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ZPRAVODAJ
MILEVSKÝ

www.mi levsko-mesto .cz

listopad
2013

Příspěvky na sportovní činnost 4
Fotoobjektivem 7
Kultura a sport 8
Vyhrazeno pro školy 12

V sobotu 12. října proběhl na náměstí E. Beneše v Milevsku druhý ročník soutěže Železný hasič 
Milevsko – O pohár starosty města. Více fotografií a informace o soutěži na www.vyprostovani.cz.

95. výročí založení Československé republiky oslavilo při koncertu kapely Swing Band Tábor několik 
desítek občanů Milevska v milevském kulturním domě. Na fotografii pan starosta Bc. Zdeněk Herout 
při slavnostním projevu.

5. Milevské pivní slavnosti proběhly v pátek 18. a sobotu 19. října a přilákaly téměř 1400 návštěvníků.

ODBOR DOPRAVY
VYhRAzená PARKOVAcí 

místA PRO ztP
Odbor dopravy upozorňuje všechny držitele prů-
kazu ZTP, kteří v roce 2013 měli rozhodnutím po-
voleno vyhrazené parkovací místo pro své moto-
rové vozidlo a i nadále jej potřebují, aby požádali 
o obnovení tohoto povolení na rok 2014 nejpoz-
ději do konce listopadu tohoto roku.
V případě, že již vyhrazené parkování nepotřebují 
nebo na něj ztratili nárok, žádáme, aby odstrani-
li svislé i vodorovné dopravní značení označující 
jejich vyhrazené parkoviště nejpozději do konce 
roku 2013.

Výsledky hlasování voleb  
do poslanecké sněmovny konaných 

25.–26. 10. v milevsku
Voliči v seznamu 7 311

Vydané obálky 4 363

Volební účast v % 59,68

Odevzdané obálky 4 362

Platné hlasy 4 325

% platných hlasů 99,15

ČssD 21,17

KsČm 16,99

AnO 2011 16,92

tOP 09 12,90

ODs 11,23

Úsvit 5,98

KDU 5,80

KDU

Úsvit

ODS

TOP 09

ANO 2011

KSČM

ČSSD

Vybíráme z obsahu:
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Po delší době jsme se opět obrátili na zastupitele města s následující 
otázkou:
na  jednání zastupitelstva ve  středu 11. září nebylo přijato usnesení 
o prodeji domů č. p. 417 a 206 v ulici sokolovská. z jakého důvodu jste 
podpořil/a (případně nepodpořil/a) nepřijetí usnesení a jaké by podle 
vás mělo být další využití těchto prostor. můžete uvést nějaké řešení, 
které byste pro domy v této lokalitě navrhoval/a?

Bc. zdeněk herout
Svým hlasováním jsem podpořil prodej stávajících nemovitostí a  do-
tčeného pozemku z jednoho prostého důvodu, který je založen na zku-
šenosti z  minulých let. Pokud totiž nedokáže správce majetku nalézt 
využití pro dané objekty, či si neví rady co s nimi do budoucna, je lepší 
je prodat v době, kdy ještě nějakou cenu mají. Příkladem „dobré péče“ 
je domeček nedávno prodaný, který sloužil jako sklad masek Maškarní-
ho sdružení. Prakticky bez údržby ze strany majitele (města) i nájemce 
se z  něho během let stala ohrožující ruina, kterou jsme potom těžko 
a prakticky bez valného zisku prodávali.
Lokalita mezi ulicí Sokolovskou a ulicí Č. Holase je v případě, že se nena-
jde v dohledné době investor pro veřejně prospěšnou stavbu, ideálním 
prostorem pro městský park s velkým hřištěm s herními prvky pro děti 
i seniory. 

mgr. martin třeštík
Byl jsem předkladatelem návrhu za radu města a jeho smyslem bylo pro-
věřit jednu z možností, jak vyřešit problém toho prostoru a chátrajících 
budov, tedy získat investora se záměrem zajímavým pro město. Pokud 
ale není společná vůle k takovému kroku, musíme hledat jiné řešení, do-
vedu si představit využití třeba k sociálním účelům, v devadesátých letech 
vznikla studie na výstavbu startovacích a sociálních bytů na těchto po-
zemcích, je klidně možné, že se nám ji podaří oživit, pokud se opět zvýší 
podpora ze strany státu tímto směrem. Za nejméně vhodné ale považuji 
ponechat ty domy v centru města dlouhodobě svému osudu, proto jsem 
také inicioval tento pokus. Za sebe bych rád, kdyby při řešení došlo k pro-
pojení ulic Čeňka Holase a Sokolovské průchodem pro pěší.

Ing. Bohuslav Beneš
Usnesení předpokládalo vyhlášení záměru na  prodej s  tím, že bude 
vybrána nabídka pro město nejvýhodnější  a  s  tím, že bude přiložen 
koncepční záměr s budoucím využíváním nemovitostí. Přednost by měl 
záměr s  možností veřejného zpřístupnění pozemků a  případných no-
vostaveb. Je nutné připomenout, že oba nabízené objekty jsou značně 
zchátralé. V současnosti je lze využívat jen jako provizorní sklady nebo 
jako dočasné přístřeší.
Pro vyhlášení záměru na  prodej jsem hlasoval proto, protože Milev-
sko v současnosti  ani blízké budoucnosti nebude mít dostatek peněz 
na původně plánovanou výstavbu malometrážních bytů. Také je nutné 
přiznat, že v současnosti je ve městě dostatek volných  bytů. Na některé 
volné byty města je nutné  nabídkové řízení na pronájem pro malý zájem 
opakovat.

Ing. Bc. miroslav Doubek
Prodej jsem podpořil, protože považuji za nejlepší řešení, aby nemovi-
tosti měli soukromého vlastníka a  ten o  ně pečoval a  za  své finanční 
prostředky zvelebil.
Toto řešení považuji za podstatně lepší, než aby za peníze určených pro 
občany města Milevska byly nemovitosti opraveny pro neplatiče, nebo 
pronajímány pod tržní cenou. Nezapomínejme, že městu se nedaří pro-
najímat stávající byty, tak proč stavět další!
Považuji za  užitečnější využít plánovaných 2.5 mil. Kč (na  přestavbu 
na 4 byty) např. na sítě, chodníky a komunikace. Případně za uvedenou 
uspořenou částku by mohli mít všichni obyvatelé města Milevska svoz 
odpadu za polovinu. 

mUDr. zdeněk hobzek
Na tomto jednání zastupitelstva jsem nebyl, byl jsem omluven. Nemám 
žádný nový nápad. 

mgr. marie Jelenová
Zdržela jsem se hlasování, protože si myslím, že není vhodná doba pro 
prodej nemovitostí. Navíc  nevěřím, že v případě prodeje bude možné 
ovlivnit, co v daném místě vznikne. 
Domy jsou sice ve špatném stavu, ale možná by stála za úvahu oprava, 
aby mohly fungovat např. jako krizové bydlení.

JUDr. Odřich Kofroň
Město je organismus, který se neustále vyvíjí. Je proto třeba hledět 
do budoucnosti. Pokud nám jde o rozvoj města, je zapotřebí nejen vyku-
povat pozemky na kraji města pro případné investory, ale mít i pozemky 
blízko centra města pro případné použití pro veřejně prospěšné stav-
by, jejichž potřeba se během vývoje ukáže. Z  hlediska výstavnosti by 
se mohlo jednat o vícepodlažní zástavbu, která by v budoucnu setřela 
venkovský charakter centra města.

mUDr. Jitka Kofroňová
Hlasovala jsem proti prodeji.Nemyslím si, že se město musí zbavovat 
pozemků v centru, pro které nemá momentální využití.

RsDr. Jiří Kotalík
Přijetí usnesení jsem nepodpořil. Důvod je prostý. Dle mého subjektiv-
ního názoru jsou stanovené širší podmínky záměru prodeje, závazky 
v budoucnosti včetně sankcí pro případného zájemce – kupce velmi de-
terminující.

JUDr. martin Kupec
Cílem tohoto záměru o prodeji domů bylo prověřit jednu z variant, jak vy-
řešit problém toho prostoru a chátrajících objektů, tedy získat investora se 
záměrem zajímavým pro město. Nešťastným řešením by bylo ponechat 
tyto domy v centru města dlouhodobě svému osudu. Zároveň je na radni-
ci k dispozici několik let stará studie na výstavbu startovacích a sociálních 
bytů na těchto pozemcích a může se stát, že se podaří vrátit ji opět do hry.

mgr. Vlasta machartová
Prodej jsem nepodpořila, protože se jedná o  poslední větší pozemky 
v majetku města, jejichž hodnota spočívá právě v celistvosti a poloze 
blízko centra. Možností jak je využít se nabízí několik včetně propojení 
ulice Sokolovské a  Č. Holase, a  město musí  dobře zvážit svůj záměr 
na jejich využití. Jakékoliv parcelování a neuvážené rozhodnutí nás zba-
vuje možnosti s nimi dále disponovat. Jedná se o klidnou oblast a tímto 
směrem by se mělo ubírat naše rozhodování. Chybí nám sociální bydle-
ní, ubytovací kapacity, relaxační centra, parkové plochy. Rozhodně ne 
další obludná nákupní centra.

Ing. Václav Pavlečka
Podpořil jsem prodej domů, protože se jedná o staré zpustlé  domy, kte-
ré tam dělají ostudu.

OtázKA PRO zAstUPIteLe
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ODBOR ReGIOnáLníhO ROzVOJe

InFORmAce z JeDnání RADY městA mILeVsKA
15. schůze Rady města milevska 
Rada města mimo jiné:
l  schválila použití finančních prostředků z  fondu reprodukce majetku 

ve výši 177.332 Kč na pokrytí dodatečných nákladů při stěhování a bu-
dování nových expozic Milevského muzea

l  schválila pokácení smrku stříbrného v souvislosti s obnovou komuni-
kací v ul. Švermova, dřevin na hřbitově podle projektu zpracovaného 
Ing. Naděždou Žaludovou v říjnu 2012 - červenci 2013, jeřábu ptačího 
a lípy malolisté v ul. Gen. Svobody, borovice lesní a smrku stříbrného 
na veřejném prostranství před domem v ul. 1. máje, břízy bělokoré v ul. 
P.  Bezruče, břízy bělokoré v  ul. J. A. Komenského, smrku stříbrného 
v areálu I. základní školy, břízy bělokoré v Nádražní ul.

l  rozhodla podepsat smlouvu na realizaci akce „Regenerace sídelní ze-
leně – staré sídliště v Milevsku“ s firmou Ing. Václav Šmejkal, která 
se umístila na druhém místě z důvodu odstoupení uchazeče, který se 
na základě aukce umístii na prvním místě  

l  schválila uzavření Smlouvy o dílo na „Rekonstrukci veřejného osvět-
lení v části ul. Sokolovská“ se Službami Města Milevska, spol. s r. o.

l  schválila podání výpovědi (tříměsíční výpovědní lhůta) smlouvy č. 
278/2006 se součastným poskytovatelem služby na propojení budov 
MěÚ s firmou Aura a. s., a zároveň uzavření nové smlouvy o dílo na do-
dávku a  provoz datového propojení budov s  firmou Martin Pouzar 
Issoft. 
V současné době nevyhovuje nárokům provozu informačního systému 
úřadu datové bezdrátové propojení mezi budovami městského úřadu, 
proto tajemník úřadu předložil návrh na technické zdokonalení propo-
jení (řádové navýšení rychlosti přenosu dat).

l  schválila Pravidla pro poskytování příspěvku na  podporu rodičov-
ství v  Milevsku dětem narozeným po  1. 1. 2013 a  trvale přihlášeným  
v Milevsku.

