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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
je od Vás hezké, že se právě začítáte do „aprílového“
vydání Milevského zpravodaje. Určitě dobře víte, že
v něm zase najdete mnoho užitečných příspěvků,
fotografií a informací o všem, co se v Milevsku a jeho
okolí za minulý měsíc přihodilo, nebo co nás čeká
v měsíci příštím. Minule jsem Vám psal o tom, jak
bychom si po dvouletém trápení s covidem konečně
zasloužili trochu klidu, mohli se nadechnout čerstvé-
ho vzduchu, zasportovat si, zajít na pivo. Faktem je,
že jsme částečně sundali respirátory, ale covid zdaleka
nezmizel, jen se o něm téměř přestalo psát, protože
tu máme úplně jiné téma. Ve snu by mě nenapadlo,
že pár dnů po uzávěrce minulého vydání zpravodaje
přijde ruský útok na Ukrajinu a nás bude čekat další
svízelné období. A utěšovat se tím, že válka je od nás
daleko, moc nezabírá.
Rád bych Vás informoval ovšem podstatném, co souvisí
s uprchlickou krizí a týká se přímo Milevska, ale k tomu
náš měsíčník není vhodný, protože se všechno velmi
rychle mění. Aktuální zprávy můžete průběžně sle-
dovat na webových stránkách města (www.milevsko-
mesto.cz), na Facebooku a každý týden v pořadu Nad
postřehy občanů, který už rok vysíláme na kabelové
televizi a Youtube. Všechny Vás ale mohu ubezpečit,
že není důvod k obavám. Zvládli jsme dva roky s covi-
dem, zvládneme to i teď. Pravidelně zasedá krizový
štáb města, jsme v úzkém kontaktu s hejtmanem, kraj-

ským krizovým štábem i starosty okolních obcí. Na
základě kvót, které jsou závazné pro všechny obce
(Milevsko by dle počtu obyvatel mělo ubytovat 112
lidí), sháníme zázemí pro ukrajinské uprchlíky tak,
aby se tu cítili dobře, a zároveň to minimálně omezilo
naše občany a jejich společenský život. Využíváme
především kapacity našeho hotelu Stadion, jednáme
s firmami a spolupracujeme s občany, kteří sami nabí-
zejí byty k dispozici, za což jim patří veliké poděkování.   
Dámy a pánové, jinak si ale Milevsko žije docela spo-
kojeně. Už na Velikonoce se můžete jít podívat
a nakoupit do nově otevřeného obchodního centra
v Blanické ulici, za kulturním domem se intenzivně
pokládá nová dlažba, pracuje se na úklidu komunikací
města a pracovali i zastupitelé, kteří se sešli 16. břez-
na a vyřešili všech 12 bodů programu včetně toho
hlavního – totiž schválení dalšího zájemce o podnikání
v naší nově budované průmyslové zóně v Dukelské
ulici. Jedná se o firmu HPC Research, spol. s r. o.,
která od města koupí 1,5 hektaru pozemku za nece-
lých 8 milionů korun s DPH. 
Závidím přírodě. Líbí se mi na ní, jak je samostatná,
spolehlivá, na nikom a na ničem nezávislá. Od neděle
20. března nám servíruje jaro, které nám jistě přinese
pěkné počasí i lepší náladu. 
Přeji Vám hodně zdraví a krásné Velikonoce!

Ing. Ivan Radosta, starosta města

ANKETA O ROZVOJI MĚSTA
Město Milevsko, společně se zpracovateli Strategie
rozvoje města Milevska 2022-2030, vytvořilo anketu
pro veřejnost týkající se rozvoje města do roku 2030.
Vaše názory jsou pro nás a samotnou tvorbu strategie
velmi důležité, proto vás žádáme o zapojení vyplně-
ním anketních otázek. Ty můžete vyplnit v elektronické
podobě nebo v tištěné verzi do 21. dubna.
Anketa je v elektronické podobě přístupna na těchto
odkazech: FB města Milevska, FB domu kultury,
FB Živé Milevsko, webové stránky města Milevska,
domu kultury a Živého Milevska.
Pokud nemáte možnost vyplnit elektronicky, je pro
vás anketa připravena v tištěné podobě v budovách
MÚ Milevsko (nám. E. Beneše a Sažinova ul.) a také
v infocentru. Zde můžete anketu nejen vyplnit, ale
také odevzdat do připravených nádob.
Předně děkujeme za váš čas a za vaše názory a budeme
rádi, pokud budete dotazník sdílet také se svými
rodinnými příslušníky, přáteli nebo kolegyněmi či
kolegy. Město Milevsko se těší na Vaše názory.

Vít Král

ZÁPISY DO ŠKOL
Zápis do základních škol se koná 

v pátek 8. dubna od 14 do 17 hodin 
a v sobotu 9. dubna od 9 do 11 hodin:

1. ZŠ T. G. Masaryka a 2. ZŠ J. A Komenského

Bližší informace naleznete na webových stránkách škol.

Zápis do mateřských škol se pro školní rok
2022/2023 koná ve čtvrtek 5. května 

od 13 do 16:30 hodin:
MŠ Sluníčko, MŠ Klubíčko, MŠ Kytička, MŠ Pastelka

SVOZ ŽELEZNÉHO
ŠROTU V MILEVSKU

SOBOTA 9. DUBNA
Kovový odpad umístěte v pátek večer nebo

v sobotu v časných ranních hodinách na okraj
chodníku, příp. jiné vhodné místo. 

Svoz zajišťuje firma FAST KOVOŠROT s. r. o. 
Případné dotazy volejte 

na telefony 777 271 509, 777 271 504.



POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

V pondělí 25. dubna od 16 hodin v Domě kultury Milevsko proběhne seminář ke
kotlíkovým dotacím pořádaný zástupci z Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří
budou žádosti přímo administrovat. 
Seminář je cílený pro domácnosti s nižšími příjmy. Předmětem podpory bude
výměna starých neekologických kotlů na pevná paliva za moderní nízkoemisní
kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za plynový kondenzační kotel nebo
za tepelné čerpadlo, a to vč. realizace vhodných doprovodných opatření. Maximální
výše způsobilých výdajů bude činit 130 tis. Kč, výše poskytnuté podpory se bude
pohybovat v závislosti na podmínkách konkrétního projektu do max. 95 %. Díky
připravovanému projektu je zde jedinečná příležitost zbavit se zastaralých kotlů
a pořídit si kotel nový. Od září 2022 je totiž možné podle zákona o ochraně ovzduší
provozovat pouze úspornější a ekologičtější kotle 3. a vyšší emisní třídy. 
Veškeré informace o dotaci jsou k dispozici na stránkách Jihočeského kraje:
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz, případně na Odboru životního prostředí
Městského úřadu Milevsko. 

Bc. Marta Bardová, odbor životního prostředí
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INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 21. 2. 2022
• Schválila podání nabídky na přednostní poskytnutí městského bytu novému

zubnímu lékaři pro milevský územní obvod do dotačního programu „Dostupná
zdravotní péče v Jihočeském kraji“ vyhlášeném Jihočeským krajem pro rok
2022 a uložila vedoucímu odboru sociálních věcí zajistit realizaci zapojení do
uvedeného dotačního programu.

• Vzala na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor č. 102 v čp. 1401 Libušina
Milevsko (kuchyně, jídelna, technická místnost) ze strany nájemce (Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště Milevsko), kdy výpovědní lhůta končí
k 31. 8. 2022.

• Souhlasila s předloženým návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky
malého rozsahu „Milevsko - Chodník ul. U Bažantnice“ a vyhlásila výběrové
řízení na tuto veřejnou zakázku. Na realizaci této akce bylo zažádáno o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu. V případě nezískání
dotace by se akce nerealizovala.

• Souhlasila s předloženým návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky
malého rozsahu „Údržba klášterního mostu přes Milevský potok“ a vyhlásila
výběrové řízení na tuto veřejnou zakázku. Jedná se o udržovací práce samotného
mostu, vyspravení vydrolených spár ve zdivu mostu, natažení nové omítky,
provedení nátěru silikátovou barvou a vyspravení tmelu mezi kamennými
oblouky mostu.

• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Úklid místních komunikací 2022“
a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na tuto veřejnou zakázku s firmou Služby
Města Milevska, spol. s r. o., za cenu 1 453 700 Kč bez DPH tj. 1 758 977 Kč vč.
DPH. 

• Rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na movité věci ve vlastnictví města Milevska
umístěných v provozovnách a sportovištích společnosti SPOS Milevsko s. r. o. na
dobu určitou od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 za nájemné ve výši 37 334,57 Kč
včetně DPH.

RADA MĚSTA DNE 7. 3. 2022
• Vzala na vědomí přehled žádostí a návrh kulturní komise na přidělení dotací

z dotačního programu Kultura 2022 a schválila poskytnutí neinvestičních
dotací z rozpočtu města Milevska pro jednotlivé žadatele v celkové výši 200
000 Kč. Podrobný rozpis podpořených akcí naleznete na webových stránkách
města.

• Schválila smlouvu č. 18/2022 o výpůjčce 2 ks re-use kontejnerů, uzavřenou
se Svazkem obcí regionu Písecko v předloženém znění. Re-use kontejnery jsou
určeny ke shromažďování drobných předmětů vyřazených z domácností občanů
města, jež mohou být následně ještě využity (systém „dejte věcem druhou
šanci“). Umístěny budou ve sběrných dvorech města.

• Na základě doporučení Komise životního prostředí souhlasila s pokácením
6 jehličnatých dřevin na vsypové loučce hřbitova v kompletní revitalizaci plochy
(parc. č. 1722/2), břízy v parku v Sažinově ulici (parc. č. 509/1) a javoru klenu
rostoucího u „Věžáku“ (parc. č. 546/8).

• Souhlasila s realizací veřejné zakázky malého rozsahu „Zbudování nového
telekomunikačního systému pro DPS 5. května“ a rozhodla o uzavření objed-
návky s firmou APENEX s. r. o., za nabídkovou cenu 127 992 Kč bez DPH.

• Souhlasila s realizací veřejné zakázky malého rozsahu „Renovace 106 ks oken
pro DPS 5. května“ a rozhodla o uzavření objednávky s firmou VODOSAN za
nabídkovou cenu 679 430 Kč bez DPH.

• Schválila návrh realizace veřejné zakázky „Zřízení nového kamerového bodu
VZOR, umístění kamery na sloupu VO v ul. J. A. Komenského, napájení kamery
v ul. J. A. Komenského 928-931“ a rozhodla uzavřít objednávku s firmou BaK
systémy spol. s r. o., za cenu 155 252 Kč bez DPH. Dále rozhodla o uzavření
nájemní smlouvy mezi městem Milevskem (nájemcem) a Společenstvím vla-
stníků J. A. Komenského 928-931 v Milevsku (pronajímatelem) za účelem
umístění napájení kamery pro nový kamerový bod MKDS za roční nájem 3000 Kč.

• Souhlasila s předloženým návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky
malého rozsahu „Udržovací práce na mostě přes Milevský potok - dopravní
část“ a vyhlásila výběrové řízení na tuto zakázku.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 16. 3. 2022
• Schválilo poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Milevska z dotač-

ního programu „Sport 2022“ pro jednotlivé žadatele na základě doporučení

Rady města Milevska, v celkové výši 4 420 000 Kč. Pro oblast „Systematické
sportování mládeže“ bylo vyčleněno 4 220 000 Kč, pro oblast „Podpora spor-
tovních akcí konaných na území města Milevska určených pro veřejnost“ 100
000 Kč a pro oblast „Nákup sportovního vybavení pro mládež“ 100 000 Kč.
Podrobný rozpis žadatelů naleznete na webových stránkách města.

• Schválilo prodej pozemkových parcel v Podnikatelském parku Milevsko, dle
geometrického plánu č. 3390-444/2021 označených parc. č. 388/1, 388/2,
456/3, 465/10, 1620/7 a 1620/8 vše v katastrálním území Milevsko o celkové
výměře 15 642 m2 za celkovou částku 6 315 030 Kč bez DPH, společnosti HPC
Research s. r. o., Horní Bříza. Cena je stanovena dle aktualizovaného znaleckého
posudku vypracovaného znalcem v oboru ekonomika a stavebnictví.

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

Hospodářská budova v Dmýšticích má nová vrata.

Procházku do přírody jistě zpříjemní nová posezení u Pytláku a Na Vinicích.

V amfiteátru DK Milevsko se pilně připravují na letní sezónu. Probíhá zde pokládka nové
dlažby na tanečním parketu.

Krizový štáb ORP Milevsko opakovaně zasedá k situaci na Ukrajině. Z důvodu časné
uzávěrky Milevského zpravodaje není možné přinést vám zde aktuální informace k datu,
kdy zpravodaj vychází. Vše potřebné lze najít na webových stránkách www.milevsko-
mesto.cz. 

V MĚSÍCI ÚNORU 2022 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ  
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM

ZPRAVODAJI:

80 let
Marie Haškovcová

Věra Škochová
Bohumil Chochole

Jarmila Pólová

85 let
Vladimír Švagr
Marie Čunátová

Marie Beranová
Marie Kotinská

Bedřiška Havlová

91 let
Josef Koudelka
Jindřich Müller

98 let
Jan Klicman

PŘEDSTAVUJEME KANCELÁŘ VEDENÍ MĚSTA
Kancelář vedení města zajišťuje podpůrné činnosti pro chod úřadu a vedení města,
a to na pozicích sekretariátu, informačních a komunikačních technologií a v oblasti
krizového řízení. 
Sekretariát tvoří dvě administrativní pracovnice, které organizačně a technicky
zabezpečují veškerá jednání pro vedení města, vč. zpracování zápisů ze zasedání
kolektivních orgánů města. Zajišťují kompletní administrativní činnosti, mate-
riálové vybavení a školení pro zaměstnance úřadu. V průběhu roku 2021 sekretariát
materiálně a technicky zajistil 9 zasedání zastupitelstev a 28 jednání rad města.
Komplexní správu a podporu chodu informačního systému úřadu, provoz výpočetní
a komunikační techniky zajišťují dva zaměstnanci. V souladu s objemem svěřených
rozpočtových prostředků zabezpečují nákup hardware, software, příslušenství
a ostatního spotřebního materiálu. Řeší případné opravy a zajištění funkčnosti
ICT vybavení, programovou podporu a školení uživatelů. Poskytují konzultační
činnosti a technickou podporu také pro organizační složky města a spravují inter-
netové stránky města. 
V oblasti krizového řízení jeden zaměstnanec zabezpečuje připravenost města
na mimořádné události a krizové stavy. Dále pak zajišťuje bezpečnostní politiku
pro zaměstnance města, požární ochranu prostřednictvím dobrovolných hasičů
a údržbu vozového parku. V posledních 2 letech se činnost zaměřovala především
na řešení epidemie COVID-19 na území města, která se v současné době překlopila
do jiného krizového stavu, a to uprchlického v souvislosti s válečným stavem na
Ukrajině. V roce 2021 pak byla zajišťována administrativní a organizační výpomoc
v očkovacím centru Tábor.

Fotografii tvoří (zleva):
Sekce ICT:
Marek Hradil - informatik
tel.: 382 504 135, 721 029 733, e-mail: marek.hradil@milevsko-mesto.cz
Tomáš Přibyl - informatik
tel.: 382 504 108, 702 260 918, e-mail: tomas.pribyl@milevsko-mesto.cz
Vedoucí úřadu: 
Ing. Hana Jánová - tajemnice
tel.: 382 504 104, 702 152 606, e-mail: hana.janova@milevsko-mesto.cz
Sekce sekretariát:
Bc. Iveta Jelínková - asistentka vedení
tel.: 382 504 121, 601 085 840, e-mail: iveta.jelinkova@milevsko-mesto.cz
Magdaléna Čunátová – asistentka vedení
tel.: 382 504 103, 607 091 765, e-mail: magdalena.cunatova@milevsko-mesto.cz
Sekce krizového řízení: 
Bc. Jiří Batysta – bezpečnost, požární ochrana a krizové řízení
tel.: 382 504 122, 724 151 734, e-mail: jiri.batysta@milevsko-mesto.cz
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do úterý 12. dubna 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: posezení za druhým viaduktem na Dehetní-
ku
Výherci: Eva Bardová, Zdena Šatavová a Jana Bílková, všechny z Milevska

SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
Opilec v autě    
Na linku 156 oznámil muž, který se vracel z procházky, že v ulici
Nádražní stojí auto se zapnutými světly, tvořící překážku v pro-
vozu. Strážníci uvnitř vozidla za volantem našli spícího opilého
muže. Protože nabyli důvodného podezření, že muž s vozidlem
přijel, přivolali na místo hlídku PČR, která si událost převzala.

