZY
Odbor vnitřních věcí městského úřadu informuje veřejnost, že jsou
na tomto odboru evidovány nálezy, v převážné většině klíče, které
si může vyzvednout jejich vlastník v kanceláři č. dveří 1.12, budova
Městského úřadu Milevsko, nám. E. Beneše 420. Lhůta k vyzvednutí
nálezu je 3 roky. Nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od vyhlášení

nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce, popřípadě obce, na jejímž území byla
věc nalezena. Nálezy jsou průběžně vyhlašovány na úřední desce obce.

Ing. Hana Kozáková, odbor vnitřních věcí

ZKONTROLUJTE SI ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Více než 414 tisícům motoristů v České republice letos
vyprší platnost řidičského průkazu, dalším více než
100 tisícům řidičů skončila platnost dokladu loni
a dosud si ho nevyměnili. Loňské výměny ovšem ovliv-
nily evropské programy, které platnost dokladů kvůli
pandemii koronaviru prodlužovaly až o 10 měsíců.

Řidiči mohou o výměnu požádat nejdříve 3 měsíce před skončením platnosti svého
dokladu. K výměně je nutné předložit platný občanský průkaz (v případě jeho
ztráty cestovní pas) a stávající řidičský průkaz. Tiskopis s již vytištěnými osobními
údaji obdrží žadatel u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný
tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani
stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů
na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost
vytištěných údajů). Výměnu řidičského průkazu provádějí všechny úřady s roz-
šířenou působností bez ohledu na místo trvalého bydliště žadatele. Žadatel je
povinen dostavit se osobně - zastoupení není možné. Dále je držitel řidičského
oprávnění povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné
osoby na základě ověřené plné moci. Současně s převzetím nového průkazu je
nutno odevzdat původní řidičský průkaz.
Žádat o výměnu řidičského průkazu lze podat i elektronickou cestou. Úkon se
provádí po přihlášení do Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni),
kam je ale nutné mít zřízený přístup (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní
identita…). Podmínkou je připojení datové schránky fyzické osoby. Více informací
je k dispozici na Portálu občana - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

Libuše Čandová, odbor dopravy

SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
Městská policie upozorňuje!
Strážníci se následující dny zaměří na dopravní situaci ve městě,
konkrétněji na stání na chodnících, průjezdy zákazem vjezdu,
stání v křižovatkách atd. Aby se řidiči vyhnuli zbytečným poku-
tám, radí městští policisté parkovat raději na místě, kde je to
povolené, i kdyby měli o pár metrů navíc popojít. Vyplatí se to.

Obuškem na vánoční strom 
Na Nový rok nahlásil operátor MKDS, že nějaký muž, zřejmě obuškem poškodil
řetěz na vánočním stromě na nám. E. Beneše. Hlídka okamžitě vyjela na místo
a muže dostihla nad kostelem sv. Bartoloměje. Mladík ze Strakonic nic nezapíral,
přiznal se a byl ochoten vše vyřešit na místě. Hlídka ho proto dovedla ke stromku,
kde zjistila, že muž obuškem pouze oddělil spojovací konektory od sebe. Po opě-
tovném nasazení se strom znovu rozsvítil. Vzhledem k tomu, že nedošlo k poškození
řetězu, byl skutek vyřízen na místě příkazem.
Na Tři krále kradl v Primě 
Hlídka MP zrovna kontrolovala dopravní situaci v Masarykově ulici, když z prodejny
Prima vyběhla pokladní a křičela: „Zloděj, chyťte ho, policie!“. Strážníci přeběhli
vozovku a muže jdoucího směrem ke kruhovému objezdu odchytli tak, jak si to
přála pokladní. Lup u sebe neměl, neboť, když jeho krádež odhalily prodavačky,
vysypal jej do košíku a rychle se z obchodu vzdaloval. Nicméně kamerový záznam
jasně prokázal jeho přestupkové jednání. Muž se ohradil tím, že čokolády neukradl,
když je nechal na prodejně. V tomto případě, jak jej poučili strážníci, je trestný
i pokus. Po vyřízení všech formalit odcházel slušně vyhlížející pán z Votic lehčí
o 2000 Kč.
Přespal v autě    
Při kontrolní objížďce města si hlídka MP povšimla zaparkovaného nastartovaného
osobního automobilu. Při bližší kontrole vozidla byl uvnitř (na místě řidiče)
nalezen spící muž. Okolo vozidla bylo poházeno větší množství plechovek od piva.
Hlídka se pokusila muže vzbudit, to se po chvilce podařilo. Muž hned vozidlo
vypnul a poté, co se trochu probral strážníkům sdělil, že se nepohodl s přítelkyní,
a tak šel spát do auta. Odmítl, že by plechovky byly od něho. Připustil, že je opilý,
ale odmítl, že by s vozidlem v tomto stavu přijel, nebo že by se chystal někam jet.
Nocležník byl poučen, aby se v klidu vyspal a s vozidlem nikam nejezdil. Dále
strážníci požádali MKDS o monitorování tohoto vozidla. Po cca půl hodině ope-
rátorka z kamerového systému nahlásila, že muž z vozidla vystoupil a odešel. 
Pomoc ženě   
Strážníkům se dovolala příbuzná ženy, která spadla a nemohla se zvednout. Hlídka
okamžitě vyrazila na udanou adresu, ženu se podařilo dopravit zpět do postele.
Naštěstí k žádnému zranění ženy při pádu nedošlo.
Vypátrání majitele   
Na strážníky se obrátil muž o pomoc s identifikací pejska, který pobíhal po jejich
vesnici. Psíka měl v kufru auta, a tak nebyl problém čtečkou čipů načíst potřebné
údaje. Za necelou půl hodinku již nálezci volal šťastný majitel, který si pro něj
okamžitě přijel. 

Martin Hrtoň
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Během měsíce
února bude opa-
kovaně proveden
odchyt a násled-
ná kastrace tou-
lavých koček.
Odchyt bude pro-
váděn prostřed-
nictvím městské
policie opět
v lokalitách
J. A. Komenské-

ho, B. Němcové, u veřejných záchodů na autobu-
sovém nádraží a na starém sídlišti. To jsou lokality,
ve kterých se toulavé kočky opakovaně vyskytují.
V této souvislosti apelujeme na občany, aby na

odbor životního prostředí nahlásili případné další
lokality, kde toulavé kočky zaznamenali, aby mohl
být odchyt proveden i zde. Kastrace se provádí
zejména proto, aby se zabránilo nekontrolované-
mu množení koček a eliminovala se zdravotní rizika
s ním spojená. Kočky budou po provedené kastraci
a ošetření veterinárním lékařem vráceny na původ-
ní místa, kde byly odchyceny. 
V souvislosti s plánovaným odchytem toulavých
koček vyzýváme majitele koček, aby si během měsí-
ce února své domácí kočky zajistili takovým způ-
sobem, aby nedošlo k náhodnému odchytu a vyka-
strování jejich mazlíčka. Toto je možné provést
například označením kočky barevným obojkem.  

Ing. Tereza Rašková, odbor životního prostředí

ODCHYT A KASTRACE TOULAVÝCH KOČEK
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Poplatek platí • držitel psa, tj. osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území

města Milevska 
• poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců

Splatnost • 31. 3. 2022

Sazby Místo přihlášení  Jeden Další Jeden pes Další pes
nebo sídlo pes pes (držitel (držitel 
držitele psa starší starší 

65 let) 65 let)

v rodinném domě, 300 Kč 500 Kč 100 Kč 300 Kč
na ohlašovně MěÚ

v bytovém domě 1000 Kč 1500 Kč 200 Kč 300 Kč

v částech města 100 Kč 150 Kč 50 Kč 75 Kč
Velká, Rukáveč, 
Dmýštice, 
Něžovice, Klisín

v ostatních 500 Kč 1000 Kč
objektech 
(hlídání objektu)

Osvobození • osoba nevidomá
• osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické

osoby podle zákona upravujícího sociální služby
• osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P 
• osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše uvede-

ných osob 
• osoba provozující útulek pro zvířata
• osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní

právní předpis
• osoba, která je členem kynologického svazu

Způsob platby • v hotovosti i platební kartou v pokladnách MěÚ Milevsko 
• převodem na účet města Milevska č. 19-0640992319/0800

(jako identifikaci poplatníka uveďte správný variabilní symbol,
který vám byl přiřazen správcem poplatku)

Kontakt • Pavlína Zděnková - správce poplatku, tel. 382 504 132, 
e-mail pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz 

ROZHOVOR S NOVOU TAJEMNICÍ ÚŘADU
Městský úřad v Milevsku má od začátku letošního
roku novou tajemnici. Stala se jí Ing. Hana Jánová,
která byla do konce minulého roku vedoucí finanč-
ního odboru. Ve funkci vystřídala starostu města,
který několik měsíců zastával neobsazenou funkci
tajemníka po odchodu Ing. Vladimíry Štorkové.
Paní Jánové jsme se zeptali na několik otázek např.
ofunkci tajemnice, činnosti aorganizační struktuře
milevského městského úřadu a zde vám přinášíme
její odpovědi.