16. schůze Rady města milevska 
Rada města mimo jiné:
l  souhlasila s  navýšením provozní dotace p.  o. Sociální služby města 

Milevska o částku nevyužitou na realizaci rekonstrukce v souvislosti 
s navýšením kapacity domova pro seniory o 4 lůžka

l  souhlasila se zapojením milevských škol do soutěže ve sběru PET lahví 
a papíru pro školní rok 2013–14 vyhlášené Službami Města Milevska, 
spol. s r.o 

l  schválila předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v po-
zemcích města Milevska (lokalita Kamýk) po  vybudování distribuč-
ní soustavy (Kamýk je lokalita nad areálem firmy Polata ve  směru 
na Hrejkovice) 

l  doporučila Zastupitelstvu města Milevska schválit podání žádosti 
o neinvestiční dotaci na program Podpora terénní práce pro rok 2014 
ze státního rozpočtu České republiky s finanční spoluúčastí města Mi-
levska ve výši 30 % z celkového rozpočtu projektu  

l  schválila Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na sportovní 
činnost v roce 2014

l  souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy se Správou a údržbou silnic 
Jihočeského kraje na provedení stavby týkající se opravy „Modernizace 
silnice III/10545 Rukáveč“.

Na jednání Rady města Milevska jsme několikrát hledali možné využití 
pro tyto domy, ale žádné vhodnější řešení jsme nenašli.

michal Polanecký
Hlasoval jsem proti prodeji domů a pozemků v této lokalitě. Myslím si, 
že požadavky na  budoucího kupce jsou nereálné a  ekonomicky mimo 
současnou realitu. Město jako vlastník může stále nechat domy jako 
rezervu pro krizové bydlení, a nebo může prostory využít pro nezisko-
vé aktivity jako např. vybudování mateřského centra, které v Milevsku 
nemá stálé jisté prostory. Zde je i možnost rozlehlé zahrady, je to blízko 
centra a jde o klidnou lokalitu. Jistě je zde možnost i dalších projektů, 
které může zrealizovat vedení města v následujícím volebním období.

marie Polívková
Byla jsem pro prodej. Denně procházím okolo tohoto domu. Je jasné, že 
pokud není obýván, chátrá. Město Milevsko má nyní dostatečně velký 
bytový fond a nebude vynakládat finance na opravu této budovy, jejíž 
stav se časem bude zhoršovat. A lokalita je velice výhodná jak pro firmu, 
tak pro bydlení. 

mUDr. miroslava Pučelíková
Domy odkoupilo město pro event. vybudování komunikace ze Sokolov-
ské ul. na Hůrka. 
V současné době jsou v hrozném stavu, jednotlivé místnosti by potřebo-
valy alespoň vybílit, upravit podlahové plochy..., město na rekonstrukci 

nemá finance. A taky, proč investovat do něčeho, co jiní zase zdemolují. 
Před několika lety byly domy využity i pro lidi bez domova jako přístřeší. 
Dokud nebude rozhodnuto, co definitivně v těchto místech bude, pone-
chala bych je k tomuto využití. A nájemci by si mohli svépomocí míst-
nosti opravit a udržovat!

mgr. Ivana stráská
Jde o  dva staré domky v  centru města, v  zajímavé lokalitě, a  zahrady 
propojují dvě části Milevska. Už před lety byla zpracována studie, která 
řešila průchod mezi ulicemi a navrhovala zde zeleň a dva domy se star-
tovacími byty. Ty šly tehdy postavit s  významným podílem dotace ze  
Státního fondu rozvoje bydlení. Bohužel, návrh nebyl realizován. Měli 
bychom hledat nápady, říci si, jak má být tenhle potenciál využit. On ten 
záměr na prodej byl vypsán v podstatě na nápad investora. Myslím ale, 
že klíčových pozemků by se město nemělo zbavovat, nemělo by rezig-
novat na ovlivňování urbanistiky města. Proto jsem záměr nepodpořila. 

Ing. Lubomír Šrámek
Já osobně i celý klub TOP 09 jsme byli proti prodeji domů čp. 417 a 206 
v Sokolovské ulici. Myslím si, že město by si mělo ponechat nemovitosti 
v této oblasti a tím i možnost rozhodovat o jejich využití s dalším mož-
ným rozvojem. O návrzích na další využití nemovitostí jsem připraven 
diskutovat. Dovedu si představit multifunkční využití t.j. bydlení plus 
obchod resp. služby pro občany.

Město Milevsko vypsalo grantový program 
Kultura 2014. Hlavním cílem grantového pro-
gramu je podpora kulturně vzdělávacích akti-
vit. Je určen všem subjektům, které organizují 
projekty v této oblasti, neprofesionálním orga-
nizacím, spolkům i jednotlivcům. 

Podporované aktivity musí být zaměřeny 
na  rozšíření možností kulturního vyžití oby-
vatel města či regionu, a  tím jeho propagaci. 
Zejména budou podporovány aktivity v oblasti 
tzv. menšinových žánrů, kulturního vyžití dětí 
a  mládeže, záchrany a  údržby drobných kul-

turních památek a  propagaci místní kultury. 
Finanční rámec programu je dán prostředky 

vymezenými pro něj v  rozpočtu města Milev-
ska a  aktuálním nevyčerpaným zůstatkem 
těchto prostředků.
Žádost je třeba zaslat poštou nebo osobně 
doručit do  30. 11. 2013 do  podatelny Měst-

ského úřadu Milevsko, nám. E. Beneše 420, 
399 01 Milevsko vždy do dne uzávěrky uvede-
né v grantovém kalendáři do 15 hodin. Žádost 
musí být předložena v  originále. Na  obálce 
musí být označení Grantový program ,,Kultura 
2014“.

Veškerá dokumentace grantového programu 
je uložena na Městském úřadě Milevsko.
Bližší informace podá: Odbor regionálního roz-
voje Městského úřadu Milevsko – referent pa-
mátky a kultura. 

GRAntOVý PROGRAm
„Kultura 2014“ 
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Projekt: „Vzděláváním lidských zdrojů ke zvýšení efektivity města milevska“
název projektu:  Vzděláváním lidských zdrojů 

ke zvýšení efektivity města 
Milevska

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/69.00013
Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra ČR
zdroj: Evropský sociální fond

Příjemce dotace: město Milevsko
celková výše projektu: 5.036.198,00 Kč (100 %)
Dotace z evropských fondů: 4.280.768,30 Kč (85 %)
Podíl města na tomto projektu: 755.429,70 Kč (15 %)
Datum zahájení realizace projektu: 01. 08. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 31. 07. 2014

PRAVIDLA PRO POsKYtOVání PřísPěVKů  
nA sPORtOVní ČInnOst V ROce 2014

město milevsko vydává na základě rozhodnutí Rady města milevska 
Pravidla pro poskytování příspěvků na sportovní činnost.

Příjemci podpory
V návaznosti na místní tradice jsou příspěvky na sportovní činnost ur-
čeny pro subjekty, jejichž sportovní činnost je na  využívání sportovišť 
města:

-  závislá – prioritní uživatelé – výhradně Hockey club Milevsko 2010 o.s.
-  závislá – hlavní uživatelé – FC ZVVZ Milevsko, Proactive Milevsko, 

Handball club Milevsko, Tenisový klub ZVVZ Milevsko, NK Tukani  
Milevsko, FBC Došwich Milevsko florbalový klub

-  částečně závislá – doplňkoví uživatelé – TJ Sokol Milevsko
-  nezávislá - ostatní subjekty se sportovní činností

Použití příspěvků
Příspěvky lze použít na:
-  úhradu plateb za organizované užívání sportovišť města mládeží do 21 

let – podléhá finančnímu vypořádání,
-  podporu pravidelné, organizované tělovýchovné a  sportovní činnosti 

mládeže do 21 let, zejména na úhradu nákladů na pořízení sportovního 
vybavení, honorářů rozhodčích a cestovného, vše pro oddíly mládeže 
do 21 let – podléhá finančnímu vypořádání

-  reprezentaci města Milevska kluby působícími na území – nepodléhá 
finančnímu vypořádání

-  jednorázové sportovní akce konané pod záštitou města Milevska – 
podléhá finančnímu vypořádání

Použití příspěvku je přísně účelové, uznatelné náklady musí být nezbyt-
né pro činnost žadatele v oblasti práce s mládeží do 21 let popřípadě pro 
realizaci akcí pořádaných pod záštitou.

Žádosti o příspěvek
Žádosti o příspěvky na kalendářní rok 2014 se podávají nejpozději do 29. 
11. 2013 osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Milevsko, 
nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko.
Celé znění Pravidel pro poskytování příspěvků na  sportovní činnost 

v roce 2014 najdete na webových stránkách www.milevsko-mesto.cz.

nOVá KOncese nA PRODeJ LIhOVIn  
(určeno pro všechny prodejce lihovin)

Od 17. 10. 2013 musí každý podnikatel k prodeji kvasného lihu, konzumní-
ho lihu nebo lihovin získat nové živnostenské oprávnění (koncesi). Jedná 
se zejména o obchodníky s potravinami, stánky s občerstvením, restaura-
ce a bary. Podnikatelé, kteří byli oprávněni prodávat lihoviny na svá dosa-
vadní živnostenská oprávnění, mohou v této činnosti pokračovat po dobu 
6 měsíců (tedy do 17. 4. 2014). Pokud požádají v této lhůtě živnostenský 
úřad o koncesi pro předmět podnikání Prodej kvasného lihu, konzumního 
lihu nebo lihovin (k žádosti nemusí předkládat žádné doklady), živnos-
tenský úřad jim bez správního poplatku tuto koncesi vydá. Pokud žádost 
v této lhůtě nepodají, oprávnění k prodeji kvasného lihu, konzumního lihu 
nebo lihovin jim zanikne. Jelikož se změna týká velkého počtu podnikate-
lů, doporučujeme nenechávat návštěvu na živnostenském úřadě na po-
slední chvíli, předejdete tak frontám na úřadě. O koncesi může podnikatel 
požádat na kterémkoli živnostenském úřadě v České republice.

Jan Krejča, živnostenský úřad

nOVý záKOn O POVInném znAČení LIhU  
(určeno zejména pro distributory a prodejce lihovin)

Od 1. 12. 2013 bude v účinnosti nový zákon č. 307/2013 Sb., o povinném 
značení lihu. Tento zákon stanoví povinnosti a podmínky nakládání s lihem 
(od 15 % objemových lihu ve výrobku) jak výrobcům, dovozcům, provozo-
vatelům daňových skladů, tak i distributorům a konečným prodejcům lihu 
(např. maloobchodním prodejnám či restauracím a barům). Z vybraných po-
vinností a zákazů jako příklad uvádíme: povinná registrace distributorů lihu 
(tedy v podstatě velkoobchodů) a složení kauce u správce daně (celní úřad), 
oznamovací povinnost distributora o počtu prodaného lihu, spotřebitelská 
balení lihu mohou mít maximální objem 1 litr (případně 3 litry pokud jsou ze 
skla). Všeobecně je každému zakázáno nakládat s neznačeným lihem (vý-
jimky jsou uvedeny v zákoně). Provozovatele restaurací, hospod a barů upo-
zorňujeme, že podle tohoto zákona budou moci na jednotlivém prodejním 
místě nebo prodejním prostoru mít načatou (tedy s  porušeným kolkem) 
pouze jednu láhev s lihem od jednoho druhu spotřebitelského balení (tedy 
stejná značka a výrobce), případně tři lahve od jednoho druhu opatřených 
jednocestným uzávěrem. Při zjištění porušení zákona budou správní orgá-
ny ukládat pokuty, ukládat propadnutí věci a u některých správních deliktů 
mohou přistoupit i k uložení zákazu činnosti až na 2 roky. Při závažných 
porušeních může živnostenský úřad přistoupit i k sankčnímu zrušení živ-
nostenského oprávnění. Doporučujeme Vám proto seznámit se s obsahem 
tohoto zákona (např. na http://portal.gov.cz), případně sledovat interneto-
vé stránky celní správy (http://www.celnisprava.cz).