Bouchal na dveře    
Strážníci vyjížděli k nahlášenému bouchání na dveře bytu a k údajnému vyhro-
žování. Na místě před popsaným bytem se nacházel muž, který se snažil zkon-
taktovat se sestrou, která zde bydlí. Popřel, že by jí měl jakkoliv vyhrožovat.
Z domu poté odešel. 
Popral se se sestrou   
Hlídka strážníků byla přivolána mladou ženou, která byla napadena svým bratrem
u nich doma. Na místě strážníci zjistili, že došlo k potyčce mezi sourozenci, žena
nepožadovala lékařské ošetření ani dále nechtěla věc řešit. Její bratr byl již také
v klidu. Všichni zúčastnění byli řádně poučeni o dalším postupu.
Zapomněl, kde zaparkoval    
Na městskou policii se obrátil notně opilý muž se žádostí o pomoc najít jeho
vozidlo. Údajně zaparkoval v ulici 5. května před prodejnou Stihl, ale tam jeho
auto není. Strážníci požádali o součinnost PČR a MKDS. Další informace, kde se
může vozidlo nacházet, byla u Brouka, kde popíjel. Ani tam však nebylo. Pak přišel
s tím, že jej zaparkoval před kinem. A měl ho tam? No, neměl. Za hodinu po usi-
lovném pátrání si konečně vzpomněl, že jeho auto je za Primou v Masarykově
ulici. A světe div se, bylo tam!
Sprej v obličeji   
Městští policisté řešili událost na autobusovém nádraží, kde muž stříkl mladíkovi
do obličeje nějaký slzotvorný prostředek. Muž byl odvezen ZZS k dalšímu ošetření
do nemocnice. Věc je v řešení.
Vyspával opici   
Před poliklinikou na lavičce spal muž notně posílený alkoholem, na kterého upo-
zorňovalo více kolemjdoucích. Hlídka strážníků zjistila jeho totožnost, a protože
bývalá manželka o svého ex neměla zájem, bylo mu doporučeno co nejdříve
vystřízlivět a další kroky směrovat k domovu.
Ležel v čekárně    
Hlídka MP vyjížděla po oznámení na vlakové nádraží, kde na lavici v čekárně ležel muž
s jízdním kolem vedle sebe. Po poučení, že takto rozhodně ne, muž čekárnu opustil.

HLÁŠENÍ PORUCH NEJENOM V BYTECH

Na internetových stránkách města Milevska je přístupný nový formulář na hlášení
poruch v bytech pod správou města. Rádi bychom upozornili naše spoluobčany
na to, že tento formulář mohou využít i k oznámení veškerých nedostatků spojených
s fungováním města. Oznámení může být provedeno prostřednictvím uvedeného
formuláře nebo telefonicky. 
Oznámení, která nespadají do naší působnosti, předáme k vyřešení kolegům. Za
měsíc únor bylo přijato celkem 21 hlášení a v březnu k datu uzávěrky zpravodaje
zatím 17 hlášení. Vše se snažíme řešit bezodkladně, ne vždy to je však možné, jak
ukazuje přiložená fotografie. Jedná se o rozsáhlejší opravu nefunkčních odpadů
podkrovních bytů v ul. Št. Dvořáka.   

Ing. Michal Herma, odbor investic a správy majetku

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ JARMARK

V neděli 10. dubna se v Milevském muzeu uskuteční již 18. velikonoční jarmark
s ukázkami starých řemesel. Po dvouleté přestávce, způsobené covidem, se opět
těšíme na shledání s vámi. Můžete si poslechnout flašinetáře, ochutnat horkou
medovinu i trdelník a sledovat ukázky tradičních řemesel (práce řezbáře, předení
na kolovrátku, výroba vizovického pečiva, práce na hrnčířském kruhu, pletení
z papíru, výroba figurek z taženého skla, barvení kraslic, batikování atd.). Zájemci
si mohou zakoupit velikonoční zboží, kraslice, keramiku, perníčky, dobové repliky
skla, ozdobné minerály, květinové aranže a leccos dalšího. 
Velikonoční jarmark můžete navštívit od 9 do 17 hodin, zároveň si můžete ve
výstavním sále muzea prohlédnout stávající výstavu Pytlákova zbraň. 
Snímkem si připomínáme velikonoční jarmark roku 2019, poslední jarmark, který
se v muzeu před epidemií covidu uskutečnil. vš

Opilec u Vzoru   
Strážníci přijali oznámení o ležícím opilém muži na lavičce před marketem Vzor,
který sprostě reaguje na kolemjdoucí. Na místo vyjela i ZZS, jelikož muž měl krvavé
zranění na hlavě. Po opilci zbyla na chodníku rozbitá lahev od piva, kterou strážníci
uklidili.
Hořící koš   
Strážníci uhasili hořící koš na Husově náměstí. Kbelík s vodou si vypůjčili v neda-
lekém obchodě.
Konflikt na nádraží ČD   
Strážníci byli požádáni kolegy z PČR o asistenci na vlakovém nádraží, kde mělo
dojít ke sporu mezi dvěma muži. Věc řešila hlídka státní policie. 
Opilec za volantem   
Ve spolupráci s operátorem MKDS, který monitoroval zřejmě opilého řidiče sedícího
již za volantem vozidla před Frollem, bylo hlídkou MP toto vozidlo, které se mezitím
rozjelo, zastaveno v ulici Riegrova. Řidič odmítl dechovou zkoušku na alkohol,
věc si na místě převzala přivolaná hlídka PČR.

Martin Hrtoň



duben 2022 | Milevský zpravodaj | 5

MŠ PASTELKA
MASOPUST V NAŠÍ ŠKOLCE

Mateřská škola Pas-
telka se tak jako kaž-
dý rok připravovala
na masopustní prů-
vod. V pátek před
Milevskými maškara-
mi se škola rozezvu-
čela hudbou, zpě-
vem, tancem masek,
tak jak to patří
k masopustnímu
veselí.

Kolektiv MŠ Pastelka

1. ZŠ MILEVSKO
SEDMÁCI NA HORÁCH

Po nucené covidové pauze si mohli letos žáci 7. tříd opět užít lyžařský výcvikový
kurz, který se uskutečnil ve dvou termínech. První skupina ze 7. C vyrazila v termínu
od 26. února do 5. března a druhá skupina ze 7. A a 7. B v termínu od 12. do 19.
března. Kurz proběhl v Železné Rudě v hotelu Belveder a přilehlém lyžařském
areálu. Žáci ocenili blízkost sjezdovky od hotelu, kam je doprovázel „pravý horský
záchranář“ - bernský salašnický pes jménem Bedřich. Počasí přálo, sněhu byl
dostatek a všichni si kurz velice užili. Plní dojmů, dobré nálady a opálených
obličejů se v pořádku vrátili domů. 

Mgr. Alena Dolejšková

ZŠ SE SPECIÁLNÍM VZDĚL. PROGRAMEM
VÝSTAVA IROP OČIMA DĚTÍ

V průběhu měsíce února proběhla v Městské knihovně v Milevsku výstava našich
výtvarných výrobků. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže IROP očima dětí. V této
soutěži jsme měli společně s našimi učitelkami a vychovatelkami za úkol kreativně
ztvárnit 7 uměleckých výtvorů reprezentující projekty, které byly podpořeny z inte-
grovaného regionálního operačního programu. Je to jeden z operačních programů,
přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů. Cílem
soutěže bylo představit IROP veřejnosti prostřednictvím kreativní zábavy. I přesto,
že naše díla nebyla oceněna mezi těmi nejlepšími, pro nás jsou stále nej.   

