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Milevská výprava podpořila masopustní veselí ve švýcarském Münchenbuchsee.

Masopust v rytmu guggenmusik
Ve dnech 21. až 24. února se představily Milevské maškary na masopustních oslavách v partnerské švýcarské obci Münchenbuchsee. Zde přinášíme osobní pohled jednoho z účastníků.
Do Münchenbuchsee přijíždíme až za tmy.
Vystupuji na chodník u restaurace Häberli a je
mi fajn. Osm stovek kilometrů máme za sebou
a já se těším, že tady snad naše stopadesátileté
maškary budou mít úspěch. V Maškarním sdružení máme za sebou týdny příprav, tak snad
všechno klapne.
Thomas Mäder se objeví za pár minut. Čahoun
s brýlemi, spolu se svojí manželkou Ivou jsou
duše zdejšího masopustu. Iva je Češka, do Švýcarska se dostala jako malé dítě, její rodiče sem
odešli po osmašedesátém. Má švýcarské školy,
švýcarského manžela a švýcarský pohled na svět.
Česky rozumí a velmi slušně mluví – hojně toho
využíváme.
Thomas nás naviguje na okraj vesnice (ač počtem
obyvatel Münchenbuchsee zřejmě již předstihlo
Milevsko, je to pro místní obec a vesnice), kde
budeme večeřet v jejich „kulturáku“. Vítá nás
zástupce obecní samosprávy, přicházejí rodiny,
u kterých budou někteří z nás bydlet. Zítra pojedeme na výlet a večer to všechno začne.
Druhý den je pátek a my vyrážíme do Bernu. Je
chladno a fouká studený vítr, počasí tedy městu
na kráse nepřidává. V BärenParku nezazname-

náváme žádný pohyb; medvědi, symbol města,
jsou schovaní. Pokračujeme do centra a spouště
fotoaparátů cvakají. „Tady bych mohl být týden
a pořád by bylo co fotit,“ libuje si náš fotograf
Martin Pelich navzdory tomu, že zamračená
„obloha je holt plechová“. Prohlížíme si památky
a ohříváme se v Münsteru, zdejším největším
chrámu. Je vytápěný, rčení o „zimě jako v kostele“
tu neplatí. Tak ještě nějakou čokoládu a švýcarský
sýr v supermarketu a honem do autobusu.
Večer to vypukne. Oblečeni do jednoduchých
masek, kdy jsme si vzali třeba jen paruky nebo
klobouky, přicházíme s „naší“ kapelou Taktsurfer
do restaurace Löwen. Tři orchestry hrající
guggenmusik tu zahajují masopustní veselí. Starostka obce Elsbeth Maring-Waltherová (teď ani
nikdy jindy během víkendu ji neuvidíme oblečenou
jinak než v masopustním kroji) předává symbolický klíč od masopustu Thomasovi aguggen hrají.
V sále restaurace kromě kapel a naší výpravy sedí
jen pár místních, výčep za dveřmi ale praská ve
švech. Po zahájení se orchestry rozcházejí: během
večera se vystřídají ve dvou restauracích a aule
Paula Klee, pro tento víkend rovněž přeměněnou
v restauraci.
pokračování na straně 2

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ředitelky mateřských škol v Milevsku vyhlašují ZÁPIS do mateřských škol. Příjem žádostí
pro školní rok 2013/2014 se bude konat v pátek
19. dubna 2013 od 13.00 do 16.30 hodin.
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
MŠ Sluníčko, Jeřábkova 781, Milevsko
MŠ Kytička, Jiráskova 764, Milevsko
MŠ Klubíčko, B. Němcové 1380, Milevsko
MŠ Pastelka, J. Mařánka 226, Milevsko
1. Do mateřské školy budou přijímány děti
ve věku zpravidla od 3 let.
2. K zápisu se dostaví i ty děti, které chtějí
nastoupit v průběhu školního roku
2013/2014.
3. Nezapomeňte si s sebou vzít rodný list
dítěte.

Vybíráme z obsahu:
Jarní úklid
Kultura a sport
Burza dětského oblečení
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Sobota v Münchenbuchsee není na rozdíl od
Milevska hlavním dnem masopustu, tím bude
až neděle. Přesunujeme se do již známých prostor „kulturáku“ a začínáme svůj program odpoledne na dětském karnevalu. To už jsme
v maskách. Dětí je v sále docela dost, většinou
jsou hodně malé a zpočátku na nás hledí nedůvěřivě, než se osmělí. Celkově ale naše vystoupení dodává karnevalu šťávu a je vítaným
zpestřením.
V kulturáku zůstáváme a čekáme na večerní
maškarní bál pro dospělé. Přijíždějí další guggen
kapely. „Postupně se všechny kapely představí
v sále, každá předvede svoji show. Vy půjdete
samozřejmě taky“, vysvětluje Thomas a staví
nás tak před hotovou věc. Okukujeme situaci:
bál vypadá tak, že hraje reprodukovaná hudba,
při které se tančí. Orchestry se vždycky seřadí
před sálem a pak vpochodují dovnitř, ke guggen
prostě pochodování patří. Přitom samozřejmě
už hrají. V sále pak odehrají zhruba půlhodinový
koncert, rytmika dole na parketu, žestě na jevišti.
Přitom se netančí, lidé poslouchají, podupávají,
pohupují se do rytmu. Pak zase následuje diskotéka. „Všichni hrajou, musíme taky!“ nekompromisně rozhoduje náš předseda Karel
Procházka. Máme tři harmoniky a čtyři desítky
hlasů.
V místnosti, která je nám určena, kde máme šatnu a jíme, nacvičujeme české lidovky. Mezitím
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se k vystoupení chystá další – vedle nás – zahraniční host. Hausemer Guggamusik přijela
z německého Memmingenu a na rozdíl od ostatních kapel ji tvoří jen muži. Ženy, dívky a děti
v orchestru nejsou a věkový průměr tipuji lehce
nad dvacet let. Ve svých bizarních kostýmech
hrají perfektně a pekelně nahlas, v sále nechávají
zhasnout a předvedou vystoupení plné světel
a dunění bubnů. Některým z nás se to moc nelíbí,
pro mne je to strhující představení; fascinující,
avšak tak nějak temné, jakoby pohanské, trochu
z toho jde strach. I pro moje uši je to příliš hluku,
před jejich druhým vystoupením fasuju spolu
s ostatními návštěvníky u pokladny špunty do
uší a užívám si to znovu.
I když Hausemer co do hlasitosti kralují, ostatní
kapely se nenechávají zahanbit. Do toho přichází
naše komorní vystoupení, po bubnech a trumpetách jsou harmoniky sotva slyšet. Ale dáváme
do toho všechno, zpíváme Škoda lásky a Jetelíček
a sál nám aplauduje. Zvykáme si na to, že jsme
tu letos hlavní atrakcí; jakkoli je pro nás guggenmusik docela exotika, pro místní je to běžná součást masopustu. Ale české masky se tu nevidí
každý den…
V neděli začíná průvod až ve dvě odpoledne, ale
už předtím máme dost práce. Na parkovišti nádraží vykládáme z náklaďáku ﬁrmy JUB draka.
Když mu přišroubujeme ocas, teprve začínám
věřit tomu, že se povedlo sem tuhle „obludu“
dovézt. A pak už honem obléct masky, pobrat
rekvizity a na seřadiště.
Švýcarský masopustní průvod, to je především
ukrutný hluk. Jde tu pět guggen orchestrů, a přestože se shodujeme, že za dne, bez světel a v otevřeném prostoru je show memmingenské kapely
poloviční, hudba přehlušuje vše. Naše hudební
těleso doznává oproti včerejšku změny: beru si
vozembouch, ale František Kabele hrát na harmoniku nemůže. Má masku Bakuse a ten, jak
známo, nehraje. „Jsi první Bakus, kterého vezou
na lodi,“ dobíráme si ho. Protože jsme nemohli
přivézt Bakusův kočár, požádali jsme místní

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA MILEVSKA
3. schůze Rady města Milevska
dne 18. 2. 2013

4. schůze Rady města Milevska
dne 4. 3. 2013

Rada města mimo jiné:
• schválila architektonickou studii „Ozelenění
nové části hřbitova v Milevsku“ a doporučila
zpracování projektové dokumentace se zpracováním námitek dotčených orgánů akomise
životního prostředí
• vyhlásila výběrové řízení na dodavatele veřejné
zakázky „Regenerace sídelní zeleně – staré
sídliště v Milevsku“
• schválila vyhlášení Veřejné zakázky malého
rozsahu s vyšším ﬁnančním limitem „Oprava
povrchu vozovky v ul. M. Majerové“
• vyhlásila výběrové řízení na veřejnou zakázku
„Výměna oken adveří vbudovách ve vlastnictví
města Milevska“ (bytové domy čp. 775 a čp.
776 na starém sídlišti, administrativní budova
čp. 95 (Úřad práce), administrativní budova
čp. 1012 a MŠ Kytička)
• schválila grantový program ,,Kultura 2013“
a složení hodnotící grantové komise

Rada města mimo jiné:
• rozhodla o ﬁnančním příspěvku pro HC Milevsko 2010 o. s. na prodloužení provozu ledové
plochy ZS Milevsko v maximální výši do 50 tis.
Kč – v případě záchrany v soutěži 50% zvýšených nákladů, v opačném případě 30%
• rozhodla provést úpravu topného systému pro
sportovní halu a v důsledku toho pak provést
posílení centrálního topení v šatně zimního
stadionu
• rozhodla sjednat pojištění lesů v majetku města s Kooperativou pojišťovnou, a. s. jako vítězem výběrového řízení na celkové pojištění
města, veškerý majetek města tak bude v souladu s výběrovým řízením pojištěn u jediné
pojišťovny
• rozhodla zakoupit licenci pro zachování možnosti provozovat samostatný kanál kabelové
televize s tím, že o rozsahu a způsobu provozování bude rozhodnuto následně

o nějaký povoz. Dorazil traktor s plachetnicí na
přívěsu, kam Bakuse usadili. Ještě oblékáme
masku Dlouhána a můžeme vyrazit.
Nakonec jsme největší skupinou masek v průvodu. Skutečně, lidí v maskách je tu dost, ale
většinou stojí na chodníku a přihlížejí. V průvodu
jdou hlavně kapely. Naši skupinu vede povoz
s Bakusem, za ním se nese standarta Maškarního sdružení a dvě městské vlajky. Mezi nimi
kráčí starostka Maring-Waltherová. „Obec si váží
toho, že jste přijeli. Jste nejdůležitější hosté
masopustních oslav,“ vysvětluje. Pak následuje
naše hudební trio a ostatní masky okolo draka.
Ten je jednoznačně naší největší atrakcí. Ještě
že jsme dokázali sehnat autobaterii, když se ta
naše vybila – jinak by drak nevydával řev, co se
místním dětem tak moc líbil.

Vedle hlučné hudby jsou dalším znakem průvodu
papírové konfety. Kila a kila jich vystřelují do
průvodu děti ze vzduchových pistolek, kila a kila
jich mezi přihlížející poslalo pneumatické „dělo“,
které se vezlo na Bakusově lodi. Prodavač konfet,
který se se svým vozíkem obratně proplétal průvodem, musel mít docela tržbu.
Průvod končí na parkovišti před aulou Paula Klee.
Jako první vystupujeme na improvizované pódium a opakujeme část včerejšího večerního
pěveckého vystoupení. Pak koncertují všechny
kapely. Masky i muzikanti, stejně jako u nás,
pojídají párek a popíjejí pivo. Je dost chladno,
publikum se postupně rozchází a v pět hodin je
po všem. Starostka dostává zpět klíč od masopustu. Tak zase za rok…
Kolem sedmé se scházíme k večeři. Parkoviště
před aulou osiřelo, stánkaři odjeli a v prázdném
prostoru i na hlavní ulici se činí muži v oranžových
vestách s košťaty, vysavači a čistícími stroji. Až
odtud za dvě hodiny pojedeme, bude už ta
spousta konfet pryč.
Loučíme se. Naposledy se bavím s Thomasem
a říkám mu, že je obdivuhodné, jak se zvládli
o nás postarat v pár lidech. Na rozdíl od našeho
Maškarního sdružení nemají podporu profesionální instituce typu našeho domu kultury. I jídlo
nám připravovali sami, ale dokázali nás pohostit
nejen grilovaným masem, ale i třeba švýcarským
sýrovým fondue. „Náš spolek Maskenverein
Mönchebüchsler má jen pět členů, většina jich
ještě hraje s Taktsurfer. No, moc jsme o víkendu
nespali,“ přiznává Thomas s úsměvem.
Partnerství Milevska a Münchenbuchsee trvá už
dvě desítky let. „Vždycky jsme chtěli, aby to
nebylo partnerství institucí, ale partnerství lidí,“
říká Martin Třeštík, současný místostarosta
a člověk, který tehdy u zrodu této spolupráce
stál. Ano, tak to se v tomhle případě rozhodně
povedlo.
text Jiří Kálal, foto Martin Pelich

