
Milevské maškary 2015 
aneb Při tom svatém Valentýnu, 
zažijete velkou psinu!
V sobotu 14. února 2015 se V MileVsku uskuteční již 153. ročník tradičního Masopustního průVodu.

Oslavy pojali pořadatelé opět jako 3denní akci. 
Již ve čtvrtek 12. února 2015 proběhne tradič-
ní Zvaní milevských maškar, kde jsou obyvatelé 
zváni k účasti při sobotním průvodu. Pochůzku 
zástupců masek v ulicích města můžete vidět 
od 9 do 16 hodin. Na pátek 13. února připravu-
jí pořadatelé Bakusův průvod, který měl svoji 
premiéru v roce 2014. Milevské maškarní sdru-
žení se opět pokusí převzít od radních nadvládu 
nad městem po dobu konání oslav masopustu. 
Akci zahájí v 18.30 hodin Ohňová show, kterou 
předvede Petr Fiedor. Ten je držitelem bezmála 
dvou desítek rekordů, kde práce s ohněm figu-
ruje. Tituly jako Pán ohně či Pán plamenů zís-
kal ve městě rekordů – Pelhřimově. Ve strhující 
a dynamické podívané uvidíte také spolupráci 
s publikem, pyrotechnické a ohňové efekty. Poté 
již mezi diváky zavítají radní města Milevska a v 
závěru večera dojde k odhalení sochy Bakuse 
na náměstí.
Program v sobotu 14. února začne stejně jako 
v předchozích dvou ročnících již v dopoledních 
hodinách na náměstí E. Beneše, kde zahrají tra-
diční účinkující - milevská dechová kapela Ko-
vačka, Táborští kupci vystoupí s prapory a bub-
ny, dopoledne završí bubenická show, na kterou 
tentokrát přijali pozvání bubeníci skupiny Tokhi 
& The Groove Army. Jde o silnou bubenickou 
show, která diváky strhne ke spontánním reak-
cím, pobaví a dodá energii. Mimo klasických bra-
zilských samba rytmů uslyšíte i moderní beaty, 
inspirované například hip hopem, r´n´b, pří-
padně groovy a rytmy původem ze všech koutů 
světa. Tak dokáže Groove Army spojit fanoušky 
různých hudebních stylů. Chybět nebude ani 
vystoupení táborských Pouličníků, příležitost 
dostane i místní kapela Evergreen Band či jiho-
česká kapela Vehicle Club Band. Tuto kapelu měli 
milevští již možnost vidět také na letních Barto-
lomějských slavnostech a také tentokrát nás tito 
mladí muzikanti v dobových oděvech přenesou 
prostřednictvím známých lidových písní a koši-
latých anekdot do počátku 20. století.

Samotný průvod vyjde úderem 14 hodiny 
od domu kultury. Projde Nádražní ulicí, přes 
Tyršovo náměstí směrem na autobusové nádra-
ží, odkud bude směřovat ke kostelu sv. Barto-
loměje. Dále projde Riegrovou ulicí na Husovo 
náměstí, kde se otočí a vydá se zpět na náměstí 
E. Beneše. Celý průvod budou opět snímat ka-
mery, které jej budou přenášet na velkoplošnou 
obrazovku na jeviště na nám. E. Beneše.
Pro návštěvníky sobotního programu bude 
na náměstí již od dopoledních hodin opět při-
praven jarmark a vepřové hody s občerstvením.
Po skončení programu v centru města se akce 

přesune do domu kultury, kde je na odpoledne 
připraven Masopustní rej pro všechny generace. 
Večer pak bude následovat Masopustní zábava 
s kapelou Fantom.
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veřejné zasedání zastuPitelstva mĚsta
se koná ve středu 11. února od 17 hodin ve velkém sále domu kultury.
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Informace z jednání Rady města Milevska
22. schůze Rady města milevska

Rada města mimo jiné:
• schválila navýšení provozní dotace na mzdy 

roku 2014 pro příspěvkovou organizaci Měst-
ská knihovna v Milevsku o částku 30 290 Kč 
a navýšení závazného ukazatele mzdových 
prostředků o tutéž částku 

• neschválila navýšení pracovních úvazků o 0,5 
úvazku v příspěvkové organizaci Městská 
knihovna 