Můžete nám na úvod krátce nastínit, co všechno má tajemnice v popisu prá-
ce?
Popis práce tajemníka vychází ze zákona o obcích. Jedná se o jakéhosi prostředníka
mezi vedením města a úředníky. Náplň práce, i když v zákoně se popisuje jen
několika řádky, je dosti pestrá. Chvíli se řeší samospráva, pak pro změnu státní
správa (v rámci kompetencí v přenesené působnosti). Je to každodenní práce
s lidmi, řešení pracovních, někdy i osobních problémů. Mou prioritou bude orga-
nizace chodu úřadu ke spokojenosti všech – vedení města, úředníků, a především
klientů našeho úřadu.
Jaké jsou vaše dosavadní pracovní zkušenosti?
Na Městském úřadě v Milevsku působím od jara roku 2015 na pozici vedoucí finanč-
ního odboru. Ve veřejné správě se pohybuji vlastně od doby absolvování vysoké
školy. Moje začátky a kontakt s touto oblastí se datují k roku 2005, kdy jsem nastou-
pila na vedoucí pozici v ekonomickém odboru na ústředí České správy sociálního
zabezpečení v Praze. Než jsem zakotvila v Milevsku, pracovala jsem také na dvou
vedoucích pozicích na Městském úřadě v Písku. 

Proč jste se rozhodla přihlásit do výběrového řízení, co vás lákalo na této pozici?
Vnímáte jako výhodu, že chod města znáte, když jste tu působila jako vedoucí
odboru?
Ambice na pozici vedoucího úřadu jsem v posledních letech neměla, bavila mě
stávající práce, kolektiv a převládala u mě celková spokojenost. Když se však
nepodařilo vybrat uchazeče při prvním výběrovém řízení, byla jsem oslovena
panem starostou, zda bych se do dalšího výběrového řízení nepřihlásila. Byla
jsem potěšena, ale zároveň přede mnou stálo těžké rozhodování. Dlouho jsem to
zvažovala a diskutovala v rodině, protože vím, jak je pozice vedoucího úřadu
náročná. Musela jsem vědět, že nejen já, ale i má rodina je schopná můj případný
kariérní postup zvládnout. Jsem velice ráda, že mám v rodině oporu a jsou mi
velkou oporou. Za to jim patří veliké díky! V tomto směru to mají ženy matky
s malými dětmi dosti složité. Nebylo to pro mě jednoduché rozhodování, nechtělo
se mi opustit stávající částečně klidnější vody a jít do rozbouřeného moře, ale
rozhodla jsem se tak a budu tedy bojovat. To, že znám chod úřadu a většinu zamě-
stnanců, je hlavně velká výhoda v počátku působení v nové pozici. Na druhou
stranu si musím přiznat, že částečně to může být i nevýhoda a že v některých
věcech můžu mít tzv. klapky na očích. 
Jaké byly vaše první dny ve funkci a je něco, co vás po nástupu do nové funkce
překvapilo?
První dny byly velmi náročné. Stále jsem ještě musela fungovat na odboru finančním,
nechtěla jsem svým kolegyním z odboru přidělávat ještě více starostí s mým odcho-
dem, proto mě rada města pověřila jeho řízením do doby jmenování nového nástup-
ce. Bylo náročné vše zorganizovat, řešit prioritní záležitosti, resty dodělávat doma
večer. Rozmanitou práci mám ráda, jen doufám, že ta výrazná pestrost se postupně
zredukuje a já se budu moci soustředit na fungování úřadu jako celku a řešit „tajem-
nické“ záležitosti. Ale práce s rozpočtem a s kolegyněmi mi bude chybět.
Jak hodnotíte činnost městského řadu? Je podle vás třeba něco změnit? Vyho-
vuje vám stávající organizační struktura úřadu?
Městský úřad má sloužit občanům – být vstřícný, otevřený, ochotný abýt nápomocen
podat pomocnou ruku tam, kde je to potřeba. 
Po rozsáhlé organizační změně provedené na jaře loňského roku adalších výrazných
personálních změnách, bych ráda úřad hlavně stabilizovala. Změny se také týkaly
řídících pozicí. V tomto směru si troufnu říci, že je na čem stavět a ráda bych,
abychom si byli všichni velkou oporou a fungovali jako jeden tým, a to nejen uvnitř,
ale i navenek. Až po postupném seznámení dílčích detailů fungování jednotlivých
odborů, jejich plusů či mínusů, mohu pak vyhodnotit, zda budou potřebné další
změny. V tuto chvíli se chci zaměřit hlavně na otevřenou, férovou a odbornou
komunikaci. Než přistoupím k jakýmkoliv změnám, musím se ještě více zorientovat
v dané problematice a utvořit si svou další vizi. Vnitřně chci být přesvědčená o tom,
že to, co dělám, má smysl.
Plánujete změny v personální politice? Stává se například, že se těžko shání
zaměstnanci na určité pozice a výběrová řízení se často opakují…
Mohu potvrdit z dosavadní zkušenosti, že kvalitních odborníků, kteří by měli zájem
o práci ve veřejné správě na obecních úřadech, je velice málo. Náš úřad začíná
nový rok se zásadně obměněným týmem a já věřím, že najdeme společnou řeč
a vykročíme na cestu tím správným směrem. Za sebe mohu slíbit, že do toho vložím
veškeré své úsilí. 

Děkujeme za rozhovor
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Od 1. ledna má Městský úřad Milevsko dva nové
vedoucí odborů. Ing. Josefa Hrůzu, který vede
odbor dopravy a Ing. Michala Hermu, který se
stal vedoucím odboru investic a správy majet-
ku. Oba jsme požádali, aby se krátce představili
našim čtenářům.
Můžete nám na úvod krátce zrekapitulovat
činnost odboru dopravy?
Mezi hlavní činnosti odboru dopravy MěÚ
Milevsko jako ORP patř í zejména zajištění
výkonu samostatné a přenesené působnosti
na úseku registru řidičů a vozidel, agendy zís-

kávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
zajišťování agendy stanic měření emisí, registrace autoškol a také na úseku
přestupků a správních deliktů v dopravě. 
Zjednodušeně řečeno vydávání a evidence dokladů potřebných pro řízení
a provoz motorových vozidel, činnost zkušebního komisaře a řešení doprav-
ních přestupků.
Proč jste se rozhodl přihlásit do výběrového řízení na vedoucího odboru,
co vás lákalo na této pozici?
Nejednalo se o náhlé, spontánní rozhodnutí, už nějakou dobu jsem přemýšlel
o profesní změně. Zaujala mě možnost využití nabízené pracovní příležitosti
především jako osobní výzvy, motivace, posunu a rozvoje. Práce ve veřejné
správě je určitým způsobem zavazující, zejména pak s respektem k občanům
v místě svého trvalého bydliště. Předpokládám, že z pozice vedoucího odboru
budu mít možnost účastnit se jednání týkajících se chodu města a také pří-
ležitost vyjadřovat se k aktuálně řešeným tématům. 
Jaké jsou vaše dosavadní pracovní zkušenosti? Setkal jste se pracovně
také s oblastí činnosti odboru dopravy?
Do veřejné správy přicházím z prostředí soukromého výrobního sektoru,
kde jsem téměř 30 let působil jako autorizovaný technik v přípravě a realizaci
dopravních staveb. S jednotlivými odbory dopravy městských úřadů v regionu
jsem úzce spolupracoval nejen z pozice profesní, jako odpovědná osoba
zhotovitele dopravní infrastruktury a projekce dopravních staveb, ale také
jako běžný občan při úkonech spojených s vydáváním dokladů a řešením
přestupků. 
Čemu byste se chtěl kromě běžné agendy zejména věnovat, jaké téma je
pro vás aktuálně stěžejní?
Mezi důležitá témata patří bezesporu zvýšení povědomí veřejnosti o digi-
talizaci vybraných úkonů odboru dopravy. Od využití možnosti fungujícího
rezervačního systému spojeného s agendou evidence řidičů a vozidel, přes
bezhotovostní platby, až po žádosti, které lze podat elektronickou cestou
bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Tyto informace rozšířit formou dostup-
ných tištěných a elektronických médií.
Za další prioritu pokládám oživení komunikace a pružné řešení požadavků
nejen v rámci odboru, vedením města, ale také směrem k veřejnosti – kli-
entům. 
V současné době považuji za stěžejní úkol zmapování a využití případných
rezerv v činnostech a úkonech poskytovaných odborem dopravy.  
Jaký je váš názor na diskutovaná témata v oblasti dopravy: obchvat města,
dopravní situace v centru města (ul. Riegrova, ul. Masarykova, polikli-
nika), parkování v hustě obydlených oblastech (sídliště, ul. Komenské-
ho…)? Jak může být váš odbor nápomocen s řešením?
Provedená studie sice nepotvrdila, že by vybudování obchvatu přispělo
k výraznému úbytku, či zklidnění dopravy v centru města, nicméně každá
větší investice přináší do regionu mimo jiné i pracovní příležitosti, zapojení
místních f irem, obchodů a služeb. Výstavba obchvatu spolu s navazující
infrastrukturou by mohla ovlivnit stav dopravy až v jejím dlouhodobém hori-
zontu, podpořil bych ji.
Myslím, že proměnná a dlouhodobě neúnosná intenzita vnitroměstské dopra-
vy je poznamenaná jednak zatížením tranzitní dopravou, ne zcela vhodným
způsobem zásobování a beze sporu i důsledkem nárazových přesunů zamě-
stnanců a nakupujících do pracovních a obchodních zón. Prvním krokem ke
zlepšení dopravní situace v centru města může být omezení a odklonění
těžké nákladní dopravy s vyznačením vhodných objízdných tras. Dále pak