Milevský zpravodaj • 4 • 2013

www.milevsko-mesto.cz • str. 3

P Ř E D S TAV U J E M E O D B O R Y M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Odbor investic a správy majetku vykonává samostatnou působnost města Milevska v oblasti
smluvního zajišťování vlastnických práv k vymezenému movitému anemovitému majetku města,
v oblasti jeho správy, provozu a údržby, v oblasti
nakládání s movitým a nemovitým majetkem
města Milevska, jeho komplexní správy aevidence,
včetně výkonu dalších vlastnických práv a veřejných dražeb. Připravuje a vypracovává návrhy
smluv na prodej, koupi, pronájmy, dary vztahující
se k majetku města včetně hospodaření s jeho
pozemky. Provádí revize nájemních smluv na bytové anebytové prostory, aktualizuje nájemní smlouvy a vypracovává nové. Zpracovává a posuzuje
smlouvy pro investiční výstavbu, v součinnosti
s ostatními odbory připravuje podklady pro veřejné
zakázky. Odbor v součinnosti s ostatními odbory
Městského úřadu (MěÚ) zpracovává návrhy investiční činnosti města pro jednání Rady aZastupitelstva města (RMM a ZMM) a podle usnesení
uvedených orgánů zabezpečuje jejich realizaci
v součinnosti s ostatními odbory MěÚ podle jejich
odborné působnosti a zaměření. Zajišťuje zpracování studií akonceptů v souvislosti s technickým
vybavením území, zajišťuje projektovou dokumentaci a výběr dodavatele na jednotlivé akce
v souladu s právními předpisy.
Odbor zabezpečuje zastupování města ve správních řízeních a činnost CZECHPOINTu.
Vedoucí odboru - Ing. Bohumil Lavička
Řídí, koordinuje, kontroluje a pravidelně hodnotí
práci aplnění úkolů podřízených. Je oprávněn hospodařit s rozpočtovými prostředky podle schváleného rozpočtu města Milevska na běžný
kalendářní rok, je příkazcem operací v rozsahu svěřených paragrafů.
Agenda investice - Bohumila Hlavínová
Plní úkoly referenta investic, je zástupcem vedoucího odboru. Zajišťuje zpracování studií akonceptů
připravovaných akcí, spolupracuje s odborem regionálního rozvoje při žádostech o příspěvek z fondů
na realizaci jednotlivých investičních akcí města,
zajišťuje projektovou dokumentaci na jednotlivé
akce a doklady s tím související, provádí odsouhlasení projektové dokumentace podle požadavků, připravuje podklady pro veřejné zakázky dle
zákona č. 137/2006 Sb. a směrnic, zabezpečuje
provádění výběrových řízení, zajišťuje výběr dodavatele na jednotlivé akce v souladu s právními
předpisy, koordinuje součinnost mezi investorem,
dodavatelem aprojektantem investora, připravuje
návrh rozpočtu v oblasti investic.
Agenda - investiční technik - Bc. Tomáš Smrčina
Je pověřen Radou města Milevska k zastupování
města Milevska ve vybraných správních řízeních
jako jsou rozhodnutí, vyjádření astanoviska města
Milevska ve správních řízeních adalších opatřeních
orgánů státní správy, podává žádosti o připojení
k distribuční soustavě, uzavření smluv a jejich
změny, zajišťuje podklady a veškeré náležitosti
spojené se smlouvami ozřízení věcného břemene

včetně registrace u příslušných úřadů, vyjadřuje
se ke stavebním úpravám na avně objektů města
Milevska, vyměřuje místní poplatek za zvláštní
užívání komunikace podle platné vyhlášky omístních komunikacích, kontroluje stanovené podmínky vydané v rozhodnutích pro zvláštní užívání
veřejného prostranství ve vlastnictví města, podává žádosti podle Stavebního zákona za město
Milevsko, spolupracuje na výběrových řízeních na
zhotovitele dokumentace nebo stavby, provádí
kontrolu dodržování stanovených podmínek.
Agenda správy majetku - Eliška Kučerová
Vede ucelenou evidenci veškerého movitého
i nemovitého majetku města, městského úřadu
a organizací města, zajišťuje pravidelnou inventarizaci majetku, zpracovává návrhy na likvidaci
poškozeného nebo nepotřebného majetku podle
návrhů jednotlivých organizací a tyto materiály
předkládá k projednání likvidační komisi, předkládá
návrhy na likvidaci majetku RMM, podílí se na přípravě návrhů smluv onakládání s majetkem města,
zajišťuje oceňování věcí v majetku města, eviduje
smlouvy o pojištění majetku, likviduje pojistné
události, zajišťuje zařazení investičních akcí do
správy majetku asprávné zařazení do jednotlivých
odpisových skupin, zabezpečuje splátky kupních
cen bytů a následné rušení zástavního práva na
KÚ, zpracovává přiznání k dani z převodu nemovitosti a darovací dani, zajišťuje činnost CZECHPOINTu.
Agenda pozemků - Jiřina Kortanová
Vede ucelenou evidenci pozemků, které jsou
v majetku města, ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje prověřuje správné označení kultury
na pozemcích, zajišťuje oceňování pozemků podle
platných vyhlášek, předkládá Radě a Zastupitelstvu města Milevska návrhy na koupi, prodej nebo
pronájem pozemků, zajišťuje vyhlášení záměrů
v souvislosti s manipulací s pozemky, zajišťuje evidenci žadatelů, zajišťuje podklady včetně vypracování návrhů kupní nebo nájemní smlouvy na
pozemek, zajišťuje veškeré náležitosti spojené
s převodem pozemků včetně registrace u příslušných úřadů, vystavuje předpisy pro ﬁnanční účtárnu
v souvislosti s nájmem nebo pronájmem majetku,
provádí postupnou revizi městských pozemků, při
přípravě nových investic identiﬁkuje vlastníky
pozemků anemovitostí as vlastníky zahájí jednání
a připravuje potřebné podklady pro dohody
a smlouvy, zajišťuje činnost CZECHPOINTu.
Agenda technik bytového hospodářství - Marcela
Suchanová
Účastní se jednání s uživateli bytů a nebytových
prostor, zabezpečuje vedení evidence zakázek
azadává jednotlivé zakázky ﬁrmám, zabezpečuje
předávání, kontrolu a přebírání práce, zpracovává
podklady pro rozúčtování nákladů (teplo, studená
a teplá voda, el. energie) a na služby spojené s užíváním bytů, nebytových prostor a předkládá je
k dalšímu zpracování pro roční vyúčtování, vede
evidenci bytových afakturačních měřičů podléhající

Zleva: Bohumila Hlavínová, Ing. Bohumil Lavička, Jiřina Kortanová, Marcela Suchanová,
Bc. Tomáš Smrčina, Marcela Heroutová, Ing.
Michal Kolář, Eliška Kučerová
k povinnému ověřování, vede technickou dokumentaci aarchiv pasportů domů abytů, vede agendu ke správě bytů a nebytových prostorů (např.
protokoly opřevzetí, revize, provádění deratizace,
opravy a úklid společných prostor v domech, evidence ovýdajích na opravy, sleduje náklady apod.),
připravuje návrh plánu investic a oprav a podílí se
na realizaci podle schváleného rozpočtu.
Agenda referent bytového hospodářství - Marcela
Heroutová
Vede evidenci bytového anebytového fondu, jedná
se zájemci o byt a poskytuje jim potřebné informace, vyhotovuje evidenční listy uživatelů bytů
na základě uzavřené nájemní smlouvy, provádí
výpočet nájemného, vede evidenci předpisů
aúhrad nájemného azálohových plateb na služby
spojené s nájmem bytu, vyhotovuje měsíční předpisy očekávaných plateb pro ﬁnanční účtárnu, provádí měsíční změny nájemného pro inkasní
středisko, předkládá soupis dlužníků nájemného,
zpracovává návrhy na výpovědi, exekuce, provádí
kontrolu pronajatých městských bytů, spolupracuje s bytovou komisí a je jejím tajemníkem, připravuje podklady a vypracovává podklady pro
nájemní smlouvy.
Agenda smluvní vztahy - Ing. Michal Kolář
Připravuje a vypracovává smlouvy na prodej,
koupě, dary, nájem, věcná břemena, provádí
revize a aktualizace všech nájemních smluv,
zpracování dodatků ke smlouvám, vede evidenci
všech smluv OISM v elektronické spisové službě,
podílí se na tvorbě smluv ve spolupráci s dalšími
odbory úřadu a městskými organizacemi, podílí
se na odsouhlasení předložených smluv, podílí
se na tvorbě a odsouhlasení předložených smluv
investiční výstavby smluv úřadu a organizací
města, připravuje podklady pro veřejné zakázky
podle zákona č. 137/2006 Sb. a směrnic RMM,
spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými
organizacemi při poptávkovém řízení na dodavatele, koordinuje elektronické aukce, vede
agendu proﬁlu zadavatele, zabezpečuje ucelenou agendu pohřebnictví a koordinaci se správou
hřbitova, sleduje veškeré změny v zákonech,
prováděcích vyhláškách a předpisech, které se
týkají OISM, zajišťuje jejich kontrolu a aktualizaci.
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ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU

Obnova smluv za hrobová místa
Odbor investic a správy majetku začátkem roku
2013 zahájil ve spolupráci se správou hřbitova
práce na obnově smluv o nájmu hrobového
místa, kterým končí platnost k 31. 12. 2013.
Protože se jedná cca o 1 800 smluv, probíhá
proces obnovy smluv postupně již touto dobou.
Nové smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou
od 1. 1. 2014 do 1. 1. 2024, kdy jsou občanům
zasílány 3 výtisky smluv. Jeden výtisk si občan
ponechá a 2 podepsané výtisky jsou vráceny
městskému úřadu do 30. 8. 2013. Podepsané

smlouvy mohou být osobně doručeny na podatelnu městského úřadu, Ing. Kolářovi, pracoviště Sažinova 843, Milevsko, 2. patro, č. dveří 220, nebo zaslány poštou na adresu: Odbor
investic a správy majetku, Sažinova 843,
399 01 Milevsko.
Cena za nájem hrobového místa a za služby s nájmem spojené je stanovena v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví,
a usnesením Rady města Milevska č. 199/2012
ze dne 14. 5. 2012.

Ceny byly stanoveny následovně:
a) pro jednohrobové místo, dvouhrobové místo,
trojhrobové místo, hrobky, urnové místo, epitafní desku takto - nájemné 12 Kč/m2/rok,
služby s nájmem spojené 16 Kč/m2/rok
b) pro vyhrazené místo v kolumbáriu (pro uložení maximálně 2 uren) 1600 Kč/10 let,
c) pro vsyp jako jednorázová cena 400 Kč.
Výměru hrobového místa stanovuje pro konkrétní hrob správce hřbitova.
Ing. Michal Kolář

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Udržení procesů plánování sociálních služeb na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko
Dne 5. 3. 2013 se uskutečnilo společné jednání
členů řídící skupiny a pracovních skupin, a to
v rámci zakázky Jihočeského kraje „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností
Milevsko“, která je realizována městem Milevskem v rámci individuálního projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“
ﬁnancovaného z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost. Cílem zakázky je podpořit a udržet procesy plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Milevsko tak, aby
pokračovala návazná spolupráce, proces plánování sociálních služeb byl zaveden na celém
území správního obvodu a výstupy obecního
plánu byly kvalitním podkladem pro zpracování
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Jihočeského kraje na další období.
Jednání zahájil starosta města Milevska a člen
řídícího výboru Bc. Zdeněk Herout. Přivítal
všechny přítomné a krátce pohovořil o významu
komunitního plánování. Na závěr poděkoval
členům řídící skupiny i pracovních skupin za

vykonanou práci a uvedl, že doufá v pokračování
jejich aktivní činnosti.
O ukončeném projektu „Komunitní plánování
sociálních služeb ORP Milevsko“, jehož realizátorem byla nezisková organizace Centrum
pro komunitní práci jižní Čechy, informovala
přítomné Mgr. Ludmila Kolářová. Hlavním
výstupem projektu je komunitní plán sociálních
služeb, který je s ohledem na dostupnost
ﬁnančních zdrojů v oblasti sociálních služeb
zaměřen na stabilizaci stávající sítě sociálních
služeb na území ORP Milevsko a obsahuje opatření a aktivity pro období 2013–2015. Dalším
výstupem procesu komunitního plánování je
Katalog sociálních a doprovodných služeb
v regionu Milevsko, který byl vydán nákladem
800 výtisků.
Pavlína Hajská, DiS., uvedla, že v rámci 1. fáze
uvedené zakázky Jihočeského kraje byla zpracovaná monitorovací zpráva, která popisuje
stav realizace jednotlivých aktivit obsažených
v Plánu rozvoje sociálních služeb Milevsko
k 30. 6. 2012. Dne 5. 9. 2012 projednalo tuto
monitorovací zprávu Zastupitelstvo města

Milevska a svým usnesením ji vzalo na vědomí.
Monitorovací zpráva byla dále prezentována
na Dni Sociálních služeb Města Milevska a na
valné hromadě Svazku obcí Milevska. Po celou
dobu realizace 1. fáze zakázky probíhala informační kampaň s cílem informovat veřejnost
o plánování sociálních služeb, o významu krajského projektu „Plánování sociálních služeb
v Jihočeském kraji“ apod.
Informace o aktivitách, které budou realizovány
v průběhu 2. fáze krajské zakázky, poskytla
Pavla Jansová, DiS. Prioritou je zpracování
a vytištění informační brožury na téma historie
plánování sociálních služeb v regionu Milevsko.
Členové řídící skupiny a pracovních skupin byli
seznámeni s předběžným obsahem brožury
s tím, že na základě jejich podnětů může dojít
k úpravě obsahu. I nadále bude probíhat informační kampaň, informace o realizaci zakázky
jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách města Milevska www.milevskomesto.cz ve složce Plánování sociálních služeb
(Městský úřad → Odbor sociálních věcí).
Pavla Jansová, DiS.