• rozhodla o proplacení 35 dnů nevyčerpané 
dovolené starosty za rok 2013  

• doporučila zastupitelstvu schválit návrh roz-
počtu města Milevska na rok 2015 

• souhlasila s návrhem zadávací dokumentace 
veřejné zakázky „Moderní úřad blíže občanům 
města Milevska a klientům městského úřadu“ 

• schválila poskytnutí dotace záchranné stanici 
živočichů v Makově ve výši 10 000 Kč 

• souhlasila se zapojením milevských škol 
a školek do soutěže ve sběru PET lahví a papí-
ru pro školní rok 2014/15 vyhlášené Službami 
Města Milevska 

• neschválila poskytnutí příspěvku Farní chari-
tě Milevsko z rozpočtu města na provoz nízko-
prahového centra 

• doporučila projednat smlouvu o nájmu nemo-
vité věci (park Bažantnice) po připomínkách 

s Královskou kanonií Premonstrátů 
na Strahově 

• pověřila Pojišťovací makléřství INPOL a.s. 
zpracováním zadávací dokumentace veřejné 
zakázky „Výběr pojistitele pro pojištění ma-
jetku města Milevska“ 

• schválila vyplacení odměn ředitelům pří-
spěvkových organizací zřízených městem 
Milevskem 

• zřídila ke dni 1. 12. 2014 investiční komisi, 
sportovní komisi, kulturní komisi, dopravní 
komisi, komisi pro životní prostředí, sociální 
komisi, bytovou komisi a komisi pro místní 
části 

• v souladu se směrnicí města Milevska rozhod-
la o zakázce malého rozsahu a pro zajištění 
přepravy občanů města Milevska nad 70 let 
věku vybrala společnost ČSAD AUTOBUSY Čes-
ké Budějovice a.s. 

• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou 
PERFECT ICE s.r.o. za nabídkovou cenu 2 334 
090 Kč vč. DPH na veřejnou zakázku „Obno-
va a doplnění osvětlení Zimního stadionu 
v Milevsku“.

23. schůze Rady města milevska

Rada města mimo jiné:
• schválila ukončení nájemních smluv na 

2 byty v čp. 776 a 737 a na dvě garáže v čp. 

164 dohodou a rozhodla přidělit tři byty v čp. 
775 a 776 

• schválila prodloužení 22 nájemních smluv 
na byty na dobu určitou

• schválila dodatek ke smlouvě o dílo s firmou 
Služby Města Milevska na úklid budov v ma-
jetku města Milevska na období 1. 1. - 31. 3. 
2015 

• jmenovala zástupce zřizovatele ve školské 
radě 2. základní školy J. A. Komenského Petra 
Bardu, Annu Randovou a Pavla Koutníka 

• schválila vyhlášení grantového programu 
„Kultura 2015“ a jmenovala hodnotící komisi

• schválila změnu použití přidělených finanč-
ních prostředků projektu Milevského smíše-
ného a ženského sboru v rámci grantového 
programu „Kultura 2014“ 

• souhlasila se jmenováním Bc. Davida Lukeše 
vedoucím odboru investic a správy majetku 

• rozhodla ponechat výši peněžitého plnění 
fyzickým osobám, které nejsou členy zastu-
pitelstva za výkon funkce v komisích ve výši 
schválené usnesením RMM č. 47/14 

• rozhodla zadat vyhotovení projektové doku-
mentace „Komunikace Švermova 2. etapa“ 
Ing. Petru Zítkovi za nabídnutou cenu 192 
390 Kč vč. DPH 

• udělila souhlas k jednorázovému použití zna-
ku města Milevska žadateli v diplomové práci.

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Českých 
Budějovicích, kontaktní pracoviště Milevsko 
oznamuje, že  od  1. 1. 2015  je Kontaktní 
pracoviště Milevsko přestěhováno do budo-
vy Finančního úřadu Milevsko (ulice Za Rad-
nicí 12).