Jan Krejča, živnostenský úřad

Cílem projektu a základním předpokladem je rozvoj systému vzdělává-
ní a samotné proškolení zaměstnanců, politiků města i obcí správního 
obvodu ORP Milevsko a  tím ve  výsledku zkvalitnění výkonu agendy 
úřadu a prosazovaní zákonem daných povinností úřadu. Aktivity pro-
jektu realizujeme na  základě analýzy vzdělávacích potřeb vyplývající 
z výsledků dotazníkových šetření, dále z interních auditů úřadu, šetření 
vedoucích odborů a tajemníka MěÚ, anket mezi občany, zpětné vazby 
od účastníků kurzů apod.
Politici územních samosprávných celků včetně volených zástupců 
územních samosprávných celků budou do projektu zapojeni v rámci ak-
tivity Školení zastupitelů města a zastupitelů ORP. Školení proběhne 
formou 3 e-learningových kurzů. Obsahem těchto kurzů je Správní řád, 

Zákon o obcích a Zákon o veřejných zakázkách. Dále jsou do projektu 
zapojeni všichni zaměstnanci úřadu. Všechny tyto osoby absolvují ško-
lení dle rozpisu v klíčových aktivitách. Důraz je kladen na vzdělávání 17 
vedoucích zaměstnanců, kteří jsou přímo zodpovědní za řízení a tvorbu 
vzdělávání na úřadu a kteří se budou významnou měrou podílet na dal-
ší udržitelnosti projektu.
Cíle projektu jsou dosahovány aktivitami: 1. Aktualizaci analýzy vzdě-
lávacích potřeb, 2. Vzděláváním řadových zaměstnanců, 3. Vzdělává-
ním vedoucích zaměstnanců, 4. Vzděláváním zastupitelů města a ORP 
Milevska, 5. Zavedením systému interních lektorů, 6. Školením a tvor-
bou 3 e-learningových kurzů, 7. Hodnocením efektivity vzdělávání.

CZ.1.04/4.1.01/69.00013 – TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM  
SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE 
A ZAMĚSTNANOST A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA
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Od 17. 10. 2013 platí nová právní úprava týkající se překážek provozování živ-
nosti (v médiích vládou avizovaný zákaz řetězení živností v případě sankč-
ního zrušení živnostenského oprávnění, kdy si dotyčný založil novou spo-
lečnost a v provozování živnosti pokračoval pod touto novou společností).
Podle živnostenského zákona nemůže provozovat živnost fyzická nebo 
právnická osoba, které bylo živnostenské oprávnění sankčně zruše-
no podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona (tři roky v  obo-
ru živnosti nebo příbuzném oboru živnosti, u  koncese v  jiném oboru 
po dobu jednoho roku). Nově dále nemůže provozovat živnost fyzická 
nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu práv-

nické osoby v  době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly 
ke  zrušení živnostenského oprávnění této právnické osobě. Živnost 
také nemůže provozovat právnická osoba, členem jejíhož statutár-
ního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, které bylo sankčně zru-
šeno živnostenské oprávnění nebo která byla členem statutárního 
orgánu právnické osoby v  době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, 
které vedly k sankčnímu zrušení živnostenského oprávnění této práv-
nické osobě. Aktuální znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon) je dostupné na  http://portal.gov.cz. 
 Jan Krejča, živnostenský úřad

Nový občanský zákoník výrazně mění české smluvní právo, což také 
ovlivní život běžného občana, firem, a proto je velmi důležité znát 

všechna pravidla a na tyto změny se s předstihem připravit.

z tohoto důvodu je pro Vás připraveno další pokračování seznamo-
vání se s novelou Občanského zákoníku na téma Dědické právo.

seminář se uskuteční 6. 11. 2013 od 9.00 hodin v DK milevsko.  
Lektorkou je JUDr. Lenka smolíková, LL.m.

Nabídka dalších vzdělávacích akcí v měsíci listopadu:

seminář: DPh v příkladech
Lektor: Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram s. r. o.

Termín: 18. 11. 2013 od 9.00 hodin do 13.00 hodin
Místo konání: DŮM KULTURY MILEVSKO,  

Nádražní 846 – klubovna 1. patro, 
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 14. 11. 2013, 15.00 hodin

DPH je nekonečný dynamicky se vyvíjející příběh. Účastníci seminá-
ře budou mít možnost si s  lektorem procvičit letošní legislativní stav 
na příkladech.

seminář: Obchodní dovednosti
Lektor: Jiří Beníšek

Termín: 25. 11. 2013 od 9.00 hodin do 13.00 hodin
Místo konání: DŮM KULTURY MILEVSKO,  

Nádražní 846 – klubovna 1. patro, 
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 21. 11. 2013, 15.00 hodin

Na tomto tréninkovém kurzu se seznámíte s důležitými postupy, které 
jsou potřebné pro úspěšné vyjednávání, a procvičíte si je. Jako nejdů-
ležitější cíl si klademe plánování a  přípravu na  vyjednávání, nástroje 
vyjednávání, strategie a taktiky, komunikační dovednosti, vyjednávací 
styly dobrého vyjednávače, zvládání složitých situací a odporu v průbě-
hu vyjednávání, zvládání námitek druhé strany. Kurz proto doporuču-
jeme pro pracovníky obchodu a nákupu, kteří se spolu často „utkávají“ 
při obchodních jednáních, ať již v přátelském duchu, nebo v situacích, 
které jsou náročné na domluvu. Využití však naleznete nejenom v ob-
chodě, ale i při jiných pracovních příležitostech, kdy jednáte v rámci své 
vlastní společnosti s ostatními spolupracovníky např. z jiných oddělení.

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se některého z uvedených  
seminářů je možné přihlásit na níže uvedeném kontaktu.

marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz; tel.: 383 809 209;  

mobil: 608 572 260; www.jhk.cz

nOVý DěKAn mILeVsKéhO 
KLáŠteRA
Novému děkanovi milevského kláštera Františku Míčkovi, který působí 
v Milevsku od 1. září tohoto roku, jsme položili několik otázek.

Jaké jsou Vaše první dojmy po dvouměsíčním  působení v milevsku?
Je tu krásně. Je příjemné znovu potkávat lidi, se kterými jsem se de-
set let neviděl. Milevsko bylo moje první působiště, žil jsem tu v letech 
1999–2003. První rok jsem byl kaplanem zde a poté mi byly na tři roky 
svěřeny farnosti Bernartice a Veselíčko, přičemž jsem stále bydlel v mi-
levském klášteře. Je pro mě zvláštní, že mě poslali na místo, kde už jsem 
jednou byl, protože to se ve farářských kruzích moc často nestává. Ale 
jsem moc rád.
Jak se vám líbí milevský klášter a okolí?
Klášter i okolí dobře znám. Poprvé jsem tu byl v šestnácti letech na čun-
dru. Byli jsme čtyři, toulali jsme se po  jižních Čechách, hráli na kytary 
a snídali každý jedno lahvové pivo. V Milevsku jsme rozesmáli jedno-
ho občana, když jsme se ho bezelstně zeptali, kde najdeme výpadov-
ku na Osek... Jinak, obdivuji, co všechno se od té doby podařilo v areálu 
kláštera uskutečnit.
Kde a jak dlouho jste působil před příchodem do milevska?
Teď přicházím z Prahy 6, kde jsem působil deset let. Zároveň jsem byl 
školním kaplanem na  Arcibiskupském gymnáziu a  na  Vyšší odborné 
škole publicistiky.
Jaké máte plány do  budoucna v milevském klášteře? můžeme se 
například i nadále těšit na nejen duchovní akce v klášteře, ale třeba 
i na kulturní akce, na které jsou již návštěvníci zvyklí?
Nacvičujeme teď s  kolegy faráři velkou silvestrovskou humoristickou 
podívanou, kterou jsem nazval Možná přijde i kostelník. Ne, nebojte se, 
teď vážně. Kulturu podporovat budu, pocházím z muzikantské rodiny. 
Ale konkrétní plány musí dozrát až po  nějaké době, aby totiž vznikly 
jako odpověď na skutečné potřeby tohoto místa. Znáte to. Člověk míní, 
Pán Bůh mění. Moc se těším na spolupráci s Vámi se všemi. Bůh Vám 
žehnej!

Děkujeme za rozhovor

InFORmAce PRO OBČAnY
Informujeme občany, kteří mají uzavřeny smlouvy o nájmu hrobového místa 
s platností od 1. 1. 2004 do 1. 1. 2014 a byly jim v průběhu roku 2013 doručeny 
nové smlouvy o nájmu hrobového místa od 1. 1. 2014 do 1. 1. 2024, aby vrátily 
podepsané smlouvy do 31. 12. 2013. Podepsané smlouvy můžete osobně do-
ručit na podatelnu Městského úřadu nebo Ing. Kolářovi, pracoviště Sažinova 

843, Milevsko, 2. patro, č. dveří 220 nebo je zašlete poštou na adresu: Odbor  
investic a správy majetku, Sažinova 843, 399 01 Milevsko nebo je doručte 
správě hřbitova, Na vinicích 1047, 399 01 Milevsko. Dle § 25 odst. 1 zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví nájem hrobového místa vzniká na základě 
smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohře-
biště jako pronajímatelem a nájemcem. 

Ing. Michal Kolář, smluvní vztahy OISM

PřeKáŽKY PROVOzOVání ŽIVnOstI (zákaz řetězení živností)
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Střípky
z minulosti

stARé mYsLIVecKé  
POVěRY A KOUzLA

Nastal podzim, čas honů a  myslivosti. Krajinou se ozývají výstřely 
a střelci někdy zasáhnou cíl, ale někdy také ne. K zásahu je třeba zejmé-
na dobré oko a pevná ruka, leč naši předkové se často pokoušeli zajistit 
si úspěch na lovu ještě něčím jiným, mysliveckými kouzly. Cílem tako-
vých mysliveckých kouzel bylo zejména očarování své pušky, oprava ně-
kým jiným očarované pušky, ochrana před očarováním své pušky, zho-
tovování kouzelných kulí a střelného prachu, kouzla za účelem jistého 
zásahu cíle, ale také získání nezranitelnosti a neviditelnosti.

V 17. a 18. století byla rozlišována dvojí myslivecká kouzla: dovolená 
a nedovolená. Mezi ty dovolené patřilo například užívání cedulek s ča-
rovnými texty a  zaříkávacími modlitbami, nakuřování, zaklínání slovy 
nebo znameními. Za  nedovolená střelecká kouzla byla pokládána ta, 
která se prováděla za pomoci černé magie a s přispěním ďábla.

Myslivci bývali v  minulých staletích obestřeni zejména na  venkově 
směsicí obdivu, úcty a  strachu. Myslivec vykonával totiž své povolání 
v tajemném prostředí lesa, které byly tehdy pokládány za sídlo lesních 
žínek, víl, bludiček a  divých mužů. Myslivec, který přicházel do  styku 
s  tímto prostředím, byl tedy sám pokládán za  člověka neobyčejného, 
tajemného a nebezpečně vábivého. Vždyť ostatně ve většině pohádek 
se objevuje čert právě v podobě švarného myslivce.

Myslivecká kouzla zaujala dokonce i  hudební skladatele. Němec-
ký skladatel Carl Maria von Weber se nechal inspirovat starým příbě-
hem, jenž se odehrál na Domažlicku kolem roku 1710. Mladý písař Georg 
Schmidt se zde v touze po odlití kouzelných střel spojil s čarodějným 
myslivcem a  ke  svému dílu použili prostředky černé magie. Celá tato 
historka se odehrává ve stínu temných sil, divoké vichřice, tajemných 
jezdců na černých koních atd. Německého skladatele tento starý příběh 
natolik zaujal, že na jeho základě a s libretem básníka Fridericha Kin-
da vznikla roku 1820 opera Čarostřelec. Její premiéra, která se konala 
v červnu 1821 v berlínském divadle, zaznamenala velký úspěch. V pro-
sinci téhož roku ji uvedlo také Stavovské divadlo v Praze. Toto dílo je 
na repertoáru mnoha divadel až dodnes a diváci znovu a znovu s okouz-
lením sledují příběh mladého myslivce Kašpara, který se o půlnoci ve Vl-
čím dole pokouší odlévat za  pomoci ďábla Samiela sedm kouzelných 
střel. Pro nás není bez zajímavosti, že děj opery se odehrává kolem roku 
1650 na české straně Šumavy.

O starých mysliveckých kouzlech vydal roku 1889 svou drobnou pu-
blikaci známý regionální historik Čeněk Zíbrt. Byla to jedna z jeho prv-
ních knih a do našich časů se zachovalo už jen málo výtisků. Zíbrt zde 
popisuje myslivecká kouzla, která částečně pocházejí z našeho regionu, 
konkrétně z Kovářovska. Podívejme se tedy na některá tato kouzla po-
drobněji.

Aby ti nikdo nepřekážel, když jdeš ráno na lov.

Když ráno vstaneš, pohleď třikrát skrze prsty proti vejchodu slunce, když 
bude vycházet. Nikdo ti neuškodí. (Z Kovářovska, konec 17. století).