OD BO R FINANČNÍ

Změny v poplatku za komunální odpad pro rok 2013
Dnem 1. 7. 2012 nabyla účinnosti novela zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. U poplatku za komunální
odpad přinesla novelizace především tyto změny: rozšířil se okruh poplatníků, došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku a byla
zavedena společná odpovědnost poplatníka
a jeho zákonného zástupce za zaplacení
poplatku. Tyto změny jsou zapracovány v Obec-

ně závazné vyhlášce města Milevska č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2013 (dále jen vyhláška). Okruh
poplatníků byl rozšířen o tři kategorie cizinců
a o majitele bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek tedy podle čl. 2 odst. 1 vyhlášky platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky pobývá
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na území České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
Poplatník je podle čl. 3 vyhlášky povinen ohlásit
správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
do 30 dnů od dne, kdy mu povinnost platit tento
poplatek vznikla.
Novela zákona o místních poplatcích nově zavedla také společnou odpovědnost poplatníka a jeho
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zákonného zástupce za zaplacení poplatku v případě, že by byl poplatník v době vzniku poplatkové povinnosti nezletilý. Zákonný zástupce má
v takovém případě stejné procesní postavení
jako poplatník a obecní úřad může v případě, že
poplatek není zaplacen, vyměřit poplatek jednomu z nich.
Výše poplatku pro rok 2013 se nezměnila a činí
456 Kč za osobu za kalendářní rok. Poplatek je
splatný do 30. 4. 2013 pro osoby podle čl. 2 odst.
1 písm. a) vyhlášky a do 31. 5. 2012 pro osoby
podle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky (viz výše).
Poplatek můžete uhradit v hotovosti i platební
kartou ve stanovených pokladních hodinách
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
19-0640992319/0800, vedený u České spořitelny. Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako
identiﬁkaci poplatníka správný variabilní symbol,

který vám přiřadíme. Pokud chcete zaplatit jednou bezhotovostní platbou za více osob, je třeba
nahlásit správci poplatku jména, data narození
a bydliště všech osob, za které je poplatek odváděn. K tomu je určen formulář pro vyžádání variabilního symbolu na internetových stránkách
města Milevska nebo se informujte u správce
poplatku P. Zděnkové (e-mail: zdenkova@milevsko-mesto.cz, tel. 382 504 132).

Pokladní hodiny jsou:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00–11.30
8.00–11.30
8.00–11.30
Zavřeno
8.00–11.30

12.30–17.00
12.30–14.30
12.30–17.00
12.30–15.00

Pavlína Zděnková

ODBOR DOPRAVY

Měření rychlosti v místní části Velká
Dne 19. ledna 2013 nabyla účinnosti zbývající
část novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu)
provedená zákonem č. 297/2011 Sb., dále jen
„novela“. Tato novela zavádí tzv. objektivní
odpovědnost provozovatele vozidla za přestupky, které jsou jeho vozidlem spáchány, a je
v této souvislosti v médiích spojována především se zamezením výmluv řidičů na tzv. „osobu blízkou“.
S touto novelou jdou ruku v ruce i Milevští a počínaje dnem 19. 1. 2013 byl v obci Velká nainstalován automatizovaný technický prostředek
používaný bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o tzv. úsekové měření rychlosti, které bylo
nainstalováno z důvodu blížící se opravy a uzavírky dvou mostů - u Bažatnice a Žďákovského.
Teoreticky by měla obcí Velká v době uzavírek
projíždět většina vozidel a ještě se více zhustí
doprava.

A jak se toto úsekové měření dotkne řidičů
a provozovatelů vozidel?
Automatizovaný technický systém „RADAR“
zaznamená projíždějící vozidlo, úsekově změří
rychlost jízdy vozidla a fotograﬁe se záznamem
budou následně postoupeny Městské policii
Milevsko, která provede tzv. první selekci vozi-

del, tzn., že vyhodnotí vozidlo, které překročilo
rychlost vozidla v obci, případně zjistí podezření
ze spáchání jiného správního deliktu či přestupku zachyceného automatizovaným systémem.
Takto zpracované záznamy postoupí k řízení
obci s rozšířenou působností (ORP), odboru
dopravy Městského úřadu Milevsko. Změřené
překročení rychlosti v obci Velká automatizovaným systém bude ORP vedeno jako spáchání
správního deliktu provozovatelem vozidla, jestliže osoba řidiče není známa. Správní orgán po
zjištění provozovatele vozidla podle Centrálního
registru vozidel vyzve provozovatele vozidla
podle zákona o silničním provozu k zaplacení
určené částky (tzv. odpustku), který bude ve
výzvě řádně poučen, že může ve stanovené lhůtě označit řidiče vozidla. Jestliže tak neučiní, je
provozovatel vozidla povinen podle § 125h
zaplatit tuto částku ve lhůtě 15 dnů ode dne
doručení výzvy. Jestliže provozovatel vozidla
nezaplatí „odpustek“ ve lhůtě 15 dnů, správní
orgán zahájí správní řízení o správním deliktu
podle § 125f odst. 1.
Tato výzva je jakousi nabídkou provozovateli
vozidla na vyřízení přestupku prostým zaplacením určené částky na účet obce, která
(vzhledem k tomu, že je vyměřována v režimu blokového řízení) může být nižší než
pokuta za přestupek řidiče nebo správní
delikt provozovatele vozidla, aniž by přitom
byla zjišťována skutečná totožnost řidiče,
bylo rozhodováno o vině a trestu řidiče včetně
případných nákladů přestupkového či správního řízení a především, aniž by komukoliv
byly přidělovány trestné body do registru
řidičů.
Prokáže-li obec vinu za přestupek konkrétnímu
řidiči, uloží mu pokutu a učiní mu odpovídající
bodový záznam do karty řidiče v rámci bodového
hodnocení řidičů podle § 123a zákona o silničním
provozu.

Novela tedy zavádí v rámci správního trestání
vedle již známých přestupků řidiče vozidla, za
jejichž spáchání hrozí řidiči vedle pokuty i udělení trestných bodů, správní delikt provozovatele vozidla. Skutková podstata správního
deliktu provozovatele vozidla spočívá v tom,
že provozovatel vozidla v rozporu s výše uvedeným § 10 zákona o silničním provozu nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní
komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče
a pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Za správní delikt provozovatel vozidla odpovídá
pouze za splnění podmínek, které ve svém souhrnu znamenají, že řidič vozidla nebyl bezprostředně po spáchání přestupku zastaven Policií
ČR a současně se nejednalo o závažnější porušení zákona. Předpokladem odpovědnosti provozovatele je naplnění všech níže uvedených
podmínek:
• porušení pravidel bylo zjištěno automatizovaným technickým prostředkem používaným
bez obsluhy (zejména tedy instalovaným
radarem) při dohledu na bezpečnost provozu
na pozemních komunikacích nebo se jedná
o neoprávněné zastavení nebo stání;
• porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje
znaky přestupku podle zákona o silničním
provozu;
• porušení pravidel nemá za následek dopravní
nehodu.
Dosud neobvyklým jevem správního trestání je
novelou deﬁnovaná osoba pachatele, která se
takového správního deliktu může dopustit.
Doposud jsme se setkávali v praxi především
s tím, že pachateli správního deliktu mohly být
především právnické osoby nebo podnikající
fyzické osoby. Novela však odpovědnou za
správní delikt provozovatele vozidla činí též
nepodnikající fyzickou osobu, což ve výsledku
znamená, že správního deliktu se tak může
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dopustit jakýkoliv provozovatel vozidla bez
ohledu na skutečnost, zda-li se jedná o služební
vozidlo provozované podnikatelem jako zaměstnavatelem, anebo jakékoliv jiné vozidlo provozované fyzickou osobou nepodnikatelem.
Nejdůležitější změnou oproti dosud využívanému způsobu trestání je však zavedení objektivní odpovědnosti provozovatele (provozovatel vozidla je vlastník vozidla nebo jiná
fyzická osoba nebo právnická osoba zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním

jménem – tato osoba je uvedena v Centrálním
registru vozidel), u níž se nevyžaduje zavinění.
Provozovatel vozidla bude za správní delikt
odpovědný vždy, ledaže by se odpovědnosti
zprostil. Zproštění odpovědnosti však přichází
v úvahu pouze v případě odcizení vozidla, popř.
jeho registrační značky anebo v případě porušení pravidel až po zažádání o převod vozidla
na jiného provozovatele. Z tohoto důvodu již
proto není možné a především ani efektivní,
aby se provozovatel vozidla v řízení o správním

JARNÍ ÚKLID 2013
Jarní svoz bioodpadu bude probíhat jednorázově v těchto termínech a na těchto stanovištích:
Pondělí 15. dubna

1. Hůrka – lesík
2. Kpt. Jaroše (Mototechna)
3. Dukelská (bývalá prodejna plynu)

15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–19.00

Úterý 16. dubna

4. Gen. Svobody (pod p. Pešičkou)
5. Jeřábkova (křižovatka s ul. R. Svobodové)
6. Za Krejcárkem (parčík za Modrou hvězdou)

15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–19.00

7. Masarykova (parkoviště u Bažantnice)
8. F. Kudláčka (u p. Cézy)
9. nám. E. Beneše (parkoviště nad kostelem)

15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–19.00

10. Švermova (autobusová zastávka)
11. Kpt. Nálepky (parkoviště u letního stadionu)
12. K. Čapka (stanoviště tříd. odpadu)

15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–19.00

13. Zahrádky staré sídliště (dolní část ul. P. Bezruče)
14. Zahrádky u moštárny
15. Zahrádky směr Osek

15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–19.00

16. Tyršovo náměstí (u tel. automatu)
17. Čs. legií (Suchanův rybník)
18. Zahrádky u Kubíku

15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–19.00

Úterý 23. dubna

19. Lidická
20. 5. května (křižovatka pod ČSAD)
Velká (u restaurace)

15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–19.00

Středa 24. dubna

Dmýštice (u obchodu)
Klisín (u kapličky)
Něžovice (u rybníka)

15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–19.00

Středa 17. dubna

Čtvrtek 18. dubna

Pátek 19. dubna

Pondělí 22. dubna

V rámci svozu bude převzat zvlášť kompostovatelný bioodpad (shrabané listí, tráva, zbytky
rostlin) a zvlášť větve.Směs větví a bioodpadu nebude bez předchozího roztřídění přijata. Nebude
převzat bioodpad s příměsí inertního a jiného odpadu (s kameny, komunál. odpadem apod.).

!!! Je zakázáno umisťovat bioodpad na stanoviště předem !!!
Mimo uvedené termíny při úklidu ze soukromých pozemků je možno přistavení kontejneru
objednat za úhradu u Služeb Města Milevska, spol. s r. o. - tel. 382 521 447, 382 521 374.

V sobotu 20. dubna 2013
proběhne v Milevsku
tzv.