OZNáMENí ÚřADU PRáCE 
KONTAKTNíHO PRACOVIŠTě MILEVSKO

ODBOR INVESTIC A SPRáVY MAJETKU

Ing. Jana Velíšková,projektové ř ízení
Ing. Andrea Rucká, vedoucí OŽP

Další projekty města podpořené dotací 
z Operačního programu Životní prostředí

Město bylo úspěšným žadatelem o dotaci z Ope-
račního programu životní prostředí na projekt: 
„Zpracování digitálního povodňového plánu 
a vybudování varovného a výstražného systé-
mu ochrany před povodněmi pro město a ORP 
Milevsko“.
Projekt řeší systém povodňové služby a preven-
tivní protipovodňové ochrany, jehož výstupem 
bude zpracování digitálního povodňového plá-
nu pro město Milevsko i povodňového plánu ORP 
Milevsko. Jeho zpracování se dotkne jednotli-
vých dílčích povodí, bude řešit činnost jednotli-
vých povodňových komisí a obsahovat kontakty 
nezbytné pro členy povodňové komise, pro ohro-
žené občany i pro další účastníky povodní. Jeho 
veřejnosti přístupná část bude na webu města 
Milevska.

Cílem druhé části projektu, vy-
budování varovného a výstraž-
ného systému ochrany před po-
vodněmi, je získání okamžitých 
informací zejména o přívalových 
srážkách a takto vzniklých náhlých povodňových 
situacích. Do systému bude zařazené 1 čidlo 
pro snímání výšky vodní hladiny – hladinoměr, 
který bude umístěn na most v obci Hrejkovice, 
čímž bude zajištěna evidence údajů v místě; 
zároveň vznikne možnost využít zaznamenaná 
data pro níže položené povodí Hrejkovického 
potoka, především pro místní část Velká, která 
bývá zvýšenými vodními stavy pravidelně ohro-
žena. Data budou přenášena na server žadatele 
s  výstupem v reálném čase, přičemž bude voli-
telný interval záznamu dat v automatické měřící 

stanici. Budou nastavena data pro automatické 
odesílání varovných SMS zpráv pro minimálně 
tři definované stavy vodní hladiny, odpovídají-
cí dosažení prvního, druhého a třetího stupně 
povodňové aktivity tak, aby byla zajištěna infor-
movanost povodňových orgánů.Naměřená data 
budou dostupná pomocí běžných internetových 
technologií, jak povodňovým orgánům, tak pro-
střednictvím webu města i veřejnosti. 
Náklady na realizaci akce se předpokládají 
ve výši 547 tis. Kč. Akce bude podpořena dotací 
ve výši 472 tis. Kč.

Silvestrovský ohňostroj v Milevsku
letošní ohňostroj se uskutečnil jako již tradičně 1. 1. od 0.30 hodin na náM. e. beneše.
Dodavatelem byla firma Ohňostroje Smištík ze 
Žďáru nad Sázavou. Náklady na realizaci oh-
ňostroje byly 78 tis. Kč (od sponzorů se vybralo 
55 tis. Kč). Doprovodný program včetně ozvuče-
ní náměstí zajistil Dům kultury Milevsko. Dě-
kujeme tímto sponzorům: Arrbo s.r.o., Calta-K 
s.r.o., Čevak a.s., Ekoklima a.s., Fast Kovošrot 

s.r.o., Hejný Václav – potraviny Prima, Ing. Ivan 
Radosta, Ing. Petr Černý, Ing. Václav Kříž, Jed-
nota SD Milevsko, Poliklinika Milevsko s.r.o., Ra-
diostav a.s., Robro s.r.o., Služby Města Milevska 
s.r.o., Jaroslav Soukup, Tomegas s.r.o., VETO CZ 
s.r.o., ZVVZ a.s.
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v mĚsíci Prosinci 2014 oslavili životní výročí
a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji

80 let
Vladimír Polodna, Milevsko

Jaroslava Hrubantová, Milevsko

Milan Kuchta, Milevsko

85 let
Jiřina Čepešová, Milevsko
František Malý, Milevsko
Miloslava Imbrová, Milevsko

90 a více let
Jan Dušek, Milevsko
Vladimír Sedláček, Milevsko

Poplatek za komunální odpad 
pro rok 2015

od 1. ledna 2015 je V platnosti obecně záVazná Vyhláška Města MileVska 
č. 2/2014, o MístníM poplatku za proVoz systéMu shroMažďoVání, sběru, 
přepraVy, třídění, VyužíVání a odstraňoVání koMunálních odpadů (dále 
jen „Vyhláška“). úplné znění najdete na internetoVých stránkách Města 
MileVska www.MileVsko-Mesto.cz. 
1. sazba poplatku

Sazba poplatku pro rok 2015 činí 456 Kč za osobu za kalendářní rok. 
2. splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 30. 4. 2015 pro osoby s trvalým pobytem v Mi-
levsku a cizince s povoleným pobytem v Milevsku (čl. 2 odst. 1 písm. a) 
vyhlášky) a do 31. 5. 2015 pro vlastníky objektů bez trvale žijících osob 
(čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky).