Aby sis ručnici opravil. Vem té země, kterouž krtek vyreje a  vytři s  ní 
ručnici, tak ji zase hned napravíš. (Z Kovářovska, konec 17. století).

Jak ručnici pokaženou opraviti. Když nasypeš prachu do  ručnice a  dáš 
koudel na prach a potom kulku, vstrč do hlavně tři mouchy. Bude zase 
dobře stříleti. (1657)

Aby ti ručnice zas dobře střílela. Vezmi listí jeřábového a  vody ze tří 
studnic, z  každé trochu, a  dobrého octa kyselého, svař dobře a  vymyj 
ručnici, bude zase dobře stříleti. (17. století).

Jak ručnici pokaženou opraviti. Zabij vrabce a tou krví vytři ručnici a toho 
vrabce pověs do komína. Jak z toho vrabce bude kapati, tak tomu, kdo ti 
to udělal, poteče z očí. Jest vyzkoušeno. (1657)

Abys všechno šťastně zastřelil. Vezmi hadí jazyk a jeho pravé oko, zavr-
tej to do šiftu (pažbení pušky – pozn. aut.). K čemu stříleti budeš, všec-
ko zastřelíš. Jest prubírováno. (1779)

Aby ti nechybovala ručnice. Na veliký pátek před východem slunce vez-
mi kuře neb holoubě a zařež a potom tou krví vnitřku i svrchu čistě vytři 
ručnici. Tak ten celý rok budeš míti štěstí, k čemukoliv střelíš, všecko 
trefíš. Jest zkušeno. (1657)

Abys z  ručnice všechno trefil. Hleď dostati netopejra. Potom ho usuš 
a udělej z něho prach a ten zamíchej mezi prach ručničnej. S tím ručnici 
napravíš, ale dělej to jen v nový úterý. (1779)

Jak smrtelné kule líti. Roztrhni netopejře a vem z něj srdce, plíce, játra, 
usuš to na prach a obaluj v tom kuli. Kdekterý trefí, byť by i daleko bylo. 
(Konec 17. století, Kovářovsko)

Když chceš, aby jiný myslivec nic zastřelit nemohl. Když on jde na lov, 
pohleď na něj třikrát skrze prsty a pak potřetí skrze ty prsty proti němu 
plivni. I  kdyby sebevíce zvěře bylo, on nic nezabije. (Konec 17. století, 
Kovářovsko).

Kterak ručnici jinému pokaziti. Když umrlý leží na márách, kterému sví-
ce v hlavách hoří, vezmi kus vosku od té svíce a pomaž někomu ručnici. 
Dokud ji míti bude, nic nezastřelí. Zkušeno jest. (1657)

Vladimír Šindelář

Sbírka loveckých zbraní v Milevském muzeu není nijak rozsáhlá, ale přesto 
se v ní najdou i některé zajímavé kusy. Na snímku vidíme vlevo loveckou šav-
li (něm. Jagdplaute) z druhé poloviny 18. století. Tato zbraň sloužila na honu 
ke znehybnění vysoké zvěře – lovec touto šavlí přeťal šlachy u zadních nohou 
dostiženého jelena a znemožnil mu útěk či obranu.
Vpravo je velký tesák – obřadní zbraň vrchního lovčího, přibližně kolem roku 
1800. Obě zbraně však dobře dokumentují barokní racionalitu, protože zde 
byly v obou případech využity starší, patrně vojenské, čepele. V případě lovecké 
šavle byla použita čepel z nějaké starší husarské šavle, zdobená rytinou, u vel-
kého tesáku zase výrobce druhotně využil mohutnou čepel z kyrysnického jez-
deckého palaše, nejspíš pruské provenience. Foto Lukáš Panec, text Vladimír 
Šindelář – Milevské muzeum.
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F O t O O B J e K t I V e m

Fotografiemi se vracíme k vernisáži kolektivní výstavy Valérie Stehlíkové, Petra Adamčíka, a Doroty 
Zlatohlávkové (na první fotografii uprostřed) s názvem Jsoucno, která proběhla 5. října. Výstavu je 
možné v milevském klášteře navštívit až do konce listopadu, otevřeno je každý den od 10 do 17 hodin. 

Ve  čtvrtek 3. října proběhla v  milevské Galerii 
M vernisáž výstavy olejomaleb Evy Chudové 
s názvem Z pohledu srdce. Výstavu si můžete 
prohlédnou ještě do 7. listopadu.

Fotografie z autorského čtení Marka Šolmese 
Srazila v  dětském oddělení městské knihovny 
v Milevsku.

Ve středu 2. října se do školičky v Kostelci nad 
Vltavou ,,koulelo, koulelo červené jablíčko… 
a také zelené i žluté“. Každé z dětí si v  tento 
den přineslo dvě jablíčka, kterými byly motivo-
vány celé dopolední hrátky. Vůně, barvy a tva-
ry jablíček nabídly mnoho nápadů a  inspirací 
k různorodým aktivitám s nimi. Velkou radost 
měly děti při strouhání jablek, které smíchaly 
s piškoty a mohly si na nich pochutnat. Odpo-
ledne zůstala po  jablíčkách vyzdobená šatna 
a třída plná jablečné vůně.

V  pátek 11. října si maminky s  dětmi v  rámci 
programu cvičení rodiče + děti společně vydla-
baly strašidýlka z dýní a 8. listopadu nás čeká 
dopolední halloween karneval.

V domě kultury sehráli herci divadla Mladá scé-
na z Ústí nad Labem ve čtvrtek 10. října pohád-
ku O  dvanácti měsíčkách. Děti měly možnost 
získat za  účast na  tomto představení razítko 
Mikulína do kartičky. Další akcí, na které mů-
žete Mikulína obdržet, je dětské představení 
Hodinka zpívání. Ta proběhne v neděli 3. listo-
padu odpoledne.

Vítání občánků

Ve čtvrtek 3. října přivítal starosta Milevska Bc. 
Zdeněk Herout nové občánky města. Jsou to 
zleva: Jan Dubský, Stela Štemberková, Marian 
Trkovský, Karolína Vondráčková, Jakub Falada, 
Nikol Zelenková, Lucie Žaludová, Aram Bakar 
a Kristýna Bartůšková. Dětem přišly přednést 
básničky Vaneska Kotrbová a Terezka Januš-
ková z MŠ Sluníčko.

Ve čtvrtek 10. října přivítal místostarosta Mi-
levska Mgr. Martin Třeštík další nové občán-
ky města. Jsou to zleva: Jiřina Fuková, Lucie 
Bauerová, Zuzana Kantorová, Marie Švehlová, 
Nikola Syblíková a David a Adéla Součkovi. Va-
neska Kotrbová a Amálka Pilečková z MŠ Slu-
níčko přišly potěšit básničkami.
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KULtURA A sPORt V mILeVsKU A OKOLí
l i s t o p a d  2 0 1 3

ul.  5.  května 117 •  tel . :  382 521 216  
www.dkmilevsko.cz

KInO BIOs „em“

pátek 1, sobota 2.  17.30 96 min.
tURBO 3D dabing
USA – animovaná komedie – On 
jezdí rychle. Oni zběsile. Turbo 
je obyčejný malý šnek, který má 
velký sen. Žít život hlemýždím 
tempem ho neuspokojuje, a proto chce zvýšit 
svoji rychlost. vstupné: 130 Kč
pátek 1., sobota 2. 20.00 130 min.
mORtAL InstRUments: městO z KOstí
Kanada – Akční / Thriller / Drama / Fantasy 
– Výpravná a dynamická fantasy se odehrává 
v  prostředí současného New Yorku a  vznikla 
na motivy slavné knižní série.   
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč
neděle 3.  20.00 91 min. 
hRA nA hRAně 
USA – thriller / drama – V proslulých kasinech Las 
Vegas je roční obrat 6 miliard dolarů. V on-line 
internetových hrách se protočí 35 miliard dolarů 
ročně. A sem se přesouvá nejen zájem největ-
ších hráčů, ale i těch nejtvrdších podvodníků.   
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč
pondělí 4.  20.00 123 min. 
RIVALOVé
USA – akční / drama / biografický – Skutečný 
příběh Nikiho Laudy vypráví skutečný příběh 
dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na okruzích, 
ale také ve skutečném životě.   
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
pátek 8., sobota 9. 17.30 85 min.
hUsItI
Česko – Animovaný / Rodinný –  
Animovaná komedie, která mění  
dějiny.  vstupné: 100 Kč
pátek 8., sobota 9. 20.00 123 min. 
LásKY ČAs 
Velká Británie – romantická kome-
die – Lásky čas je komedie o  lásce a  ces-
tování v  čase, která nakonec odha-
lí pravdu, že k  tomu, aby člověk žil život 
naplno, cestování v čase vůbec nepotřebuje…   
 do 12 let nepřístupný, vstupné 120 Kč
neděle 10., pondělí 11. 20.00 115 min.
PLán ÚtěKU 
USA – Akční / Thriller – Ven se ještě nikdo 
nedostal. Ale teď jsou na to dva. A je to tady! 
Událost, na  kterou všichni filmoví fanouš-
ci léta čekali! Sylvester Stallone a  Arnold 
Schwarzenegger spojí své síly.  
  do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč
pátek 15., sobota 16.  20.00 92 min.
metALLIcA: thROUGh the neVeR  3D
USA – Akční / Hudební – Legendární Metallica 
přináší na plátna kin zcela nový filmový záži-
tek.  do 15 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

neděle 17. 20.00 93 min. 
JAKO nIKDY
Česko/Slovensko – Drama/Psychologický – 
„JAKO NIKDY“ znamená zároveň konec života. 
Výtvarník Vladimír umírá. Dům v krásné kraji-
ně je jeho poslední útočiště, smrt je nevyhnu-
telná a on nechce umřít v odcizené nemocnici.  
 vstupné: 80 Kč

pondělí 18.  20.00 111 min. 
mAFIánOVI
USA / Francie – akční / komedie / krimi – Kdy-
si měl všechny a  všechno pod palcem. Ale 
časy se mění. Bývalý mafiánský boss Giovanni  
Manzoni, jeho rázná manželka Maggie a jejich dvě 
děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem 
umístěni do programu na ochranu svědků.   
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

pátek 22.  17.30 
snOW FILm Fest
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrém-
ním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, 
snow-kitingu a dalších zimních radovánkách.  
 vstupné: 80 Kč

sobota 23.  20.00 92 min.
One DIRectIOn: thIs Is Us     3D
Velká Británie – Dokumentární / Hudební – Hu-
dební 3D film o momentálně nejslavnější chla-
pecké popové skupině One Direction.  
  vstupné: 120 Kč

neděle 24., pondělí 25.  20.00 100 min.
BeLLA mIA
Česko – Drama – Bella Mia je nevšední příběh 
o lidech a zvířatech. O dramatickém střetu lid-
ské pýchy s  obyčejnou touhou po  životě, svo-
bodě a toleranci, o tom,  jak může emocionální 
a silný příběh o zvířatech změnit člověka a jeho 
arogantní vztah k okolí… vstupné: 100 Kč

neděle 24.  15.00
POháDKOVá neDěLe  
– JAK POstAVIt sněhULáKA
Odpolední promítání kreslených  
a loutkových filmů pro nejmenší.   
 vstupné: 40 Kč

pátek 29., sobota 30. 20.00 111 min
thOR – temný sVět 3D dabing
USA – Akční / Dobrodružný – V další velkolepé 
marvelovské adaptaci navazující na  události 
filmu Avengers usiluje asgardský bůh hromu 
Thor o mír v celém vesmíru.   
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 155 Kč

Vstupenky do  kina lze zamluvit telefonic-
ky nebo emailem: tel.: kino 382  521  216 vždy 
30 min. před promítáním, mobil: 775 733 551,  
email: kino@dkmilevsko.cz. 

!!!! NOVĚ – FACEBOOK.COM/KINO.MILEVSKO !!!!

