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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,

už jsou to tři roky, co pro Vás píši úvodníky do Milev-
ského zpravodaje. Někdy je to náročné, ale stále u mne
převažuje pocit, že je potřeba v tom vytrvat. Že máte
právo dostávat pravidelné a oficiální informace o tom,
co se v našem městě děje. Co se nám daří, co nás trápí.
A srovnávat – vzpomínám na svůj březnový příspěvek
z roku 2020. Psal jsem tenkrát, že jednáme o možnosti
rekonstrukce vlakového a autobusového nádraží, kul-
turního domu, navýšení kapacity domova pro seniory
a výstavbě podnikatelského parku. A vidíte, kromě
nádraží jsme během tří let dokázali ostatní investice
uskutečnit. Pravdou je, že dům kultury na dokončení
ještě čeká, ale i tato největší letošní akce

(25 milionů Kč) bude za několik týdnů hotova. Usi-
lovně přemýšlíme, jakým atraktivním programem Vás
nalákáme na znovuzahájení jeho provozu!  
Začalo jaro. Konečně! Přineslo s sebou více sluníčka
i lepší náladu. A také možnost, po těch občasných
mrazících, začít naplno pracovat venku. Určitě jste si
všimli, že je v plném proudu jarní údržba aočista města
od nánosů prachu aštěrku, v Sokolovské ulici započala
obnova a oživení zeleně, zanedlouho se pustíme do
oprav výmolů v našich silnicích. Za zmínku jistě stojí
i právě dokončená přestavba dříve ostudně vypada-
jících toalet před galerií v budově městské knihovny. 
Na letošní rok jsme si do rozpočtu nastavili laťku inves-
tic a oprav rozumně vysoko – dohromady 70 milionů
korun. To samo o sobě není málo. Díky vydařenému
hospodaření v loňském roce, příznivějším cenám ener-
gií, než jsme očekávali, i vítanému 5milionovému pří-
spěvku z Krajského investičního fondu, ovšem pevně
vázanému k rekonstrukci atletického oválu, si tak
můžeme dovolit k této částce ještě několik desítek
milionů přidat a vážně uvažovat o investicích, které
se do rozpočtu nevešly. Které to mohou být? Kromě již
zmíněného oválu vážně uvažujeme o rekonstrukci
Sokolovské ulice, kam letos hodlají investovat i Jiho-
český vodárenský svaz a, v případě, že do toho půjdeme,
i společnost EG.D. Musíme opravit střechu sportovní
haly, kam zatéká, v případě dotace vyměnit povrch
fotbalového hřiště s umělým trávníkem. Nezapomí-
náme na slib vybudovat parkoviště za věžákem, o naši
pozornost si říkají některé chodníky, silnice, pouliční
lampy, zeleň. K tomu, abychom to všechno zvládli,
potřebujeme podporu. Od zastupitelů, úředníků, ale
iVás – občanů. Třeba ve formě shovívavosti atrpělivosti,
že všechno nepůjde hned. Předem Vám za ni děkuji.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám jménem všech
zastupitelů, zaměstnanců úřadu i organizací města
popřál hodně zdraví a krásné Velikonoce.                                             

Ing. Ivan Radosta, starosta města

ZÁPISY DO ŠKOL
Zápis do základních škol se koná

v pátek 14. dubna od 14 do 17 hodin
a v sobotu 15. 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
2023/2024 koná ve čtvrtek 4. května

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

SVOZ ŽELEZNÉHO
ODPADU V MILEVSKU

SOBOTA 15. 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.
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INFORMACE Z RADY MĚSTA
RADA MĚSTA DNE 20. 2. 2023
• Rozhodla posílit investiční fond 1. ZŠ Milevsko o částku 350 000 Kč na rea-

lizaci akce „Výměna oken - západní část budovy základní školy“.
• Schválila sazebník úhrad za poskytování informací.
• Rozhodla uzavřít pojistné smlouvy s ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu

ČSOB, IČ: 45534306 na období od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2024 v hodnotě
ročního pojistného 1 615 000 Kč.

• Schválila zahájení přípravných prací pro podání žádosti o dotaci z Integro-
vaného regionálního operačního programu na výstavbu chodníku v ulici
Blanická.   

• Vzala na vědomí Zprávu o hospodaření v lesích města Milevska za rok 2022.

RADA MĚSTA DNE 6. 3. 2023
• Bere na vědomí přehled žádostí a návrh sportovní komise na přidělení dotací

z dotačního programu Sport 2023 a doporučuje Zastupitelstvu města Milev-
ska schválit poskytnutí dotací v dotačním programu Sport 2023 jednotlivým
žadatelům.

• Bere na vědomí Zprávu komise životního prostředí.
• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Smlouva o dílo na úklid veřej-

ných prostranství“, a rozhodla v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice SM-RMM-
3/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uzavřít smlouvu o dílo
na veřejnou zakázku „Smlouva o dílo na úklid veřejných prostranství“
s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., IČ 49061186.

• Schválila, aby investor stavby společnost LIDL Česká republika v. o. s „LIDL
Milevsko - dopravní připojení“ provedl výstavbu okružní křižovatky. Součástí
bude veřejné osvětlení, přeložka vodovodu, výstavba chodníku a stavba
propustku.

• Schválila zveřejnit záměr, který směřuje ke změně doby pronájmu, rozšíření
stávající fotovoltaické elektrárny a doplnění o inflační doložky ke Smlouvě
o nájmu nemovitostí č. 0224/2010 uzavřené mezi městem Milevskem, IČ:
0249831 a spol. CZECH SOLAR ENERGY PROJECT, a. s., IČ: 28960599. 

RADA MĚSTA DNE 20. 3. 2023
• Rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úklid

budov v majetku města Milevska pro období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024“
s dodavatelem Služby Města Milevska spol. s r. o., IČ 49061186, Karlova
1012, Milevsko, za nabídkovou cenu 1 650 000 Kč bez DPH, tj. 1 996 500 Kč
vč. DPH.

• Schválila vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1961/56
v k. ú. Milevsko o výměře 870 m2 společnosti Polata s. r. o., IČ 46683623,
se sídlem Petrovická 440, Milevsko, pronájem na dobu neurčitou, za roční
nájemné v minimální výši 33 495 Kč.  

• Schválila Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi příspěv-
kovou organizací Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, Milevsko, IČ:
48257460 a společností Spokr, s. r. o., 17. listopadu 549, Mladá Vožice, IČ:
25173006.

Markéta Honzíková, místostarostka města
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Letošní první vítání nových občánků města se uskutečnilo ve čtvrtek 23. března.
Pod vedením Markéty Honzíkové, která se tohoto slavnostního obřadu ujala
ve své funkci místostarostky poprvé, se do pamětní knihy našeho města
zapsalo celkem 15 dětí, 6 holčiček a 9 chlapců. Malým kulturním programem
zpestřily vítání občánků děti z Mateřské školy Sluníčko. Jména dětí uvádíme
pod fotografiemi. mk

Zleva Štěpán Falada, Ivana Klapačová, Maxmilián Škoch, Nela Skálová a Amálie
Bendová.

Zleva Jan Lejčar, Klaudie Seifertová, Emily Vaníková, Šimon Süssmilich, Norbert
Hošek a Jan Jelínek.

Zleva Adam Tacim Tas, Matyáš Vltavský, Vilém Haškovec a Klára Novotná. 

Děti z MŠ Sluníčko - zleva Karolínka Janušková, Matýsek Šmelc a Terezka Polodnová.

V MĚSÍCI ÚNORU 2023 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ  
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM

ZPRAVODAJI:
80 let

Marie Pouchová
Josef Hospaska

Václav Pouch

85 let
Josef Paprštein
Marie Zítková

Zdeňka Novotná
Anežka Všechovská

90 let
Květuše Housková
Alžběta Hladíková

92 let
Josef Koudelka

99 let
Jan Klicman

STĚHOVÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 

Od 3. dubna 2023 bude živnostenský 
úřad MěÚ Milevsko sídlit v budově radnice na nám. E. Beneše.
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DOTAČNÍ PROGRAM KULTURA 2023
Město Milevsko již řadu let vyhlašuje dotační program Kultura, jehož hlavním
účelem je podpora a rozvoj kulturních a kulturně vzdělávacích aktivit ve městě
a jeho blízkém okolí. Žádosti mohli žadatelé podávat v termínu od 2. do 20.
ledna 2023, přičemž bylo pro dotační program Kultura v rozpočtu města vyčle-
něno 200 000 Kč. Do určeného termínu podávání žádostí obdrželo město

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Dovolujeme si připomenout, že se blíží ter-
mín splatnosti místního poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, který je
splatný pro poplatníky přihlášené k pobytu
v Milevsku do 30. dubna 2023. Sazba
poplatku činí 588 Kč za osobu a kalendářní
rok. Vlastníci nemovitých objektů, ve kte-
rých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, platí rovněž 588 Kč se splatností do
31. května 2023.
Současně upozorňujeme, že včas nezapla-
cené poplatky může správce poplatku zvýšit
až na trojnásobek. Nezaplacený poplatek

s možným navýšením bude vyměřen platebním výměrem. Vznikne-li nedoplatek
nezletilému poplatníkovi, přechází povinnost uhradit poplatek na jeho zákonné
zástupce nebo opatrovníka. 
Poplatek můžete uhradit v hotovosti i platební kartou v pokladnách obou
budov MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843). Dále lze poplatek
uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města
Milevska číslo 19-640992319/0800. Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy
jako identifikaci poplatníka správný variabilní symbol, který máte přiřazený
v evidenci poplatku za odpad. Pokud budete platit jednou bezhotovostní
platbou za více osob, je třeba nahlásit správci poplatku jména, data narození
a bydliště všech osob, za které je poplatek odváděn. To můžete udělat e-mailem,
telefonem nebo prostřednictvím formuláře pro vyžádání variabilního symbolu
na internetových stránkách města Milevska. Kontakt na správce poplatku
P. Zděnkovou je: e-mail pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz, tel.
382 504 132.