obnovou stavu komunikací s doplněním vhodných bezpečnostních prvků
a dopravního značení. Také výstavba kruhových objezdů v místech proble-
matických křižovatek jednoznačně přispívá k plynulosti dopravy.  
Město na svém území nemá obvykle možnost zcela naplnit a uspokojit veškeré
potřeby stále rostoucího počtu motorových vozidel. Není to samozřejmě
vždy možné prostorově, f inančně popř. legislativně. Za přijatelná řešení se
nabízí postupné a cílené investování f inančních prostředků do dopravy ve
formě vybudování nových parkovacích ploch na sídlištích a v hustě osídlených
oblastech, využití a rozšíření záchytných parkovišť v přijatelné docházkové
vzdálenosti, popř. zvážení výstavby a provozu parkovacího domu s návazností
na MHD. Možností může být i zavedení systému chytrého parkování v podobě
instalovaných elektronických informačních panelů. Dalším přínosným
prvkem řešení městské dopravy je případná realizace a označení parkovacích
stání vyhrazených pro krátkodobé zastavení u vybraných bytových domů,
škol a provozoven na dobu nezbytně nutnou k vyložení nákladu, vystoupení
osob a zásobování. 
Odbor dopravy se může svými připomínkami a návrhy aktivně podílet na
plánování strategií městské dopravy a také konzultacemi a podáváním námě-
tů v rámci činnosti Dopravní komise města, připravovaných investičních
projektů, požadavků dopravního inspektorátu a dotčených orgánů. 

Děkujeme za rozhovor

Můžete nám na úvod krátce zrekapitulovat činnost odboru investic a sprá-
vy majetku?

Ihned na začátku chcete poměrně nemožné,
práce na tomto odboru se prostě krátce popsat
nedá, ale udělám nemožné a pokusím se. Náš
odbor investic a správy majetku vydává sta-
noviska města jako vlastníka, pokud tato čin-
nost není výslovně svěřena jinému odboru.
Ve spolupráci s ostatními odbory města plá-
nuje výstavbu, př ipravuje investiční akce,
zabezpečuje realizaci stavebních akcí, včetně
průběžného stavebního či jiného
dozoru. Zajišťuje pořizování, evidenci, sprá-
vu, údržbu a opravy nemovitého a jiného

majetku města, na tyto činnosti vystavuje objednávky nebo uzavírá smlouvy.
Posuzuje využití stávajícího majetku města, navrhuje změnu ve využití,
prodej, směny, doporučuje získání jiného majetku koupí či jinými formami
převodu.
Proč jste se rozhodl přihlásit do výběrového řízení na vedoucího odboru,
co vás lákalo na této pozici?
Do výběrového řízení jsem se rozhodl přihlásit po celkem dlouhé úvaze, byl
jsem si již před přihlášením plně vědom značné odpovědnosti na této pozici,
různorodosti práce na tomto odboru a nelehké personální situace, beru to
jako výzvu a tím Vám odpovídám i na otázku co mě na této pozici lákalo. 
Jaké jsou vaše dosavadní pracovní zkušenosti? Setkal jste se pracovně
také s oblastí investic?
Pracovní zkušenosti jsou poměrně rozsáhlé, kromě zkušeností v rámci sou-
kromého sektoru je i zde značná část života ve státní službě. Řekněme, že
posledních cca 5 let jsem se setkával s investicemi poměrně často a aktivně. 
Čemu byste se chtěl kromě běžné agendy zejména věnovat, jaké téma je
pro vás aktuálně stěžejní? Odbor investic a správy majetku má poslední
dobou problémy s personálním obsazením. Máte plán, jak odbor perso-
nálně stabilizovat?
Prvním úkolem je postavit personálně stabilizovaný odbor z lidí, kteří svou
práci dělají s chutí a baví je. Na mě jako na novém vedoucím je jim k tomu
vytvořit vhodné podmínky s pocitem opory, o což se snažím od samého začát-
ku. V dnešní době je poměrně nelehké sehnat kvalifikované odborníky nejen
do našeho oboru.
Aktuální a stěžejní je to, čím by se měl řídit každý vedoucí tohoto odboru,
že žádný majetek ve skutečnosti nevlastníme, ale máme jej zapůjčený od
našich dětí. 

Děkujeme za rozhovor

Ing. Michal Herma

Ing. Josef Hrůza

PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH VEDOUCÍCH ÚŘADU



Dne 21. listopadu 1975 dosáhl vynikajícího úspěchu Pavel Velek na Přeboru ČSSR
v Trenčíně, kde se stal mistrem republiky, když si dojel pro svou první zlatou
medaili v kategorii mladšího dorostu. Musel se však vypořádat nejen s obtížným
terénem, když právě přes noc napadlo 20 cm sněhové pokrývky, ale také stihl
start na poslední chvíli a musel začínat až ze zadních pozic.
Pavel Velek byl v srpnu 1976 zařazen do juniorského družstva ČSSR v cyklokrosu.
V neděli 17. října 1976 se konal na Hůrkách III. ročník cyklokrosové Velké ceny
ZVVZ. Za milevský oddíl startovali nejlepší dorostenci, pro něž byl tento závod
současně krajským přeborem. V žácích vyhrál Petr Marvan, v mladším dorostu Jiří
Hrůza skončil na výborném druhém místě a třetí byl Roman Devera. Pavel Velek
jasně zvítězil a stal se krajským přeborníkem staršího dorostu před oddílovými
kolegy Jaroslavem Kotrbou a Jiřím Drábem. V mužské hlavní kategorii vyhráli
přední českoslovenští reprezentanti: 1. Vojtěch Červínek, 2. Jiří Kvapil, 3. Miloš
Fišera. Na dorosteneckém přeboru ČSSR v cyklokrosu v Plzni Pavel Velek v kategorii
mladšího dorostu obhájil mistrovský titul a Jiří Hrůza skončil na pěkném 3. místě
v kategorii staršího dorostu.

V roce 1977 byli nominováni do výběru reprezentantů ČSSR Jiří Cvik a Pavel Velek,
kteří byli zařazeni do 10členného reprezentačního kádru. Tým tvořilo sedm mužů
a tři junioři – dva z nich byli právě z cyklistického oddílu TJ ZVVZ Milevsko.
Tituly krajských přeborníků pro rok 1977 získali milevští cyklokrosaři v Křemešníku
u Pelhřimova. Ve starším dorostu poprvé startoval v této kategorii Ivan Sommer ml.,
a v mužské kategorii zvítězil Jan Turek. V Šabině u Sokolova se konal v sobotu dne
5. listopadu 1977 Přebor ČSR v cyklokrosu, kde Pavel Velek na těžkém rozbahněném
terénu nedal nikomu šanci a zaslouženě vyhrál kategorii staršího dorostu. Spolu

s Petrem Marvanem, Karlem Blechou
(ml. dorost), Jiřím Cvikem a Jiřím
Hrůzou (st. dorost) postoupil na Pře-
bor ČSSR, který pořádal milevský
oddíl. 
V prosinci 1977 byl oddíl TJ ZVVZ
pověřen uspořádáním Přeboru ČSSR
mladšího a staršího dorostu v cyklo-
krosu. Trať byla situovaná na Hůrka,
byla tedy členitá a profilově tech-
nicky náročná. Oddíl slavil úspěch
nejen dobře zvládnutou organizací
závodu, ale také skvělými výkony
domácích závodníků. V kategorii
staršího dorostu se stal Pavel Velek
přeborníkem ČSSR, Jiří Cvik si po vel-
kém boji dojel pro bronzovou medaili
a Petr Marvan zazářil stříbrem v kate-
gorii mladšího dorostu.