Nádražní  846 •  tel . :  383 809 200
www.dkmilevsko.cz

Dům KULtURY

pátek 1. 11.  17.30 a 20.00 velký sál
tAneČní hODInY 2013 
7. lekce, skupina B – 17.30 hodin, skupina A – 
20.00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi.   
 účastníci kurzu vstup na průkazky,  
 ostatní: 30 Kč 

neděle 3. 11.  15.00 velký sál  
PřeDstAVení PRO DětI – hODInKA zPíVání
Hudebně zábavný pořad pro 
děti s těmi nejhezčími písnič-
kami Jaroslava Uhlíře, Zdeňka 
Svěráka a dalších v podání hu-
debního divadla Hnedle vedle. 
Vstupenky s místenkou v hod-
notě 60 Kč je možné zakoupit 
v  předprodeji v  kanceláři DK 
Milevsko, tel.: 383  809  200 
nebo přímo na místě před akcí 
bez místenky za 70 Kč.
úterý 5. 11.  18.00 loutkový sál 
KČt – BeseDA  
Peru – turistická beseda.   
 vypráví a promítá mgr. Jana Beránková

čtvrtek 7. 11.   velký sál
zADánO PRO GYmnázIUm mILeVsKO  
– OsLAVY zALOŽení ŠKOLY

pátek 8. 11.  17.30–20.00 velký sál 
tAneČní hODInY 2013 
8. lekce, skupina A – 17.30 hodin, skupina B – 
20.00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi.  
 účastníci kurzu vstup na průkazky,  
 ostatní: 30 Kč 

neděle 10. 11.  17.00 amfiteátr DK  
  vstupné: zdarma
3. sVAtOmARtInsKý LAmPIOnOVý PRůVOD
3. ročník lampiónového průvodu k svátku sva-
tého Martina. 

Akce měsíce
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  úterý 12. 11.  13.00–16.00 učebna 1
zDRAVOtní POJIŠŤOVnA mInIsteRstVA 
VnItRA ČR

úterý 12. 11. 18.00 výuková učebna
DIsKUsně VzDěLáVAcí VeČeR – eneRGIe 
A JeJí VLIV nA nAŠe zDRAVí
Energie všeobecně, Reiki, problematika geo-
patogenních zón, jak si zlepšit fyzické a  du-
ševní zdraví. O  čakrách a  dalších způsobech, 
jak pomoci sobě a  druhým. Přednáší: Tomáš 
Brož  vstupné: 30 Kč
středa 13. 11. 18.00 loutkový sál 
tOULKY zA POznáním – Omán – země sULtánOVA
Tradiční cyklus naučných pořadů v domě kul-
tury. Přednášejícím bude cestovatel a fotograf 
Pavel Svoboda.  vstupné: 25 Kč
čtvrtek 14. 11.  
tRADIČní PODzImní setKání ČLenů senIOR 
KLUBU zVVz

pátek 15. 11.  11.00 učebna 2
IRIsDIAGnOstIKA   
Poradna Jitky Hanzalové.

pátek 15. 11.  17.30 a 20.00 velký sál
tAneČní hODInY 2013
9. lekce, skupina B – 17.30 hodin, skupina A – 
20.00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi. 
 účastníci kurzu vstup na průkazky,  
 ostatní: 30 Kč 
sobota 16. 11. 19.30 velký sál
tRAVestI ReVUe techtLe mechtLe
Bývalí členové známé travesti skupiny, kterou 
jste znali z  předchozích vystoupení v  Domě 
kultury Milevsko, Dolores a  Alex se po  vzá-
jemné dohodě rozhodli vydat na vlastní dráhu 
a přivážejí zcela nový projekt v České republice 
– travesti revue Techtle Mechtle! K mistru Ale-
xovi a slečeně Dolores přišla i zbrusu nová po-
sila a hvězda pražského kabaretu slečna Sta-
cey, která je nejlepší imitátorkou Cher u nás!  
 vstupné: velký sál: 210 Kč, balkon: 160 Kč
neděle 17. 11.  17.00–21.00 velký sál
neDěLní tAneČní PODVeČeR 
Dům kultury Milevsko a  Sociální služby Města 
Milevska připravují další z  tanečních podvečerů, 
na  kterém tentokrát vystoupí k  tanci i  poslechu 
písecká kapela Dechová hudba Písek.  
 vstupné: 50 Kč
úterý 19. 11.  18.00 loutkový sál
KČt – BeseDA
Podkarpatská Ukrajina – turistická beseda.   
 vypráví a promítá ing. Jaroslav mácha
čtvrtek 21. 11. 17.30 výuková učebna
QUILLInG – záKLADní KURz
Quilling nebo také papírový filigrán je umění vy-
užívající proužků papíru, které jsou stáčeny, for-
movány a lepeny do požadovaného tvaru. Kurz 
je určený pro začátečníky. Vhodné i  pro starší 
děti od cca 10-ti let. Lektorka: Petra Ctiborová  
 vstupné: 60 Kč 

pátek 22. 11.  17.30 a 20.00 velký sál
tAneČní hODInY 2013 
10. lekce, skupina A – 17.30 hodin, skupina B – 
20.00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi.  
 účastníci kurzu vstup na průkazky,  
 ostatní: 30 Kč 
sobota 23. 11. 19.00 
mm GRAmmY 2013 – mILeVsKé hUDeBní 
cenY s KAPeLOU UDG 

Předávání hudebních cen v Milevsku ve spoluprá-
ci s domem kultury již popáté. UDG, Bags, Dusot 
dusících se králíků, Žlutý fijalky. Taneční vystou-
pení EFK a NRG CREW. Moderuje: Nina a Dárt. Hla-
sujte na www.dkmilevsko.cz do 20. listopadu.   
 vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 170 Kč
pátek 29. 11.  19.00 prostory DK
tAneČní hODInY 2013 – VěneČeK – sKUPInA A
Hraje: RM Band vstup: 160 (velký sál),  
 130 Kč (ostatní prostory DK) 
 účastníci kurzu A vstup na průkazky 
sobota 30. 11.  19.00 prostory DK
tAneČní hODInY 2013 – VěneČeK – sKUPInA B
Hraje: RM Band vstup: 160 (velký sál),  
 130 Kč (ostatní prostory DK) 
 účastníci kurzu B vstup na průkazky 
neděle 1. 12.  17.00 nám. e. Beneše
1. ADVentní neDěLe – ROzsVícení VánOČní 
VýzDOBY městA
16.15 hodin – ZVONKOVÝ PRŮVOD OD DDM   
MILEVSKO (pořádá DDM Milevsko)

Zvonečky s sebou. Sraz v 16.15 před DDM Milevsko.

17.00 hODIn – sLAVnOstní ROzsVícení  
VánOČní VýzDOBY městA mILeVsKA
Bližší informace na plakátech.
PřIPRAVUJeme nA PROsInec – JIŽ nYní V PRODeJI

sobota 14. 12. 19.00 velký sál
DIVADLO JáRY cImRmAnA – LIJAVec

vstupné: 395 Kč velký sál, 380 Kč balkon

Hra s opravdovým deštěm v podání herců Di-
vadla Járy Cimrmana.

Rezervace vstupenek na www.milevskem.cz 
(platnost rezervace 14 dní) a v kanceláři DK Mi-
levsko, tel. 383 809 200.

sobota 21. 12 19.00 velký sál
VánOČní KOnceRt JAKUBA smOLíKA  
A mILeVsKéhO DětsKéhO sBORU 

vstupné: 295 Kč velký sál; 285 Kč balkon

Vánoční koncert nenapravitelného romantika 
Jakuba Smolíka, který vystoupí společně s Mi-
levským dětským sborem. Vše doplní vánoční 
písně.

Rezervace vstupenek na www.milevskem.cz 
(platnost rezervace 14 dní) a v kanceláři DK Mi-
levsko, tel. 383 809 200.

Nám. E.  Beneše 1  •  tel . :  382 522 082
www.dkmilevsko.cz

GALeRIe m

do čtvrtka 7. 11.
VýstAVA – z POhLeDU sRDce
Prodloužení výstavy Evy Chudové do  7. listo-
padu. vstupné: 10 Kč
od úterý 12. 11.
VýstAVA – KRAJInA V OBRAzech
Prodejní výstava obrazů, vystavuje Josef 
Burkhard z Načeradce. vstupné: 10 Kč
čtvrtek 28. 11.  18.00 
BeseDA – IzRAeL – země sVAtá  
I PROKLínAná
Přednáška o  Izraeli doplněná promítáním fo-
tografií z biblických a historických míst. Před-
náší Daniel Haslinger – specializovaný prů-
vodce pro Izrael a přilehlé země, certifikovaný 
lektor, teolog a historik se zaměřením na Izra-
el a Blízký východ. vstup volný

mILeVsKé mUzeUm
neděle 1. 12.  09.00–17.00 nová budova  
  muzea na 2. nádvoří
VánOČní JARmARK řemeseL

Nám. E.  Beneše 1  •  tel . :  382 521 231
www.knihmil .cz

městsKá KnIhOVnA

pondělí 4. 11.  17.30 
VeRnIsáŽ VýstAVY – mILeVsKO nAŠImI 
OBJeKtIVY
5. výstava fotografií členů fotoklubu CVAKY-
CVAK. K poslechu zahraje skupina Jedemetam 
společně se zpěvačkami z  Oběžné dráhy. Vý-
stava potrvá do 31. 12. 2013. 

sobota 30. 11.                   08.00–11.00  dětské oddělení
Den PRO DětsKOU KnIhU

čtvrtek 14. 11.  10.00  studovna měK 
VU3V – PřeDnáŠKA

J .  A.  Komenského 1034 •  tel . :  382 521 269
www.spos-milevsko.cz

sPOs mILeVsKO, s. r. o.

Veřejné bruslení a hokejové zápasy na měsíc 
listopad 2013 dle rozpisu na stránkách  
www.spos–milevsko.cz.
VeLKá UměLá tRáVA:
03.11. 10.30 FC ZVVZ žáci – TJ Blatná
 14.00 FC ZVVZ muži ,,A“ – SK Benešov
09.11. 10.00  FC ZVVZ dorost – SKP České  

Budějovice B
16.11. 13.30 FC ZVVZ muži ,,A“ – FL Hořovicko
23.11. 10.00 FC ZVVZ dorost – Jun. Strakonice
sPORtOVní hALA
02.11.   MISTROVSTVÍ ČESKÉ  

REPUBLIKY KARATE JKA
03.11. 11.00 Handball ženy – Kobylisy
10.11. 09.00 Florbal – Jihočeská liga elévů
16.11. 09.00 PROACTIVE
17.11. 11.00 Handball ženy – České Budějovice
23.11. 09.00  Florbal – Jihočeské liga  

starších žáků
24.11. 09.00 Florbal – Liga juniorů
30.11. 11.00  Handball ženy – Tachov
Každý čtvrtek  20.00      ZUMBA

www.karate-milevsko.cz

KARAte mILeVsKO

sobota 2. 11.  09.00 sportovní hala
mIstROVstVí ČesKé RePUBLIKY KARAte JKA
Pořádá Karate – P-KLUB Tábor, Milevsko  
a  Sedlčany s  pověřením Českého svazu kara-
te JKA pod záštitou starosty města Milevska 
Bc. Zdeňka Herouta.

Libušina 1217 •  tel . :  383 809 253
www.zus-milevsko.cz

zUŠ mILeVsKO

středa 20. 11.  14.00 DPs Libušina ulice
BesíDKA PRO senIORY

čtvrtek 21. 11.  10.00  sál zUŠ
VýchOVný KOnceRt PRO zŠ

čtvrtek 21. 11.  17.00  sál zUŠ
ŽáKOVsKý KOnceRt
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www.zvvz.cz/seniorklub

senIOR KLUB zVVz, o. s.

čtvrtek 7. 11. 
záJezD Č. 18 – PRAhA – ŽIDOVsKé městO
Podzimní zájezd do  Prahy, prohlídka židov-
ských památek s  průvodcem, vstupenky jsou 
v ceně. Odjezd od klubovny v 7.00 hod. (se za-
stávkou u spořitelny).  vede: zdeněk Vávra
čtvrtek 14. 11.
tRADIČní PODzImní setKání ČLenů 
Celodenní program, od  8.00 hod. prezence 
a placení příspěvků, v 9.00 hod. beseda s ve-
doucími představiteli holdingu ZVVZ GROUP, 
od cca 11.00 hod. návštěva pracovišť v ZVVZ, 
od  14.00 do  18.00 hod. v  domě kultury hraje 
Kovačka k tanci a poslechu. 

pondělí 18. 11.  
DIVADLO táBOR
Zájezd na divadelní představení divadla Na Fi-
dlovačce Praha TŘI HOLKY JAKO KVĚT. Bravur-
ní hra mapuje události jednoho roku v životě 
obyčejných žen tří generací. Hrají: E. Balzerová, 
I. Pazderková, M. Doležalová. Začátek v 19.00 
hod., konec ve 21.15 hod., přihlášky přijímá Jiří 
Lesák. Odjezd od  klubovny v  17.45 hod., za-
stávka u spořitelny.