ŽELEZNÁ SOBOTA

Kovový odpad umístěte v sobotu v časných ranních hodinách na okraj
chodníku, případně na jiné vhodné místo.

deliktu, anebo řidič vozidla v řízení o přestupku,
odkazoval na osobu blízkou jako na skutečného
pachatele deliktu.
Závěrem je nutné zdůraznit, že významným
beneﬁtem a v praxi zřejmě i velkou motivací
provozovatelů zaplatit na výzvu ORP určenou
částku bude právě skutečnost, že v takovém
případě nebudou nikomu přiděleny trestné
body.
Bc. Alena Stejskalová,
Bc. Zdeněk Neuschel

Zpětný
odběr
solárních
panelů
Sběrný dvůr
Milevsko – Jenišovice
(areál skládky)
zajišťuje nově systém zpětného odběru
vyřazených fotovoltaických panelů.
Provozní doba:
duben–říjen
pondělí–pátek 6.30–17.00 hod.
sobota 8.00–11.00 hod.
Bližší informace: tel.: 382 584 153

Pozvánka
na seminář
„ZÁKONÍK PRÁCE“
Lektor:
JUDr. Vladimír Hort
Termín:
čtvrtek 11. 4. od 9.00 hodin do 13.00 hodin
Místo konání:
DŮM KULTURY MILEVSKO,
Nádražní 846 – klubovna 1. patro
Uzávěrka přihlášek:
pondělí 8. 4., 15.00 hodin
Pan lektor se bude především věnovat problematice vlivu nového občanského zákoníku
a zejména doprovodných zákonů, kterými se
mění Zákoník práce s účinností od 1. 1. 2013.
Zvláště pak problematice zdravotně lékařských
prohlídek, které jsou od 1. 1. 2013 povinné. Velký
prostor bude poskytnut pro Vaše dotazy.
Na měsíc květen připravujeme seminář: Cestovní
náhrady + automobil v daních
Více informací oaktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku a pořádaných akcích
obdržíte přímo v kanceláři JHK Milevsko, Husovo
nám. 391.
Marcela Kužníková
ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz;
tel.: 383 809 209; mobil: 608 572 260; www.jhk.cz
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Vítání občánků
Ve čtvrtek 14. března ve 14 hodin přivítal starosta města Milevska Bc. Zdeněk Herout dva první
občánky Milevska roku 2013. Jsou to oba kluci, na snímku spolu s rodiči vlevo Matěj Trávníček,
vpravo Lukáš Ondráček. Dalšími přivítanými dětmi byly na druhém snímku zleva Monika Urbanová,
Agáta Veselá, Jaroslav Špeta, Sofie Kubíková, Josef Hron a Natálie Kofroňová.

Vzpomínka na III. odboj v Milevsku a okolí
V únoru jsme si připomněli popravu tří nejvýznamnějších členů odbojové organizace Černý lev 777,
od které uplynulo 58 let. Těchto dlouhých 58 let
však nesmí znamenat zapomnění či smíření. Je
třeba si neustále připomínat, za co Černý lev 777
bojoval. Bojoval proti bolševické zvůli, která započala únorovým pučem v roce 1948.
Černý lev 777 byla jedna z nejdéle a nejúspěšněji
působících odbojových skupin na našem území.
Jádro jihočeské buňky tvořili Jiří Řezáč a Jaroslav
Sirotek, ke kterým se později připojil Bohumil Šíma.
Ke skupině se později přidávali další jako např.
Josef Novák, Jiří Dolista, Karel Kothera a Ladislav
Šimek. První sabotážní akcí bylo v roce 1948 přerušení elektrického vedení v Nechvalicích, kde znemožnili konání ustavující schůze JZD. Roku 1949
se skupině podařilo získat zbraně a výbušniny
a 3. července provedl Igor Sirotek pumový útok na
sekretariát KSČ v Sedlčanech. Sekretariát byl zcela
zničen, ale nikdo nebyl zraněn.

Další úspěšnou akcí bylo odpálení nálože v dalším
sekretariátu KSČ, a to v Milevsku, ve večerních
hodinách 14. května roku 1950. Časovaná nálož
zdemolovala kanceláře a zabila příslušníka SNB
Josefa Skopového.
Skupina byla výborně organizovaná a StB do roku
1954 neměla žádnou lepší stopu. K zatčení došlo
až na jaře 1954, kdy se kamarád Bohumila Šímy
svěřil své přítelkyni o akcích Černého lva 777. Ta
však byla zaměstnankyní Ministerstva vnitra avše
nahlásila.
Po výsleších se všichni přiznali a v procesu, který
se konal v Milevsku v říjnu 1954, byli Jiří Řezáč,
Jaroslav Sirotek aBohumil Šíma odsouzeni k trestu
smrti, který byl vykonán 10. února 1955 na Pankráci.
Jiří Dolista aJosef Novák byli odsouzeni na doživotí.
Ladislav Šimek k trestu odnětí svobody na 22 let
a Karel Kothera na 21 let. Pádu komunistického
režimu se dožil jen Jiří Dolista.
Tomáš Novotný

Kolečkový den 2013
Chvílemi to tak sice nevypadá, ale jaro je tady
a s ním sezóna kol, koloběžek, in-line bruslí a všeho ostatního, na čem se dá jezdit. Proto je tu
i Kolečkový den, který se uskuteční opět Na Vinicích v sobotu 25. května od deseti hodin. Loni
přálo počasí i sponzoři a i díky tomu se podařilo
získat prostředky na nákup el. invalidního vozíku
pro Praktickou školu. V letošním roce mají organizátoři skromnější cíle a chtějí v rámci akce
uspořádat soutěž mezi školami a školkami a nejlepším rozdělit vybrané peníze a podpořit tak
sport dětí.
Splnit tento cíl nebude jednoduché a pořadatelé
se proto obracejí na všechny, kteří jim pomáhali
minule, aby se k nim opět připojili. Samozřejmě
uvítají i jakoukoli jinou pomoc od každého, kdo
má rád děti a sport. Stačí se podívat na internetové stránky občanského sdružení CML
www.cmlmilevsko.cz nebo zavolat na telefonní
číslo 775 369 012. Fotograﬁe, video i zveřejněné
hospodaření by mělo přesvědčit každého skep-

tika, že tahle parta nemyslí jen na sebe a snaží
se udělat pro ostatní něco zajímavého. Nebude
to jen sport, i tentokrát budou děti samy malovat
plakáty zvoucí na akci. Ty budou všechny k vidění
na chodbách polikliniky, kde proběhne jejich prodejní výstava. I tímto způsobem tedy budou
moci všichni občané přispět na podporu dětí.
Poučeni loňskými zkušenostmi se organizátoři
rozhodli rozdělit kategorie soutěžících tak, že
dopoledne budou závodit předškoláci a odpoledne žáci základních škol. Odpadne tak dlouhé
čekání na vyhlášení výsledků. Ani toho se však
nikdo nemusí obávat, protože opět bude připraven bohatý doprovodný program. Uvádíme
namátkou stále nepřekonané hurtovnice, skákací hrad, vědomostní soutěže a pro všechny
určitě překvapivý nárazový simulátor, kde si bude
moci každý vyzkoušet, jak vypadá i jen malá
automobilová nehoda. K dispozici bude i stánek
s občerstvením a možnost koupit si špekáček
a v lomu si ho i sám opéct. Tak dobrou chuť,
dobré počasí a náladu a přijďte se pobavit.
Josef Kortan

V měsíci únoru 2013
oslavili životní výročí
a zároveň souhlasili se zveřejněním
v Milevském zpravodaji:
80 let:
Květuše Housková, Milevsko
Růžena Pillerová, Milevsko
Alžběta Hladíková, Milevsko
Marie Černá, Milevsko
85 let
František Fořt, Velká
Karolina Veselá, Milevsko
90 let:
Anastázie Vávrová, Milevsko
Jiřina Hřebíková, Milevsko
Vladimír Tobrmann, Milevsko

Nově otevřená
restaurace

V úterý 2. dubna 2013 bude opětovně otevřená restaurace „SPORTHOTEL“. Provozovatelem po roční odmlce bude opět společnost
SPOS Milevsko s. r. o. Chystáme pro vás nový
personál, který se vám bude věnovat po celou
dobu vaší návštěvy restaurace.
Stávající šéfkuchař připraví jídla podle vašich
chutí a přání z české i zahraniční kuchyně.
Můžete se plně těšit na zbrusu nový jídelní
lístek včetně stálé nabídky jídel minutkového
typu, které bude možno si při obědě objednat,
pokud by se náhodou stalo, že si návštěvník
nevybere z poledního menu. V novém jídelním lístku si zaručeně každý vybere. Každý
týden, minimálně jedenkrát za týden, na vás
bude čekat sladké překvapení, které dostane
každý návštěvník bez ohledu na jídlo, které
si vybere. Sladká překvapení vám budou nabízena po celý měsíc duben a možná i déle.
Jejich přítomnost bude odhalena až v den
jejich podávání. Nebudou součástí jídelních
lístků. Opravdu se máte nač těšit.
Dále pro všechny zájemce zajistíme v salónku
či v restauraci oslavy narozenin, maturitní
a abiturientské večírky, podnikové akce, svatby, smuteční hostiny nebo akce podle Vašich
představ.
Otevřeno budeme mít vždy v pondělí až
čtvrtek od 10.00 do 15.00, v pátek od 10.00
do 14.30 a15.00–21.00 ovíkendech podle provozu zimního stadionu, ostatních sportovišť
a smluvních akcí. Na Vaši návštěvu se už nyní
těší zbrusu nový personál restaurace.
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KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ
DUBEN 2013
KINO BIOS „eM“

Akce měsíce

DŮM KULTURY

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

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
PAT A MAT JEDOU
NA DOVOLENOU

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

pondělí 1., úterý 2.
20.00
125 min.
HOSTITEL
USA –Thriller –sci-fi - Přepis dalšího románu autorky Twilling ságy. Do těla dvacetileté Melánie vnikne Duše Poutnice a je zavalena hotovou tsunami
vzpomínek.
vstupné: 100 Kč
pátek 5., sobota 6.
17.30 a 20.00 133 min.
BABOVŘESKY
ČR –Opakování letos nejnavštěvovanějšího filmu
Zdeňka Trošky.
vstupné: 90 Kč
neděle 7., pondělí 8. 17.30
90 min.
CROODSOVI
ve 3D
USA – Animovaný dobrodružný snímek o první
pravěké rodině na světě, která dosud žila v jeskyni
a diví se vynálezu ohně. Česká verze.
vstupné: 130 Kč děti, 150 Kč dospělí
neděle 7., pondělí 8. 20.00
92 min.
SPRING BREAKES
USA – Komedie – Čtyři kamarádky se dohodnou
na dobrodružství a o prázdninách vykradou restauraci, z vězení se dostávají za pomoci divného
dealera, který žádá protislužby. vstupné: 100 Kč
pátek 12., sobota 13. 20.00
100 min.
MAMA
Španělsko – Kanada – Mysteriózní horor – Pět let
hledal Lucas malé neteře, až je našel v opuštěné
chatě uprostřed lesů. Hodnocení –umístění v první
desítce hororů.
vstupné: 110 Kč
neděle 14., pondělí 15. 20.00
72 min.
BEZ DOTEKU
ČR – Příběh dospívající dívky Jolany, která se stala
předmětem sexuální touhy nevlastního otce, ale
sexuální hry neodmítá. Režijní debut nejmladšího
režiséra ve střední Evropě!
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč
pátek 19., sobota 20. 20.00
119 min.
PÁD BÍLÉHO DOMU
USA –Akční thriller –Při dobře připraveném útoku
je prezident uvězněn v podzemním bunkru. Hrají:
Gerard Butler, Morgan Freeman a další.
vstupné: 100 Kč
neděle 21., pondělí 22. 17.30
114 min.
JACK A OBŘI
ve 3D
USA – Dobrodružné – fantasy – Mladý farmářský
dělník náhodně otevře bránu pro vstup obrů, atím
vzplane starodávná válka.
vstupné: 120 Kč
neděle 21., pondělí 22. 20.00
NEVĚDOMÍ
USA – Akční sci-fi – Joseph Kosinski natočil podle