Pavlína Zděnková, odbor finanční
Pokladní hodiny jsou:
pondělí 08:00-11:30 12:30-17:00
úterý 08:00-11:30 
středa 08:00-11:30 12:30-17:00
čtvrtek zavřeno
pátek 08:00-11:30 12:30-13:00

VOLNÝ DVOUPOKOJOVÝ BYT V DPS
Město Milevsko oznamuje, že disponuje volným
dvoupokojovým bytem v domě s pečovatelskou
službou Libušina 1401, Milevsko. Byt je určený
pro seniory nebo osoby se zdravotním omezením
a může být přidělen manželské či jiné příbuzen-
ské dvojici. Bližší informace o volném bytě jsou

k dispozici u referentky odboru sociálních věcí Městského úřadu Milevsko Pavlíny
Hajské, DiS., tel.: 382 504 138 nebo 607 005 973, e-mail: pavlina.hajska@milev-
sko-mesto.cz. Pavlína Hajská, DiS., odbor sociálních věcí

žádosti na 19 projektů od 16 žadatelů. Po kontrole a zhodnocení jednotlivých
žádostí bylo dne 6. února Radou města Milevska rozhodnuto o poskytnutí
dotací žadatelům uvedeným v tabulce. Podrobný přehled rozdělených pro-
středků naleznete na webových stránkách města: https://www.milevsko-
mesto.cz/podnikani-a-rozvoj/dotacni-programy/kultura?dirId=24540-518.

Markéta Honzíková, místostaroska města

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH DOTACÍ Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA MILEVSKA „KULTURA 2023“
Žadatel Název projektu Schváleno
Hostínské divadelní léto z. s. Hostínské divadelní léto 2023 15 000 Kč
Zdeněk Klásek Jihočeské pohádky 3 12 000 Kč
Klub českých turistů, odbor Milevsko, pobočný spolek Turistické besedy organizované KČT – Odbor Milevsko 4 500 Kč 
Charita Písek Za kulturou v Milevsku s Charitou Písek 10 000 Kč 
Charita Písek Tradiční benefiční ples Solidarity 8 000 Kč 
Královská kanonie premonstrátů na Strahově Publikace "Klášter Milevsko" ve třech jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ) 15 000 Kč 
Senior klub ZVVZ, z. s. Výstava fotografií 4 000 Kč 
Tělocvičná jednota Sokol Milevsko Památný den Sokolstva 2023 12 500 Kč 
Michal Klimeš Umění v ulici aneb Kamenáč Art Fest 15 000 Kč 
Michal Klimeš Koncert Prago Union v Kamenáč Music Art Pub 10 000 Kč 
Spolek VÝHYBKA z. s. Výstavní a doprovodný program v galerii VÝHYBKA v Milevsku, březen–srpen 2023 10 000 Kč 
BcA. Adéla Kašparová, DiS. (Ne)tradiční zakončení tanečního roku EFK 12 000 Kč 
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku Univerzita třetího věku v Milevsku 2023 20 000 Kč 
Český svaz chovatelů, z. s. Základní organizace Milevsko Dětský den s chovateli 10 000 Kč 
Český svaz chovatelů, z. s.  Základní organizace Milevsko Okresní výstava drobného zvířectva 15 000 Kč 
Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 70 let Gymnázia v Milevsku 20 000 Kč 
Milevský smíšený sbor, z. s. Vánoční koncert 2023 7 000 Kč 
Celkem 200 000 Kč 



SPORTOVEC MILEVSKA 2022

V pátek 3. března proběhl v Milevském kině slavnostní galavečer Sportovec Milevska
2022, který uspořádali město Milevsko a dům kultury za mediálního partnerství
Jihočeských týdeníků. Celým večerem nás provedla Simona Krajíčková z Hitrádia
Faktor a nechybělo ani exhibiční vystoupení Kateřiny Kouklové z 2N Aerobic clubu,
EFK dance family a moderních gymnastek Proactive Milevsko. Poděkování patří
i Milevskému gymnáziu za organizační výpomoc. 
Během večera se na pódiu vystřídala celá řada hostů, kterým velmi děkujeme za
jejich účast. Pozvání přijal senátor Parlamentu ČR pan Marek Slabý, předseda
Svazku obcí Milevska pan Stanislav Češka, předsedkyně Okresního sdružení České
unie sportu Písek paní Romana Halamová, předseda Okresního fotbalového svazu
pan Michal Řezáč, zástupci města Milevska starosta Ivan Radosta a místostarostka
Markéta Honzíková a představitelé některých milevských klubů - Barbara Herink,
Veronika Hřebejková, Lukáš Dolejš, Pavel Fleischmann a Jiří Jordán.
Poděkování patří také partnerům akce: Dudák - měšťanský pivovar Strakonice,
Skiareál Lipno nad Vltavou, Lipno apartmán Vladimíra Pubalová, Cestovní kancelář
FotbalTour.cz, Boby-H nápoje Sepekov a Květinová síň Jaroslav Kolář.  
A jak to celé dopadlo? 
Sportovec roku v kategorii dospělých
1. Pavla Molíková - atletika TJ Sokol Milevsko 
2. Daniel Petřík - fotbal FC ZVVZ Milevsko
3. Michael Panec - hokej HC Milevsko 1934 
Družstvo roku v kategorii dospělých
Fotbalisté FC ZVVZ Milevsko - dorostenci
Talent roku do 18 let
1. Daniel Dolejš - florbal FBC Došwich Milevsko 
2. Adéla Dostálová - házená HC Milevsko
3. Petr Molík - sportovní všestrannost T. J. Sokol Milevsko 
Družstvo roku do 18 let
Florbalisté FBC Došwich Milevsko - junioři 
Trenér roku
Martina Šulcová - házená HC Milevsko 
Šampion Milevska
Pavel Fleischmann - atletika T. J. Sokol Milevsko
Akce roku
Milevský pohár v moderní gymnastice - 31. ročník tradičního mezinárodního závo-
du
Sympaťák roku - čtenářská anketa
1. Michaela Vlasatá - moderní gymnastika, T. J. Sokol Milevsko
2.-3. Ondřej Jordán st. - fotbal, FC ZVVZ Milevsko a Tomáš Volf - atletika, T. J.
Sokol Milevsko
Gratulujeme všem oceněným. Kompletní výsledky s počty bodů naleznete na
www.jcted.cz. korl
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CHYSTÁ SE VELETRH PRÁCE
V úterý 25. dubna od 9 do 16 hodin pořá-
dá Jihočeská hospodářská komora v pro-
storách Centra Univerzity Tábor Veletrh
práce, který je určený pro studenty SŠ,
SOŠ, SOU, VOŠ, nezaměstnané z Úřadu
práce, ale i pro širokou veřejnost. Zájemci
o zaměstnání se mohou zúčastnit bez-
platně a bez předchozí registrace.

Martina Noháčová, 
oblastní kancelář Jhk Tábor

SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
V sobotu 18. února v 4:55 hodin byla na autobusovém nádraží
přistižena dvojice silně podnapilých mladíků, která si cestu z hos-
pody spletla s hokejovým utkáním a před okny rodinných domků
vyřvávala oslavné chorály a budila lidi ze spánku. Za toto chování
byla oběma mladíkům na místě uložena vyšší pokuta.
Stejného přestupku ve stejný den se ve 22:30 hodin dopustila další
dvojice, tentokrát ve složení muže a ženy, kteří před restaurací