Kolektiv ZŠ Milevsko

GYMNÁZIUM MILEVSKO
STUDENTI SI UŽILI SVAHY HOCHFICHTU

Krásných slunných dnů v průběhu března využili studenti milevského gymnázia
a vydali se na jednodenní lyžařský kurz do rakouského střediska Hochficht. Tradici
tohoto výběrového kurzu přerušila na dvě sezóny covidová situace, letos už ale
nic nebránilo jeho uskutečnění, a tak si třicítka studentů užila ve čtvrtek 10.
března lyžování a snowboarding za ideálních podmínek. Na snímku si jedno z
družstev užívá výhled na českou stranu Šumavy.

Mgr. Jana Plavcová

OLYMPIJSKÉ HRY V 2. B

V únoru probíhaly v Pekingu zimní olympijské hry. Žáci 2. B se nechali inspirovat
a upořádali ve třídě olympijský den. Do školy přišli v dresech, helmách, někteří
s lyžemi či snowboardy, nezapomnělo se ani na lyžáky či boty na běžky. Ze třídy
se najednou stala olympijská vesnice. Ačkoli ve třídě nebyla jediná sněhová vločka,
vyzkoušeli si žáci různé olympijské sporty, za které získali diplom. A kdoví? Třeba
ve třídě vyrůstá nový olympijský šampion.  

Mgr. Miroslava Koutníková

MACH A ŠEBESTOVÁ VE 3. B
Ve 3. B se objevili dva noví žáci. Nebyl to
nikdo jiný než Mach a Šebestová – pohádkové
postavy. Žáci přivítali nové spolužáky s úsmě-
vem, ačkoli hned svoji učitelku a asistentku
v kostýmu poznali, ale hra na Macha a Šebes-
tovou je velmi bavila. Během tohoto zábav-
ného dopoledne se děti učily vyhledávat
informace na internetu i za pomoci iPadu,
odpovídaly na záludné otázky a celý den si
užily. Na závěr si vyrobily masku Macha nebo
Šebestové, kterou si odnesly domů.  

Mgr. Miroslava Koutníková



6 | Milevský zpravodaj | duben 2022

FOTOOBJEKTIVEM

V posledním únorovém týdnu absolvovali žáci milevského učiliště základní lyžařský kurz
na Šumavě ve středisku Špičák.

Kavárna Pod Farou zorganizovala pro učně oboru Stravovací a ubytovací služby (SOŠ
a SOU Milevsko) atraktivní besedu na téma Příprava a prezentace teplých nápojů.

V sobotu 12. března se uskutečnila v Milevském muzeu vernisáž výstavy s názvem Pytlákova
zbraň. Výstava, kterou připravilo Milevské muzeum ve spolupráci s Muzeem Policie ČR
a panem Milanem Hlásenským, potrvá do 8. května.

Ve čtvrtek 10. března Centrum mladé rodiny Milísek slavnostně otevřelo komunitní
centrum, které se nachází v 1. patře nad starou poštou. Komunitní centrum Milevsko si
klade za cíl plnit funkci „mostu mezi lidmi“ - je místem setkávání a zároveň dává občanům
možnost podílet se na obsahu a zaměření akcí. Participace ze strany komunity je vítána
a žádoucí, proto se na pracovníky centra neváhejte obrátit s jakýmkoliv nápadem.

Snímkem se vracíme na počátek března, kdy se v milevské Galerii M konala vernisáž
výstavy, na níž se představila dvojice výtvarníků, jež mají za sebou již šest společných
výstav. Umělecký kovář, člen Sdružení výtvarných umělců Vysočiny – Unie výtvarných
umělců České republiky, David Habermann (na snímku vlevo) do Milevska přivezl kované
sochy, které doplnily obrazy s prvky naivního umění a laskavého humoru jihočeského
krajináře Valentina Horby, jehož malby jsou díky charakteristickému malířskému rukopisu
jedinečné a nezaměnitelné s jinými autory.

Přinášíme snímek z kurzu Korálkování v DK Milevsko, který nabízí i možnost jednorázového
vstupu. Nejbližší termíny jsou 7. a 21. dubna.

Milevské maškary se zúčastnily Veletrhu cestovního ruchu v Praze a zastavily se u slo-
vinského stánku, kde se setkaly se slovinskou velvyslankyní Tanjou Strniša, která v minulosti
navštívila Milevsko.  

Poslední akcí, kterou Milevské maškary navštívily, bylo loučení s masa půstem ve Stádlci.
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poslední den v roce, se vedle trojice zkušených závodníků objevil i Pavel Velek.
Vprofesionály nabité konkurenci odváděl vyrovnané výkony; dvakrát byl osmnáctý,
jednou třiadvacátý av závěru šestnáctý. Zúčastnil se také únorového cyklokrosového
mistrovství světa mužů v italském Saccolongu, kde dojel na 31. místě. Trať byla
velmi těžká a rozbahněná, kde se více běhalo, než jezdilo.
Reprezentační trenér Pavel Krejčí odstoupil z funkce trenéra a od dubna 1979 byl
předsednictvem Svazu cyklistiky jmenován Jan Kubeš trenérem národního cyklo-
krosového družstva mužů. Pavel Velek v anketě O nejlepšího československého
cyklistu za rok 1978 skončil na skvělém 6. místě.
Předseda milevského oddílu Jan Kubeš působil jako ředitel všech závodů až do svého
odchodu do NSR na konci sedmdesátých let 20. století.  Na počátku osmdesátých let
postihla cyklistický oddíl TJ ZVVZ Milevsko krize způsobená emigrací Jana Kubeše
v srpnu 1979 a odchodem části závodníků na základní vojenskou službu. V důsledku

těchto změn klesla celková výkonnost oddílu. Poslední medaili z celorepublikových
mistrovských apřebornických soutěží získal Petr Marvan (2. místo) v roce 1980 vcelos-
tátní dorostenecké soutěži v kategorii staršího dorostu (zlom nastal v roce 1986, kdy
se milevské družstvo mužů umístilo na 3. místě v Československém poháru v silniční
cyklistice). Po odchodu Jana Kubeše se stal novým předsedou oddílu Jiří Ženíšek.
Přestože cyklistický oddíl ZVVZ Milevsko procházel na počátku osmdesátých let krizí,
nadále pořádal všechny závody. Konání závodů bylo nedílnou součástí každého cyklis-
tického oddílu. Opět po roce se konal na lehkoatletickém stadionu v Milevsku cyklo-
krosový krajský přebor. Petr Marvan tentokrát
zvítězil ve starším dorostu aPavel Záleský v mužské
kategorii obhájil titul krajského přeborníka. 
V sobotu dne 8. listopadu 1980 potřetí za sebou
uspořádal oddíl v Milevsku na stadionu krajský
přebor vcyklokrosu. Všechny tituly krajských pře-
borníků zůstaly v Milevsku. Závod starších žáků
amladšího dorostu byl odstartován společně. Ve
starších žácích zvítězil Ivo Koudelka, v mladším
dorostu Richard Koberna před oddílovým jezdcem
Josefem Jiřičkou, ve starším dorostu Petr Marvan.
V závodě mužů zvítězil Pavel Velek před oddílovým
kolegou Jiřím Hrůzou, oba již závodící za Duklu
Český Krumlov. 
Úspěchy milevské silniční cyklistiky si výhledově
připomeneme v seriálu, který pro Milevský zpra-
vodaj do budoucna připravujeme.

Lukáš Panec, Milevské muzeum
Autor děkuje za spolupráci a ochotu spoluzaklada-
teli milevské cyklistiky Janu Kubešovi ze Zbelítova.