NEDĚLE 28. DUBNA
10.00 hodin • DK MILEVSKO
vstupné 1.–10. řada 90 Kč, od 11. řady 70 Kč
Pantomimické představení pro děti doplněné
animovaným filmem. Představení nápaditě
spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový film a hraný projev se živými herci a vtipně
rozvíjí anekdotickou zápletku o tom, jak se dva
kutilové vydají na cesty, aby projeli světa kraj
a nakonec beztak zjistili, že doma je to nejlepší.
Cestují vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru,
jedou lodí, ocitnou se na mořském dně, kde
bojují s děsivým chapadlem, ale když se konečně dostanou do vysněného hotelového pokoje
v přímořském letovisku, je jejich jediným
zájmem přetvořit neosobní hotelový pokoj tak,
aby se co nejvíc podobal jejich domovu.
Vstupenky je možné rezervovat
na www.milevskem.cz
nebo zakoupit v kanceláři DK Milevsko.
vlastního komiksu film, odehrávající se v roce 2073.
Hrají: Tom Cruise, Morgan Freeman.
vstupné: 120 Kč
pátek 26., sobota 27. 20.00
109 min.
ZLOMENÉ MĚSTO
USA – Krimi – Bývalý policista je najat starostou,
aby zjistil, zda jej podvádí jeho žena. Když toto
podezření potvrdí, je později milenec nalezen
mrtvý a začíná noční můra.
vstupné: 100 Kč
neděle 28., pondělí 29. 17.30
83 min.
ZAMBEZIA
ve 3D
Jižní Afrika –Animovaná komedie ocestě mladého
sokola do bájného města Zambezia.
vstupné: 130 Kč
neděle 28., pondělí 29. 20.00
125 min.
PRAVIDLA MLČENÍ
USA – V režii Roberta Redforda je bývalý politický
aktivista po prozrazení identity nucen dát se na útěk
před novinářem. Hrají: Robert Redford, Susan Sarandon, Nick Nolte, Shia LaBeouf… vstupné: 100 Kč

od středy 13. 3.
vestibul v 1. patře
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z FOTOSOUTĚŽE „O NEJHEZČÍ FOTOGRAFII Z MILEVSKÝCH MAŠKAR“ –
výstava je volně přístupná.
čtvrtek 4. 4.
18.00
loutkový sál
TOULKY ZA POZNÁNÍM – GRÓNSKO – ZIMA
V KULUSUKU
Pozvání přijal opět cestovatel Pavel Svoboda, který
tentokrát přijede s přednáškou s názvem Grónsko
– Zima v Kulusuku. Navštívíme vesnici Kulusuk
na jihovýchodním pobřeží největšího ostrova světa, která si alespoň částečně zachovala svoji
původní loveckou tvář. Mimo výletu se psím spřežením po zamrzlé mořské hladině nás čeká ivelmi
špatné počasí, které vGrónsku během zimy často
panuje. Více informací o autorovi najdete na
www.photo-svoboda.cz.
vstupné: 25 Kč
pátek 5. 4.
11.00
učebna č. 2
IRISDIAGNOSTIKA – Poradna Jitky Hanzalové.
pondělí 8.–pátek 12. 4
počítačová učebna
KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM
Přihlášky v kanceláři domu kultury, lektor Ing. Jiří
Lesák. Kurz bude probíhat od 8 do 12 hod.
Cena 500 Kč, členové Senior klubu ZVVZ 250 Kč
úterý 9. 4.
13.00–16.00
učebna č. 1
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA ČR – mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
středa 10. 4.
18.00–20.00 loutkový sál
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
úterý 12. 4.
19.30
velký sál
TRAVESTI SHOW HANKY PANKY – NA PŘÁNÍ
DIVÁKŮ
PREMIÉRA NOVÉHO POŘADU TRAVESTI SKUPINY TENTOKRÁT POPRVÉ V MILEVSKU!!! Nejúspěšnější česká travesti skupina HANKY PANKY
míří do Milevska se zbrusu novým pořadem
s názvem Na přání diváků. Čtveřice mužů Lukáš,
Aleš, Martin a Libor, která se téměř každý večer
promění díky třpytu večerních šatů apestrých líčidel v krásné ženy, si tentokrát připravila zábavný
pořad ušitý přímo na míru diváků.
vstupné: 210 a 160 Kč
sobota 13. 4.
18.00
velký sál
ROCKSTAGE
3. ročník rockového festivalu. Vystoupí: BAM &
Miloš Novotný, Hand Grenade, Lola běžÍ, Simon,
Despaires, Absolutní všechno, Escape 2 the Jungle
(unplugged). Moderuje Dárt. Více informací na
www.rockstage.cz.
vstupné: 100 Kč
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neděle 14. 4.
18.00–22.00
velký sál
TANEČNÍ PODVEČERY – APRÍLOVÉ SETKÁNÍ
Seniorské taneční podvečery. K tanci a poslechu
hraje Zelená šestka. Pořádají: Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska. Rezervace
a předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko.
vstupné: 50 Kč
středa 17. 4.
20.00
velký sál
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – MANDARINKOVÝ
POKOJ
Hraje: Strakonická scéna mladých při divadelním
souboru Čelakovský. V pěti krátkých jednoaktovkách diváci uvidí příběhy nevšedních postav sřadou
překvapivých zvratů, rafinovaného předstírání
askrytých úmyslů. Mandarinkový pokoj je uváděn
jako napínavý příběh s humornými prvky. Obsahově je hra složená z pěti povídek, které se odehrávají v jednom pokoji malého pařížského hotelu
a jak již napovídají jejich názvy (Beránek a tygřice,
Velebníček a šlapka, Oškubaná husa, Směšný
anglický ptáček, Mandarín a pokojská), nebude
v nich rozhodně nouze o humor a velké množství
komických situací.
vstupné: 50 Kč,
členové Senior klubu ZVVZ 25 Kč
čtvrtek 18. 4.
18.00
výuková učebna
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – ORIGAMI PRO
KAŽDÉHO
Vše ojaponském umění skládání papíru, historie,
souvislosti, ukázka, výuka, vhodné pro všechny
od 6 do 99 let. Večerem provází: členové Origamistické sekce Tábor.
vstupné: 30 Kč
pátek 19. 4.
18.00
velký sál
37. VÝMĚNNÝ KONCERT – MDS MILEVSKO
37. ročník koncertů dětských pěveckých sborů.
Vystupují: Dětský sbor I. ZŠ Milevsko, Dětský sbor
II. ZŠ Milevsko, Milevský dětský sbor, Tachovský
dětský sbor. Bližší informace na plakátech
a www.dkmilevsko.cz.
vstupné: 50 a 30 Kč
sobota 20. 4.
10.00–12.00 hudební sál
JARNÍ DĚTSKÁ BURZA
Burza pro všechny maminky, které chtějí prodat
nebo koupit dětské oblečení, kočárky, kola, autosedačky, hračky, sportovní potřeby adalší věci pro
děti. Pro prodávající nutná rezervace prodejního
místa do čtvrtka 18. dubna na tel.: 383 809 201
nebo na e-mailu: kortanova@dkmilevsko.cz. Pro
nakupující vstup zdarma!
V rámci burzy je možné darovat oblečení, hračky,
domácí potřeby apod. pro děti a maminky
z Domova sv. Alžběty ve Veselíčku!
vstup: zdarma
neděle 21. 4.
15.00
velký sál
POHÁDKA – KTERAK BERUŠKA UŠKA
O SEDMOU TEČKU PŘIŠLA
Pohádka v podání Divadla KAPSA Andělská Hora.
…na paloučku pod lesem se chystá velký svatojánský bál. Každý brouček se chce líbit nejvíce. Proto i brouk OUK si protahuje tykadla, šnek EK si
leští ulitu, dokonce ižížalky oprášily kloboučky po
babičce aikrtek ČTVRTEK ladí píšťalku. Jen beruška
UŠKA sedí na pařízku a pláče do lístečku. Celá
louka rázem utichla a seběhla se kolem ní. Copak
se ti stalo maličká? Jejda, vždyť tobě chybí sedmá
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tečka! Jak to všechno dopadne se dozvíte v naší
pohádce.
vstupné: 50 Kč
úterý 23. 4.
14.00
velký sál
SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH – VALNÁ HROMADA
úterý 23. 4.
odjezd v 16.00 od DK
ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ DO DIVADLA KALICH
– DRAHOUŠKOVÉ
Zájezd je již zaplněn, přijímáme pouze náhradníky.
středa 24. 4.
18.00–20.00 loutkový sál
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 24. 4.
19.00
velký sál
PETR SPÁLENÝ
A APOLLO BAND + MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ
Vstupenky na koncert je možné rezervovat na
www.milevskem.cznebo zakoupit v kanceláři DK
Milevsko.
vstupné: 250 Kč
čtvrtek 25. 4.
17.30
výuková učebna
KURZ – KORÁLKOVANÉ ŠPERKY
V ceně materiál na náušnice, náhrdelník a náramek. Přihlášky předem do úterý 23. dubna
na tel.: 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz. Lektorka: Laďka Bečková
vstupné: 170 Kč
sobota 27. 4.
07.00–10.00
POCHOD Z ONOHO SVĚTA NA ONEN SVĚT
Start tradičního turistického pochodu KČT Milevsko.
neděle 28. 4.
10.00
velký sál
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI – PAT A MAT JEDOU
NA DOVOLENOU
Pantomimické představení pro děti doplněné animovaným filmem. Vstupenky je možné rezervovat
již www.milevskem.cz nebo zakoupit v kanceláři
DK Milevsko.
vstupné: 90 a 70 Kč
úterý 30. 4.
TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Bližší informace na plakátech
a www.dkmilevsko.cz.
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
sobota 4. 5.
13.00
nám. E. Beneše
6. SETKÁNÍ MOTORKÁŘŮ S POŽEHNÁNÍM NA
CESTU V MILEVSKU
Bližší informace na plakátech
a www.milevskem.cz.
středa 8. 5.
19.30
velký sál
SETKÁNÍ S EVOU HOLUBOVOU A BOHUMILEM
KLEPLEM
Pořad je složen z humorného vyprávění našeho
výborného herce a skvělé herečky. Diváci se dozví
mnoho veselých historek, jak ze soukromého,
tak i ze života hereckého. Díky nezapomenutelnému humoru obou protagonistů, zažijí diváci
nevšední zážitek. Rezervace vstupenek probíhá
již od 20. 3. na www.milevskem.cz, prodej v kanceláři DK Milevsko.
vstupné: 200 Kč

GALERIE M
Nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
www.dkmilevsko.cz
úterý 2. 4.
17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ SKUPINY
TERIFOTO SOKOL PÍSEK
středa 3. – pátek 26. 4.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SKUPINY TERIFOTO
SOKOLA PÍSEK
pátek 19. 4.
19.30
HUDEBNÍ SKLEPY – JAN SAHARA HEDL
… kytary, zpěv
Jan Hedl, přezdívaný Sahara, je zakládajícím členem skupiny Precedens, skladatel a textař. Vydal
3 samostatné desky (Šílený pondělí, Tajnej Svatej
a Marka zebra), z nichž je v rádiích asi nejhranější
skladbou píseň Tisíce jmen. Sahara skládá pro
film, muzikály (Ta Fantastika – Obraz Goriana
Greye) i kolegy zpěváky, např. pro Luboše Pospíšila. Právě brázdí celorepubliková pódia s kapelou
Precedens ajejími bývalými zpěváky –Bárou Basikovou (napsal pro ni mimo jiné obehraný hit Souměrná) a Petrem Kolářem – v rámci oslav 30 let
kapely. Sólově vystupuje sporadicky, do Milevska
přijíždí poprvé.
Projekt „Hudební sklepy Milevsko 2012–2013“
je realizován za laskavé finanční podpory Státního fondu kultury České republiky.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz
pátek 5. 4.
18.00–21.00
ANDERSEN OPĚT V KNIHOVNĚ!
Přijďte si s námi užít večer plný her a zábavy! Program: setkání s H. Ch. Andersenem, čtení pohádek,
kouzlení a spousta dalších her. Přihlášky na
e-mailu knihovna@knihmil.cz.

SPOS MILEVSKO, s. r. o.
J. A. Komenského 1034 • tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
IN-LINE veřejné bruslení podle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.
SPORTOVNÍ HALA:
4. 4., 8. 4., 11. 4., 15. 4., 18. 4., 22. 4., 25. 4., 29. 4.
20.00–21.00 ZUMBA – aerobní cvičení na taneční
rytmy
06.4. 09.00 Handball dor. – České Budějovice
10.15 Handball st. žačky – Písek
07. 4. 11.00 Handball ženy – Tachov
14. 4. 11.00 Handball ženy – Pardubice
20.4. 09.00 PROACTIVE MILEVSKÝ POHÁR
21. 4. 09.00 Handball dor. – České Budějovice
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10.15
28.4. 08.00
09.15
11.00

Handball žačky – České Budějovice
Handball dorostenci – Soběslav
Handball st. žačky – JH
Handball – Astra

LETNÍ STADION:
Fotbalové zápasy
06. 4. 08.00–16.00 FC ZVVZ Satelitní turnaj
07. 4. 12.00 FC ZVVZ dorost – SK Čtyři Dvory
16.30 FC ZVVZ muži ,,B“ – SK Čimelice
14. 4. 13.00 FC ZVVZ žáci – Slovan Břilice
16.30 FC ZVVZ muži ,,B“ – Štěchovice
21. 4. 13.00 FC ZVVZ dorost – SK Slávia Č. B.
17.00 FC ZVVZ muži ,,B“ – Ševětín
28. 4. 13.30 FC ZVVZ žáci – Junior Strakonice
17.00 FC ZVVZ muži ,,A“ – FK Sj. Č. Krumlov
SAUNA:
středa:
čtvrtek:
pátek:

16.00–21.00 muži,
15.00–21.00 ženy
15.00–21.00 muži

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Na tržišti 560 • tel.: 382 521 296
pondělí 8. – čtvrtek 11. 4.

09.00–15.00
DDM – třída jazyků

VÝSTAVKA PATCHWORKU
Výstava se uskuteční z prací členek ZÚ Patchwork
pod vedením L. Kubíčkové. Vstupné dobrovolné.
středa 17. 4.