v centru města vyřvávali pod okny bytového domu. Jelikož svého jednání ani po
upozornění hlídkou nechtěli zanechat, byla jim za tento čin rovněž uložena pokuta
příkazem na místě.  
O dvacet minut později se na městskou policii obrátila servírka z restaurace v centru
města s tím, že mají v provozovně podnapilou ženu, která napadá hosty a odmítá
zaplatit zbytek útraty. Po příchodu hlídky na místo se žena se strážníky nejprve
chtěla prát a poté začala vymýšlet nejrůznější teorie, proč by neměla platit. Po chvilce
dohadů se ženu z Moravy podařilo přimět k tomu, aby si vybrala peníze z bankomatu
a útratu zaplatila. Poté byla pro její podnapilost z provozovny vykázána. Jelikož s ní
nebyla rozumná domluva, bude se nyní za své chování zodpovídat před příslušným
správním orgánem.
V neděli 19. února v 00:49 hodin, byla od obyvatel bytového domu na starém sídlišti
přijata stížnost na velice hlučnou oslavu jejich sousedů. Oslava padesátých narozenin
byla tak hlučná, že byla slyšet už daleko od domu. Na místě byl kontaktován uživatel
bytu, který byl vyzván, aby vše okamžitě ukončil, což učinil a oslavu rozpustil. Hlídka
poté na místě dohlédla na odchod všech přítomných. V bytě 1+1 bylo přítomno cca
30 osob. Po rozpuštění akce byl její organizátor vyzván, aby se následující den dostavil
na služebnu MP celou věc dořešit. Při řešení tohoto prohřešku uznal, že hluk byl
velice hlasitý a souhlasil s uložením pokuty za rušení nočního klidu. 
Ten samý den ve tři hodiny ráno urovnávaly hlídky městské a státní policie před dis-
kotékou na nám. E. Beneše několik fyzických potyček opilých hostů. Na místo musela
být přivolána i posádka zdravotnické záchranné služby, která zde ošetřovala muže
s tržnou ranou na hlavě a převážela mladou dívku do nemocnice. Vzhledem k velkému
počtu přítomných osob se vyhrocenou situaci na místě podařilo uklidnit asi až po
půl hodině. Celou věcí se nyní bude zabývat Policie ČR.  
V pátek dopoledne 24. února byla městská policie požádána operační službou Policie
ČR o pomoc se ženou, která na vlakovém nádraží vystoupila nahá z vlaku a vydala se
po kolejích ve směru na Sepekov. Ve spolupráci s hlídkou PČR byla žena nalezena
v křoví cca 500 metrů od vlakového nádraží. Žena byla celá odřená, zmatená a dezo-
rientovaná. Policistům se ji podařilo přesvědčit, aby s nimi šla zpět k vlakovému
nádraží, kam jí byla přivolána záchranná služba, která si ji převzala do své péče. 
O den později ve 14:10 hodin byla městská policie požádána o pomoc s podnapilým
mužem, který v nákupním centru v Blanické ulici slovně uráží a napadá zákazníky a
personál. Hlídka na místě muže z obchodu vyvedla a zjistila svědky. Jelikož byl muž
v tak podnapilém stavu, že nebyl schopen kontrolovat své chování, přivolala na
místo lékaře, který zkontroloval jeho zdravotní stav a vydal souhlas s jeho převozem
na protialkoholní záchytnou stanici, do které byl následně převezen. Po vystřízlivění
se za své chování bude muž zodpovídat před příslušným správním orgánem.
Na základě pořízených snímků z fotopasti ze dne 27. února v 18:30 hodin se podařilo
usvědčit původce černé skládky v centru města, který vedle kontejnerů na tříděný
odpad naházel hromadu starých matrací. Strážníky byl vyzván k podání vysvětlení
a následnému odklizení odpadu. Pachatel ještě tentýž den odpad odstranil a nyní
bude jeho skutek řešen jako přestupek podle zákona o obcích.

David Kvítek

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA V MUZEU MAŠKAR
Srdečně vás zveme na
další velikonoční tvoření
v Muzeu maškar, které
pro vás připravuje Nikola
Sýkorová.Těšit se může-
te na tradiční malování
vajíček voskovou techni-
kou, zdobení jarních
věnečků, malování na

obličej a mnoho dalšího! Nebude chybět ani tradiční velikonoční pohoštění.
Těšíme se na vás! 

Dům kultury Milevsko



Zprava dole: Šárka Máchová, Mirka Bardová, Jitka Kortanová, Petra Tůmová, Markéta
Kotmelová, Alena Pejšová, Jana Pecháčková, Zdeňka Krpálková, Hanka Kozáková,
Jarka Cirmaciová, Petra Bláhová.

Tak to jsme my, Vaše milevské knihovnice. Přejeme Vám krásné jaro a zastavte
se u nás.

Tým Městské knihovny v Milevsku
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PŘEDSTAVENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Jsme Městská knihovna, obývák města. Půjčujeme knihy a pořádáme tábory.
Umíme vyhledat informace, trénovat paměť i učit angličtinu. Milujeme
knížky i řádění s dětmi. Pořádáme přednášky i divadla. Jsme profesionální,
ale zároveň se řídíme intuicí a otevřenou myslí. Poskytujeme prostor na
studium i tvoření. Zaměřujeme se na děti i seniory. Jsme obývák města
a prostor otevřený všem.
A kdo vlastně jsme?
Parta milovníků knih, zaměstnanců bývalých i současných, které skvěle doplňují
dobrovolníci, kteří se nám na fotku bohužel již nevešli. 
5 oddělení, 7,75 pracovních úvazků a skupina nadšenců pečujících o obývák
města Milevska.
Odbornicí na obecní knihovny je naše Šárka. Navštívit ji knihovníci mohou na
Regionálním oddělení a vždy odejdou s radou či hromadou knížek. „Do práce
by měl člověk chodit s radostí, a to já tak rozhodně mám. Obklopena knihami
a fajn lidmi a svět je hned hezčí.“
Mirka je hybná síla dospělého oddělení a studovny a tutorka kurzů Virtuální
univerzity 3. věku. „Miluju knihy, toulání v přírodě, první jarní špekáček
a Moravu. Nerada riskuju a do výšek se dívám raději zdola s pevnou zemí
pod nohama. Práce v knihovně je mi zároveň milým koníčkem, setkávání
se čtenáři a skvělá „banda mých studentů“ je zárukou toho, že je každý
den o důvod navíc, proč se do knihovny těšit.“
Jitka je lektorkou knihovny, kterou by nám mohlo závidět každé profesionální
divadlo a zároveň jazyková škola. „Mám to štěstí, že má práce je zároveň
mou vášní; baví mě hledat způsoby, jak zatraktivnit vzdělávání a jak dětem
přiblížit fakta hravě a přes knížky. Knížky pro mě jsou i zdrojem zábavy
a relaxu, to hlavně tehdy, když se potřebuju odreagovat od negativní reality
kolem nás - funguje to, doporučuji všem!“
Nováčkem knihovny a nejmladším členem je Peťa. Seznámit se s ní můžete na
dospělém oddělení, a navíc dostala na starost kalendář s akcemi. Ten se již
díky ní hezky plní. „Jsem věčný snílek s vášní ke knihám a chutí neustále
se učit něčemu novému. Řídím se rčením: „Co je důležité, je očím nevidi-
telné.“ 
Markéta je ženou mnoha profesí. Sama vládne na pobočce, trénuje paměť
Milevšťáků a zajišťuje knižní donáškovou službu. „Jsem upřímný, rovný a spra-
vedlivý člověk. Bezpráví nesnáším. Na svojí práci knihovnice mám ráda
úplně všechno – lidi, prostředí, kolegyně.“
Alča je nejen naše tichá síla, díky níž se neztrácíme pod nánosy prachu, ale
především majitelka psích šampionů a nejlepší psí kadeřnice v celých jižních
Čechách. „Do svého volného času se snažím vtěsnat kynologii, vnoučata
a zahradu. A knížky od Haliny Pawlowské pro její humor a motto: Carpe
diem.“
Jana je naše odbornice na meziknihovní výpůjční služby a profesionálka se
skvělým odhadem čtenářského vkusu našich návštěvníků. „Práce v knihovně
mě naplňuje, protože mám ráda knížky a jejich čtenáře. Patřím ke šťastliv-
cům, pro které je jejich práce zároveň koníčkem.“
Zdeňka je knihovnicí na dětském oddělení, která vás nenechá odejít bez knížky:
„Jsem ráda, že v době počítačů, internetu a mobilních telefonů děti stále
vyhledávají svět knižních hrdinů. Těší mě časté návštěvy knihovny bývalých
dětských čtenářů, dnes již rodičů, se svými dětmi.“
Hanka je lektorkou knihovny a zároveň naším kreativním guru. Díky ní se pouš-
tíme do neobvyklých akcí a zbavujeme se předsudků, co by knihovny měly dělat.
„Jsem milovnicí kávy, toulek českou krajinou a barev. Knihovna je pro mě
místem, kde se můžu kreativně vyřádit, mít stále duši dítěte a obklopovat
se lidmi se stejným nad/pohledem na život. A co pro mě knihovna znamená? 
/14,10,20,21,16/20,17,13,15,5,15,26,9/20,15,22/ :)“
Jarka je naše první pomoc v záloze. Potkávat ji můžete čas od času na dospělém
oddělení. Je naší expertkou na vyřazování knih. „Místnost bez knih je jako
tělo bez duše“ (Cicero). Bylo a je mi dopřáno pobývat v místnosti přeplněné
knihami, a navíc s fajn lidmi...  Jsem spokojená.“
Knihovnu již desátým rokem vede Petra: „Jsem vášnivá zahradnice, která si
neumí představit život bez knížek. Doma krotím puberťáky, miluju saunu,
plavání a jógu. A knihovna? To je pro mě splněný sen plný úžasných setká-
ní.“

VELIKÁNI NAD PŘEHRADOU
Diskusně vzdělávací večery v DK
Milevsko pokračují přednáškou
etnografa Prácheňského muzea
Mgr. Jana Kouby, která se zaměří
na historii a osudy mostů ve
středním Povltaví. O legendár-
ních stavbách u Žďákova, na 
Podolsku nebo v Červené se bude
besedovat ve výukové učebně
v úterý 25. dubna od 18 hodin.
Dostat se suchou nohou na dru-
hou stranu řeky představovalo
v minulosti často neřešitelný

problém. Při zvednuté hladině vody poskytovaly jistotu pouze kamenné mosty,
kterých však i přes Vltavu stálo donedávna velmi málo. Každá stavba, která se
dnes klene nad vodami orlického jezera, je tak svým způsobem unikátní. Pokud
vás téma zaujalo, jste srdečně zváni, vstupné je 40 Kč.

mk

BENJAMÍNCI SI ODBYLI PREMIÉRU
V neděli 19. března uspořádal
oddíl moderní gymnastiky milev-
ského Sokola 1. kolo Jihočeské
ligy v základním a kombinova-
ném programu. Soutěže se zúča-
stnilo 150 závodnic ze 6 klubů.
V dopolední části závodu se v
nejmladších kategoriích před-
stavila děvčátka z milevské pří-
pravky. Pro většinu dívek byl
start v soutěži premiérou, kterou
si odbyly nad očekávání dobře.
Překvapením byl pro trenérky i
samotné gymnastky zisk něko-
lika medailových umístění. Na
snímku jsou zleva Elen Fleglová,
Anna Jelínková, Kateřina Bol-
ková, Filipa Mitísková a Kristýna
Urychová. 