Na první společný trénink národního družstva ČSSR v cyklokrosu byli koncem září
1978 pozváni mezi československou elitu z milevského oddílu Jiří Cvik, Jiří Hrůza,
Petr Marvan, Hugo Valenta, Pavel Velek a trenér Jan Kubeš. Dne 27. září 1978 se
uskutečnil I. ročník cyklokrosové soutěže O putovní pohár SSM n. p. ZVVZ Milevsko,
o který se bojovalo ve 4 závodech, trať závodu vedla areálem letního stadionu. Cel-
kovými vítězi I. ročníku se stali: v mladších žácích Ivo Koudelka, ve starších žácích
Vladimír Doležal, v mladším dorostu Petr Marvan, ve starším dorostu Jiří Hrůza,
v mužích Pavel Velek. Přeborníkem kraje v soutěži konané v sobotu 11. listopadu
1978 na lehkoatletickém stadionu v Milevsku v kategorii mladších žáků zvítězil Ivo

Koudelka, v mladším dorostu Petr Marvan a v mužské kategorii Pavel Záleský.
Výkon Pavla Velka z evropského šampionátu juniorů byl oceněn v Chlumu u Třeboně
3. místem vanketě 14. ročníku Jihočeské pravdy Onejlepšího sportovce Jihočeského
kraje za rok 1978. Na prosincovém dorosteneckém Přeboru ČSSR v lesoparku ve slo-
venské Bojnici Petr Marvan vyhrál vkategorii mladšího dorostu ave starším dorostu
skončil na druhém místě Jiří Hrůza.
V lednu 1979 byl trenér Jan Kubeš vybrán Ústředním svazem cyklistiky jako předseda
trenérské rady ČSR azároveň pověřen vedením československých juniorů na prvním
mistrovství světa ve španělské Villa de Ordizia. Startovat mohli pouze dva závodníci:
mistr republiky Radomír Šimůnek st. (dojel na 4. místě) a druhý z mistrovství
republiky Jiří Hrůza (13. místo) za ZVVZ Milevsko.
Cyklokrosový reprezentační trenér Pavel Krejčí zařadil po úspěchu na juniorském
mistrovství Evropy do dlouhodobého cyklu přípravy milevského cyklokrosaře Pavla
Velka, který doplnil ostřílené závodníky. V desetidílném pohárovém seriálu skončil
Pavel Velek na 10. místě. Při prověrkách ve Švýcarsku a Německu, které začínaly

STŘÍPKY Z MINULOSTI - PO MILEVSKU S KOLEM NA RAMENI – 3. ČÁST (DOKONČENÍ)

Početní diváci sledují dojíždějícího Huga Valentu do cíle, kde skončil na 7. místě v kategorii
mužů při 7. závodě Československého poháru na Hůrkách v Milevsku, 25. 11. 1978. Foto:
František Panec

Otec Karel Blecha uděluje pokyny svému synu Karlovi při 7. závodě celostátní dorostenecké
soutěže v kategorii staršího dorostu na Hůrkách, závod dokončil na 19. místě, 25. 11.
1978. Foto: František Panec

Na stupních vítězů vlevo druhý Petr Marvan při 7. závodě celostátní dorostenecké soutěže
v kategorii mladšího dorostu. Vpravo v trikotu juniorský mistr Evropy Pavel Velek, z roz-
hodující skupiny odpadl pro defekt. Československý pohár, kategorie muži, 25. 11. 1978.
Foto: František Panec

Cyklokrosař Ivan Sommer ml. (17.
místo). Celostátní dorostenecká
soutěž, kategorie starší dorost,
25. 11. 1978. Foto: František
Panec
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JEŽEK SONIC 2
pátek 1., sobota 2., neděle 3. 4. 17:30
USA - Komedie - Modrý superrychlý ježek Sonic patří
k největším videoherním legendám.
DABING 122 min.
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč 

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
sobota 2., neděle 3. 4. 20:00
ČR, SR - Komedie - Komedie o tom, že i ti, které dobře
známe, pro nás můžou být naprostými cizinci.
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

BIO SENIOR - ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 
čtvrtek 7. 4. 15:00
ČR - Komedie, romantický - Příběh dlouho očekáva-
ného snímku začína tím, že Marek požádá o ruku
Hanu.
ČESKÉ ZNĚNÍ 93 min. 
vstupné: 70 Kč 

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA
TAJEMSTVÍ
pátek 8., sobota 9., neděle 10. 4. 17:30
USA - Rodinný, fantasy, dobrodružný - Profesor Brum-
bál ví, že mocný temný kouzelník Gellert Grindelwald
je na cestě převzít moc nad kouzelnickým světem.
Protože není schopen ho zastavit sám, pověří Mloka
Scamandera, aby vedl neohrožený tým kouzelníků,
čarodějek a jednoho chrabrého mudlovského pekaře
na nebezpečné misi. 
DABING 143 min.
vstupné: 130 Kč 

STÍNOHRA
pátek 8., sobota 9. 4. 20:00
ČR - Thriller - Nečernobílý příběh o naději, kterou si
lidé mohou vzájemně nabídnout.
ČESKÉ ZNĚNÍ 103 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

OLGA 
neděle 10. 4. 20:00 
Francie, Švýcarsko, Ukrajina - Drama - Rok 2013. Pat-
náctiletá nadaná gymnastka Olga žije rozpolcená
mezi Švýcarskem, kde trénuje na evropský šampionát
s cílem zúčastnit se olympijských her, a Ukrajinou,
kde její matka novinářka reportuje o dění v době
Euromajdanu.
TITULKY  85 min. 
vstupné: 110 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ENCANTO
čtvrtek 14. 4. 09:00
USA - Animovaný, komedie - Na další prázdninové
dílně si nejdříve vyrobíme velikonočního zajíce z papí-
rového talíře a pak se společně podíváme na disne-
yovku v jihoamerickém stylu plnou kouzel a tajemství. 
DABING 110 min. 
vstupné: 70 Kč 

VYŠEHRAD: FYLM
čtvrtek 14., pátek 15. 4. 20:00

ČR - Komedie, sportovní - Od chvíle, kdy jsme Julia
Lavického viděli naposledy, uběhl více než rok.
ČESKÉ ZNĚNÍ 103 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
pátek 15., sobota 16. 4.

PÁ 17:30, SO 17:30 a 20:00
ČR - Pohádka - Z Jakuba je král, z Aničky královna
a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku.
ČESKÉ ZNĚNÍ 100 min.
vstupné: 110 Kč

SEVEŘAN 
neděle 17. 4. 20:00
USA - Akční, historický - Jakou budoucnost má váleč-
ník, kterého k životu motivuje jen touha po pomstě? 
TITULKY 136 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

BIO SENIOR - SRDCE NA DLANI 
čtvrtek 21. 4. 15:00
ČR - Komedie - Láska se na věk nebo na místo neohlíží.
Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká.
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min. 
vstupné: 70 Kč 

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
čtvrtek 21., pátek 22., sobota 23., neděle 24. 4.

20:00
ČR - Komedie - Volné pokračování úspěšné komedie
Po čem muži touží, která se stala divácky nejúspěš-
nějším českým snímkem roku 2018.
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min.
vstupné: 140 Kč

ZLOUNI
pátek 22., sobota 23., neděle 24. 4. 100 min. 
USA - Animovaný, komedie - Dělat dobré skutky může
být děsná dřina. Zvlášť když vás má celý svět za padou-
chy.
DABING 17:30 
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč

PROMLČENO
čtvrtek 28., pátek 29. 4. 20:00
ČR - Thriller, kriminální - Radek se po dvaceti letech
vrací na pár hodin do Prahy, aby zde nalezl jistou
mladou ženu a jednou provždy se vyrovnal se svou
minulostí.
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PANSTVÍ DOWTON: NOVÁ ÉRA
sobota 30. 4., neděle 1. 5. 20:00
VB - Drama - Panství Downton se vrací na plátna kin. 
TITULKY 125 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

KURZ – VÍTÁNÍ JARA S AKVARELOVÝMI
PASTELKAMI
sobota 2. 4. 09:30-11:30
Základní práce s akvarelovými pastelkami na speci-

álním papíru, popřípadě kombinace s tuší. 
výuková učebna
vstupné: 300 Kč

JARNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH
sobota 2. 4. 10:00-12:00
V rámci burzy vybíráme hračky pro Darovnu,
z. s. Milevsko. 
prostory DK
vstupné: zdarma