08.00–15.00
sportovní areál SPOS

MINIFOTBAL
Tradiční turnaj Minigolf – pouze pro ZŠ v regionu
Milevsko.
pondělí 22. 4.
MŠ Kytička
DEN ZEMĚ
Akce je určena dětem z MŠ Milevsko k oslavě Dne
země.
sobota 27. 4.
DRUHÝ OBLEČKOVÝ DEN
Burza dětského oblečení, hraček a dětských
potřeb v DDM Milevsko. Přijímáme věci do
komisního prodeje. Informace na e-mailové
adrese: obleckovydenddm@seznam.cz, případné dotazy na tel.: 608 345 027.

OS DIACEL
Sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek
www.diacel.cz • tel.: 605 888 980
sobota 13. 4.
VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - PRO ČLENY
sobota 27. 4.
7. SLET ČARODĚJNIC - PRO ČLENY
PŘIPRAVUJEME:
úterý 14. 5.
10. DEN ZDRAVÍ VMILEVSKU –pro širokou veřejnost.
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ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

neděle 28. 4.
KLEKLÝ PEPA (TA)
Unplludged recitál náčelníka kmene Obtahu.

čtvrtek 4. 4.
19.00
Latinská škola
HOST V LATINSKÉ ŠKOLE – STEVE LOVEČEK LICHTAG
Cestovatel, režisér dokumentárních filmů, producent, spisovatel a dobrodruh. Potápí se bez ochranné klece mezi pětimetrové bílé žraloky a filmuje
je z takové blízkosti, že se jich může dotknout.
Předprodej vstupenek v Infocentru za 90 Kč.

Zahájení nového projektu
„Klíče pro rodinu – aktivní podpora rodiny“

středa 24. 4.
19.00
Latinská škola
HOST V LATINSKÉ ŠKOLE – VĚRA ČÁSLAVSKÁ
Bývalá česká sportovní gymnastka, trenérka
a významná sportovní funkcionářka. Předprodej
vstupenek v Infocentru za 90 Kč.

středa 10. 4.
17.00–19.00
HARMONIZACE RODINY
Zážitkový intenzivní seminář za pomoci artefiletiky – rozvoj naší osobnosti (přihlášky předem).
Financováno MPSV – oblast rodiny.

neděle 28. 4.
16.00
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
ABGAR
Hudebně-poetické melodrama na text básníka
Julia Zeyera vytvořeném na podkladu kroniky osv.
Brandanu. Čte Michael Sovadina, hudbu složil Jiří
Sycha.Vstupné dobrovolné.

pondělí 15. 4.
09.00–11.30
KURZ PÉČE O DÍTĚ
Kurz pro budoucí i čerstvé maminky (přihlášky
předem). Financováno MPSV – oblast rodiny.

PROACTIVE MILEVSKO
sobota 20. 4.
10.00
sportovní hala
MILEVSKÝ POHÁR
22. ročník závodu v moderní gymnastice. Závod
je pořádán pod záštitou města Milevska, slavnostní zahájení ve 13.00 hodin.

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

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 2013:
Monínec – sportovní areál (termíny: 7.–13. 7.
a 4.–10. 8. 2013)
Červená nad Vltavou – areál lesoparku hotelu
Vltava (termíny: 21.– 27. 7. a 18.–24. 8. 2013)
Cena: 3100 Kč/ 7 dní + plná penze
OTEVÍRÁME JARNÍ KROUŽKY:
JARNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY (pro rodiče + děti)
POHYBOVĚ – VÝTVARNÝ (pro děti od 3–6 let)
CVIČENÍ NA MÍČÍCH (pro těhulky)
POPORODNÍ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ(pro maminky
po porodu).

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

SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.

středa 17. 4.

14.00
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
BESÍDKA PRO SENIORY
čtvrtek 18. 4.
10.00
sál ZUŠ
VÝCHOVNÝ KONCERT PRO ŽÁKY MATEŘSKÝCH
ŠKOL
čtvrtek 18. 4.
17.00
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

sál ZUŠ

pátek 19. 4.
09.00 a 10.30 velký sál DK
37. VÝMĚNNÝ KONCERT PRO ŽÁKY MILEVSKÝCH ŠKOL
pátek 19. 4.
18.00
velký sál DK
37. VÝMĚNNÝ KONCERT DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH
SBORŮ – PRO VEŘEJNOST

STEAKHOUSE NA PALUBĚ
sobota 13. 4.
THE BLUES PACE (TA)
Soul&bluesový večer plný pohodičky a super
muziky.

www.zvvz.cz/seniorklub
úterý 2. 4.
ZÁJEZD NAŠI FURIANTI – NÁRODNÍ DIVADLO
Odjezd od klubovny je v11.00 hodin (se zastávkou
uspořitelny), protože představení vdivadle vPraze
začíná už v 14.00 hod., trvá 2.45 hod.
neděle 7. 4.
ZÁJEZD AIDA – MUZIKÁL – DIVADLO KARLÍN
Muzikál zpera Eltona Johna aTima Rice, ověnčený
mnoha cenami, mj. Nejlepší muzikál roku 2000 je
výpravně zpracovaný příběh na motivy Verdiho
opery Aida. Hrají: L. Bílá, Dasha, V. Noid Bárta,
K. Lang, M. Vojtko a další. Odjezd od klubovny je
ve 12.00 hod. (se zastávkou u spořitelny), protože
představení vdivadle vPraze začíná už v15.00 hod.
pondělí 8.–pátek 12. 4. počítačová učebna DK
KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM
Základní kurz v rozsahu 20 hod. (seznámení s počítačem, základy psaní a zejména používání internetu a elektronické pošty). Přihlášky v kanceláři
domu kultury nebo je přijímá Jiří Lesák, zúčastnit
se mohou i nečlenové klubu. Kurz bude probíhat
od 8 do 12 hodin. Poplatek pro členy 250Kč, nečlenové 500 Kč.
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čtvrtek 18. 4.
ZÁJEZD č. 1 – BAD FÜSSING
Zájezd na koupání do termálních lázní. Vstupné
cca 9€ hradí každý sám, cestovní pojištění je v ceně,
při přihlášce je nutno uvést i rodné číslo partnera.
Odjezd od klubovny je v 7.00 hod. (se zastávkou
u spořitelny).

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info
sobota 6. 4.
JARNÍ ŠPEKÁČEK
Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte
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s sebou chutný špekáček. Sraz u sokolovny
ve 13.00 hod. Vede: Jaroslav Mácha
sobota 13. 4.
OKOLÍM MILEVSKA
Pěší vycházka po trase Milevsko, Pytlák, Líšnice, Šibenný vrch, Milevsko, celkem 15 km.
Sraz v 8.00 hod. u sokolovny. Vede: Tomáš
Wilda
sobota 20. 4.
SEDLČANSKO – SEVER
Pěší vycházka po trase Křepenice, Albertovy skály,
Sedlčany, trasa do 20km. Odjezd z autobusového
nádraží v 5.45 hod., příjezd v 18.30 hod. Vede: Vladimír Šťastný

V Y H R A Z E N O

P R O

Hodiny tělesné výchovy na ledě

Vedení 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko děkuje
Radě města Milevska a jednateli SPOSu za možnost zdarma využívat zimní stadion. Bruslit chodili
naši žáci při hodině tělesné výchovy i dříve, ale
letos si to opravdu užili. Bruslili nejen velcí, ale
i malí, žáci 1. i 2. stupně. Nabídku pana Zelenky
uvítali žáci, učitelé irodiče. Ioni by rádi poděkovali.
Jak se již objevilo v minulém čísle Milevského zpravodaje, mohly školy od prosince loňského roku
bezplatně navštěvovat ledovou plochu zimního
stadionu. Toho nejednou využily i všechny třídy 1.
stupně 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko a vydaly
se bruslit. Hodiny tělesné výchovy tak neprobíhaly
v tělocvičně, ale na ledě.
Tuto změnu s nadšením přivítali nejen žáci, ale
i rodiče. I když to tak u některých zpočátku nevypadalo. Vyjadřovali obavy nad bezpečností idovednostmi svých ratolestí. Některé totiž stály na
bruslích poprvé. Vybaveny pokyny učitele, helmami i opěrnými stojany a hrazdičkami, které byly
začátečníkům k dispozici, postupně ztrácely stud
i strach. Pokroky přicházely již po pár minutách
na ledě aod jejich výkonů je neodradily ani případné
pády. O tom se ostatně mohla přesvědčit i řada
rodičů, která se přišla na své potomky podívat.
Ažasla. Následující hodinu už s ostatními zkoušely
projet slalom mezi kužely nebo se zapojit do hry
Na rybáře.
Příhodné určitě je, že většina těchto dětí objevila
nový druh zábavy asportu ačást z nich si tak nejen

sobě, ale icelé rodině zpestřila víkendy a jarní
prázdniny. Iotom tělesná
výchova je…
„Doufejme jen, že současná chuť a podmínky
pro bruslení dětí budou
v příští sezóně obdobné
a netradiční hodiny tělocviku budou moci pokračovat i v příštím školním
roce.“
Ilona Hronková, třídní
učitelka
„V zimě jsme několikrát
byli se třídou na bruslení. Tělocvičnu jsme totiž
vyměnili za zimní stadion. Bylo to opravdu super.
Paní učitelky nás učily dělat obloučky, buřtíky
popředu i pozadu, brzdit, jezdit pozadu atd.
S kluky hokejisty jsme si chvíli zahráli hokej ataké
nás učili přešlapovat. Z bruslení jsme si odnesli
moc pěkných zážitků, ale i nějakou modřinu. Už
se zase těšíme na další bruslení.“
Tomáš F., Kristýna P., Adriana M., Pavla T.,
Veronika P., David B. a Markéta B. – žáci 5. B
„Tento rok nám město Milevsko umožnilo využívat
zimní stadion na bruslení. Celkově jsme šli čtyřikrát, a díky tomu jsme si mohli zlepšit bruslařské
dovednosti. Bruslení si mohly vyzkoušet všechny

neděle 21. 4.
S KAPREM JAKUBEM OKOLO MILEVSKÝCH RYBNÍKŮ
Pěší pochod – pořádáme ve spolupráci s Infocentrem a DDM Milevsko. Pěší trasa 8–10 km. Start:
Infocentrum, 8.00–9.00 hod., cíl v zahradě Domu
kultury. Organizační zajištění: Vladimír Ondruška
sobota 27. 4.
Z ONOHO SVĚTA NA ONEN SVĚT
Tradiční turistický pochod, trasy: pěší: 6, 11, 16, 20,
25, 28, km, cyklotrasy: 25, 34, 50 km.
Start: Milevsko od Domu kultury 7.00–10.00 hod.,
další starty v Petrovicích a u chaty Onen Svět.
Pochod je pořádán pod záštitou města Milevska
a je zařazen mezi akce Dvoustovka. Organizační
zajištění: Jaroslav Mácha

Š K O L Y
třídy. Ti, co neuměli bruslit, ze začátku jezdili s paní
učitelkou Šťastnou, která jim pomáhala a vše je
dostatečně naučila. Poté jezdili umantinelu nebo
ve dvojici za ruku či s malými pomocnými hrazdami. Po každém dalším bruslení jsme se všichni
čím dál více zdokonalovali. Děti, které bruslit
neuměly, mohly hrát různé hry na ledě, včetně
hokeje. Hrami jsme si bruslení zpříjemnili anáramně se při tom pobavili. Jsme moc rádi, že jsme
mohli využívat zimní stadion, protože se nám tam
moc líbilo, a tímto Vám děkujeme za příležitost,
kterou jste nám dali.“
za žáky 2. ZŠ Z. Barešová
a D. Kofroňová, žákyně 8. A

Žákyně ZUŠ Milevsko
postoupily do krajského
kola soutěže

Na snímku jsou úspěšné soutěžící se svou
vyučující.
Ve čtvrtek 28. února proběhlo v ZUŠ Milevsko
okresní kolo soutěže základních uměleckých
škol ve hře na elektronické klávesové nástroje.
Z milevské ZUŠ se soutěže zúčastnily tři
žákyně ze třídy paní učitelky Jolany Staré –
a všechny byly úspěšné. Miroslava Kortanová,
Jana Kortanová a Zuzana Dvořáková ve svých
kategoriích získaly 1. místa a postoupily do
krajského kola soutěže, které proběhne 26.
března v ZUŠ Blatná. Gratulujeme a přejeme
úspěch i v krajském kole soutěže. V. Horek
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Počátky milevských škol – 3. část