Mgr. Jana Plavcová
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FOTOOBJEKTIVEM

V neděli 5. března proběhla za velkého zájmu návštěvníků v Milevském muzeu vernisáž
výstavy „Fenomén Igráček - historie, současnost, vývoj a výroba legendární hračky“.
Součástí výstavy jsou i unikátní Igráčci v podobě člena řádu premonstrátů a figurka
s maskou Bakuse. Výstava je určená pro celou rodinu a lze ji navštívit až do 8. května.

Workshop první pomoci v DK Milevsko si nenechalo ujít cca 50 posluchačů od dětí až po
seniory. Děkujeme touto cestou pracovníkům Českého červeného kříže z Písku a Sepekova
(Lukáš Nebes, Stanislava Vachtová, Eva a Miroslav Tomanovi) za velice poutavé povídání,
které bylo doplněno reálnou ukázkou maskování. Přítomní si mohli sami vyzkoušet např.
resuscitaci, zastavení masivního krvácení, pomoc při dušení, jak se používá defibrilátor
a mnoho dalšího. 

Od ledna do března probíhal v DK Milevsko kurz Tanečních pro dospělé. Z důvodu rekon-
strukce velkého sálu se uskutečnil v menším hudebním sále a nedostalo se tak na všechny
zájemce. Již teď můžeme slíbit, že s kurzem počítáme i v příštím roce, a to v nově zre-
konstruovaných prostorech, a tudíž s dostatečnou kapacitou pro všechny. Děkujeme
tímto manželům Bolkovým za vedení kurzu. 

Žákyně SOŠ a SOU Milevsko, budoucí pečovatelky, se zúčastnily kreativního workshopu,
v rámci kterého se učily vyrobit polštářek z Puffy příze.

Obráběči kovů a strojní mechanici z milevského učiliště mají na svém odborném pracovišti
zbrusu nový stroj. Pásová bruska na kov jednoznačně ulehčí práci a dovede výrobek
k dokonalosti.

Český svaz ochránců přírody letos opět pořádá dobrovolnické akce Ukliďme svět. Sedmé
třídy z 1. ZŠ se do akce zapojily ve středu 22. března a po dohodě s MěÚ Milevsko uklidily
okolí Šibenného vrchu, trasu k Židovskému hřbitovu a k Vášovu mlýnu. Krásné slunné
jarní počasí přispělo k pohodové pracovní atmosféře. Tak zase za rok!



KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁŘE
sobota 1. 4. 20:00 
Dánsko, ČR, USA - Dokument - Chladnokrevná vražda
investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snou-
benky Martiny Kušnírové v únoru 2018 otřásla nejen
Slovenskem. Proč museli zemřít? Dokument rozplétá
chapadla (nejen) slovenské mafie z cenné zahraniční
perspektivy a s potřebným odstupem.
DABING 102 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU
neděle 2. 4. 20:00 
USA - Akční, sci-fi, fantasy - Oskary ověnčený film
se odehrává všude a v jeden čas najednou. Akční
komedie režisérského dua Dan Kwan a Daniel Schei-
nert vrhne ženu středního věku z nepříjemné schůzky
na finančním úřadě do zběsilého dobrodružství
v několika paralelních vesmírech.
TITULKY 139 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ZOUBKOVÁ VÍLA
čtvrtek 6. 4. 09:00 
Německo, Lucembursko – Animovaný, rodinný –
Přijďte si na tvořivé dílničce vyrobit velikonoční prsto-
vé loutky a pak se podívat na animovanou rodinnou
komedii o zvídavé a nezbedné víle Violettě, které už
je sice 337 let, ale ještě nemá složené ty správné
zkoušky, aby mohla být pravou zoubkovou vílou.
DABING 80 min. 
vstupné: 70 Kč 

BIO SENIOR - GRAND PRIX
čtvrtek 6. 4. 15:00 
ČR - Komedie, road movie - Filmová komedie režiséra
Jana Prušinovského vypráví o dvou bratrancích milu-
jících auta a jednom kriminálníkovi, který je zase rád
krade. Roman (Kryštof Hádek) vede pofidérní auto-
bazar na okraji města, má tři děti, živelnou manželku
(Anna Kameníková) a pije.
ČESKÉ ZNĚNÍ 107 min. 
vstupné: 70 Kč 

PAPEŽŮV VYMÍTAČ
čtvrtek 6. 4. 20:00 
USA - Horor - Film je inspirován životem skutečného
italského kněze Gabriela Amortha (Russell Crowe),
který na žádost Vatikánu provedl více než 100 tisíc
vymítání!
TITULKY 104 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

SUPER MARIO BROS. VE FILMU
pátek 7. 4., sobota 8. 4., neděle 9. 4. 17:30 
USA - Animovaný, komedie - Na celém světě nenajdete
populárnější instalatéry, než jsou kníratí bráchové
Mario a Luigi. Legendární hrdinové ze slavných video-
her se vydávají na filmové plátno.
DABING 92 min. 
vstupné: plné 150 Kč, děti 120 Kč 

SESTRY V SEDLE
pátek 7. 4. 20:00 
Francie - Komedie - Aby pomohly zrenovovat domov
důchodců, rozhodne se pět jeptišek vyhrát cyklistický
závod. Má to však jeden malilinkatý háček - ani jedna
neumí jezdit na kole!
TITULKY 87 min.
vstupné: 120 Kč 

TŘI MUŠKETÝŘI: D´ARTAGNAN
sobota 8. 4., neděle 9. 4. 20:00 
Francie - Dobrodružný, historický - V království roz-
děleném náboženskými válkami a pod hrozbou britské
invaze hrstka mužů a žen zkříží meče a spojí svůj osud
s osudem Francie. Romantický dobrodružný příběh
plný lásky, lstí a machinací, vášně, zrady a přátelství
i soubojů na život a na smrt již téměř 200 let milují
lidé na celém světě.
DABING 121 min. 
vstupné: 130 Kč

METALLICA: 72 SEASONS - GLOBAL PREMIERE
čtvrtek 13. 4. 20:00 
USA - Hudební - Připojte se ke globální rodině Metal-
licy na celosvětový poslechový večírek v kinech v jedi-
ný večer a buďte první, kdo uslyší nové album 72
Seasons den před jeho vydáním na velkém plátně
s ohromujícím prostorovým zvukem.
originální verze s anglickými titulky 120 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 300 Kč

AIR: ZROZENÍ LEGENDY
pátek 14. 4. 20:00 
USA - Drama - Příběh podnikavého manažera spo-
lečnosti Nike Sonnyho Vaccara a jeho nekonvenčního
týmu odhaluje neuvěřitelnou spolupráci mezi teh-
dejším nováčkem Michaelem Jordanem a začínající
basketbalovou divizí společnosti Nike, která díky
značce Air Jordan způsobila revoluci ve světě sportu
a současné kultuře.
TITULKY 117 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

BUĎ CHLAP!
sobota 15. 4. 20:00
ČR - Komedie, dobrodružný - Dobrodružná komedie
o jednom setkání, které změní život hned několika
lidem. O nenaplněné dětské lásce a odhodlání udělat
pro ni cokoliv. Jakub Prachař, Tereza Ramba a Ondřej
Sokol v rolích, v jakých je diváci ještě neviděli.
ČESKÉ ZNĚNÍ 96 min.
vstupné: 130 Kč 

BASTARDI: REPARÁT
neděle 16. 4. 20:00 
ČR - Komedie, drama - Film navazuje na komerčně
úspěšnou trilogii Bastardi natočenou v letech
2010–2012.
ČESKÉ ZNĚNÍ 80 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

BIO SENIOR - VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
čtvrtek 20. 4. 15:00 
ČR - Komedie – Příběh s hvězdným obsazením, který
se odehrává během Štědrého dne. Film režisérky
Ireny Pavláskové představí celou plejádu českých
herců.
ČESKÉ ZNĚNÍ 118 min. 
vstupné: 70 Kč 

SMRTELNÉ ZLO: PROBUZENÍ
čtvrtek 20. 4. 20:00 
USA - Horor - Snímek od tvůrců hororové klasiky Evil
Dead přesouvá děj z lesů do města a vypráví zvrácený
příběh dvou odcizených sester, jejichž shledání pře-
ruší probuzení démonů posedlých masem, což je
vrhne do totálního boje o přežití, v němž čelí té nej-
horší verzi rodiny, jakou si lze představit.
TITULKY 97 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