Lukáš Panec, Milevské muzeum
pokračování příště
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V letošním roce si připomínáme už 100 let od prvního oficiálního závodu v cyklo-
krosu na českém území, který se uskutečnil v Praze 30. dubna 1922. Tento závod
nesl název Erlebachův jubilejní cross country, pojmenovaný na počest velkého
propagátora jízdy v terénu Josefa Erlebacha (1863–1943), učitele a pozdějšího
ředitele školy ve Slaném. Konal se pod záštitou Československé ústřední jednoty
velocipédistů a zpětně je považován za neoficiální mistrovství ČÚJV. Druhá
polovina názvu napovídá, že se soutěž blížila dnešnímu závodu horských kol.
První závod startoval v pražských Košířích před usedlostí Turbovka, cíl byl bez-
prostředně po přejezdu buštěhradské dráhy na začátku Korunovační třídy, trať
měřila 42 km a závod dokončilo 18 jezdců z 25 závodníků. Výměna kol nebyla
povolena a jezdilo se na plombovaných kolech. Galusky si každý měnil sám.
Terénní cyklistický závod nebo také závod „napříč krajinou“ je spojen s během
a nesením kola na rameni, kdy se překonávají překážky v nesjízdných úsecích
trati. Trasa většinou vede po polních a lesních cestách, jen částečně po silnici.
Cyklokros tak vznikl jako atraktivní, zábavný, a navíc účinný doplněk zimní přípravy
silničních cyklistů před jarní sezonou.
V zimě roku 1973 oslovil budoucího milevského trenéra mužů Jana Kubeše tehdejší
předseda Tělovýchovné jednoty Jiří Lauterbach s nápadem oživit zašlou slávu
zdejší silniční cyklistiky. V tehdejším závodním týdeníku Jiskra ZVVZ vyšla dne
1. března 1974 pozvánka s názvem „Milovníkům cyklistiky – nabízí nově utvořený
cyklistický oddíl naší TJ společnou vyjížďku na kolech, na kterou zve všechny zájemce
od 12 let. Sraz je v sobotu 2. března ve 14 hodin u hlavní brány lehkoatletického sta-
dionu“. V Milevsku vznikl cyklokros spolu se založením cyklistického oddílu TJ při
Závodech na výrobu vzduchotechnických zařízení. První náborový závod uspořádal
oddíl dne 9. května 1974, a to zásluhou Ivana Sommera, Josefa Žemličky, Vladimíra
Doležala a Jaroslava Soldáta. Kromě výše zmíněných zakladatelů stál v pozadí
u obnovy organizované cyklistiky v Milevsku také Jan Kubr, v té době trenér vrcho-
lového střediska Rudá hvězda Plzeň. Druhým trenérem, ale zároveň také jezdcem
byl Jan Turek, jenž pečoval o mladší a starší dorostence. U náboru byli tito budoucí
cyklisté: Jiří Dráb, Jaroslav Kotrba, Pavel Velek, Jiří Cvik, Jiří Hrůza, Ivan Sommerml.,
Jaroslav Janíček. Každé pondělí měli schůzi, kde obdrželi tréninkový plán, advakrát
v týdnu následoval povinný společný trénink.
Po několika letech čekání mělo Milevsko kvalitní oddíl, vedený zapáleným trenérem
Janem Kubešem, jenž dokázal vyjednat ideální podmínky s vedením Tělovýchovné
jednoty ZVVZ Milevsko. Uměl přilákat mladé talenty a udělat z nich kvalitní závod-
níky. Faktem je, že již v témže roce se stal na trati v Písku Jaroslav Kotrba krajským
přeborníkem v cyklokrosu, druhý skončil Jiří Dráb, třetí Jiří Cvik, družstvo mladších
dorostenců vyhrálo rovněž krajský titul.
S pořádáním velkých celorepublikových soutěží začal oddíl již v prvním roce svého
vzniku, kdy se dne 13. října 1974 konal I. ročník závodu na Hůrkách pod názvem
Velká cena ZVVZ Milevsko v cyklokrosu. Obsazený byl nejlepšími předními česko-
slovenskými závodníky té doby: 1. Vojtěch Červínek, 2. Miloš Fišera, 3. Jiří Kvapil.
V mladším dorostu dojel na třetím místě Jiří Dráb a v mužích skončil na třináctém
místě Jan Turek, oba ze ZVVZ Milevsko. Závodu se tehdy zúčastnilo 102 jezdců
z 21 předních oddílů ČSSR, v čele s družstvy Favoritu Brno a Dukly Trenčín.

STŘÍPKY Z MINULOSTI – PO MILEVSKU S KOLEM NA RAMENI – 1. ČÁST

Cyklokrosaři těsně po startu vjíždějí do terénu na Hůrkách při 7. závodě Československého
poháru a celostátní dorostenecké soutěže, 25. 11. 1978. Foto: František Panec

Milevský závodník „s kolem na rameni“ Jiří Cvik na mistrovství ČSSR v Táboře, kde dojel
na 12. místě v mužské kategorii, 28. 1. 1984. Archiv Jiřího Cvika.

Oddílový závodník Jaroslav Kotrba na okruhu
milevského stadionu, 1984. Archiv Jaroslava
Kotrby.



BIO SENIOR – ZBOŽŇOVANÝ
čtvrtek 3. 2. 15:00
ČR – Komedie – Jeden z nejuznávanějších českých
scenáristů Petr Kolečko se při psaní komedie Zbož -
ňovaný nechal inspirovat svým dědou. Proto se ten-
tokrát rozhodl i režírovat. Hlavní role se s grácií
zhostil stále šarmantní Jiří Bartoška. Další postavy
si s chutí zahráli Ivana Chýlková, Zuzana Kronerová,
Jiří Langmajer, Petra Hřebíčková, Štěpán Kozub
a další.
ČESKÉ ZNĚNÍ 99 min.
vstupné: 70 Kč 

MOONFALL
čtvrtek 3. 2., pátek 4. 2. sobota 5. 2. 20:00 
USA, Kanada, Čína - Akční, dobrodružný, sci-fi -
Mezi spoustou hrozeb, které na Zemi můžou přijít
z vesmíru, je Měsíc pravděpodobně tím posledním,
čeho bychom se obávali. Nemohli jsme se mýlit
víc…
TITULKY 124 min. 
vstupné: 140 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + MYŠI PATŘÍ DO NEBE
pátek 4. 2. 09:00 
ČR, SR, Francie, Polsko - Animovaný, dobrodružný,
komedie - O pololetních prázdninách zveme všech-
ny děti na tvořivou dílničku, na které si vyrobíte
pomocí kouzelného malování čepici a pak se podí-
váte na český animovaný film, který vypráví příběh
myšky Šupito a lišáka Bělobřicha.
ČESKÉ ZNĚNÍ 87 min. 
vstupné: 70 Kč 

KLAN GUCCI 
neděle 6. 2. 17:30 
USA - Kriminální, thriller, drama - Inspirováno šoku-
jícím skutečným příběhem impéria italského mód-
ního domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž
nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta ani vraž-
da, skládají dohromady mozaiku toho, co všechno
s sebou nese slavná značka Gucci.
TITULKY 164 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

UNCHARTED
čtvrtek 10. 2., pátek 11. 2. 20:00
USA - Dobrodružný, akční - Potomek slavného hle-
dače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake,
konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zla-
tého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu,
za zády se mu náhle objeví zakeřní konkurenti.
DABING 115 min. 
vstupné: 130 Kč 

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
pátek 11. 2., sobota 12. 2., neděle 13. 2.17:30

ČR - Pohádka - Příběh napraveného loupežníka
Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu neši-
kovného prince Jakuba a dalších postav opustili
tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo
potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky
a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky
královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu
Johanku.
ČESKÉ ZNĚNÍ 100 min.
vstupné: 140 Kč

SMRT NA NILU
sobota 12. 2., neděle 13. 2. 20:00
USA - Kriminální, drama - Dílo hvězdného filmového
týmu, jenž stojí za zrodem celosvětového hitu
„Vražda v Orient Expressu“ z roku 2017, s pětiná-
sobným kandidátem na Oscara Kennethem Branag-
hem v roli ikonického detektiva Hercule Poirota. 
TITULKY 127 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ZPÍVEJ 2
středa 16. 2. 09:00
USA - Animovaný, komedie - Přijďte si zpestřit jarní
prázdniny tvořivou dílničkou, na které si vyrobíte
sněhuláka a pak se podíváte na animovaný zvířecí
muzikál Zpívej 2, který je plný těch největších
hudebních pecek současnosti, ale i léty prověřených
písniček.
DABING 110 min. 
vstupné: 70 Kč 

BIO SENIOR – LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
čtvrtek 17. 2. 15:00
ČR - Komedie, romantický - V českých kinech se
bude tancovat, smát se a samozřejmě hledat i láska!
Hlavně ale věříme, že se budeme všichni dobře
bavit! 
ČESKÉ ZNĚNÍ 94 min. 
vstupné: 70 Kč 