Beseda První pomoc při zdravotních potížích 
seniorů je odložena. 
Nový termín bude včas oznámen.

www.kctmilevsko.pisecko.info

KLUB ČesKých tURIstů

úterý 5. 11.  18.00 loutkový sál DK
PeRU – Turistická beseda   
 vypráví a promítá: Jana Beránková 

sobota 9. 11. 
OKOLím mILeVsKA – Pěší vycházka po trase 
Stehlovice, Bojenice, Branice, celkem 15 km. Odjezd 
vlakem v 7.41 hod.  vede: tomáš Wilda

úterý 19. 11.  18.00 loutkový sál DK
PODKARPAtsKá UKRAJInA 
Turistická beseda.   
 vypráví a promítá: Jaroslav mácha 

sobota 30. 11. 
VYcházKA DO  nePOhODY Pěší vycházka oko-
lím Milevska cestou necestou, co někteří neznají 
s  poznáváním dalšího potůčku trasa do  15 km, 
možnost zkrácení. Sraz na  nádraží ČD v  8.30 
hod.  vede: Vladimír Ondruška

Klášterní  556 •  tel . :  382 521 458
www.milevskoklaster.cz

řehOLní Dům PRemOnstRátů

do konce listopadu
KOLeKtIVní VýstAVA – JsOUcnO
Kolektivní výstava Valérie Stehlíkové, Petra 
Adamčíka, a  Doroty Zlatohlávkové. Výstavu 
je možné v  milevském klášteře navštívit až 
do  konce listopadu, otevřeno je každý den 
od 10 do 17 hodin. 

neděle 24. 11.  15.00 klášterní bazilika  
  navštívení Panny marie 
KOnceRt sKUPInY OBOROh sobota 30. 11.  17.00 
Latinská škola

ADVentní KOnceRt – DUO semPLIce (hARFA, 
FLétnA)

Na tržišti  560 •  tel . :  382 521 296

Dům Dětí A mLáDeŽe

pátek 1. 11. 13.00–15.00 
hALLOWen Vyřezáváme, malujeme a lepíme dýně. 
Přineste s sebou dýni.

středa 13. 11.  13.00
VýROBA KeRAmIKY Výrobky z hlíny dle vlastní 
fantazie. Určeno družině.

středa 27. 11. 12.00–15.00 tělocvična  
  2. zŠ milevsko
mILeVsKá LAŤKA Tradiční závod ve  skoku 
do výšky. Již 35. ročník, startují III. a IV. kat. – žáci 
a žákyně ZŠ.

sobota 30. 11.  09.00
ADVent V DDm 
Výroba věnců, svícnů a  zápichů. Přineste s  se-
bou: korpus na věnec, přízdoby dle vlastního vku-
su, sklenky, svíčky na  svícen, chvojí. Akci pořádá  
H. Forejtová.

neděle 1. 12.  16.15 start od DDm 
  milevsko
1. ADVentní neDěLe – zVOnKOVý PRůVOD  
OD DDm mILeVsKO 
Zvonkový průvod od  DDM Milevsko na  nám. 
E. Beneše, kde proběhne rozsvícení vánoč-
ní výzdoby. Zvonečky s  sebou. Pořádá DDM  
Milevsko.

Sažinova 763 •  tel . :  723 449 409
www.centrummilisek.cz

centRUm mILíseK

pondělí 4.–12. 11.  08.30
V rámci projektu GENDEROVÁ POLITIKA – už 
víme jak na to!

BezPLAtný semInář PRO RODIČe (5tI Denní)
Rovné zacházení na trhu práce, pracovní uplat-
nění. Hrazena: péče o děti, strava, cestovní ná-
klady, výukový materiál. Přijímáme přihlášky.

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF pro-
střednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

pondělí 4.–čtvrtek 7. 11.  07.30–15.30
hALLOWeen týDen V mInIŠKOLIČce
Zdobení herny, herna plná světýlek, výroba 
čarodějné masky, strašidelná párty – malování 
na obličej, pohádkové kino.

čtvrtek 7. 11.  18.30–19.30
RehABILItAČní cVIČení PRO ŽenY
Zdravotní cvičení. Rehabilitační sestra  
M. Weinfurtová, tel.: 776 887 179.  
 cena: 800 Kč/10 lekcí

pátek 8. 11.  09.00–11.30
hALLOWeen KARneVAL PRO mALá  
stRAŠIDýLKA
Pro všechny duchy, strašidla i čaroděje. Dopole-
dní karneval pro batolátka.  
 vstupné 50 Kč/rodič + dítě

každé úterý a středu v listopadu 15.00
OteVřený KLUB AKtIVIt pro předškoláky 
(4–6 let)
Pravidelně otevřený klub, platíte jednotlivé 
vstupné, v  listopadu práce s  hmotou, výroba 
domácí modelíny. cena: 50 Kč

pondělí 11.–čtvrtek 14. 11.  08.30–15.30
BARVIČKOVý týDen V mInIŠKOLIČce
Společně se učíme barvičky – červené pondělí, 
zelené úterý, modrá středa, žlutý čtvrtek.

pondělí 11. 11. 17.00
VánOČní FOcení
Dárek, který potěší, fotografie na  přání.  
Fotograf: P. Váchová  
  cena: dle vlastního výběru
středa 27. 11.  09.00–12.00
KURz OsOBnOstníhO RůstU
Pro nezaměstnané, pro rodiče na MD. Lektor: 
odborník pro koučink a personalistiku Eva Ma-
rušová. Přijímáme přihlášky.
Spolufinancováno MPSV  příspěvek: 60 Kč

Sdružení  rodičů s  diabetem a cel iaki í ,  Písek
www.diacel .cz •  tel . :  605 888 980 

Os DIAceL

čtvrtek 14. 11. 17.00 
LAmPIOnOVý POchOD PROtI DIABetU 
Milevsko – ke  Světovému dni diabetu – pro 
veřejnost.

úterý 19. 11. 17.00 senát ČR
VeRnIsáŽ VýstAVY „DětI A cUKROVKA“ 
Pro veřejnost.

sobota 23. 11. 
BOWLInGOVý tURnAJ V PísKU 
Pro členy Diacelu Písek + přátele.

FARní chARItA mILeVsKO
neděle 24. 11.  15.00 klášterní bazilika  
  navštívení Panny marie
KOnceRt KřesŤAnsKé FOLKOROcKOVé 
KAPeLY OBOROh s KAPeLníKem sLáVKem 
KLecAnDRem

PROActIVe mILeVsKO
sobota 16. 11.  10.00 sportovní hala
záVOD Ve VOLných sestAVách mODeRní 
GYmnAstIKY

steAKhOUse nA PALUBě
sobota 9.11.  
eVeRGReen BAnD Taneční i poslechový ve-
čer střední generace se známými evergreeny.

sobota 30.11. 
heLmA 2013 Dlouho očekávaná noc plná drinků 
hudební doprovod DJ HAGGIM SKURFF.

KRAJInA V OBRAzech v Galerii m
V úterý 12. listopadu bude v Galerii M otevřena 
nová prodejní výstava  obrazů  výtvarníka  Jo-
sefa Burkharda, který žije a tvoří v Načeradci 
pod Blaníkem. Šedesátitříletý malíř se věnuje 
výtvarnému umění již od svého mládí, ke své 
tvorbě používá klasickou techniku olejomalby. 
Josef Burkhard je členem mezinárodního umě-
leckého projektu tolk.cz, který prezentuje tvorbu 
umělců po celém světě. Pro velmi kladné ohlasy  
vystavuje svá díla i  v městech naší republiky, na-
příklad ve Vlašimi, Benešově, Pelhřimově, Praze, 
Kolíně, Sedlčanech a  dalších. Galerie M co nej-
srdečněji zve širokou veřejnost k návštěvě této 
výstavy, která potrvá do 28. listopadu.
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V měsíci září 2013 
oslavili životní výročí 

a zároveň souhlasili se zveřejněním  
v Milevském zpravodaji:

80 let:
Václav Pavlát, Milevsko

Jindřich Jelínek, Milevsko
85 let

Vladimír Beneš, Milevsko
90 let:

Anna Dušková, Milevsko
Miloslav Chýle, Milevsko
Vlasta Turková, Milevsko

Růžena Janoušková, Milevsko
90 a více let:

Milena Prokešová, Milevsko
Růžena Cacáková, Milevsko

Marie Milová, Milevsko

cO se DěJe Ve VzORU?
Kolemjdoucí si nemohli nevšimnout staveb-
ního zásahu, který od začátku října v ulici Ná-
dražní mění vstupní prostor do  lokality Vzor. 
Rada města na  jaře letošního roku schválila 
projektový záměr na  rekonstrukci lokality, 
a tak se občané města dočkají postupné výmě-
ny dlažeb, zlepšení bezbariérovosti a  zvýšení 
atraktivity zdejšího prostoru. 
Na  prvopočátku všeho byly diskuze o  chátra-
jícím schodišti a  jeho nezbytné rekonstrukci, 
které vyústily do  zadání pro městskou archi-
tektku Simonu Švecovou zpracovat architek-
tonickou studii řešící celý prostor Vzoru. Rea-
lizační práce byly rozděleny do dvou etap. To, 
co nyní ve Vzoru probíhá, jsou stavební práce 
na I. etapě, která řeší vstupy do lokality z uli-
ce Nádražní, plochu před vstupem do drogerie 
a ozeleněnou plochu mezi Nádražní a drogerií.
Plocha zeleně bude oproti původnímu stavu 
rozšířena směrem k budově drogerie a vysva-
hována, zároveň nově zaujme prostor, dnes již 
bývalé, poloviny širokého schodiště z Nádražní 
ulice. Zeleň zde bude zastoupena skupinami 

dřevin v  kombinaci s  travním porostem. Její 
plochu šikmo protne dlážděný bezbariérový 
chodník, ohraničený z obou stran řadou beto-
nových palisád. Na západní straně budovy dro-
gerie dojde k úpravě parkovacích stání, na vý-
chodní straně – před vstupem do budovy – se 
chystá výměna dlažby, bude zde také opraven 
žlab pro odtok dešťových vod. Byla odstaněna 
narušená betonová zídka proti vstupu do dro-
gerie a musí dojít ke zpevnění celé opěrné zdi 
nad parkovištěm. Podoba zábradlí se odvine 
od řešení navazujícího prostoru. Na právě reali-
zovanou I. etapu by měla již v příštím roce navá-
zat etapa II. Ta zahrnuje celý zbytek lokality až 
po ulici J. A. Komenského. A protože projekční 
práce jsou na začátku, nechte se překvapit – po-
drobnosti někdy příště. 