MYŠKA A MEDVĚD NA CESTÁCH
pátek 21. 4., sobota 22. 4., neděle 23. 4. 17:30 
Německo, Lucembursko - Animovaný, rodinný - Kdo
by neznal upovídanou myšku Celestinu a jejího nej-
většího kamaráda medvěda Ernesta? Tato nerozlučná
dvojka se vrací na plátna kin v novém veselém i napí-
navém dobrodružství, které se točí kolem Ernestových
rozbitých houslí a cestě do jeho rodné země, kde
k jejich překvapení zakázali všechnu hudbu.
DABING 80 min.
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč 

INVALIDA
pátek 21. 4., sobota 22. 4. 20:00 
Slovensko - Komedie - Černá komedie o kolosální
pomstě a nejpevnějším přátelství. Bláznivý příběh
naprosto nepravděpodobného akčního hrdiny a jeho
snahy získat zpět svou rodinu.
TITULKY 100 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

ZÁKLADNÍ INSTINKT
neděle 23. 4. 20:00 
USA, Francie - Thriller, erotický - Do kin se pouze na
omezenou dobu vrací kultovní Základní instinkt reži-
séra Paula Verhoevena. Uveden bude po 30 letech
od premiéry v nové digitálně restaurované 4K verzi
necenzurovaného režisérského sestřihu.
TITULKY 128 min. 
do 18 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

RENFIELD
čtvrtek 27. 4., pátek 28. 4. 20:00
USA - Horor, komedie - Šéfa, který svým podřízeným
pije krev, zažil asi každý. Když je vaším nadřízeným
hrabě Drákula, dostává „pití krve“ dost zlověstný
rozměr. Akční komedie o sluhovi jednoho z legen-
dárních monster, jenž se rozhodl dát výpověď. 
TITULKY 97 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

MIA A JÁ VE FILMU
pátek 28. 4., sobota 29. 4., neděle 30. 4. 17:30 
Německo, Austrálie - Animovaný, dobrodružný, rodinný –
Výprava ze skutečného světa dovnitř kouzelné knihy ado
jejího animovaného světa plného magie, elfů ajednorožců.
Statečná dívka Mia adalší hrdinové bájné země Centopie
se vůbec poprvé představí v celovečerním filmu.
DABING 82 min. 
vstupné: 130 Kč 

KRÁSNÁ KATASTROFA
sobota 29. 4., neděle 30. 4. 20:00 
USA - Romantický, drama - Romantické drama o snaze
udělat tečku za minulostí a o strastech takového roz-
hodnutí v konfrontaci se „špatným“ chlapem.
TITULKY 105 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

MILEVSKÉ KINO

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz
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ARNOŠT FRAUENBERG – UTRŽENEJ ZE
ŘETĚZU – STAND-UP SPECIÁL
pondělí 3. 4. 19:00
Stand-up komik, herec a moderátor, kterého znáte
z pořadů Comedy Club, Na Stojáka nebo Brzda Evro-
py 2. 
Utrženej ze řetězu je stand-up s originálním obsahem,
který nemůžete vidět jinde než v této show. Arny
vypráví naprosto otevřený osobní příběh, protkaný
glosami, úvahami a postřehy ze života nás všech.
Žádné téma není tabu a jako již tradičně: Děti a před-
sudky nechte doma!
Milevské kino
vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 350 Kč

TVOŘENÍ PRO MALÁ STVOŘENÍ - MOTÝLEK SE
SKLENĚNÝMI KAMÍNKY
úterý 4. 4. 16:00
Tvoření je určeno pro ty nejmenší, ale horní věková
hranice není stanovena. Vyrobit si tuto dřevěnou
dekoraci na stěnu, dveře či okno tak může přijít každý
po předchozím nahlášení na telefonu 383 809 200
nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz. Motýlka si ozdo-
bíte skleněnými kamínky a pak si ho můžete dobarvit
pastelkami dle vaší fantazie.
učebna 4
vstupné: 110 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ZOUBKOVÁ VÍLA
čtvrtek 6. 4. 09:00
Přijďte si na tvořivé dílničce vyrobit velikonoční prsto-
vé loutky a pak se podívat na animovanou rodinnou
komedii o zvídavé a nezbedné víle Violettě.
Milevské kino
vstupné: 70 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 11. 4. 12:00-15:00
učebna 2

KURZ - MALOVÁNÍ NA KAMENY
sobota 15. 4. 09:30-11:30
Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky, bez omezení
věku. Kameny jsou po přelakování vhodné i jako deko-
race do záhonů i skalek. Přihlášky a více informací
na telefonu 737 474 340 nebo e-mailu
provazkova.renata@seznam.cz.
učebna 4
vstupné: 300 Kč, pro členy jedné rodiny sleva

JARNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH
sobota 15. 4. 10:00-12:00
I přes rekonstrukci velkého sálu DK Milevsko jsme se
rozhodli uspořádat oblíbenou dětskou burzu spojenou
s bleším trhem. Tak jako v době koronaviru proběhne
venku před DK a my doufáme, že nám opět vyjde poča-
sí! Pokud by nám počasí nepřálo, burzu o týden posu-
neme. Prodejci se mohou hlásit do čtvrtka 13. dubna
na telefonu 383 809 200 nebo na e-mailu
kurzy@milevskem.cz. Pokud máte doma nepotřebné
hračky, můžete je na burze opět věnovat dobročin-
nému obchůdku Darovna. 
prostory před DK
vstupné: zdarma

KURZ - RUČNÍ VÝROBA KOBERCE
sobota 15. 4. 16:00
Každý domov si zaslouží dobrý koberec! Přijďte se
naučit, jak takový koberec, který může sloužit třeba
jako předložka do koupelny, ručně vyrobit. Kurz je
vhodný i pro děti od cca 10 let. S sebou si přineste
háček č. 2,5 (bude k zakoupení také na místě). Pro-
síme o přihlášky předem na telefonu 383 809 200
nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz.
učebna 4
vstupné: 185 Kč

TOULKY ZA POZNÁNÍM – SMARAGDOVÝ
OSTROV IRSKO
úterý 18. 4. 18:00
Podíváme se na Moherské útesy, které patří mezi nej-
vyšší útesy v Evropě, do Dublinu a Belfastu. Giant's
Causeway (Obrův chodník) je zvláštní geologický
útvar v Severním Irsku, který se řadí mezi kamenné
varhany vzniklé díky sloupcovité odlučnosti bazaltů.
Budeme se bavit o folku a whiskey. Navštívíme i krásné
hrady, údolí či třeba vodopád Torc. Vypráví Jakub
Greshl, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou
a pár let bojoval o to, aby ho nohy vůbec unesly. 
loutkový sál
vstupné: 40 Kč

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU MILEVSKA
středa 19. 4. 16:00
výuková učebna

POCHOD PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODOU
MILEVSKA A KOVÁŘOVSKA 
sobota 22. 4. 07:30-09:30
Již 4. ročník turistického pochodu, pěší trasy 6, 10,
16 a 26 km, cyklotrasy 28 a 40 km. Cíl pochodu je do
16 hodin v restauraci Na křižovatce v Kovářově. Sku-
pinový odjezd cyklistů z Milevska v 8 hodin, vede
Ladislav Macháček. Organizační zajištění: Jaroslav
Mácha, Jindřich Janouch.
start od DK Milevsko

POHÁDKA – VOJTA A STRAŠIDLA
neděle 23. 4. 15:00
Pohádka o velké odvaze, hodných strašidlech a o tom,
že ne vše, co se děsné jeví, musí hrůzu nahánět.
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let, vstupné platí
všichni návštěvníci od 3 let věku. Hraje Divadlo Elf.
Milevské kino
vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 90 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – VELIKÁNI
NAD PŘEHRADOU
úterý 25. 4. 18:00
Přednáška etnografa Prácheňského muzea Mgr. Jana
Kouby se zaměří na historii a osudy mostů ve středním
Povltaví. Přijďte si poslechnout vyprávění o legen-
dárních stavbách u Žďákova, na Podolsku nebo v Čer-
vené.
výuková učebna
vstupné: 40 Kč

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
neděle 30. 4. 16:00-22:00
Více informací na plakátech a www.milevskem.cz.
amfiteátr

PŘIPRAVUJEME:

14. SETKÁNÍ MOTORKÁŘŮ S POŽEHNÁNÍM NA
CESTU V MILEVSKU
sobota 6. 5. 12:00
nám. E. Beneše
vstupné: zdarma

HUDEBNÍ SKLEPY - JAKUB NOHA
čtvrtek 18. 5. 19:30
Galerie M
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ SKUPINY
TERIFOTO SOKOLA PÍSEK
úterý 4. 4. 17:00

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SKUPINY TERIFOTO
SOKOLA PÍSEK
středa 5. až pátek 28. 4.
vstupné: 10 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY - VLADIMÍR MERTA
čtvrtek 20. 4. 19:30
Písničkář, hudební skladatel, textař, scenárista, fil-
mový a divadelní režisér, dokumentarista, esejista,
publicista, prozaik, kreslíř a fotograf. To vše je legen-
dární Vladimír Merta. Proslavil se také jako nenapo-
dobitelný kytarista, uskutečnil vlastní filmařské
projekty, zejména v oblasti animovaných filmů, reží-
roval divadelní hry a koncertní pořady. Vydal téměř
dvě desítky řadových alb, na mnoha dalších se podílel
jako interpret a autor.
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