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
čtvrtek 17. 2., pátek 18. 2. 20:00 
ČR - Komedie - Jak byste se chovali, kdybyste jeli
ve vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na tuto otáz-
ku hledá ve svém dalším filmu Jiří Havelka, režisér
a scenárista diváckého hitu Vlastníci. „Názvem si
nadbíháme, ale samozřejmě doufám, že ano, že to
bude pro diváky mimořádný zážitek v mnoha ohle-
dech,“ říká o svém filmu Jiří Havelka. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 102 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI
pátek 18. 2., sobota 19. 2., neděle 20. 2. 
17:30 
Španělsko - Animovaný - Haftaňan je mladý šle-
chtic, který sice nemá moc peněz, ale má o to více
ideálů. Jeho životním cílem je stát se jedním z krá-
lových mušteriérů. Se svým koněm Sandym odjíždí
za dobrodružstvím do Paříže. Připojí se k němu Pip,
upovídaný myšák a spolu se svými novými kamarády

a spolubojovníky objevují hodnotu přátelství a spra-
vedlnosti.
DABING 84 min.
vstupné: 120 Kč 

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM 
sobota 19. 2., neděle 20. 2. 20:00 
ČR - Komedie – Film na motivy bestselleru Evity
Twardzik mapuje životy party čtyřicátníků, kteří
se kamarádí od dětství a dodnes se potkávají, už
spolu se svými rodinami. Po letech se ale začínají
objevovat tajemství, které jejich životy navždy změ-
ní.
ČESKÉ ZNĚNÍ 117 min.
vstupné: 130 Kč

ZLATO
čtvrtek 24. 2. 20:00
Austrálie - Thriller - Uprostřed rozlehlé, jedinečné
a nelítostné australské pouště se odehrává drsný
thriller o chamtivosti, která dokáže zatemnit lid-
skou mysl. Jak daleko dokáží lidé zajít při cestě za
nesmírným bohatstvím?
TITULKY 94 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

VEM SI MĚ
pátek 25. 2. 20:00 
USA - Romantický - Ona je slavná popová zpěvačka,
on je obyčejný učitel matematiky. Vzali se, aniž se
předtím znali, za hodně bizarních okolností. Jennifer
Lopez a Owen Wilson vám přesto v této romanci budou
chtít dokázat, že když jde o lásku, nic není nemožné. 
TITULKY 112 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

SUPER BLB
sobota 26. 2. 20:00 
Francie - Komedie, akční - Konečně na velkém plát-
ně! Filmový vesmír neohrožených hrdinů v kostý-
mech rozšiřuje nová postava. Její charakter
a schopnosti se pohybují mezi Spider-Manem, Bat-
manem a inspektorem Clouseau, jmenuje se Super-
Blb a rozhodl se zachránit svět. Francouzská
komedie s láskou paroduje fenomén komiksových
filmů, a především jejich hrdiny. 
DABING 82 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO
neděle 27. 2. 20:00 
ČR, SR, Francie - Drama - Otec po silné mozkové
mrtvici upadne do kómatu. Matka a Syn najednou
stojí nad jeho bezvládným tělem. Osoba, kterou
milují, je znenadání daleko a nikdo neví, jestli se
někdy vrátí zpátky. Lékaři jim mnoho nadějí nedá-
vají. Matka a Syn soustředí všechny své síly a začí-
nají jednat. Pokorně přijímají diagnózu, ale vzdorují
konečnému verdiktu. U Otcova lůžka hledají ta
správná slova, která by mu řekli.
ČESKÉ ZNĚNÍ 90 min. 
vstupné: 120 Kč 

MILEVSKÉ KINO

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz
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KULTURA A SPORT – ÚNOR 2022

Přinášíme vám nabídku kulturních a sportovní akcí platných k datu uzávěrky Milevského zpravodaje. Uskutečnění
těchto akcí závisí na aktuálně platných nařízeních. Sledujte proto webové stránky pořadatelů či využijte telefonní

kontakty uvedené v záhlaví pořádajících organizací. Děkujeme za pochopení.
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KURZ NJ – ZAHÁJENÍ VÝUKY 2. POLOLETÍ
středa 2. 2. 16:30-18:00
Více informací a přihlášky na telefonu 383 809 200
nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz.
učebna 1

KURZ AJ – ZAHÁJENÍ VÝUKY 2. POLOLETÍ
čtvrtek 3. 2. 16:30-20:00
Více informací a přihlášky na telefonu 383 809 200
nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz.
učebna 2

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + MYŠI PATŘÍ DO NEBE
pátek 4. 2. 09:00
O pololetních prázdninách zveme všechny děti na
tvořivou dílničku, na které si vyrobíte pomocí kou-
zelného malování čepici a pak se podíváte na český
animovaný film, který vypráví příběh myšky Šupito
a lišáka Bělobřicha.
Milevské kino
vstupné: 70 Kč

DIVADLO – POD PRAPOREM NĚŽNÝCH DAM
neděle 6. 2. 19:00
Hraje: Spolek divadelních ochotníků Petrovice
Komedie amerického autora se odehrává začátkem
šedesátých let 20. století, kdy se dva neúspěšní sha-
kespearovští herci Jack a Leo rozhodnou vydávat se
za dávno zmizelé příbuzné milionářky Florence, aby
získali dědictví. Jaké je ale jejich překvapení, když
zjistí, že ony příbuzné jsou ženy a že jejich tetička
Florence je stále živá a plná energie?
velký sál
vstupné: 80 Kč, členové SK ZVVZ 40 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 8. 2. 12:00-15:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
středa 9. 2. 18:00-20:00
loutkový sál 

KORÁLKOVÁNÍ PRO DĚTI – ZAHÁJENÍ KURZU
čtvrtek 10. 2. 16:00
Tvoříte rádi krásné věci? Pokud ano, zveme vás na
kurz korálkování, který bude mít celkem 6 lekcí a je
vhodný pro děti od 6 let, horní hranice není nijak
omezena. Možnost jednorázového vstupu za 150 Kč,
přihlášky předem!
učebna 4
kurzovné: 900 Kč

VÝROBA PTAČÍHO KRMÍTKA
pondělí 14. 2. 13:00
Zveme o jarních prázdninách všechny děti na výrobu
krmítka pro ptáčky. Z důvodu zajištění materiálu je
nutné se předem přihlásit v kanceláři DK do čtvrtka
10. února. S pomocí rodičů vše zvládnou i menší děti. 
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

TOULKY ZA POZNÁNÍM – PUTOVÁNÍ PO
ETIOPII
úterý 15. 2. 17:00
Cestovatel Pavel Poláček vás provede zemí, která byla
nepřetržitě osídlována člověkem od samého počátku
lidského rodu. Zemí, kde naleznete rozmanité
a malebné typy krajiny plné jezer, hor a hlavně četné
národní parky. Zmíněny budou též zajímavosti o živo-
tě ve městech a vesnicích tohoto státu, jehož popu-
lace již překročila 100 milionů obyvatel.
loutkový sál
vstupné: 40 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ZPÍVEJ 2
středa 16. 2. 09:00
Přijďte si zpestřit jarní prázdniny tvořivou dílničkou,
na které si vyrobíte sněhuláka a pak se podíváte na
animovaný zvířecí muzikál, který je plný těch nej-
větších hudebních pecek současnosti, ale i léty pro-
věřených písniček. 
Milevské kino
vstupné: 70 Kč

POHÁDKA – DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
neděle 20. 2. 15:00
Pohádkový svět může být úplně všude! A jestli tomu
nevěříte, tak se přesvědčte sami a přijďte se podívat
na naši pohádku, která je prošitá humorem a písnič-
kami. A aby to dobře dopadlo, budeme muset všichni
přiložit ruku k dílu. Hraje Divadlo Divoloď. Předsta-
vení je vhodné pro děti od 3 let. 
velký sál
vstupné: v předprodeji 80 Kč, na místě 90 Kč

HUBNEME S ROZUMEM – INFORMAČNÍ
SCHŮZKA
úterý 22. 2. 17:30
Od 15. března bude v DK Milevsko probíhat kurz Hub-
neme s rozumem, který povede lektorka STOBu Dana
Žáčková. Zájemci se budou scházet po dobu 11 týdnů,
každá lekce bude složena ze cvičení a metodiky. Pro
přihlášené zájemce i pro ty, kteří se teprve rozhodují
je určena tato nezávazná informační schůzka. Přijďte
se seznámit s lektorkou a poslechnout si, co kurz
obnáší a co od něj můžete očekávat…
učebna 4

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – KLÍČ KE
SPOKOJENÉMU TĚLU ANEB MUSÍME
HUBNOUT?
úterý 22. 2. 18:00
Po skončení přednášky budete mít možnost nechat
se zdarma a diskrétně zvážit na čtyřbodové váze.
Přednáší: Dana Žáčková, lektorka společnosti STOB
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
středa 23. 2. 18:00-20:00
loutkový sál 

KURZ – KANZASHI KYTIČKY
čtvrtek 24. 2. 17:30
Podlehněte s námi kouzlu skládaných látkových květin
Kanzashi. Tato tvořivá technika pochází z Japonska
a proslavily ji tradiční bohatě zdobené účesy japon-
ských žen. Prosíme o přihlášení předem, techniku
zvládnou i děti od cca 10 let.
výuková učebna
vstupné: 160 Kč

MILEVSKÉ MAŠKARY
pátek 25. a sobota 26. 2.
Pro aktuální informace sledujte www.milevskemas-
kary.cz.