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČLENŮ SK ZVVZ 
úterý 5. 4.
Více na www.skzvvz.cz.
velký sál

TOULKY ZA POZNÁNÍM – NORSKÉ LOFOTY –
PUTOVÁNÍ ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ
úterý 5. 4. 18:00
S fotografem Lukášem Brychtou se vydáme poznat
tuto drsnou krajinu a především fenomén, který je
u nás spojen spíše s Islandem – polární záři. Nechte
se pozvat prostřednictvím krásných fotografií daleko
na sever.
loutkový sál
vstupné: 40 Kč

KURZ – VELIKONOČNÍ VĚNEC
středa 6. 4. 17:30
Prosíme o přihlášky předem. 
výuková učebna
vstupné: 260 Kč

KURZ KORÁLKOVÁNÍ – GIRLANDA
S KUŘÁTKEM
čtvrtek 7. 4. 16:00
Vhodné pro děti od 6 let, horní hranice není věkově
omezena, přihlášky v kanceláři DK.
učebna 4
vstupné: 150 Kč

VELIKONOCE S JANEM PŘEUČILEM
čtvrtek 7. 4. 19:00
Čtyři osobnosti české kultury, herec Jan přeučil, zpě-
vačka Michaela Syrová, barokní houslista a malíř Vác-
lav Návrat a hráč na různé druhy louten Přemysl Vacek
oslaví návrat jara jako symbol vzniku nového živo-
ta.
Milevské kino
vstupné: v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč

VELIKONOČNÍ HRA PRO CELOU RODINU
pátek 8. až neděle 24. 4.
les okolo Pytláku

EXTRA BAND REVIVAL
pátek 8. 4. 20:00
Plzeňská rocková skupina Extra Band byla založena
v roce 1983. Dnes hraje prakticky v původní sestavě
a dělá sama sobě revival.Přijďte si užít 5ti hodinovej
rockovej nářez. 
velký sál
vstupné: v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč

MILEVSKÉ KINO

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

DŮM KULTURY

NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz

KULTURA A SPORT – DUBEN 2022
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KURZ – MALBA NA PLÁTNO
sobota 9. 4. 09:30-11:30
Základní práce, vysvětlení postupů a správné pou -
žívání jednotlivých štětců. Plátno není v ceně kurzu. 
výuková učebna
vstupné: 300 Kč

POHÁDKA – KVAK A ŽBLUŇK
neděle 10. 4. 15:00
Kouzelný příběh inspirovaný známou knihou Arnolda
Lobela o dvou nerozlučných žabích kamarádech. 
velký sál
vstupné: v předprodeji 80 Kč, na místě 90 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 12. 4. 12:00-15:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

TRADIČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ – SENIOR
KLUB ZVVZ
úterý 12. 4. 15:00
Setkání se členy, kteří letos oslavují 70, 75, 80, 85
a 90 let. Jen pro pozvané.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
středa 13. 4. 18:00-20:00 
loutkový sál 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ENCANTO
čtvrtek 14. 4. 09:00
Milevské kino
vstupné: 70 Kč

HUBNEME S ROZUMEM
úterý 19. 4. 17:45-20:15
Tříměsíční kurz snižování nadváhy pod vedením lek-
torky STOBu Dany Žáčkové. Přihlášky do 13. dubna
na telefonu 774 040 499 nebo e-mailu zackovastu-
diod@seznam.cz.
učebna 2 + taneční sál
cena: 4200 Kč

KURZ KORÁLKOVÁNÍ
čtvrtek 21. 4. 16:00
Vhodné pro děti od 6 let, přihlášky v kanceláři DK.
učebna 4
vstupné: 150 Kč

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA MILEVSKO
pátek 22. 4. 19:00
prostory DK 

KURZ – TAJEMSTVÍ 3D OBRÁZKŮ
sobota 23. 4. 09:30-11:30
Základy stínování a používání správných odstínů
tužek vč. dalších pomůcek. 
výuková učebna
vstupné: 300 Kč

DIVADLO – LÁSKA A PÁREČKY
neděle 24. 4. 19:00
Mistrovsky napsaná francouzská komedie o problé-
mech vztahů mezi ženou a mužem.
Hrají: Jan Révai, Karel Zima, Jarmil Škvrna, Ernesto
Čekan, Kateřina Janečková
velký sál + balkon
vstupné: 390 a 420 Kč

TRABLE S PRINCEZNOU
úterý 26. 4. 8:15, 9:20, 10:25
Loutková pohádka v podání Loutkového souboru při
DK Milevsko je určena dětem z mateřských škol. Veřej-
nost po předchozí domluvě na telefonu 383 809 200.
Můžete se těšit na neposlušnou princeznu, která se
nechce nic učit a pan král si s ní neví rady. Snad mu
pomohou dvě čarodějnice se svými zvířátky…
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – ÚVOD DO
NUMEROLOGIE
čtvrtek 26. 4. 17:00
Numerologie může být považována za vzrušující hru
s čísly, ale když ji bereme vážně, může nám v našich
životech objasnit mnohé a pomoci se rozhodnout
o důležitých věcech. 
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

VÝMĚNNÝ KONCERT SBORŮ
pátek 29. 4. 09:00 a 10:30
Pro milevské školy.
velký sál

44. ROČNÍK KONCERTU DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH
SBORŮ
pátek 29. 4. 18:00
Vystupují: Sbor I. ZŠ Milevsko – sbormistr Veronika
Palusová, Sbor II. ZŠ Milevsko – sbormistr Miroslav
Martínek, Milevský dětský sbor – sbormistr Gabriela
Molová.
velký sál
vstupné: dospělí 90 Kč, děti 40 Kč

KURZ – KRÁSA SUCHÝCH PASTELŮ
sobota 30. 4. 09:30-11:30
Základní práce se suchými křídami (soft, extra soft,
v tužce), správné použití vhodných druhů dle obráz-
ku. 
výuková učebna
vstupné: 300 Kč

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
sobota 30. 4.
Více informací na plakátech a www.milevskem.cz.

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ SKUPINY
TERIFOTO SOKOLA PÍSEK
úterý 5. 4. 17:00
Na vernisáži vystoupí hudební skupina Prvoci ze ZUŠ
Milevsko pod vedením Jaromíra Kašpara.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SKUPINY TERIFOTO
SOKOLA PÍSEK
středa 6. až čtvrtek 28. 4.
vstupné: 10 Kč

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MILEVSKO Z HUDEBNÍ
TŘÍDY JAROMÍRA KAŠPARA
středa 6. 4. 16:15
Na programu budou bicí nástroje, el. klávesy a pia-
no.
vstupné: dobrovolné 

HUDEBNÍ SKLEPY – PHIL SHOENFELT &
SOUTHERN CROSS
čtvrtek 28. 4. 19:30
Phil Shoenfelt je veteránem londýnské, manches-
terské a newyorské punkové a post-punkové scény.
V létě 1994 Phil podnikl turné v České republice,
doprovázen hudebníky z Tiché dohody. O rok později
se do Prahy přestěhoval nastálo. Tam založil svoji
současnou kapelu Phil Shoenfelt & Southern Cross,
kterou tvoří kytarista David Babka, baskytarista Pavel
Krtouš a bubeník Jaroslav Kvasnička. Nenechte si
ujít legendární koncert jedinečných hudebníků. 
vstupné: 250 Kč, na místě 290 Kč

VÝSTAVA – EMOCE NESOU NEMOCE
po celý duben
Překvapivá spolupráce dvou nadějných talentů.
vestibul knihovny

LISTOVÁNÍ – A JAK SE VÁM LÍBÍM TEĎ?
čtvrtek 7. 4. 17:00 
Předprodej vstupenek probíhá na dospělém odděle-
ní.
Kavárna Za oknem

VÝSTAVA – PYTLÁKOVA ZBRAŇ
do neděle 8. 5.
Na výstavě uvidíte ukázky celé řady zbraní historických
i novějších, používaných pro nelegální lov, dále lovec-
ké a pytlácké nože, zařízení pro domácí odlévání olo-
věných střel, vycházkové hole s ukrytými noži nebo
kamenný pomník na zastřelení myslivce a pytláka,
k němuž došlo v dubnu 1778 v kopci Chlum u Velké. 