VELIKONOČNÍ STEZKA: NAJDI ZTRACENÉHO
ZAJÍČKA
čtvrtek 6. 4. celý den
Určeno všem knižním prckům a malým čtenářům.
Stezku mohou projít s rodiči během celého dne, kdy
je otevřené dětské oddělení. Zkrátka potřebujeme
najít ztraceného velikonočního zajíčka.
dětské oddělení

PŘEDNÁŠKA: JAK ŽENY VRAŽDÍ
středa 12. 4. 17:00
Poutavé povídání ředitele Milevského muzea Vladi-
míra Šindeláře na téma ženských vražedkyň. Před-
náška posluchačům přiblíží osm starých případů,
kdy vražedkyněmi byly ženy - z větší části se jedná
o případy jihočeské, některé dokonce z píseckého
regionu.
Kavárna Za oknem

SEMINÁŘ: TEORIE A PRAXE LÉČBY KONOPÍM
pátek 14. 4. 17:00
Víte, že konopí není pouze droga, ale využívá se rov-
něž k oficiální léčbě? Během semináře se seznámíte

DŮM KULTURY

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

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
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s historií léčení konopím, mechanizmy účinku léčeb-
ných látek z biologického hlediska, množstvím pří-
kladů z praxe a spoustou dalšího!
studovna
vstupné: 50 Kč

BESEDA: LADISLAV BERAN - O ZLOČINU
NEVÁŽNĚ I VÁŽNĚ
středa 19. 4. 17:30
Zveme vás na třetí besedu z cyklu Čteme jihočeské
autory. Tentokrát k nám zavítá Ladislav Beran, známý
písecký autor a emeritní komisař kriminální služby,
držitel několika prestižních literárních cen. Pod jeho
perem vznikly knihy jako Velký pitaval z malého měs-
ta, Četnická pátračka nebo Hříšní lidé města Písku.
Kavárna Za oknem

CANVA … A JAK NA NÍ...
čtvrtek 20. 4. 14:00-16:00
Malý průvodce programem Canva. Ukázka základních
nástrojů při tvorbě plakátu či pozvánky. Určeno pri-
márně studentům a žákům. Vlastní notebook 
výhodou, přihlášení předem na e-mailu
kozakova@knihmil.cz.
bookroom

PŘEDNÁŠKA: SHAKESPEARE, NÁŠ
SOUČASNÍK (?)
čtvrtek 20. 4. 17:00
Duben, měsíc neodmyslitelně spjatý s jedním z nej-
větších světových dramatiků, Williamem Shakespea-
rem. Jeho tvorba poutá pozornost již od doby svého
vzniku a dodnes tvoří nedílnou součást divadelního
repertoáru. Srdečně vás proto zveme na přednášku
zaměřenou především na významné (nejen) divadelní
a knižní adaptace, určené různým generacím.
studovna

ČARODĚJNICKÁ AKADEMIE
pátek 21. 4. 14:00
Zveme malé i velké čarodějnice, kouzelníky, víly
a mágy do Čarodějnické akademie. Přijďte vyzkoušet
své dovednosti v jednotlivých předmětech naší aka-
demie. Můžete se těšit na lektvary, bylinky, kouzla
a čáry, tvoření i šifry. Ve 14 hodin odstartuje zápis
do naší akademie, čarodějnický převlek je nutností.
celá knihovna

VÝSTAVA – FENOMÉN IGRÁČEK
do pondělí 8. 5.
Historie, současnost, vývoj a výroba legendární hrač-
ky. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13
do 17 hodin.

19. VELIKONOČNÍ JARMARK 
neděle 2. 4. 09:00-17:00
Tradiční akce muzea s ukázkami starých řemesel,
ochutnávkou medoviny a spoustou velikonočního
zboží.
vstupné: 40 a 20 Kč

JARNÍ ŠPEKÁČEK
středa 12. 4.
Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte
s sebou chutný špekáček. Sraz u sokolovny v 13 hodin. 
vede: Jaroslav Mácha

PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODOU MILEVSKA
A KOVÁŘOVSKA 
sobota 22. 4. 
Již 4. ročník turistického pochodu, pěší trasy 6, 10,
16, a 26 km, cyklotrasy 28 a 40 km. Start od 7:30 do
9:30 hodin od DK Milevsko, další start v Kovářově od
restaurace Na křižovatce od 7:30 do 10 hodin. Cíl je
v Kovářově v restauraci Na křižovatce do 16 hodin.
Skupinový odjezd cyklistů z Milevska v 8 hodin, vede
Ladislav Macháček. Další informace na telefonech
737 233 123, 734 735 946. 
organizační zajištění: Jaroslav Mácha, Jindřich
Janouch

OD VLTAVY K OTAVĚ 
středa 26. 4.
Pěší vycházka po trase Chřešťovice - Kluky - Živec -
Písek. Délka trasy 13 km. Odjezd z AN v 5:40 hodin,
návrat do Milevska v 16:34 hodin.
vede: Ladislav Macháček

JEDNODENNÍ VÝLET DO RAKOUSKA – STEYR 
úterý 4. 4. 
Exkurze v Traktorwerke Stayer (vstupné 12 EUR vč.
malého občerstvení není v ceně), prohlídka města,
zámek Lamberg. Odjezd v 6 hodin.

VELIKONOČNÍ KONCERT
neděle 9. 4. 16:00
Vystoupí mezzosopranistka Veronika Vandová, Milev-
ský dětský sbor pod taktovkou Gabriely Molové
a komorní uskupení žáků ZUŠ Milevsko. 

KRESBA KŘÍDOU NA CHODNÍK
pondělí 3. 4.

VELIKONOČNÍ DÍLNA
úterý 4. 4.

TÉMA: VELIKONOCE
středa 5. 4.

ZAVŘENO - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
pondělí 10. 4.

TURNAJ V PEXESU
úterý 11. 4.

PREVENTIVNÍ TÉMA: NÁVYKOVÉ LÁTKY
středa 12. 4.

TURNAJ V PING PONGU
pondělí 17. 4.

ZPÁTKY NA TITANIK
úterý 18. 4.

TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
středa 19. 4.

VÝROBA LAMPIONŮ
pondělí 24. 4.

TÉMA: ČARODĚJNICE
středa 26. 4.

SVÁTEČNÍ KONCERT
pondělí 10. 4. 17:00
Recitál Violy Lukášové.
sál ZUŠ Milevsko

KONCERT PRO SENIORY
pondělí 24. 4. 14:00
DPS Libušina

KONCERT ŽÁKŮ 
čtvrtek 27. 4. 17:00
sál ZUŠ Milevsko

ZAHÁJENÍ SEZÓNY + VELIKONOČNÍ KVÍZOVÁ
SOUTĚŽ
sobota 8. 4.
Milevský klášter zahajuje sezónu prohlídek 1. okruhu
„Sakrální stavby“ a 2. okruhu „Ze života bratří pre-
monstrátů“. Letošní zahájení doprovází i velikonoční
kvízová soutěž pro rodiny s dětmi na trase milevské
křížové cesty, která proběhne 8. a 9. 4. Startuje se
v nově otevřené pokladně Latinské školy. Velikonoční
kvízová soutěž je zdarma, více informací na www.klas-
termilevsko.cz.

SPORTOVNÍ HALA:
02. 4. 08:00 Florbal přípravka 

LETNÍ STADION:
01. 4. 10:00 FC dorost - FK Prachatice
02. 4. 16:30 FC muži B - Čimelice
06. 4. 17:00 FC ml. přípravka - Čimelice
08. 4. 10:00 FC žáci - TJ Hradiště
13. 4. 17:00 FC st. přípravka - Písek B
15. 4. 10:00 FC dorost - FK Strakonice

MILEVSKÉ MUZEUM

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

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

CHARITA PÍSEK

www.pisek.charita.cz

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

ZUŠ MILEVSKO

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

MILEVSKÝ KLÁŠTER

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

SPOS MILEVSKO

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



16. 4. 10:00 FC přípravky
16:30 FC muži B - TJ Kestřany

20. 4. 17:00 FC ml. přípravky - Hradiště B
23. 4. 13:00 FC žáci - Vimperk

17:00 FC muži A - TJ Dražice
29. 4. 10:00 FC dorost - TJ Hradiště
30. 4. 17:00 FC muži B - Meteor B 

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

PORADENSTVÍ S KONZULTANTEM PORADNY
úterý až čtvrtek 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace, nutno objednat
se předem na telefonu 723 407 029.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 6. a 27. 4. 08:00-16:00
PhDr. Vlasta Hořánková 
úterý 18. 4. 08:00-16:00
PhDr. Jaromír Matoušek
Bezplatné individuální konzultace, nutno objednat
se předem na telefonu 723 407 029.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 12. 4. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace - Mgr. Jan Röhrich,
nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

JESLIČKY MILÍSEK - ZÁPIS NA NOVÝ ŠKOLNÍ
ROK 2023/2024
čtvrtek 20. a pátek 21. 4. 14:00-16:00
Den otevřených dveří a zápis nových dětí. Příjem dětí
od dovršení 12 měsíců do 3 let. Přijďte se podívat,
jak to u nás vypadá a zeptat se na vše co vás ohledně
jesliček zajímá.