KEKS
čtvrtek 14. 7. 20:00
Legendární kapela Keks působí na naší rockové scéně
přes čtyřicet let. Oblíbené hity Víš, Proč holky pláčou
nebo Poslední bál zná snad každý.
amfiteátr
vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 350 Kč

PŘIPRAVUJEME:

HARLEJ – SMUTKU DÁVÁM SBOHEM TOUR 
pátek 11. 3. 19:00
velký sál
vstupné: v předprodeji 490 Kč

KURZ – HUBNEME S ROZUMEM
úterý 15. 3. až úterý 24. 5. 17:45-20:15
Kurz snižování nadváhy pod vedením zkušené lek-
torky společnosti STOB. Přihlášky se přijímají na tele-
fonu 774 040 499 nebo na e-mailu
zackovastudiod@seznam.cz.

JÁ S PÍSNIČKOU JDU JAK TEN PTÁČEK
čtvrtek 17. 3. 18:00
Písně staropražské, lidové a hity Karla Hašlera.
Vladimír Pecháček, dlouholetý bývalý člen legendární
skupiny Patrola Šlapeto a orchestru Ondřeje Havelky,
zazpívá za doprovodu kytary oblíbené písně.
velký sál
vstupné: 80 Kč, členové SK ZVVZ 40 Kč

LÁSKA A PÁREČKY
neděle 24. 4. 19:00
Mistrovsky napsaná francouzská komedie o problé-
mech vztahů mezi ženou a mužem.
Komedie, která se pyšní titulem „Hra Francie roku
2004“, nabízí nezapomenutelný divácký zážitek,
vynikající překlad, režii i herecké výkony. Ano, to
jsou Láska a párečky, hra, ve které se komickým způ-
sobem demonstrují problémy vztahů mezi mužem
a ženou. 
Hrají: Jan Révai, Karel Zima, Jarmil Škvrna, Ernesto
Čekan, Kateřina Janečková
velký sál + balkon
vstupné: 390 a 420 Kč

PARTIČKA NA VZDUCHU
středa 18. 5. 20:00
Náhradní termín za zrušené prosincové představení.
Vstupenky zůstávají v platnosti.
velký sál
vstupné: 550 Kč

MICHAL HORÁK
čtvrtek 30. 6. 20:00
Mladý, talentovaný písničkář a student pedagogické
fakulty UK Michal Horák, který se aktuálně může pyš-
nit vítězstvím v kategorii Objev roku soutěže popu-
larity Český slavík 21. U fanoušků zabodoval i v anketě
Žebřík, kde obsadil 2. místo v kategorii Objev roku,
což jen potvrzuje, že jeho tvorba, která navazuje na
písničkářskou tradici dua Svěrák-Uhlíř a dělá z něj
zdatného konkurenta jmen jako Pokáč nebo Voxel,
prostě a jednoduše baví.
amfiteátr
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 290 Kč

DŮM KULTURY

NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz
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VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
do úterý 22. 2.
Již 33. ročník výstavy. Svou tvorbu zde představuje
34 autorů, z nichž někteří vystavují každoročně již
po mnoho let, jiní zde mají letošní rok premiéru. Ke
zhlédnutí je malba, kresba a keramika, kreslený
humor, textilní artefakty, fotoobrazy a cínované
šperky.
vstupné: 10 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY – LUBOŠ POSPÍŠIL TRIO
čtvrtek 3. 2. 19:30
Do Milevska Luboš Pospíšil přijede v triu s kapelníkem
své doprovodné kapely 5P, klávesistou a kytaristou
Ondřejem Fenclem a perkusistou Michalem Hnátkem.
Vstup možný od 19 hodin. 
vstupné: 300 Kč, na místě 350 Kč

4. ROČNÍK MILEVSKÉHO OSADNÍKOHRANÍ
sobota 26. 2. 09:30
Kvalifikační turnaj na mistrovství ČR. Přihlášky:
milos.cerovsky@iol.cz nebo na www.catan.cz. Občer-
stvení, včetně oběda, z vlastních zásob. Omezená
kapacita objektu na 40 hráčů. Více info na
www.catan.cz.
Latinská škola
startovné: do 18 let 30 Kč, dospělí 50 Kč

POLOLETNÍ PRÁZDNINY – POJĎTE DO
PŘÍRODY
pátek 4. 2. sraz v 09:00 v DDM
Pojďte s námi strávit pololetní prázdniny vycházkou
do zimní přírody. Trasa povede okolo rybníku Kubík,
přes Šibenný vrch, na Hajdu, Drahužel a zpět přes
Cukavu k DDM. Cestou si zasoutěžíme, dozvíme se
zajímavosti o přírodě a u rozcestníku Drahužel se
každý posilní svačinou. Na sebe vhodné oblečení
a obuv dle počasí, s sebou svačinu a pití.

DESKOVÉ HRY A SKLÁDÁNÍ PUZZLE
pondělí 14. 2. 
Přijďte strávit dopoledne u moderních deskových her
azasoutěžit si ve skládání puzzle odrobné ceny. Ssebou
dobrou náladu, soutěživého ducha a svačinu.

KOUPÁNÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
úterý 15. 2. sraz v 09:00 v DDM
Prázdninové koupání v bazénu DPS Milevsko. S sebou
plavky, ručník, svačinu, pití, neplavci rukávky. Kapa-
cita omezena, nutná rezervace na telefonech
777 339 923, 777 339 990.

PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ Z PŘÍRODNIN
středa 16. 2. 
Prázdninové setkání s přírodninami, které jsou všude
kolem nás. Vyrobíme si netradiční dekoraci do bytu
z březových špalíčků. S sebou svačinu, pití.

PRÁZDNINOVÉ SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
čtvrtek 17. 2. 
Sportovní dopoledne strávené u netradičních sportů
(šipky, lukostřelba, spikeball, kroket...). Na sebe
vhodné sportovní oblečení.

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA – ORIGINÁLNÍ
ZÁPISNÍK
pátek 18. 2. 
Přijďte si zhotovit originální zápisník dle vlastní fan-
tazie. Přízdoby si každý vyřízne na stroji Big Shot.
S sebou svačinu a pití. Kapacita omezena, nutná
rezervace na telefonech 777 339 990, 777 339 923.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
úterý 8. a 22. 2. 08:00-16:00
PhDr. Jaromír Matoušek
čtvrtek 10., 17., a 24. 2. 08:00-16:00
PhDr. Vlasta Hořánková
Bezplatné konzultace – nutno objednat se předem
na telefonu 723 407 029.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 9. a 23. 2. 08:00-16:00 
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan Röhrich.
Nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

MANAŽERSKÝ KURZ PRO ŽENY
od pátku 25. 2.
Bezplatný manažerský kurz pro ženy (Úvodní diag-
nostika, Seberozvoj, Práce se stresem a zvládání zátě-
že při profesionální kariéře). V rámci kurzu nabízíme:
hlídání dětí, možnost zisku řidičského průkazu sk.
B, účast na pracovní stáži pod vedením zkušené
manažerky. V případě zájmu nás neváhejte kontak-
tovat na telefonu 723 449 409.

ZIMNÍ STADION:
Veřejné bruslení a hokejové utkání dle rozpisu na
www.spos-milevsko.cz.

SPORTOVNÍ HALA:
sobota 5. 2. 08:00 Došwich junior B

17:00 Došwich muži A
neděle 6. 2. 08:00 FC ZVVZ turnaj dorostu
sobota 12. 2. 09:00 Došwich st. žákyně
neděle 13. 2. 08:00 FC ZVVZ turnaj ml. žáci
sobota 19. 2. 08:00 Došwich muži B

18:00 Došwich muži A
neděle 20. 2. 08:00 FC ZVVZ st. žáci
sobota 26. 2. 09:30 Proactive - Jihočeská liga

18:00 Došwich junior

neděle 27. 2. 09:00 Došwich st. žákyně
13:00 Došwich junior

VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
sobota 12. 2. 14:00 FC muži A - Sedlčany
pátek 18. 2. 18:00 FC junior - Zlatá Koruna
neděle 20. 2. 12:00 FC ml. dorost - Meteor Tábor
sobota 26. 2. 12:00 FC muži A - Meteor Tábor

14:00 FC junior - Sedlec Prčice
neděle 27. 2. 10:00 FC st. dorost -

Mirovice/Čimelice
12:00 FC ml. dorost - Meteor Tábor

SAUNA: 
středa: muži 16:00-21:00
čtvrtek: ženy 15:00-21:00
pátek: muži 15:00-21:00

VÝSTAVA „ZAOSTŘENO NA DETAIL“ 
celý únor
Fotografická výstava Petry Pichové.
vestibul knihovny

JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
pondělí 14. až pátek 18. 2.
Úterý: MANDALA NA PLÁTNO (cena 150 Kč), čtvrtek:
LAPAČ SNŮ (cena 150 Kč), pátek: HRY V BOOKROOMU
(zdarma). Více informací na webu a Facebooku
knihovny.
dětské oddělení

LISTOVÁNÍ – KDYŽ PANDA TANČÍ
úterý 15. 2. 17:00
Herci Lukáš Hejlík a Pavel Oubram se představí
v novém Listování. Prodej lístků v předplatném za
170 Kč na dospělém oddělení.
Kavárna Za oknem

KREATIVNÍ MALOVÁNÍ
úterý 1. 2. 