VELIKONOČNÍ JARMARK
neděle 10. 4. 09:00-17:00
Již 18. velikonoční jarmark s ukázkami starých řeme-
sel. Zároveň si můžete ve výstavním sále muzea pro-
hlédnout stávající výstavu Pytlákova zbraň. 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
úterý 5. 4.   13:00
Po schůzi tradiční hudba k tanci a poslechu, před-
prodej zájezdů v DK od 7:30 hodin.
DK

BIO SENIOR - ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2    
čtvrtek 7. 4. 15:00
ČR – Komedie, romantický - Příběh dlouho očekáva-
ného snímku začíná tím, že Marek požádá o ruku
Hanu. Následující děj se točí kolem jejich svatby
u „československého“ moře v malebném Chorvatsku.    
Milevské kino

GALERIE M

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

MILEVSKÉ MUZEUM

KLÁŠTERNÍ  557 | TEL.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz
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SETKÁNÍ JUBILANTŮ
úterý 12. 4.   15:00
Setkání se členy, kteří letos oslavují 70, 75, 80, 85,
90 let – jen pro pozvané.
DK

BIO SENIOR - SRDCE NA DLANI 
čtvrtek 21. 4. 15:00
ČR – Komedie - Komedie od tvůrců hitu Ženy v běhu.
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy neví-
me, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve
školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kde-
koliv.       
Milevské kino

SOLE FELSEN BAD – GMÜND
úterý 26. 4. odjezd v 07:00  
Koupání v solných termálních lázních - 4 hodiny,
vstupné 16 € bez sauny nebo 20 € se saunou. Úča-
stníkům zajišťujeme cestovní pojištění, vstup dle
aktuálních podmínek.    

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 6. a 27. 4. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan Röhrich.
Nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 7., 14. a 21. 4. 08:00-16:00
PhDr. Vlasta Hořánková
úterý 5. a 26. 4. 08:00-16:00
PhDr. Jaromír Matoušek
Bezplatné konzultace, nutno objednat se předem na
telefonu 723 407 029.

KOMUNITNÍ CENTRUM:
DOBŘÍ LIDÉ DRŽÍ SVĚT
čtvrtek 7. 4. 17:00
Představení knihy rozhovorů Moniky Hodáčové
s „lékařkou chartistů“ a později dlouholetou ředi-
telkou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
MUDr. Milenou Černou.

DENNÍ RITUÁLY PRO ZDRAVĚJŠÍ, ŠŤASTNĚJŠÍ
A VYROVNANĚJŠÍ ŽIVOT
čtvrtek 14. 4. 17:00-19:30 
Hatha jóga a umění odpočinku. I. ze série seminářů
s lektorkou Helenou McAlorum. Kapacita míst ome-
zena, přihlášky na telefonech 723 407 029
a 723 449 409.

Komunitní centrum najdete v prvním patře nad starou
poštou – nám. E. Beneše 123.

VELIKONOČNÍ KONCERT
neděle 17. 4. 17:00
Koncert Jany a Hany Jonášových, sólistek Národního
divadla, operních div, známých v celé Evropě,

s nespočtem odzpívaných tónů a desítkami ztvárně-
ných rolí. Tyto dámy nespojuje jen hudba ale i mateř-
ské pouto. 
Klášterní bazilika
vstupné: dobrovolné

KONCERT MEZI NEBEM A ZEMÍ
neděle 3. 4. 16:00
Koncert duchovní hudby v podání smíšených komor-
ních sborů L'Asenzio, sbormistr Ludmila Bajerová
a Imbus, sbormistr Vít Novotný. Hlavním motivem
koncertu je Otčenáš Leoše Janáčka s doprovodem
varhan a harfy. Interpreti: Ondřej Benek - tenor, Bro-
nislava Klablenová - harfa, Ondřej Valenta - varhany,
Šárka Krejčí - klavírní doprovod
Bazilika Navštívení Panny Marie
vstupné: dobrovolné

ZVYKY A TRADICE O VELIKONOCÍCH
úterý 5. 4. 

VELIKONOČNÍ PEČENÍ
úterý 12. 4. 

JARNÍ TVOŘENÍ
úterý 19. 4. 

KYBERŠIKANA – INTERNETEM BEZPEČNĚ
úterý 26. 4. 

KONCERT PRO SENIORY 
středa 27. 4. 14:00 
DPS Libušina

KONCERT ŽÁKŮ
čtvrtek 28. 4. 17:00
Koncertní sál ZUŠ 

SPORTOVNÍ HALA:
2. 4. 08:00 Florbal přípravka

13:00 Florbal Písek
3. 4. 14:00 Handball mini, ml. žákyně
9. 4. 08:00 Tukani nohejbalový turnaj
10. 4. 08:00 Florbal ml. žáci

15:00 Florbal muži B

16. 4. 08:00 Milevské noviny - fotbalový turnaj
23. 4. 08:30 Handball mini, ml. žákyně, ženy

LETNÍ STADION:
2. 4. 10:00 FC přípr. B - Meteor Tábor

12:30 FC žáci - TJ Hradiště
16:30 FC muži A - SK SIKO Čimelice

10. 4. 10:00 FC st. dorost - Meteor/Ml. Vožice
12:00 FC ml. dorost - Meteor/Ml. Vožice
16:30 FC muži B - Mladá Vožice

14. 4. 17:00 FC přípr. - Putim/Hradiště
17. 4. 09:00 FC přípravky Milevsko

13:00 FC st. žáci - Šumavan Vimperk
14:30 FC ml. žáci - Šumavan Vimperk
17:00 FC muži A - SK Jankov

24. 4. 10:00 FC st. dorost - TJ Hradiště
12:00 FC ml. dorost - TJ Hradiště
17:00 FC muži B - Sokol Čížová

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA 
sobota 16. 4. 09:00-12:00 
Přijďte si k nám pomalovat vajíčka, vymalovat svou
velikonoční masku nebo si vyzkoušet tradiční vosko-
vou techniku malování vajíček. 

JARNÍ ŠPEKÁČEK
středa 13. 4.
Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte
s sebou chutný špekáček. Sraz u sokolovny
ve 13 hodin.
vede: Jaroslav Mácha

PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODOU MILEVSKA
A KOVÁŘOVSKA
sobota 23. 4. 07:30-10:00
4. ročník turistického pochodu. Pěší trasy 6, 10, 16
a 26 km, cyklotrasa 28, 40 km.
Další start v Kovářově od restaurace Na křižovatce
od 7:30 do 10 hodin. Skupinový odjezd cyklistů
z Milevska v 8 hodin, vede Ladislav Macháček. Infor-
mace na telefonech 737 233 123, 734 735 946.
organizační zajištění: Jaroslav Mácha, Jindřich
Janouch
start od DK

ČERTOVO BŘEMENO
středa 27. 4. 
Pěší vycházka po trase Jistebnice - Stružinec - Čertovo
břemeno - Alenina Lhota - Chlum - Jistebnice. Délka
trasy 16 km. Odjezd z autobusového nádraží
v 5:50 hodin, návrat do Milevska v 15:34 hodin.
vede: Jindřich Janouch

CENTRUM MILÍSEK

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

FARNÍ CHARITA MILEVSKO

U BAŽANTNICE 561 | TEL.: 734 435 162
www.fchm.cz

MILEVSKÝ KLÁŠTER

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

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

ZUŠ MILEVSKO

LIBUŠINA  1217 | TEL.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

SPOS MILEVSKO

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

MUZEUM MILEVSKÝCH MAŠKAR

NÁM. E. BENEŠE 6| TEL.: 383 809 016

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz

Uzávěrka květnového čísla Milevského
zpravodaje bude v úterý 19. dubna 

ve 12 hodin. Své příspěvky můžete zasílat 
na e-mail zpravodaj@milevskem.cz.
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CHARITA PÍSEK POMÁHÁ