KOMUNITNÍ CENTRUM:
EXPEDICE NA HORU MANASLU
sobota 8. 4. 17:00
Přednáška cestovatele a horolezce Aleše Bílka o expe-
dici na horu Manaslu v Nepálu.

JAN KOLLER ANEB PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO
KLUKA
úterý 11. 4. 17:00 
Setkání s fotbalovou legendou.

VÝSTAVA NA TURNÉ
čtvrtek 13. 4. 17:00 
Vernisáž výstavy fotografií kovářovského reportá-
žního a hudebního fotografa Jana Nožičky.

VOŇAVÉ ODPOLEDNE S EURONOU
úterý 18. 4. 18:00 
Přijďte si dát šálek dobré kávy a seznámit se s eko-
logicky šetrnými výrobky Eurona. Pro každého je při-
praven voňavý balíček zdarma.

KURZ RUČNÍ VÝROBY BELGICKÝCH PRALINEK
sobota 22. 4. 10:00-17:00 
Lektor kurzu Vlaďka Reichmanová, v ceně kurzu pra-
covní pomůcky, suroviny na výrobu pralinek a osvěd-
čené rady. S sebou zástěru a dobrou náladu, přihlášky
na telefonu 723 449 409.
cena: 2250 Kč

KROKY KE KRÁSE
čtvrtek 27. 4. 18:00 
Setkání s Petrou Řehořkovou, majitelkou Petra Clinic –
přední kliniky estetické a laserové medicíny.

RIWAA NERONA - NÁVRHÁŘKA LUXUSNÍHO
SPODNÍHO PRÁDLA A KORZETŮ
sobota 29. 4. 15:00 
Setkání s českou korzetiérkou a návrhářkou Radkou
Hajdok Váchovou.

PŘIPRAVUJEME:

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S MILÍSKEM
I. turnus 17.-21. 7. 
II. turnus 14.-18. 8. 
Příměstské tábory pro děti ve věku od 6 do 15 let.
Přihlášky na www.centrummilisek.cz.
cena: 2500 Kč

LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR ORLÍK MARINA
sobota 26. až středa 30. 8.
Pobytový tábor v rekreačním areálu na břehu Orlické
přehrady. Přihlášky na www.centrummilisek.cz.
cena: 3750 Kč

CENTRUM MILÍSEK

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz
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mlékárny, kam se chystal odjet Janouškovým autem. Jeho cesta od radnice Hlavního
náměstí přes nynější Riegrovu ulici k Husovu náměstí však skončila velmi nechvalně.
Hned, když vjížděl z Hlavního náměstí do Riegrovy ulice, přejel na pravou stranu vozovky
a před domem paní Oppenheimerové, zachytil a zničil opřené kolo Jindřicha Čunáta,
pokladníka Okresní nemocenské pojišťovny vMilevsku. Nešikovný řidič strhl tedy volant
doprava a před obchodem Čeňka Urbánka zdemoloval další dvě tam opřená kola, která
patřila Janu Brožovskému, vrchnímu četnickému strážmistru ze Sepekova, ajeho synovi
Janovi. Zděšený řidič tedy strhl volant zase na druhou stranu avjel do hromady stavební
suti, navršené před tehdejší Občanskou záložnou, která pochází z adaptace.  Při tom
stačil povalit apřejet zdejšího listonoše Vojtěcha Kašpárka z Milevska, pak přejel hromadu
asjel doprava na Husovo náměstí, kde teprve asi po 40m jízdy zastavil. Kašpárek utrpěl
tržné rány na obličeji, rukou a zádech. Tehdejší milevský lékař Ostap Jachno listonoše
prohlédl a označil jeho zranění sice za těžká, ale nikoli na životě ohrožující, přesto
nařídil jeho přepravu do písecké nemocnice. Raffel byl četnictvem zatčen askončil v cele
okresního soudu v Milevsku“. Hra na šoféra tedy skončila neslavně. 
Provoz milevské mlékárny čp. 736 byl zahájen ve čtvrtek 29. května 1941. Původně
se mělo stavět v Sepekově, tam se ale nenašel vhodný pozemek. Produkce v Milevsku
začínala s denní kapacitou 4-6 tisíc l mléka. Na počátku fungování mlékárny se
vyskytly nepříjemnosti ohledně špatného vyústění odpadních vod, kdy došlo
k úhynu ryb v místním rybníce církevního velkostatku. Prvním správcem mlékárny
byl Karel Nutr. 
Ještě v témže roce se začalo s přístavbou druhé budovy a sýrárny, došlo k rozšíření
sklepního prostoru i místnosti určené pro příjem a čištění konví. Druhá budova
čp. 747 byla dokončena v roce 1942 a strojní vybavení postačovalo na zpracovávání
15 tisíc l mléka denně. V mlékárně byl stálý nedostatek vody a v letních měsících
se musela voda dovážet, proto byly prováděny sondy pro artéskou studni. Artéská
studna byla pak vyvrtána roku 1943, čímž byl získán dostatečný zdroj vody. V září
1943 byla tomuto závodu přidělena i část bývalého obvodu sedlčanské mlékárny.
Milevská mlékárna byla zařízena pro výrobu měkkých sýrů (Zlato), vyráběly se
zde také nízkotučné sýry a Tylžské sýry, určené pro tavírnu v Řípci. Smetana se
dovážela do ústřední máslárny v Táboře.  Výroba sýrů typu Rokfór a Gorgonzola
se rozšířila až po roce 1945.
Výměrem Zemského národního výboru z 10. srpna 1945 byla v Mlékárenském druž-
stvu táborském zavedena dočasná národní správa, která byla zrušena 16. listopadu
1945. Změny stanov a také nový oficiální název družstva „Madeta, mlékařské
družstvo táborské z. s. s r. o.“ byly přijaty dne 14. října 1945. „Název podniku
vznikl ze začátečních písmen názvu Mlékařské družstvo Tábor podle návrhu ing. Jiřího
Solara, propagačního pracovníka v Praze, rodáka z Milevska“, tak se píše v kronice
města Milevska z roku 1960. Současně bylo vytvořeno logo ve tvaru známého tro-

júhelníku, který sloužil
jako ochranná známka
a byl mimo jiné patento-
ván.
Do milevské mlékárny
bylo v roce 1946 dodáno
skoro 4 miliony l mléka.
Většina byla zpracována
na sýry, jichž bylo vyro-
beno kolem 3 tisíc centů
pro český, moravský
i zahraniční trh. V tom
roce bylo též odesláno 30
centů sýrů Holandských
cihel do Itálie a vzorková
zásilka putovala také do
Ameriky. Mlékárna zřídila
novou pasterizační sta-
nici a dala vydláždit dvůr

žulovými kostkami. Mléko bylo sváženo z vesnic nákladními automobily, ale
i povozy. V témže roce dochází ke standardizaci výrobků a vznikají nové české
názvy sýrů, které nahradily ty zahraniční. Pro sýr typu Roquefort byl zaveden
název Niva, místo italského názvu Bel Paese „krásná země“ se začalo používat
Zlato a jiné.

Lukáš Panec, Milevské muzeum
pokračování příště

V letošním roce si připomínáme 30 let od ukončení mlékárenské výroby v provo-
zovně Madeta Milevsko.
Mlékárenstvím se v Milevsku jako první zabýval soukromník Karel Klíma už počátkem
třicátých let 20. století. Po vypuknutí II. světové války bylo potřeba zvýšit úspory
ve veřejném hospodářství. Ministerstvo zemědělství bylo proto v září 1939 pověřeno
řídit zásobování obyvatelstva, a proto k 13. říjnu 1939 byl založen Českomoravský
svaz pro mléko, tuky a vejce jako společnost s ručením omezením. V říjnu 1940
se od Svazu oddělila vaječná agenda. Vznik Svazu podstatně změnil dosavadní
způsob mléčného hospodářství. Dřívější právní normy zajišťovaly jen ochranu
spotřebitele před nekvalitním mlékem, které bylo zdravotně závadné, porušené
nebo nesprávně označené, ale nyní nové předpisy zaváděly řízené hospodářství,
které upravovalo a organizovalo povinný výkup, uskladňování a zásobování. 
Vyhláškou č. 48 Českomoravského svazu pro mléko a tuky v Praze byl připojen ke
sběrné oblasti i soudní okres Milevsko. Mlékařské družstvo táborské se postupně
rozrůstalo a vybudovalo si vedle vlastní táborské mlékárny také síť pobočných
podniků. Tyto pobočky byly postaveny přibližně v okruhu 30 kilometrů od ústřední
táborské mlékárny. Původně sloužily pouze jako odstřeďovny, ale později se začaly

měnit na plnohodnotné
pobočné podniky. Odstře-
ďovny po svém vzniku
plnily úlohu mlékáren,
avšak z politických důvo-
dů po dobu II. světové
války jako mlékárny úřed-
ně řízeny nebyly. Pro
milevský závod byla zvo-
lena výroba měkkých
sýrů. Výstavbou mlékáren
včetně té milevské byl
podle projektu pražského
architekta Josefa Franců
pověřen po přechozích
dobrých zkušenostech
soběslavský stavitel
Bohuslav Raffel. Během