Za projektový tým Andrea Rucká

stROm sPLněných Přání

V loňském roce jsme poprvé uspořádali tuto sbír-
kovou akci, jejímž cílem je získat vánoční dárky 
pro děti bez rodičů nebo pro ty, které vzhledem 
k situaci v rodině nemohou žádné dárky očeká-
vat. Byl to pro nás krok do  tmy, protože jsme 
zatím pořádali vlastně jen sportovní a zábavné 
akce typu Kolečkový den. Tím větší bylo naše 
nadšení, překvapení a úžas, když jsme na konci 
sbírky mohli konstatovat, že se díky občanům 
města a  kraje, sponzorům a  firmám podařilo 
získat dárky pro všech  dvacet osm dětí. Kromě 
toho jsme vyhlásili i  veřejnou peněžní sbírku 
a instituce a jednotlivci uvěřili v náš dobrý úmy-
sl a poctivost a poslali na konto Strom neuvěři-
telných 20.200 Kč. Za  3819  Kč jsme nakoupili 
chybějící a společné dárky, 5461  Kč jsme poslali 
na účet Charitního domu ve Veselíčku a 10.920 

Kč Dětskému domovu Zvíkovské Pod-
hradí. Mohli jsme tak učinit i  proto, že 
původně plánovaný počítač pro dětský 
domov jsme získali od  sponzorů zdar-
ma. Na  administraci a  provedení akce 

jsme z  věnovaných peněz nic nepoužili, veš-
keré provozní náklady jsme hradili ze svého.
Jsem proto letos už optimista a věřím, že se nám 
i s vaší pomocí podaří cíl Stromu splněných přání 
opět naplnit. Jako minule jsme opět otevřeli speci-
ální účet Strom 1200014874/2310, na který může 
každý už dnes poslat jakoukoli částku, kterou my 
použijeme jen pro účely nakoupení vánočních dár-
ků. O  průběhu sbírky se může každý přesvědčit 
na www.cmlmilevsko.cz. Byli bychom rádi, kdyby 
se podařilo do akce zapojit i pracovní nebo firem-
ní kolektivy, protože rukou společnou finanční či 
věcný dar snáze unesou. 
Strom splněných přání bude slavnostně vyhlá-
šen první adventní neděli 1. prosince na  milev-
ském náměstí, kde si budete moci hned vyzved-
nout konkrétní přáníčka dětí. Zabalené dárky se 
jménem, prosím, předejte do podatelny radnice. 
A pokud vám to nevadí, dejte nám vědět, kdo 
dárky nebo peníze věnuje, ať vám můžeme po-
děkovat. Pokud byste se chtěli předání dárků 
zúčastnit, samozřejmě to uvítáme. Předem vám 
jménem dětí děkujeme.  Josef Kortan, o.s. CML

BezPLAtný KURz PRO PeČUJící
Domácí hospic Jordán pořádá v sobotu 9. lis-
topadu 2013 bezplatný kurz pro pečující. Kurz 
je určen rodinným pečujícím, kteří již pečují, 
nebo péči o svého blízkého zvažují. Kapacita 
kurzu je maximálně 15 účastníků, kurz potr-
vá od 9 do 15 hodin, místo konání je Domácí 
hospic Jordán, Žižkova 631 (naproti Střelnici), 
Tábor. Bližší informace a přihlášky na tel.: 725 
414 931, email:eva.spallova@hospicjordan.cz, 
www.hospicjordan.cz.

Loňské dárky si děti moc užily.

Vánoční koncert 
JAKUBA smOLíKA 
s milevským dětským sborem

Sobota 21. 12. od 19.00 hodin
DK Milevsko
Vstupné: 295,- velký sál, 285,- Kč balkon
Předprodej: kancelář DK Milevsko
www.milevskem.cz
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JAKUBA smOLíKA 
s milevským dětským sborem

Sobota 21. 12. od 19.00 hodin
DK Milevsko
Vstupné: 295,- velký sál, 285,- Kč balkon
Předprodej: kancelář DK Milevsko
www.milevskem.cz

Vánoční koncert 
JAKUBA smOLíKA 
s milevským dětským sborem

sobota 21. 12. od 19.00 hodin

DK Milevsko
Vstupné: 
295,- velký sál, 285,- Kč balkon
Předprodej: kancelář DK Milevsko
www.milevskem.cz
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V Y h R A z e n O  P R O  Š K O L Y 

Pečovatelská služba  
v milevsku a okolí

 Sociální služby města Milevska na- 
 bízejí občanům města a  přilehlých 
obcí a  osad pečovatelskou službu. Jejím cí-
lem je poskytovat podporu a pomoc takovým 
způsobem, aby mohli při zhoršení zdravotního 
stavu zůstat co nejdéle ve svém domácím pro-
středí a  zachovali si soukromí i  navyklý způ-
sob života. Sociální služby jsou poskytovány 
v domech s pečovatelskou službou v Milevsku, 
Bernarticích, Sepekově, Kovářově, Jistebnici, 
Nadějkově a  chráněných bytech v  Lašovicích 
a Hrejkovicích. Péče je zajišťována nejen v by-
tech DPS, ale i v obydlích klientů žijících mimo 
DPS. Klienti pečovatelské služby nejčastěji vy-
užívají dovážku stravy, zajištění běžných ná-
kupů a pochůzek, pomoc při zajištění běžného 
úklidu a  další. Pokud jsou úkony, se kterými 
bychom Vám mohli pomoci, kontaktujte nás 
telefonicky nebo osobně na některém z domů 
s pečovatelskou službou. Rádi se s Vámi do-
mluvíme na dostupných možnostech.

Bc. Bohdana Hejnová, DPS Libušina  
tel.: 382 522 394

Veronika Kozáková, DiS., DPS 5. května  
tel.: 382 504 249

Diacel Písek zveřejňuje každý měsíc ve  Zpra-
vodajích města Písku i Milevska nabídku uspo-
řádat besedu o  diabetu a  celiakii. Tuto mož-
nost využilo Gymnázium Milevsko díky paní 
učitelce Slámové. V  rámci předmětů biologie 
a výchově ke zdraví se postupně zúčastnily dvě 
třídy – druháci ze šestiletého (14 let) a třetá-
ci ze čtyřletého (17 let). Besedu vedla Zdeňka 
Staňková, velice pozitivní bylo, že se studenti 
o problematiku zajímali, ptali se a diskutovali. 
Součástí byl krátký test k  dané problematice 
a po té i měření glykemie s paní Hanou Hátlo-
vou. Toho se někteří trochu báli, ale zjistili, že 
to doopravdy není nic strašného. Hezké bylo, 
že se zajímali nejen o sebe, ale i o své kama-
rády. Potvrdilo se, že glykemie jim ukáže, zda 
už jsou po jídle. Atmosféra na Gymnáziu byla 
velice příjemná a byla domluvena další spolu-
práce.   Z. Staňková, Diacel Písek

B e s e D A  O  c U K R O V c e  
nA GYmnázIU mILeVsKO

 Pěkné odpoledne plné legrace a zábavy si při 
drakiádě ve středu 9. 10. 2013 užily děti z MŠ 
Klubíčko. Radovaly se z krásných barevných 
draků létajících po obloze. Když na draky díky 
slábnoucímu větru padla únava, zapojili se do 
sportovních soutěží nejenom děti a rodiče, ale 
také i dědečkové a babičky. A tak závodníci bez 
rozdílu věku měřili své síly ve slalomu s draky, 
štafetě, skákali v pytlích…
Na závěr čekaly na všechny diplomy, drobné 
dárky i sladká odměna, protože v hlavní disci-
plíně, nazvané „dobrá nálada“, zvítězili všichni.

Adaptační kurz se povedl
V pondělí 9. září jsme my, třída prima milev-
ského gymnázia, nastoupili do autobusu, kte-
rý nás odvezl na Monínec, kde probíhal tříden-
ní adaptační kurz. Byl pro nás připraven bohatý 
program. Mohli jsme si vyzkoušet slaňování ze 
skály a  překonávali jsme překážky lanového 
parku. Tyto adrenalinové aktivity doplňovaly 
hry, při kterých jsme se seznamovali se svými 
spolužáky a naší třídní učitelkou, paní Jarosla-
vou Justýnovou. Kurz jsme zakončili pádem 
důvěry. Pro některé z  nás pád vypadal jako 
nepřekročitelná překážka, ale všichni jsme se 
překonali a  ukázalo se, že v  tom základním 
se na  sebe můžeme spolehnout. Adaptační 
kurz jsme si užívali do poslední chvíle. Na ces-
tě domů jsme si zazpívali pár veselých písní. 
Potom už nám svou náruč otevřelo Milevsko 
a školní povinnosti.

Tereza Čunátová a Štěpánka Slámová,  
studentky primy

Žáci 1. zŠ milevsko na  
mysliveckých slavnostech

V sobotu 21. 9. 2013 proběhla v rámci Mysli-
veckých slavností soutěž tříčlenných družstev 
žáků 5. tříd z přírodovědných znalostí „Mysli-
vost jako ochrana přírody“. Z naší školy se zú-
častnila dvě družstva. Žáci prokázali výborné 
znalosti z oboru zoologie lesní zvěře, fauny, 
kynologie loveckých plemen i zdravovědy a ši-
kovnost při střelbě ze vzduchovky.  Družstvo 
ve složení Petr Dolejš, Jana Hrochová a Justý-
na Marvalová v soutěži zvítězilo, druhé místo 
obsadili jejich spolužáci Martin Dolejš, Roman 
Jelínek a David Prokop. Děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy. 

Mgr. Marie Jelenová a PaedDr. Martin Hrych 

Ve slovenském Hlohovci se uskutečnilo ve dnech 
3. až 5. října 2013 slavnostní vyhodnocení 14. 
ročníku mezinárodní výtvarné soutěže v  tvorbě 
knižní značky pro děti od 6 do 15 let EX LIBRIS 
HLOHOVEC. Soutěže s  tématem „Květiny“, se 
zúčastnilo rekordních 2149 malých výtvarníků 
z 16 zemí, kteří poslali celkem 2529 prací. Porota 
vybrala 74 laureátů, kteří byli pozváni na vyhlá-
šení cen, tvůrčí dílnu a otevření výstavy nejlep-
ších prací tohoto ročníku. Mezi pozvanými byli 
i žáci naší Základní umělecké školy v Milevsku, 
Bohdana Součková, Lucie Dvořáková a  Pavel  
Vilím. Ve vynikající  mezinárodní konkurenci zís-
kal Pavel Vilím čestné uznání, Lucie Dvořáková 
Cenu Ministerstva kultury SR a Bohdana Souč-
ková v  hlavní kategorii 1. místo. Úspěch naší 
účasti v soutěži byl umocněn oceněním učitele 
Pavla Picha cenou pro pedagoga.

DRAKIáDA mŠ KLUBíČKO

Na snímku děti z MŠ Klubíčko.

Pavel Vilím a Lucie Dvořáková.

Úspěch žáků výtvarného oboru 
zUŠ v mezinárodní soutěži

JAK DOBře znáŠ sVOJe městO
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie 
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou 
odpověď pošlou SMS do 8. listopadu 2013 na 
telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku 
na listopadové Toulky za poznáním, které se 
uskuteční ve středu 13. listopadu od 18 hodin 
v DK Milevsko. K odpovědi nezapomeňte při-
pojit své celé jméno a adresu. Odpověď z mi-
nulého čísla: fotografie pomníčku v parku před 
domem kultury. Výherci: František Kostínek, 
Milevsko, Miroslava Kotrbová, Milevsko, Mi-
chaela Kozáková, Přeštenice. 
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světluškový den
Ve  středu 25. září proběhl v  naší Mateřské 
škole „světluškový“ projektový den nazvaný  
„I  Kytička chce pomáhat“. Naší mateřinku 
před časem oslovila koordinátorka dlouhodo-
bého projektu Nadačního fondu Českého roz-
hlasu Světluška, který je založen na  solida-
ritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli přinést 
nevidomým trochu světla. Světluška svítí již 
od  roku 2003 a  pomáhá dětem a  dospělým 
s  těžkým zrakovým postižením. A  protože 
se v našem školním programu prevence proti 
patologickým jevům snažíme o rozvoj správ-
ných způsobů komunikace, schopnost vcítit 
se do  situace ostatních lidí, vytváření a  udr-
žování zdravých vztahů, a  hlavně schopnost 
účinné spolupráce, rozhodli jsme se tento 
projekt podpořit.
Paní učitelka Jarmila Jungbauerová si vše 
vzala na starost a připravila pro děti den plný 
zážitků. Děti si vyzkoušely se zakrytýma oči-
ma oblékání, svlékání, na krabičkách od léků 
si ohmataly znaky Braillova písma, hledaly se 
podle sluchu, určovaly předměty podle hma-
tu, hádaly zvířátka a  předměty podle zvuků, 
které vydávají… a další aktivity. Děti byly vel-

mi vnímavé. I  ty nejmenší děti dokázaly za-
pojit ostatní smysly, aby se zakrytýma očima 
na sebe oblékly nějakou část oblečení (ruka-
vice, ponožky…aj.). A pokud „to“ někomu dál 
nešlo, byly zde připraveny ochotné „Světluš-
ky“, které přispěchaly na pomoc.
Díky všem prožitkům si děti uvědomily, že 
lidé s  handicapem, a  to nejen zrakovým, to 
sice vůbec nemají v  životě jednoduché, ale 
pokud se jim dostane účinné pomoci, jsou 
schopni začlenit se do společnosti a  radovat 
se ze života.
Rádi bychom také poděkovali rodičům, kteří 
se společně s námi do projektu zapojili a za-
koupením propagačních předmětů přispěli 
Světlušce 1 820 Kč.

exkurze do Podolí
V úterý 8. října v rámci chemického semináře 
žáci 9. ročníků 2. základní školy J. A. Komen-
ského v  Milevsku absolvovali exkurzi do  mu-
zea a vodárny v Podolí v Praze. Získali názor-
nou představu o úpravě říční vody na pitnou. 
Vodárna v  Podolí byla uvedena do  provozu 
roku 1929. Projektoval ji Antonín Engel. V sou-
časné době zásobují Prahu vodou nádrže Že-
livka a Káraný. Podolská vodárna představuje 
důležitý rezervní zdroj pitné vody. Je schopná 
zajistit zásobu pitné vody asi do 48 hodin pro 
70 procent pražských domácností. Žáci se do-
zvěděli, jak fungují čeřiče, a  nakonec se po-
dívali na 50 metrů vysokou vodárenskou věž, 
odkud mělil krásný výhled na  Pražský hrad, 
Vyšehrad, Smíchov i Petřín. 
Žáci navštívili také muzeum pražského vo-
dárenství. Zde zhlédli vodovody od  prvních 
soukromých z  12. století až po  současné zá-
sobování hlavního města Prahy. Vyzkoušeli si 
funkčnost modelů vodovodů a vodních mlýnů. 