Charita tu vždy byla, je a bude pro lidi v nouzi, zranitelné a potřebné, a je jedno,
jaké jsou národnosti a státní příslušnosti. Ani nám v písecké Charitě není lhostejné,
co se děje na východ od nás, proto se snažíme pomáhat tam, kde můžeme a kde
to nejlépe umíme, vzhledem k zaměření naší činnosti a naší působnosti. 
V současné době pořádáme sbírku trvanlivých potravin a drogistického zboží ve
Středisku pomoci na adrese Mírové nám. 2272, Písek a v Milevsku v sídle Pečova-
telské služby sv. Ludmily na adrese Klášterní 563. Na těchto adresách probíhá i
výdej materiální pomoci potřebným. 
Hypermarket Tesco Písek ve spolupráci s Charitou Písek rovněž organizuje materiální
sbírku trvanlivých potravin a drogistického zboží. 
Dobrovolnické centrum Bonum koordinuje dobrovolníky a vede jejich databázi.
V současné době budou potřeba hlavně lidé s plynulou znalostí ukrajinštiny a
lidé, kteří by mohli pomáhat s probíhajícími materiálními sbírkami.
Oblastní poradna Písek je připravena pomáhat lidem z Ukrajiny v rámci odborného
sociálního poradenství, popř. je správně nasměrovat a zprostředkovat jim další
pomoc.
Všechny naše činnosti probíhají v koordinaci a kooperaci s městem Písek, tak,
aby pomoc nás všech byla cílená, rychlá a efektivní.
Charita Písek vyhlásila také veřejnou finanční sbírku. Získané prostředky budou
pomáhat a podporovat lidi z Ukrajiny, kteří utekli před válkou a vyhledali nebo
vyhledají útočiště na Písecku. Přispívat je možné na účet založený u ČSOB č.
193699144/0300 nebo také v hotovosti do pokladniček. Informaci o jejich roz-
místění naleznete na našem webu www.pisek.charita.cz.
I nadále běží finanční sbírka Charity Česká republika, která je určena na pomoc
přímo do Ukrajiny. Nemalá část prostředků v rámci sbírky získaná již na Ukrajině
pomáhá. Sbírkový účet vedený u České spořitelny má číslo 55660022/0800, varia-
bilní symbol 104.
Další pomoc a případné sbírky budeme organizovat dle aktuální situace a po zma-
pování potřeb lidí přicházejících z Ukrajiny. Sledujte, prosím, naše webové stránky
a facebook, kde aktuální výzvy k pomoci naleznete: www.pisek.charita.cz,
https://www.facebook.com/pisek.charita.cz. Díky vám všem, kteří pomáháte. 

Veronika Skálová, Charita Písek

GYMNASTKY ZAHÁJILY SEZONU

V neděli 20. března uspořádal oddíl moderní gymnastiky milevského Sokola první
kolo Jihočeské ligy v základním a kombinovaném programu. Soutěž proběhla
v tělocvičně ZŠ v Bernarticích a sjelo se na ni 120 závodnic z pěti jihočeských
klubů. Mezi dvacítkou domácích závodnic se představila také nejmladší děvčátka
z přípravky, která si odbyla svou premiéru (na snímku).

Mgr. Jana Plavcová
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
V GALERII M

6. až 28. dubna
Vernisáž: 5. dubna od 17 hodin

Vystavuje: Skupina TeriFoto Sokola Písek

HUBNEME S ROZUMEM
Tříměsíční kurz snižování nadváhy

v DK Milevsko
Zahájení 19. dubna, přihlášky a více informací do

13. dubna na tel.: 774 040 499 nebo e-mailu
zackovastudiod@seznam.cz.

Podrobnější informace najdete na
www.milevskem.cz.
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Organizátoři Milevských maškar děkují všem účastníkům 160. masopustního prů-
vodu. Poděkování patří také všem návštěvníkům akce, organizátorům, sponzorům
a partnerům:
Město Milevsko, Dům kultury Milevsko, Jihočeský kraj, Muzeum milevských maškar,
KV2 audio International spol. s.r.o., Acond a.s., Tomegas s.r.o., ČUM - Českomoravská
unie maškarní, Uniko Písek s. r. o., Pivnice U Broučka, Restaurace V Klubu, ZVVZ
Group, a.s., Zemědělské družstvo Milevsko, Čevak a.s., Václavák s.r.o., Služby Města

Milevska, spol. sr.o., Jelínek Construct s.r.o., Autobaterie Tollinger s.r.o., JUBa.s.,
Efaflex CZ s. r. o., Comett Plus spol. s r. o., Toulava o. p. s., Robro s. r. o., Pavel Burda
lesní školky, Fast kovošrot s.r.o., Truhlářství - Ladislav Štván, Ekoklimaa.s., Jihočeské
týdeníky s. r. o., Restaurace Stodola, Ing. Stanislav Kázecký.
Zvláštní poděkování patří milevským školám, které přispěly k maškarní výzdobě
města: MŠ Kytička, MŠ Klubíčko, MŠ Kytička, MŠ Sluníčko, 1. ZŠ Milevsko, ZUŠ
Milevsko.

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA MILEVSKÝMI MAŠKARAMI
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Nechtějí dát vaše děti mobil z ruky? Nevadí!
Vezměte si ho do ruky také a společně vyražte
do přírody, připravili jsme pro vás zábavnou
Velikonoční hru. Potřebujete k tomu právě
jen mobilní telefon s připojením na internet
a chuť si hrát. Velikonoční zábavná hra se
bude hrát od pátku 8. do neděle 24. dubna
v lese kolem Líšnického rybníku – Pytláku.
Hru pro obyvatele Milevska, širokého okolí

i návštěvníky města pro vás připravil Dům
kultury Milevsko. Hra využívá moderní tech-
nologii QR kódů (z anglického Quick Repson-
se Code = kód rychlé reakce), což bude bavit
nejen vás, ale hlavně vaše děti. Technologie
QR kódů v současnosti zažívá velký boom
a stává se běžnou součástí života. Takže
pokud jste si použití QR kódů ještě nevyz-
koušeli, přijďte si zahrát naši Velikonoční

hru a zjistíte, že to je jednoduché a zábavné. 
Trasa Velikonoční hry začíná u mostu nad
železniční tratí na stezce pro pěší směrem
k ZVVZ, ale můžete začít na jakémkoli místě
s QR kódem, které na trase najdete jako první.
Na tomto místě si načtete čtečkou kódů ve
vašem mobilu první QR kód a dostanete
instrukce, jak postupovat dál. 
Po načtení QR kódu se vám zobrazí soutěžní
otázka. Až odpovíte, zjistíte, kde se
nachází další bod na trase a jak se k němu
dostanete. Místa na trase nebudete znát pře-
dem, k dalšímu vás budeme navigovat. A až
projdete celou trasu, rozhodnete se, zda
dosažený výsledek odešlete do soutěže. Hrát
můžete o vstupenku na přeštěnický festival,
permanentky do Milevského kina, poukázky
do restaurace V Klubu či balíčky sladkostí
a další hodnotné ceny.
Aby si Velikonoční hru mohli zahrát opravdu
všichni, připravili jsme několik variant obtíž-
nosti otázek. V rámci jedné trasy tak mohou
soutěžit všichni členové rodiny: malé děti si
zvolí variantu „Kuřátka“, větší děti a teena-
geři budou „Zajíci“ a dospělí mohou prokázat
své velikonoční znalosti jako „Mazáci“. Může-
te si také zvolit, zda v rámci rodiny budete
hrát každý sám za sebe nebo jako jeden tým.
Než se vydáte za zábavnou Velikonoční hrou,
zkontrolujte si, zda již máte čtečku QR kódů
ve svém chytrém zařízení. Pokud ne, nain-
stalujte si ji, je to jednoduché. Tak mobil do
ruky a hurá sbírat velikonoční vajíčka, tedy
QR kódy… Dům kultury Milevsko

K vytvoření hry jsme použili originální nástroj Zabav-
ne.online (https://www.zabavne.online), na tvorbu
edukativních online her a soutěží, od společnosti
Digitalizujemevas.cz. Máte-li zájem vytvořit si vlastní
zábavnou hru, kontaktujte Dům kultury Milevsko
na e-mailu: info@milevskem.cz.

VELIKONOČNÍ HRA PRO CELOU RODINU
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