PREVENTIVNÍ TÉMA - OSOBNÍ HYGIENA
úterý 8. 2. 

SLADKÉ PEČENÍ
úterý 15. 2. 

KARETNÍ SOUBOJ
úterý 22. 2. 

PĚŠKY PŘES PRŮLIV LA MANCHE (34 KM)
do pondělí 28. 2.
Soutěžíme sami se sebou – počítejte si kilometry ušlé
pěšky zimní přírodou a nejpozději do 28. února nám
napište, kolik kilometrů jste nachodili od 1. ledna.

SPOS MILEVSKO

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231
www.knihmil.cz

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

DDM MILEVSKO

NA TRŽIŠTI  560 | TEL.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

CENTRUM MILÍSEK

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

MILEVSKÝ KLÁŠTER

U BAŽANTNICE  556 | TEL.: 736 209 344,
www.klastermilevsko.cz382 521 458

GALERIE M

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082
www.milevskem.cz



FOTOOBJEKTIVEM

V neděli 9. ledna se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech benefiční
koncert. Výtěžek z koncertu podpoří oblátskou misii v Zimbabwe. Na koncertě účinkoval
Milevský smíšený sbor pod vedením Anděly Maršálkové za doprovodu Gabriely Molové
a sbor dětí z 2. ZŠ v Milevsku pod vedením pana učitele Miroslava Martínka. 

Princezny, víly, policisti, námořníci, šašci i námořníci… a nejenom ti se sešli v DK Milevsko
na tradičním karnevale. Celým odpolednem je provázel oblíbený dětský bavič Milan
Mudroch. Nechyběly známé písničky, soutěže o ceny a mnoho dalšího.
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VÝVOJ CENY VODY V MILEVSKU
Občané města v roce 2022 za 1 000 litrů vody platí 81,53 Kč. Z toho vodné činí
42,85 Kč a stočné 34,38 Kč. K tomu je nutné připočíst ještě druhou složku ceny,
která u většiny domácností činí 462 Kč. Po rozpočítání na průměrnou spotřebu
domácnosti vzroste cena 1 000 litrů vody o 4,31 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny
včetně 10 % DPH.
„Ve srovnání s celostátním průměrem 97,53 Kč za kubík vody si město Milevsko
vede skvěle, voda zde patří mezi nejlevnější v republice”, uvádí Petr Novák z webu
Skrblík.cz. Dodavatelem vody ve městě je ČEVAK a. s.
V loňském roce se v Milevsku za vodu platilo 77,14 Kč, meziročně tak zdražila
o 4,39 Kč. Podrobný vývoj ceny vody a poplatků za odpad od roku 2016 najdete
na webu Skrblik.cz. Snížení ceny v roce 2020 je způsobeno změnou DPH z 15 %
na 10 %.

Nejlevnější voda je v Krnově, kde se za 1 000 litrů platí 56,10 Kč. Nejdražší je
v severočeském Frýdlantu, kde kubík vodného a stočného dohromady vyjde na
138,23 Kč.
Cena vody mezi lety 1989 a 2022 vzrostla téměř padesátinásobně, když v roce
1989 stál kubík stěží uvěřitelných 1,90 Kč, celostátní průměr o třiatřicet let
později činí zmiňovaných 97,53 Kč.

Hlavní příčinou zdražování je přenesení nákladů na provoz a budování čističek,
kanalizací i další infrastruktury na zákazníka. Dříve byly náklady dotovány. Spo-
třeba vody byla v roce 1989 také výrazně vyšší než dnes. Na jednu osobu v domác-
nosti a kalendářní den dříve připadalo 170,9 litrů vody, nyní je to pouze 89,2 litru.
Vyšší náklady je tak nutné rozpočítat mezi nižší spotřebu.
Proměna v účtování skutečných nákladů zapříčinila nárůst cen, který byl nejci-
telnější zejména v první polovině devadesátých let.
Vývoj cen vody, ale i poplatků za odpad v Milevsku od roku 2016 občané najdou
na stránce https://www.skrblik.cz/radce/mesto/milevsko/.

Petr Novák, Skrblík.cz

Rok 2022 2021 2020 2019 2018
Milevsko 81,53 Kč 77,14 Kč 74,79 Kč 75,32 Kč 73,98 Kč
Průměr ČR 97,53 Kč 92,39 Kč 88,50 Kč 87,96 Kč 85,38 Kč
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1. ZŠ MILEVSKO
OZDOBNÉ RÁMEČKY

V kroužku Zábavného tvoření děti vyráběly po Vánocích ozdobné rámečky. Používaly
karton, někdo starou krabici, tempery, vše dozdobily bavlnkou a korálky. Pak už
jen stříhaly, skládaly a lepily. Fantazii se meze nekladly. Vznikly krásné rámečky,
které děti doplnily fotografií nebo obrázkem a mohly udělat radost sobě nebo
někomu z rodiny.

Mgr. Miroslava Koutníková
GYMNÁZIUM MILEVSKO
NABÍZÍME PŘIJÍMAČKY NANEČISTO!
Ve čtvrtek 10. února se podruhé v tomto školním roce otevřou dveře milevského
gymnázia široké veřejnosti. Protože se školní rok přehoupl do své druhé poloviny,
je tento den otevřených dveří určen především pro ty, kteří stojí před rozhodnutím,
kudy povede jejich další cesta za vzděláním. 
A co u nás můžete, milí sedmáci a deváťáci, v tento den vidět, slyšet, vyzkoušet
a zažít? Budovou školy vás provedou naši současní žáci, kteří vám rádi a ochotně
zodpovědí vaše dotazy. Ukáží vám moderně vybavené učebny včetně laboratoří,
ve kterých si můžete vyzkoušet zajímavé pokusy. Důležitou zkušeností pro vás
jistě budou přijímací zkoušky nanečisto, které pro vás máme připravené jak v plné,
tak ve zkrácené verzi. A když už toho bude na hlavu moc, můžete potrápit tělo na
umělé horolezecké stěně, která je k dispozici ve vestibulu školy.
Dveře milevského gymnázia pro vás budou otevřeny od 14 do 18 hodin. V této
době se také můžete přihlásit na přípravné kurzy českého jazyka a matematiky,
které bude milevské gymnázium v průběhu měsíce února a března pořádat. Kurzy
budou probíhat on-line a připraví vás na jednotnou přijímací zkoušku.
Neváhejte, vezměte rodiče, spolužáky či kamarády a přijďte zažít školní den trochu
jinak! Přesvědčíte se, že milevské gymnázium má dlouholetou tradici, moderní
vybavení učeben, zajímavé výukové metody, a hlavně úspěšné absolventy.

Mgr. Jana Plavcová

MŠ SLUNÍČKO
TŘI KRÁLOVÉ

Duch Vánoc se naší mateřskou školou nesl i první týden v lednu. S dětmi jsme si
povídali o třech mudrcích a hvězdě, která Třem králům ukázala cestu k Betlému.
Vyprávěli jsme si, co je charitativní sbírka, jaký je její význam a jaké poslání nám
Tři králové zanechali. Nezapomněli jsme ani na nejznámější koledu. S nejmenšími
dětmi jsme vyráběli koruny králů, které jsme si vyzkoušeli na hlavě a díky překážkové
dráze jsme si zkusili královskou cestou dojít až do „Betléma“. Na závěr týdne jsme
si z různých kostek postavili ve třídě hrad. Vánoce končí, ale s novým rokem dob-
rodružství v naší školce začíná. Kolektiv MŠ Sluníčko

TVORBA BUNKRU

Ve školní družině se po vánočních svátcích stavěly bunkry. Děti se nechaly inspirovat
pohádkovými schovávačkami a pustily se do tvorby bunkru, který si samy nama-
lovaly a postavily. Posuďte, jak se jim to povedlo.