stavby se upevnila pozice Mlékařského družstva táborského, a díky povinným
dodávkám a rozšiřování sběrných oblastí dochází i k postupnému nárůstu členů.
Tyto plány zprvu narážely na kritiku tehdejšího říšského zplnomocněnce u Svazu
Hanse Hermanna. Nakonec se však tento úkol podařilo zvládnout, a tak mohly
pobočné závody následně podchytit sběr mléka i v místech, kde se to předtím
nedařilo. Právě na Milevsku byly obce, kde se téměř nemlékařilo, zemědělci si
zde sami mléko odstřeďovali, vyráběli selské máslo a prodávali překupníkům.
Proto bylo nejprve nutno zajistit alespoň odkup selského másla. Postupně se však
podařilo zorganizovat sběr mléka natolik dobře, že selské máslo bylo vykupováno
už jen ze samot a odlehlých míst. Zmínka o selském másle pochází mimo jiné
i z milevského tenisového prostředí: „V létě roku 1940 bylo na dvorcích Sokola uspo-
řádáno historické exhibiční vystoupení tehdejších našich nejlepších československých
hráčů Jaroslava Drobného a Josefa Síby. Za exhibici tehdy dostali válečnou odměnu –
cestovné a dvě hroudy domácího selského másla“.
S výstavbou mlékárenského podniku se zde začalo v květnu 1940. Kronika města
Milevska obsahuje zprávu o této stavbě: „Českomoravský svaz pro mléko, tuky avejce,
filiálka v Táboře, započal v tomto měsíci se stavbou velké moderní mlékárny v Milevsku
na pozemku zakoupeném od velkostatku strahovského, na rozcestí silnice táborské
a cesty k Židovně u Nových rybníčků“.
Se zahájením stavby souvisí i jedna pikantní historie. Stavitel Bohuslav Raffel,
který chtěl zkontrolovat stavbu zdejší mlékárny, asi na město Milevsko nevzpomínal
v dobrém. Způsobil zde totiž ve vypůjčeném automobilu nehodu. Situace je
popsána v periodiku Zájmy milevského kraje: 
„V pondělí 26. srpna 1940 došlo kolem třetí hodiny odpoledne k dopravní nehodě na
Husově náměstí v Milevsku. Tehdy se stavěla u táborské silnice budova mlékárny.
Tajemník Mlékařského družstva vTáboře Josef Janoušek, který byl tehdy právě v Milevsku
na kontrole stavby, měl úřední jednání na milevské radnici, kam tedy odjel i se svým
automobilem. Zatímco Josef Janoušek vyřizoval na městském úřadě své záležitosti,
vypůjčil si jeho automobil Bohuslav Raffel, který s Janouškem na radnici přijel. Stavitel
se rozhodl, že využije času k tomu, aby se podíval na novostavbu zdejší filiálky táborské

STŘÍPKY Z MINULOSTI – Z DĚJIN MILEVSKÉ MADETY – 1. ČÁST

Milevská pobočka Mlékařského družstva táborského
u Nových rybníčků. Znění firmy bylo po dobu II. světové
války též německé: Molkereigenossenschaft Tábor, r. G. m
b. H., foto z 29. dubna 1945. Fototéka knihovny Královské
kanonie premonstrátů na Strahově.

Jihočeské mlékárny, n. p. České Budějovice, závod Protivín,
provozovna Milevsko, pod nějž spadla i Madeta. Neonová
reklama na střeše budovy s nápisem „MADETA“ byla zří-
zena roku 1949, foto z roku 1975. Ze sbírek Milevského
muzea.
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1. ZŠ MILEVSKO
PYŽAMOVÝ DEN VE 3. A

Pokud jste ve škole potkali někoho v pyžamu, tak se vám to nezdálo. Společným
jmenovatelem některých vyučovacích hodin bylo téma spánek - snění. Třeťáci si
procvičili paměť, díky správným výpočtům si složili obrázek. S vílou Měsíčnicí si
také ověřili, zda dokážou správně pochopit přečtený text. Na závěr si někteří
zatančili, a ještě si všichni vyrobili přáníčka k MDŽ.

Mgr. Andrea Zelenková

MŠ PASTELKA
VÝTVARNÉ ÚSPĚCHY

Začátkem měsíce února udělala všem v MŠ Pastelka radost milá zpráva, že malí
Pasteláčci - výtvarníci byli úspěšní v 11. ročníku výtvarné soutěže s názvem „Máme
rádi zvířata, i ta fantastická“, kterou pořádala 15. MŠ v Písku.
V kategorii 1 (věk 2-4 roky) obsadila krásné 1. místo Stella Hlavín. V kategorie 2
(věk 4-5 let) obsadila skvělé 3. místo Sofie Radostová. V této věkové kategorii
ještě získal pěkné čestné uznání Nikolas Kadlec a Michaela Kozáková. Všem sou-
těžícím dětem moc děkujeme.

Kolektiv MŠ Pastelka 

MŠ KYTIČKA
MOZART V KYTIČCE

Mozart v mateřské škole? Ano. S projektem
Městské knihovny v Milevsku Knihožrouti hra-
vě. Při společném čtení příběhu o zázračném
dítěti z knihy Petra Síse „Hrej, Mozarte, hrej“.
Malý Wolfgang byl právě ve věku našich
budoucích školáků, ale na rozdíl od nich musel
cvičit hru na piano pod přísným dohledem
svého otce i několik hodin denně… V šesti
letech již komponoval hudební díla, ale pro-
tože byl stále dítětem, vymyslel si vlastní svět,
ve kterém ožívaly roztodivné věci, nástroje,

a dokonce i postavy. Třeba z Kouzelné flétny.
Vyprávění, předčítání z knihy, Sísovy kouzelné ilustrace i hudební ukázky z děl
W. A. Mozarta děti okouzlily.  Zásluhou lektorky milevské knihovny Bc. Jitky Kor-
tanové děti poznávají knížky, ve kterých najdou všechno - poučení, informace,
zábavu, humor, souznění. Cílem projektu Knihožrouti je získat a motivovat děti
ke čtení ve věku, kdy ještě ani nejsou skutečnými čtenáři. Čtení totiž přináší
nesporné výhody jako je získávání nových vědomostí, rozvoj fantazie, slovní
zásoby, analytického myšlení, paměti a mnoho dalších.

Bc. Marcela Brčková, DiS. 

ZŠ SE SPECIÁLNÍM VZDĚL. PROGRAMEM
NAŠE ŠKOLA V KNIHOVNĚ A V SOLNÉ JESKYNI

Ve středu 15. března jsme vyměnili lavice ve školní
třídě za návštěvu knihovny a dětského oddělení.
S paní lektorkou Jitkou Kortanovou děti absol-
vovaly vzdělávací program na podporu čtenář-
ských dovedností „S dědou pod jednou střechou.“
Děti se zaposlouchaly do příběhu malého Honzíka,
který žije v jedné rodině s tátou, mámou a dědeč-
kem, který má velké potíže s pamětí. Na konci
lekce si děti zasoutěžily a potrénovaly vlastní
paměť. Všechny uznaly, že to není vůbec jedno-
duché. V dětském oddělení jsme společně pood-
halili tajemství knížek. Děti si mohly knížky pro-

hlédnout a vybranou publikaci si vypůjčit. Protože jsme knihovnu navštívili
v březnu, dostali jsme od paní knihovnice dárek. Děti, které byly v knihovně
poprvé, měly možnost se zde zaregistrovat. Na celý rok jim pak byl odpuštěn čte-
nářský poplatek. Ve čtvrtek přivítala děti solná jeskyně v Písku. Relaxační hudba,
příjemná paní recepční a milé prostředí. Všechny děti zaujala velká hromada soli,
která sem byla přivezena až z Mrtvého moře. K dispozici zde bylo velké množství
hraček a po 45 minutách tu vznikly nádherné hory, sopky nebo tunely. Opakované
návštěvy jeskyně pomohou dětem překonat respirační onemocnění, posílí imunitu
a zlepší jejich zdraví. Obě akce se dětem velmi líbily a již se těší na další návštěvu
jeskyně i knihovny.

Kolektiv ZŠ
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INDIÁNSKÝ DEN V PRVNÍCH TŘÍDÁCH

Indiáni ti se mají, celý den si jenom hrají... Jak se říká v básni Josefa Kainara,
tak Indiánský den byl opravdu hravý! Celý den se nesl v duchu tohoto kmene. Děti
si vyrobily indiánské čelenky, oblékly si ponča, plnily různé úkoly a luštily rébusy.
Den se velice vydařil a všichni si ho užili.

Mgr. Pavla Šmelcová

GYMNÁZIUM MILEVSKO
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Celý březen se na milevském gym-
náziu nesl v duchu vědomostních
soutěží. Žáci postupně absolvovali
školní kola chemické a biologické
olympiády, nechyběla olympiáda
v českém jazyce nebo matematický
Klokan. Nejúspěšnější řešitelé
budou školu reprezentovat
v okresních kolech, kde poměří
znalosti a vědomosti v jednotli-
vých oborech s nejlepšími žáky ze
škol píseckého okresu. Na snímku
jsou zachyceni účastníci školního
kola biologické olympiády při prá-
ci ve školní laboratoři. 

Mgr. Jana Plavcová

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do neděle 16. dubna na telefonní číslo 775 733
552 nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na pohádku Vojta
a strašidla, která se uskuteční v neděli 23. dubna od 15 hodin v Milevském kině.
K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: posezení u rybníčku za finančním úřadem
Výherci: Kristina Urbanová, Marcela Barabášová a Jiří Herold, všichni z Milevska
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