Z  muzea se jim naskytl výhled do  Engelovy 
„katedrály“ s filtry. 
Na  zpáteční cestě z  Prahy se žáci zastavili 
ve  skanzenu – muzeu vesnických staveb ze 
středního Povltaví na Vysokém Chlumci, který 
se budoval od roku 1998 a poprvé byl zpřístup-
něn v  roce 2002. Zde jsou k vidění historická 
stavení od 18. století až do 20. století. Každý 
si zde udělal názornou představu o řemeslech 
a způsobu bydlení našich předků. 
Z  celého dne si žáci odnesli spoustu zajíma-
vých informací. Ing. Helena Pištěková

Naplno se rozjíždí dvouletý projekt Roz-
voj technického vzdělání v  Jihočeském kraji, 
do kterého se aktivně zapojila SOŠ a SOU Mi-
levsko. Pro partnerské základní školy z Milev-
ska, Kovářova, Bernartic, Sepekova a  Chyšek 
organizuje řadu zajímavých aktivit, které mají 
vzbudit u dětí zájem o technická povolání. Díky 
tomu se tak devadesát žáků ze zmíněných 
škol podívalo zdarma 10. října na Mezinárodní 
strojírenský veletrh v Brně. Dalšími aktivitami 
je tak zvané sdílení učeben a dílen ve Středis-
ku praktického výcviku ZVVZ, a. s., v truhlárně 
ve Veselíčku a v samotné SOŠ a SOU. S velkou 
odezvou se u žáků ZŠ setkalo otevření zájmo-
vého kroužku, ve kterém se děti učí pracovat 
s dřevem, kreslit v 3D nebo pilovat svou zruč-
nost se stavebnicemi Merkur.    

sOŠ a sOU milevsko podporuje  
technické vzdělání

Oblíbené besedy Stáni Suchanové po šestnácti 
letech končí. Své hosty si nejprve zvala do Ga-
lerie M (Večery pod lampou) a pak do kláštera 
jako Hosty v Latinské škole. Za tuto dlouhou 
dobu se Milevští mohli seznámit s mnoha za-
jímavými lidmi. 
Posledním hostem ve  čtvrtek 17. října byl 
P.  František Marek Míček, OPraem. Přišel 
do Milevska v září za P. Jakuba Berku, který byl 
přeložen do farnosti Praha-Nebušice. P. Fran-
tišek, nový milevský děkan, odpovídal na otáz-
ky Stáni Suchanové ochotně a s humorem. Do-
věděli jsme se i něco z osobního života, otec učí 
na  Matematicko-fyzikální fakultě, maminka 
je lékařka internistka. Rodičům je vděčný také 
za  to, že jej přidrželi při hře na  různé hudeb-
ní nástroje, když ho chození do hudebky jako 
kluka moc nebavilo. Nyní je muzikantem, kde 
by bylo snazší vyjmenovat, na  který hudební 
nástroj nehraje. Hrál v  mnoha skupinách, vy-
stupovali v pražských klubech. Dokonce jsme 
mohli v  reálu  vidět a  slyšet hru na  pilu, což 
skutečně málokdo umí. Na pilu hrál například 
s  orchestrem FOK na  Smetanově Litomyšli, 
kde zastoupil svého tatínka, který tuto hru 
na pilu také mistrně ovládá. 
Otázky směřovaly i  do  duchovní oblasti, 
P.  František vysvětloval jak se člověk stane 
knězem, druhy svěcení, rozdíl mezi jáhnem, 
kaplanem, vikářem, farářem a biskupem. Ne-
stačí vystudovat teologickou fakultu, k vysvě-
cení musí mít doporučení církve, tzv. duchov-
ní formaci. Je tedy nejdůležitější, když někdo 
z  představených posoudí, zda už je člověk 
duchovně zralý, jaký má duchovní život, neboť 
hlavní činností kněze je trávit čas při modlitbě, 
při rozjímání, pak teprve může vést duchovní 
rozhovor s farníky a vykonávat úkony – sloužit 
mši svatou, oddávat, křtít, pohřbívat, udělovat 
svátosti apod. Farář odpovídá za svěřenou far-
nost po duchovní i materiální stránce.  P. Fran-
tišek v Milevsku už pobýval – jako kaplan (vý-
pomocný duchovní) u P. Kozubíka v 1999.  Asi 
po roce byl ustanoven administrátorem ve Ve-
selíčku a  Bernarticích, kde byl do  roku 2003. 
Vyjmenoval také mnišské a řeholní řády, včet-
ně ženských řádů, kterých je více. 
P. František má za sebou i zkušenost z trapis-
tického kláštera ve Francii, kde strávil 42 dnů. 
Vyměřený čas uplynul a  Stáňa Suchanová 
poděkovala svému poslednímu milému hos-
tu. Z  obecenstva se přihlásil Ladislav Kalina, 
bývalý starosta města, který má velký podíl 
na  tom, že tyto besedy vznikly, a  paní Stáně 
také poděkoval. Mezitím se objevil P.  Fran-
tišek s  překrásnou kyticí a  za  všechny stálé 
i  náhodné návštěvníky těchto pořadů Stáně 
Suchanové poděkoval. Zmínil i P. Jakuba Ber-
ku, slíbil, že se pokusí pokračovat v pořádání 
kulturních akcí a řekl: „Jsem vděčný za hřivnu, 
kterou mi P. Jakub v tomto směru věnoval“. 
Dobrou zprávou bylo sdělení, že večery v  La-
tinské škole nekončí. Moderování se ujme sám 
P.  František, nový pořad se bude jmenovat 
Křeslo pro…. a  můžeme se těšit na  premiéru 
už za týden. Ale to bude už jiný článek. 

Alena Růžičková
Foto: Mikuláš Selvek

Poslední host v Latinské škole byl P. František
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KURz QUILLInGU V DOmě KULtURY
Na čtvrtek 21. listopadu 
připravil Dům kultury 
Milevsku kurz quillingu 
pro začátečníky. A co to 
vlastně quilling je? Je to 
umění, jak vytvořit po-
mocí stáčení z  úzkých 
papírových proužků fi-
ligránové motivy. Z  ně-
kolika základních tvarů 
vzniknou nádherná přá-
níčka, přívěsky na dárky, 

vánoční ozdoby, dekorace stolu, obrázky a mnoho dalších motivů pro různé 
příležitosti. Kořeny quillingu, zhotovení jemných papírových filigránů po-
mocí brka (angl. quill), leží již několik století zpět. Původně byly zhotovová-
ny z připravených zlatých pergamenových proužků papírové filigrány, které 
měly imitovat drahocenné zdobení oltáře. Velice populárním se namotává-
ní papírových proužků stalo v 18. století u mladých moderních dam ze spo-
lečnosti. Bylo zkrátka in vytvářet z úzkých papírových proužků jemné deko-
race. Tento trend se pak dále šířil z Anglie a Francie rychle do Ameriky, kde 
se quilling dokonce vyučoval ve škole. Poté upadl tento smyslný koníček až 
do pozdního 20. století téměř do zapomenutí. V posledních letech se ale těší 
opět velké oblibě a vy se máte možnost základy quilligu přijít pod vedením 
lektorky Petry Ctiborové naučit. Začínáme v 17.30 hodin ve výukové učebně  
v 1. patře DK, vstupné je 60 Kč.

Kapela OBOROh vystoupí v milevsku
Duchovní příběh na křižovatce folku, rocku, klasiky, blues
Oboroh je folkrocková ka-
pela z Rychnovska ve vý-
chodních Čechách, která 
se za 24 let své existence 
stala legendou. Skupina 
má na svém kontě 25 tisíc 
prodaných, kritikou velmi 
dobře přijatých alb, přes 
900 koncertů nejen v tu-
zemsku, ale i  na  Sloven-
sku, v  Polsku, Německu, 
Holandsku, Francii, Švýcarsku a Irsku a společná vystoupení s Filharmonií Hra-
dec Králové. Léta zkušeností dala Oborohu jistotu a přesvědčivost při koncert-
ním provedení skladeb, ať už starozákonních žalmů zhudebněných vedoucím 
kapely Slávkem Klecandrem, nebo jiných písní, opatřených většinou jeho filo-
zofujícími texty. Slávek vystupuje rovněž se svými sólovými recitály. Zatím po-
sledním studiovým počinem Oborohu je album pašijových písní „Šel přes potok  
Cedron k  hoře“, v  pořadí 8. řadové, vydané koncem roku 2012 renomova-
ným vydavatelstvím Indies – Happy Trails. Kapela Oboroh vystoupí v neděli  
24. listopadu v klášterní bazilice. Srdečně všechny zveme.

Úcta k Vašim očím...

Nejlepší ceny ve Vašem městě!

Blíží se nám léto a teploty stoupají. 
U nás ceny naopak dále klesají, a to až téměř na bod mrazu!
Na léto jsme pro Vás připravili hned DVOJÍ ZCHLAZENÍ!
Pouze u nás máte možnost NAJEDNOU získat hned DVĚ CHLADIVÉ
SLEVY na dioptrické brýle a NEMUSÍTE KUPOVAT K DIOPTRICKÝM  
BRÝLÍM JEŠTĚ BRÝLE SLUNEČNÍ!  
U nás máte obojí v jednom za  SUPER CHLADIVOU CENU!
NA OBDOBÍ ČERVEN AŽ SRPEN JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI
TYTO CHLADIVÉ SLEVY: 
 

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE K NÁM ZCHLADIT
A DÁT SVÝM OČÍM TU NEJLEPŠÍ  OCHRANU! 

VAŠE OPTIKA, Husovo náměstí 157, Milevsko 399 01
telefon 773 536 037, email: milevsko.optika@seznam.cz

Ú K L I D O V É  S L U Ž B Y
*  ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 15–20 Kč/m2

*  SEDACÍCH SOUPRAV A ČAL. NÁBYTKU
*  MOŽNOST PRAVIDELNÉHO ÚKLIDU  

DOMÁCNOSTI, KANCELÁŘE ATP…
*  ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ AUT
Marek Schlixbier Tel.: 777 344 552

www.cisteniautmilevsko.freepage.cz
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ČIŠTĚNÍ 
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ  
INTERIÉRU OSOBNÍCH AUT

 

Jiří Šmelc
Sokolovská 1145

Milevsko, Tel.: 608 967 897

✶  díky výměně kotle můžete ušetřit až 30 %  
spotřeby plynu

✶  provedeme prohlídku Vaší kotelny  
a zpracujeme nabídku

✶  pokud nabídku odsouhlasíte, provedeme  
během jednoho dne výměnu kotle

…a už tuto zimu snížíte náklady na topení

VAILLANT  
úsporné kondenzační kotle