Pohled do Masarykovy (tehdejší Klášterní)
ulice.
Roku 1876 pak došlo poprvé k rozdělení páté
třídy na oddělení dívčí a chlapecké, přičemž dívčí
oddělení učila nám blíže neznámá učitelka. Další
rozdělení ovšem znamenalo další nárůst problémů s prostory vyučování. Nyní byly třetí a čtvrtá
třída umístěny v blíže neurčeném domě na
náměstí, v těsné blízkosti masných krámů, které
stály na místě nynější radnice. Kromě toho, že
místnosti byly malé, tmavé, nízké a vlhké, byl
zde neustále cítit pach hnijících zbytků masa
a celé okolí bylo zamořeno drobnými hlodavci,
především krysami a potkany. Přitom se obec
mohla těmto nesnázím snadno vyhnout, protože
už roku 1859 prodával František Kovářík dům

Jarní prázdniny
v DDM Milevsko

Jarní prázdniny v DDM Milevsko se nesly
v duchu tvořivém a sportovním. Jarního turnaje ve stolním tenise se zúčastnila téměř
dvacítka startujících. Na třetím místě skončil
Jakub Kníže, na druhém místě Filip Souček,
vítězství si odnesl Daniel Petřík. Další dny
probíhaly tvořivé dílničky. Děvčata si upletla
šály, v dalším dnu děti pracovaly s hlínou
a roztočily hrnčířský kruh. Také si zkusily žonglování a slacklining. Ve čtvrtek se pak věnovaly jarní výzdobě a v pátek děti zakončily
prázdninový týden návštěvou bazénu.
Vilém Fink

č. 2 na náměstí. Představitelé obce byli pro koupi,
ale tento záměr byl zmařen posudkem lékařského znalce. Z koupě tedy sešlo, dům zakoupil
jeden z místních židů a už za čtvrt roku s ním
obec vyjednávala o pronájmu dvou místností pro
učebny. Nedlouho poté v jedné z těchto tříd došlo
k tragické události, kdy se malá dcerka Antonína
Pokorného přiblížila k rozpáleným kamnům
a uhořela. Stálé potíže s umístěním školních tříd
a stoupající počet žáků (roku 1851 jich bylo 350,
roku 1869 už dokonce 601) však předznamenávaly, že situace v Milevsku se musí nějak řešit.
Proto byla v červenci 1874 vznesena žádost Zemskému výboru o subvenci 20 000 zlatých na
výstavbu nové školy. Zemský výbor však povolil
jen 5 000 zlatých, a to ještě jedině s podmínkou,
že do 1. července 1877 bude stavba zahájena.
Brzy tedy bylo vydáno stavební povolení a zakázku na stavbu získal židovský podnikatel Efraim
Reichner. V květnu 1877 bylo započato s bouráním staré školní budovy a pak už začala stavba,
kterou podle plánů pražského architekta Kaury
řídil milevský zednický mistr pan Homonický.
Protože ﬁnanční částka, kterou bylo nutno ještě
obstarat, činila i po započtení dotace Zemského
výboru celkem 25 800 zlatých, bylo nutné vypracovat plán příspěvků jak od obce milevské, tak
i od ostatních přiškolených míst. Finančně se
tedy měla podílet obec milevská, klášterní velkostatek, tzv. Zámecký okrsek, obec Držkrajov,
Rukáveč a Zbelítov, přičemž zejména velkostatek a Rukáveč se tomu velmi bránily. Rukávečští
dokonce v představě, že nebudou muset nic platit, začali posílat své děti do školy v Oseku, ale
nebylo jim to nic platné, později stejně museli
zaplatit určený příspěvek, nyní ještě zvýšený
o patřičný úrok. Klášterní velkostatek zase zařídil, aby byl Zámecký okrsek (tedy čtvrť kolem

Střípky
z minulosti
kláštera) oddělen od Milevska a přidělen k Týnici.
Děti z této čtvrti ovšem měly i poté navštěvovat
novou školu v Milevsku, ale klášterní velkostatek
by nebyl součástí Milevska a nebyl by tedy povinen platit příspěvek na stavbu. Zároveň začala
správa velkostatku tvrdit, že zbouráním staré
školní budovy se město dopustilo přestupku,
protože prý k tomu došlo bez dohody s velkostatkem. Dokonce se podařilo v jednu chvíli
vymoci si zákaz pokračování ve stavbě, ale i tento
vleklý a nepříjemný spor nakonec skončil nálezem Nejvyššího soudního dvora ve Vídni, kde
28. února 1879 byly protesty velkostatku uznány
za neopodstatněné. Stavba rychle pokračovala,
ale protože se peněz nedostávalo, požádal tehdejší purkmistr, lékárník Šebestián Černý, o povolení k vybírání tzv. pivního krejcaru, čímž byl sice
každý půllitr piva zdaněn, ale zároveň mohla být
škola dostavěna.
Děti zasedly v jejích lavicích už v listopadu 1878,
ale představitelé města se těšili, že k slavnostnímu otevření nové školy přizvou i korunního prince
Rudolfa, který měl v létě 1880 být hostem
u Schwarzenbergů v Tyrolském domě. Z princovy
návštěvy však posléze sešlo, a tak byla nová škola
slavnostně otevřena dne 19. září 1880 tak rozsáhlou slavností, jakou Milevsko do té doby patrně
nezažilo. V říjnu téhož roku byl otevřen i první
ročník měšťanské školy chlapecké a postupně
pak ročníky další. Dívky však stále chodily jen do
školy obecné, první ročník dívčí měšťanky byl otevřen až roku 1904. V roce 1888 byla škola v Milevsku rozdělena na chlapeckou a dívčí.
pokračování příště
Vladimír Šindelář

Fotografická soutěž má své vítěze
Vítězná fotograﬁe od Kláry Baštýřové z Milevska.

V rámci 151. ročníku Milevských maškar vyhlásil
Dům kultury Milevsko fotograﬁckou soutěž
s názvem O nejhezčí fotograﬁi z Milevských maškar. Sešlo se celkem 29 soutěžních snímků, své
fotograﬁe zasílali lidé nejenom z Milevska a okolních obcí, ale také ze vzdálenější Bechyně či Prahy.
Porota složená ze zástupců domu kultury a Maškarního sdružení neměla lehký úkol vybrat ty nejlepší. Štěstí v podobě 1. místa se usmálo na Kláru
Baštýřovou z Milevska. Za svoji fotograﬁi s názvem
Pomoc! získala 2 vstupenky na přeštěnický Open
Air Music Fest, který se uskuteční 11. až 13. července
2013.

Červená Karkulka získala druhé místo.
Autorkou fotograﬁe je
Pavla Váchová.
Na druhém místě se
s fotograﬁí Červená Karkulka umístila Pavla
Váchová (získala jednu
volnou vstupenku na
festival) a na třetím místě Tomáš Hrych se snímkem
Koho si dnes upeču? Ten získal dvě vstupenky do
milevského kina na ﬁlm podle vlastního výběru.
Koho si dnes upeču? Třetí příčka od Tomáše Hrycha.
Protože byly všechny
došlé fotograﬁe krásné,
jako poděkování získali
všichni ostatní soutěžící po volné vstupence na
ochotnické divadlo Naši furianti, které se odehrálo
v pátek 22. března v DK Milevsko. Organizátoři
děkují všem za účast v soutěži, všechny došlé
fotograﬁe jsou vystaveny v Domě kultury Milevsko
ve vestibulu v 1. patře u knihovny a také na
www.dkmilevsko.cz.
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V úterý 19. března přijel opět po roce do Milevska za dětmi Krejčík Honza se
svým představením. Děti z Mateřské školy v Branicích a v Kostelci nad Vltavou
Perníkového dědka už nebavilo číhat na děti ve své perníkové chaloupce, nemohly ani dospat. Tak moc se těšily. A měly proč! Představení bylo jako
a tak se vydal hledat štěstí do světa. Jak to všechno dopadlo se mohly vždy úžasné, plné písniček, legrace, ale i mravního ponaučení. Setkání s
přesvědčit děti, které v sobotu 16. března navštívily pohádku, kterou pro Krejčíkem je pro děti obrovským zážitkem a letos si v Branicích a Kostelci užijí
ně připravil dům kultury.
s Krejčíkem Honzou i pasování předškoláčků na školáky. Už se moc těšíme!

V úterý 12. března se zájemci mohli přijít do DK Milevsko naučit, jak se drátují
vajíčka. Kurz probíhal pod vedením manželů Pichových.

Další velmi vydařený koncert v Galerii M patřil tentokrát zakladateli
Hudebních sklepů Václavu Koubkovi. Václav dorazil v dobrém rozmaru pln
očekávání jara, písně prokládal staršími i aktuálními neuvěřitelnými
historkami („…škoda, že nevyhrál Karel, měl jsem slíbeno místo mluvčího.
Studoval jsem na to logopedickou školu..., čekal jsem, že se konečně
dostanu někam nahoru, ale nevyšlo to a já se vrátil zase zpět na zem, do
hospody...“ - to je do prostředí, kde se Koubek cítí nejlépe). Doprovodná
kapela měla tentokrát rockovější zvuk – na elektrickou kytaru doprovázel
Petr „Bubák“ Bublák a saxofonovými sóly písně prokládal Jarda Jeřábek.
Zcela zaplněná Galerie M si více než dvouhodinový koncert písní a povídek
náležitě užila. Slzy v očích od smíchu měli všichni ještě když odcházeli
domů...

V úterý 12. března se ve studovně Městské knihovny
v Milevsku konala beseda s milevským spisovatelem
Pavlem Hrdličkou, autorem knihy Smrt nosí rudé
škorně.

Žáci 1. Základní školy v Milevsku vyrobili v rámci pracovního vyučování pět krásných
krmítek pro zimní přikrmování ptactva. Tři z těchto krmítek byla již instalována – jedno
se nachází v parku na Hůrkách, jedno za domem kultury a třetí za domem č. p. 861 862 v ul. B. Němcové. Zbylá krmítka budou umístěna do nově vytipovaných lokalit,
případně budou uchována jako rezerva stávajících krmítek, která časem doslouží nebo
budou zničena vandaly. Výrobou krmítek žáci ZŠ přispívají k ochraně přírody tím, že
přilepší přezimujícím ptákům, především sýkorkám, brhlíkům, stehlíkům nebo čížkům.
Odbor životního prostředí MěÚ Milevsko tímto za výrobu krmítek dětem z 1. ZŠ děkuje.

V rámci akce Březen – měsíc čtenářů proběhla
v městské knihovně oblíbená akce Internet při
kávě (výukové lekce pro začátečníky
i pokročilé).

Úterý 19. března patřilo v domě kultury kartám
a runám. Co všechno mohou prozradit přišla
povyprávět Stanislava Koblihová. Zájemců se našlo
rovných pětatřicet.
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Přehled lékařů, zdravotnických pracovníků a lékáren v Milevsku
Provozovatel: MUDr. Jan Zelenka
Místo/a provozování:
Sažinova 888, 399 01 Milevsko
Obor/y: zubní lékař
Kontakt/y: Tel: 382 552 920; 382 551 111

Lékaři:
Provozovatel: MM ordinace, s.r.o.
Místo/a provozování:
Gen. Svobody 413, 399 01 Milevsko
Obor/y: všeobecné praktické lékařství
Kontakt/y: Tel: 382 526 077
Provozovatel: MUDr. Ludmila Bernotová
Místo/a provozování:
Jarlochova 1371, 399 01 Milevsko
Obor/y: praktické lékařství pro dospělé, domácí péče
Kontakt/y: Tel: 382 521 302; www.humanika.cz

Provozovatel: Romana Cihlářová
Místo provozování:
Nádražní 496, 399 01 Milevsko
Obor/y: fyzioterapeut
Kontakt/y: Tel: 382 522 674;
www.rehabilitacnicentrum.cz

Provozovatel: Lubomír Pecháček s.r.o.
Místo/a provozování:
B. Němcové 1126, 399 01 Milevsko
Obor/y: zubní lékař
Kontakt/y: Tel: 382 521 360; www.pechacek.eu
Provozovatel: MUDr. Marie Knotová
Místo/a provozování:
Sažinova 888, 399 01 Milevsko – ordinace pouze ve čtvrtek
Obor/y: otorinolaryngologie
Kontakt/y: Tel: 382 553 024 (Milevsko)

Provozovatel: MUDr. Marie Bolková
Místo/a provozování:
J. A. Komenského 1219, 399 01 Milevsko
Obor/y: praktické lékařství pro děti a dorost
Kontakt/y: Tel: 382 521 206; www.ordinace.cz

Provozovatel: MUDr. Alexandr Kolář
Místo/a provozování:
B. Němcové 862, 399 01 Milevsko
Obor/y: gynekologie a porodnictví
Kontakt/y: Tel: 382 521 506

Provozovatel: MUDr. Miroslava Pučelíková
Místo/a provozování:
Sažinova 888, 399 01 Milevsko
Obor/y: praktické lékařství pro dospělé
Kontakt/y: Tel: 382 552 039; 382 553 160