Mgr. Miroslava Koutníková

VÝPRAVA ZA EKOLOGICKÝM POZNÁNÍM

Žáci 8. A se letošní školní rok zapojili do ekologického projektu „Mladí pro klima“,
který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov a který je zaměřen
na zmírňování dopadů klimatických změn. Tento program se realizuje v rámci gran-
tového projektu DAMOKLes z programu Erasmus+. Žáci po celý školní rok plní úkoly
zaměřené na vnímání přírody, její ochranu a na zlepšení mezilidských vztahů.
Součástí tohoto projektu byl třídenní pobyt v Krkonoších. V pondělí 10. ledna se žáci
8. A vydali hromadnou dopravou do Horního Maršova. Již samotná cesta byla pro
žáky zajímavým zážitkem, protože někteří z nich jeli poprvé metrem.  Během pobytu
žáci plnili různé environmentální aktivity, které probíhaly ve vnitřních prostorách i
venku. V úterý absolvovali odpolední vycházku s krásným výhledem na Sněžku. Stře-
deční večer byl ve znamení šťastného návratu. Mgr. Martina Řehořová
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MŠ PASTELKA
MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM…

S touto písní přišli Kašpar, Melichar a Baltazar popřát všem dětem z MŠ Pastelka
štěstí a zdraví v novém roce. Nepřinesli zlato, kadidlo ani myrhu, nýbrž sladkou
dobrotu. Návštěvu Tří králů budou dětem připomínat iniciály jejich jmen napsaných
na dveřích školy. Děti a zaměstnanci MŠ Pastelka přejí všem čtenářům Milevského
zpravodaje zdraví a štěstí v celém novém roce 2022.

Kolektiv MŠ Pastelka

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Kortanovi a všem, kteří se opět
podíleli na charitativní akci Strom splněných přání v Milevsku. Pandemie nám
zase vše mírně zkomplikovala, takže byl trochu problém s kontaktním místem.
Přesto se vše podařilo a děti mohly rozbalit dárky od Vás – Ježíšků. Závěrem ještě
zbývá poděkovat všem, kteří se připojili k akci „… to tam nechte“ a na „diškách“
nechávali za zmrzlinu o nějakou korunu navíc. Z těchto prostředků se naše děti
mohou těšit ze sportovního vybavení a vyrážet na akce a pobyty s novými kufry
a cestovními taškami. Pro virtuální návštěvu můžete jít na náš web
www.ddzvikov.com. Děkujeme a přejeme všem klidný a zdravý rok 2022.

Vilém Fink, ředitel DD Zvíkovské Podhradí

ZÁJMOVÉ KROUŽKY V DDM MILEVSKO

V DDM Milevsko navzdory koronaviru, k naší velké radosti, pracuje v letošním
školním roce spousta zájmových kroužků. Jedním z nich je i kroužek Kynologie,
který se v letošním školním roce těší velikému zájmu. Pod vedením zkušené lektorky
Kamily Mikešové a její kolegyně Kláry Posltové se zde naši čtyřnozí kamarádi učí
základní povely obohacené o prvky frisbee nebo agility. Na snímku jsou členové
zachyceni v rámci socializace psů při procházce městem.

Zaměstnanci DDM Milevsko
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NEZÁVAZNÁ 
INFORMAČNÍ SCHŮZKA KE KURZU

DK Milevsko – učebna 4
úterý 22. února od 17:30 hodin
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Máte po Vánocích tukové polštářky, faldíky, 
kterých se nemůžete zbavit?

Cvičení, ani diety nezabírají??

AKCE LIPOSUKCE
SLEVA na operaci + druhé pooperační

prádlo zcela ZDARMA 

Sanatorium plastické a estetické chirurgie s. r. o., 
Zámecká 252, 391 37 Chotoviny u Tábora

Tel.: 381 284 335, e-mail: info@sanatoriumchotoviny.cz
www.sanatoriumchotoviny.cz, https://www.facebook.com/sanatoriumchotoviny

P O D L A H Á Ř S T V Í 
DODÁVKA A MONTÁŽ 

PODLAHOVÝCH KRYTIN:

Poradíme, zaměříme, 
dopravíme, položíme

Koberce, PVC, Vinyl,
Umělý trávník

REINTER, s.r.o.
Tel.: 722 911 986

PODĚKOVÁNÍ DĚTEM ZA DÁRKY

Den před Štědrým dnem dostali naši senioři ještě jeden dárek. Děti z Dětského
domova na Zvíkově jim poslaly dárek v podobě andělíčků, betlémů, stromečků
a krásné přání k Vánocům. Velmi nás to všechny potěšilo a zahřálo u srdíčka.
Přejeme všem dětem spoustu krásných překvapení a splněných přání. 

Lenka Jakešová

POSEZENÍ S PŘEDÁNÍM DÁRKŮ

Ve středu 22. prosince proběhlo v Domově pro seniory v Milevsku vánoční posezení
seniorů s předáním dárků ze Stromu splněných přání, tentokrát s motem: „Nejlepší
věci na světě nejsou věci“. Stejně jako i v minulých letech byl u veřejnosti i v roce
2021 o přáníčka velký zájem. Pro některé dárce se stalo již téměř tradicí obdarovat
v tomto čase naše seniory. Obálek s osobním přáním a dárečky se sešlo kolem
šedesáti. 
Jménem našich klientů děkujeme všem dobrým lidem za radost a hřejivý pocit
u srdíčka, jež splněná přání přinesla. 

Lenka Jakešová
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO A OKOLÍ?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do neděle 13. února na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku do Milevského kina
na film dle vlastního výběru. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno
a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: betlém ve Zbelítově
Výherci: Michaela Kotrbová Zbelítov, Ema Mikotová a Tereza Kubešová z Milev-
ska

ZAHÁJENÍ KURZU KORÁLKOVÁNÍ
Tvoříte rádi krásné věci? Pokud ano,
zveme vás na kurz korálkování do
milevského domu kultury. Kurz bude
mít celkem 6 lekcí a je vhodný pro děti
od 6 let, horní hranice není nijak ome-
zena. Tvoření z korálků je velmi uklid-
ňující záliba, a navíc se může váš výro-
bek stát i krásným dárkem. Budeme

rádi, když s námi přijdete podlehnout kouzlu korálků. Začínat se bude ve čtvrtek
10. února, lekce budou probíhat vždy ve čtvrtek od 16 hodin (10. a 24. února, 10.
a 24. března, 7. a 21. dubna). Celý kurz stojí 900 Kč, ale je zde i možnost jednorá-
zového vstupu za 150 Kč. Přihlášky se přijímají na telefonu 383 809 200 nebo na
e-mailu kurzy@milevskem.cz.

mk

KLÍČ KE SPOKOJENÉMU TĚLU
…aneb Musíme hubnout? To je název
únorového diskusně vzdělávacího veče-
ra, kterým nás provede Dana Žáčková,
lektorka společnosti STOB (Stop obezi-
tě). Přijďte si v úterý 22. února od
18 hodin poslechnout její povídání
o novinkách ve stravování, že žádné
potraviny nemusí být zakázané a že cvi-

čit se dá i rozumně a bez stresu. Po skončení přednášky budete mít možnost nechat
se zdarma a diskrétně zvážit na čtyřbodové váze. Pokud vás téma zaujalo, rádi vás
přivítáme ve výukové učebně v prvním patře DK Milevsko, vstupné je 50 Kč. 

mk

KANZASHI KYTIČKY
Chcete svůj oděv nebo vlasy odlišit netradičním
módním doplňkem? Podlehněte kouzlu skláda-
ných látkových květin Kanzashi. Tato tvořivá
technika pochází z Japonska a proslavily ji tra-
diční bohatě zdobené účesy japonských žen.
Kytičky se vyrábějí ze saténových stuh aje možno
je dále použít jako ozdobu šatů, čelenek, věnců
či jako originální přízdobu při balení dárků.
Kurz, na kterém se naučíte kytičky vyrábět, pro-
běhne ve čtvrtek 24. února od 17:30 ve výukové
učebně DK Milevsko. Výrobu zvládnou i děti od
cca 10 let. Prosíme o přihlášení předem na 
telefonu 383 809 200 nebo e-mailu

kurzy@milevskem.cz. Pro pedagogické pracovníky rádi vystavíme osvědčení
o absolvování kurzu. Vstupné je 160 Kč.

mk

PODĚKOVÁNÍ HEJTMANOVI
Hejtman Jihočeského
kraje MUDr. Martin Kuba
obdaroval klienty
Domova pro seniory
v Milevsku a ocenil práci
všech zaměstnanců DS
Milevsko. Jak klientům,
tak personálu věnoval
velké dárkové koše. 

Lenka Jakešová

MILÁ NÁVŠTĚVA V MUZEU

V závěru ledna přišla do Muzea milevských maškar milá návštěva. Děti z Mateřské
školy Kytička si muzeum nejenom prohlédly, ale také si masky mohly vyzkoušet
a vymalovaly si omalovánky. Načerpaly tak inspiraci pro vlastní školkovou tvorbu
na téma masopust. Díky nim bylo v muzeu hezky veselo a my se už teď těšíme zase
na někdy příště…

mk
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