Provozovatel: Česká lékárna, a.s.
Místo/a provozování:
Za Krejcárkem 150, 399 01 Milevsko – Dr. Max LÉKÁRNA
Obor/y: lékárenská péče
Kontakt/y: Tel: 382 521 173; www.drmax.cz
Provozovatel: Ing. Ondřej Bernot
Místo/a provozování:
Sokolovská 193, 399 01 Milevsko – Lékárna Pod Synagogou
Obor/y: lékárenská péče
Kontakt/y: Tel: 382 521 178

Ostatní zdravotničtí pracovníci:
Provozovatel: Kořánek Milan s.r.o.
Místo/a provozování:
Kpt. Jaroše 1225, 399 01 Milevsko
Obor/y: zubní technik
Kontakt/y: Tel: 382 521 345; www.koranek.cz

Provozovatel: MUDr. Radovan Köhler
Místo/a provozování:
Nádražní 1383, 399 01 Milevsko
Obor/y: praktické lékařství pro dospělé
Kontakt/y: Tel: 382 522 028

Lékárny:
Provozovatel: ASPASIA s.r.o.
Místo/a provozování:
Nádražní 1383, 399 01 Milevsko
Obor/y: lékárenská péče
Kontakt/y: Tel: 382 522 014;
www.lekarnaaspasia.cz

Poliklinika Milevsko – telefonní seznam - Tel: 382 503 …
ústředna
pohotovost
alergologie
dětské
dětské
diabetologie
diabetologie – sestra
doprava – dispečink
endokrinologie
gynekologie
chirurgie
informační technologie
infúze
interna
interna – sestra
kožní
logopedie
nefrologie

Buzková
Buzková
MUDr. Novotná
MUDr. Kůrková
MUDr. Urbanová
MUDr. Mach
Pečená
Petříková
MUDr. Oškera
MUDr. Smíšek
MUDr. Vankát
Ing. Zikmund
Jirků
MUDr. Kuchař
Janečková
MUDr. Novotná
Mgr. Hájková
MUDr. Hobzek

222
222
244
225
226
228
210
273
245
267
239
276
247
257
258
245
268
244

nefrologie – sestra
nervové
nervové
oční
onkologie
optika
ortopedie
plicní
praktický lékař
prakt. lékař
MUDr. Hauer – sestra
praktický lékař
praktický lékař
praktický lékař Chyšky
praktický lékař
Nadějkov
praktický lékař
Sepekov

Faladová
MUDr. Hrušková
MUDr. Hurník
MUDr. Fiedlerová
MUDr. Sádlo
MUDr. Komárek
MUDr. Zdražilová
MUDr. Hauer

233
244
244
229
245
213
237
256
246

Peterková
254
MUDr. Kofroňová
211
MUDr. Kuchtová
231
MUDr. Peterková 382 591 240
MUDr. Vlčková

381 272 129

MUDr. Peterková 382 581 467

psychiatrie
rehabilitace
rehabilitace – sestra
rehabilitace – ZVVZ
Milevsko
rentgen
rentgen – asistent
revmatologie
UNK
urologie
VZP
zubní
zubní
zubní
zubní
zubní
zubní
zubní

MUDr. Pachta
MUDr. Musilová
Jandová

274
234
236

Knotová
382 553 124
MUDr. Kořánová
252
Hradilová
241
MUDr. Lískovcová
245
MUDr. Gergelyová
242
MUDr. Handrejch
239
217
MUDr. Kofroňová
240
MUDr. Kužel
223
MUDr. Matějová
275
MUDr. Michálek
271
MUDr. Poulíček
240
MUDr. Sulková
238
MUDr. Zapletalová
214

Poskytovatelé sociálních služeb v regionu Milevsko
Poskytovatel: Sociální služby Města Milevska
Sídlo poskytovatele: 5. května 1510, 399 01 Milevsko
Poskytované sociální služby:
Pečovatelská služba
Domovy pro seniory
Odlehčovací služby
Doplňkové služby:
Kluby seniorů
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Kontakt/y:
tel: 382 522 125; 382 505 250; 382 505 249; 382 522 394
e-mail: reditelka@socsluzbymilevsko.cz
web: www.socsluzbymilevsko.cz
Poskytovatel: Pečovatelská služba HUMANIKA
Sídlo poskytovatele: Jarlochova 1371, 399 01 Milevsko
Poskytované sociální služby:
Pečovatelská služba
Doplňkové služby:
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Kontakt/y:
tel: 382 521 302; 382 521 920
e-mail: humanika@humanika.cz
web: www.humanika.cz

Poskytovatel: Farní charita Milevsko
Sídlo poskytovatele: U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko
Poskytované sociální služby:
Pečovatelská služba
Kontakt/y:
tel: 734 435 162
e-mail: charita.mil@centrum.cz
web: www.fchm.cz
Poskytovatel: Arkáda – sociálně psychologické
centrum, o.s.
Sídlo poskytovatele: Husovo nám. 2/24, 397 01 Písek
Pobočka Milevsko: nám. E. Beneše 123, 399 01 Milevsko (pondělí od 8.00 do 16.00 hod – pozdější doba
podle dohody)
Poskytované sociální služby:
Krizová pomoc
Doplňkové služby:
Činnosti obdobné kontaktnímu centru (streetworker)
Preventivní činnost
Program 5 P
Kontakt/y:
tel: 382 521 300
e-mail: milevsko@arkada-pisek.cz
web: www.arkadacentrum.cz

Poskytovatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
Sídlo poskytovatele: Zběšičky 23, 398 43 Bernartice
Poskytované sociální služby:
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Kontakt/y:
tel: 382 734 010; 382 734 011
e-mail: pechacek@domovzbesicky.cz
web: www.domovzbesicky.cz
Poskytovatel:
Farní charita Veselíčko
Sídlo poskytovatele:
Veselíčko 22,
398 42 Veselíčko
Poskytované
sociální služby:
Azylové domy
Kontakt/y:
tel: 382 589 108
e-mail:
dmvesel@sendme.cz
web:
www.veselicko.charita.cz
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NABÍZÍM

ZAVEDENÉ KADEŘNICTVÍ K PRONÁJMU
nebo

HLEDÁM

KADEŘNICI S VLASTNÍM ŽIVNOSTENSKÝM LISTEM
Více informací na tel.: 602 32 64 62

www.milevsko-mesto.cz • str. 15

Zedník s dlouholetou praxíprovede veškeré zednické
práce, štukování omítek, zateplování a fasádní barvy,
dělání komínů atd.
Levně.
Tel.: 723 00 66 11

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16–18 týdnů,
cena 159–170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks

reprezentant Ivana Víšková
kancelář: Husovo nám. 189, Milevsko

Úterý a čtvrtek od 9.00 do 16.00 hod.

Prodeje se uskuteční: v úterý 16. dubna 2013

nebo schůzky podle domluvy na

Milevsko – u vlakového nádraží – v 9.00 hod.

mob.: 603 572 891

Případné bližší informace tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek – cena 22–35 Kč/ks.

ivana.viskova@obchod.csobpoj.cz

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
* 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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Jak dobře znáš své město?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou
odpověď pošlou SMS do 15. dubna 2013 na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na
pohádku pro děti Kterak beruška Uška o sedmou
tečku přišla, která se odehraje v DK Milevsko
v neděli 21. dubna od 15 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: budova
Gymnázia Milevsko
Výherci: Jana Šindelářová Milevsko, Ivana Kozáková Přeštěnice, Boris Čejka Milevsko
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Jarní prázdniny
s Diacelem
Jako každý rok uspořádalo OS Diacel Písek o jarních prázdninách lyžařský zájezd do Lienzských
Dolomitů. Byl určen nejen pro členy, ale i ostatní
zájemce. Zúčastnilo se 38 lyžařů nejen z Písku,
ale i z Prahy, Plzně, Humpolce, Českých Budějovic, Loun a Frenštátu pod Radhoštěm. Letos
bylo i 6 diabetiků. Zázemí bylo v Leisachu u Lienz,
ale lyžovalo se v různých střediskách – Zettersfeldu, Hochsteinu, Sillianu, Matrei i na Möltalerském ledovci. K pohodě přispělo nejen
sluníčko, ale i skvělé sněhové podmínky a nádherně upravené sjezdovky. Opět se sešla bez-

vadná parta lidí, kteří si užili nejen lyžování, ale
i večerní zábavu – ať už společenské hry nebo
zpívání s kytarami. Pět dní uteklo jako voda,
nezbývá než se vrátit do reality, v duchu jsme
však stále na zasněžených kopcích.
Zdenka Staňková

Origami pro každého
To je název dalšího diskusně vzdělávacího večera, který pro vás připravil Dům kultury Milevsko.
Origami je japonské slovo, které znamená skládat papír. Skládání papíru má v Japonsku dlouhou
tradici, ale rozvíjelo se i v jiných zemích a dnes je známé po celém světě. Ve čtvrtek 18. dubna
máte možnost se o tomto umění dozvědět více. Naše pozvání přijali členové Origamistické sekce
Tábor, kteří vás seznámí s origami historií i současností, přivezou s sebou ukázky výrobků a v neposlední řadě si také toto skládání budete moci sami vyzkoušet a něco nového se naučit. Začínáme
v 18 hodin ve výukové učebně v 1. patře DK, vstupné je 30 Kč. Zváni jsou všichni od 6 do 99 let.

Koncert milosrdenství
„Často se projevuje chybná tendence omezovat
termín „milosrdná láska“ (la carita`) na solidaritu
nebo pouhou humanitární pomoc... Neexistuje
však žádná milosrdnější činnost, než umožňovat
bližnímu účast na radostné zvěsti evangelia apřivádět jej ke vztahu s Bohem.“ Zcela ve smyslu
citovaného výňatku z letošního papežského
postního poselství se nesl KONCERT MILOSRDENSTVÍ. Kdo v neděli 10. března navštívil koncert komorního smíšeného sboru Piccolo coro
a smyčcového orchestru Piccola Orchestra v klášterní bazilice, byl zcela jistě příjemně překvapen.
Usuzuji tak z reakcí a nadšených ohlasů, které se
ke mně dostaly. Sbor založil a od roku 1996 jej řídí
dirigent asbormistr Marek Valášek, který vyučuje
na Pražské konzervatoři ana Pedagogické fakultě
UK v Praze. Je třeba zdůraznit, že všech 35 účinkujících má svá občanská zaměstnání. Jsou to většinou mladí lidé z Prahy aokolí, nebo ti, kdo v Praze
studovali a s Piccolou se nechtějí rozloučit, ani
když už žijí jinde (jako např. Zuzana Vilhelmová,
která bydlí s rodinou ve Slabčicích). Pod vedením
svého dirigenta a sbormistra absolvoval sbor
a orchestr stovky a stovky vystoupení v Čechách
iv zahraničí arealizoval řadu nahrávek na CD. Podle
potřeby jednotlivých projektů mohou být rozšiřovány pěvecké i instrumentální řady, takže soubor
má ve svém repertoáru pestrou škálu skladeb, od
komorních až po velkolepá romantická oratoria.
Vokální i instrumentální část souboru vystupuje
též se samostatnými programy. Zde v Milevsku
jsme měli možnost slyšet náročné skladby umělců
jako jsou Giovanni Pierluigi da Palestrina, Jan Bernátek, Petr Eben, Jan Novák, Henry Purcell, Antonín
Tučapský, Francis Poulenc nebo Jan Hanuš. Tito
vybraní tvůrci uplynulých pěti staletí až do současnosti se věnovali převážně duchovní hudební
tvorbě, včetně světově uznávaného skladatele

20. století Petra Ebena. Koncert byl nádherný.
Poděkování patří umělcům, kteří své vystoupení
ve vymrzlém klášteře absolvovali profesionálně
v oblecích s motýlky adirigent byl oblečen ve fraku,
tak jak si prostor, skladby i posluchači zaslouží.
Ak tomu důležitou skutečnost, koncert pojali jako
beneﬁční, takže bez nároku na honorář. Velký dík
patří také všem, kdo přišli azakoupením vstupenky
podpořili činnost místní charity. Bylo prodáno celkem 77 vstupenek aněkolik dalších bylo vyčleněno
pro čestné hosty z řad našich dobrovolníků.
Alena Růžičková,
ředitelka Farní charity Milevska

pořádá

SOBOTA 20. DUBNA
od 10.00 do 12.00 hodin
v hudebním sále DK Milevsko

Prodej dětského oblečení, kočárků, autosedaček,
hraček, sportovního vybavení a ostatních potřeb
pro děti. Pro prodávající nutná rezervace prodejního
místa do čtvrtka 18. dubna.
Pro nakupující vstup zdarma!
Bližší informace a rezervace míst k prodeji na tel. čísle
383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz.
V rámci burzy je možné darovat oblečení, hračky, domácí potřeby apod.
pro děti a maminky z Domova sv. Alžběty ve Veselíčku!
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