3. kdo poplatek platí
Poplatek 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 Čes-

ké republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu 
delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České re-
publiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 
3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravující-
ho azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočas-
nou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuál-
ní rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k poby-
tu 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.

4. ohlašovací povinnost
Poplatník je dle čl. 3 vyhlášky povinen ohlásit správci poplatku vznik své 
poplatkové povinnosti do 15 dnů od dne, kdy mu povinnost platit tento 
poplatek vznikla. 

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit 
správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny tr-
valého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo 
sloužící individuální rekreaci. 

5. osvobození od poplatku
Osvobozeni od poplatku v objektu, kde není hlášena žádná trvale žijící 
osoba, jsou vlastníci objektu, kteří trvale žijí v Milevsku. Dále jsou osvo-
bozeni obyvatelé Domova pro seniory v Milevsku, ul. 5. května 1372. 
Úleva od placení poplatku se poskytuje studentům ubytovaným mimo 
město, občanům pobývajícím déle jak 6 měsíců v zahraničí, osobám ve 
výkonu trestu odnětí svobody, důchodcům pobývajícím část roku v re-
kreačních objektech a osobám zdržujícím se ve zdravotnických a sociál-
ních zařízeních déle jak 3 měsíce.

6. Úhrada poplatku
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 be-
zhotovostní 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. Zděn-
kové (e-mail: pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz, tel. 382 504 132).

ODBOR FINANČNí

Pavlína Zděnková
referent

Pokladní hodiny jsou:

 Pondělí 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00

 Úterý 8.00 – 11.30  12.30 – 14.30

 Středa 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00

 Čtvrtek Zavřeno 

 Pátek 8.00 – 11.30 12.30 – 15.00

Ohlašování produkce odpadů 
za rok 2014

Podle § 39 odst. 2 zákona o odpa-
dech č. 185/2001 Sb. jsou původci 
odpadů (firmy, podnikatelé, obce) 
povinni v případě, že produkují 
nebo nakládají s více než 100 kg 
nebezpečných odpadů nebo s více 

než 100 t ostatních odpadů za ka-
lendářní rok, zasílat každoročně 
do 15. února následujícího roku 
hlášení o druzích, množství odpa-
dů a způsobech nakládání s nimi 
příslušnému obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností (MěÚ Mile-
vsko). Toto roční hlášení o produk-
ci a nakládání s odpady dle přílohy 
č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., lze 
podat pouze elektronicky pro-
střednictvím isPoP, a to zasláním 
do systému ISDS (datové schránky 
MŽP) nebo on-line zasláním přes 
webové stránky ISPOP. Pro první 
podání hlášení do systému ISPOP 
musí být předem provedena regis-
trace ohlašovatele. Na interneto-
vé adrese https://odpady.cz nebo 
https://www.ispop.cz jsou zveřej-
něny formuláře pro elektronické vy-
plňování hlášení, a to v potřebném 
datovém standardu MŽP. Použití 
tohoto formuláře je bezplatné. Vý-
stupem je hlášení v listinné i elek-
tronické podobě.  

Podrobný postup pro splnění ohla-
šovací povinnosti je k dispozici 
na webových stránkách města www.
milevsko-mesto.cz (titulní stra-
na – Aktuálně) nebo www.ispop.cz 
(odkaz Chci podat hlášení). 

ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTřEDí

Ing. Marie Vratislavská
zástupce vedoucího odboru

STŘEDA 16.00–17.00
SOBOTA 10.00–11.00

V provozu do 7. 3. 2015, 
poté v průběhu celého roku 
na zavolání.

ulice Čs. Armády 776
tel. 603 858 368
(p. Tomášek)

PROVOZNí DOBA PŮJČOVNY 
MAŠKARNíHO SDRUŽENí
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Rozšíření povinné elektronické komunikace 
s finančními úřady a omezení možnosti podání 
prostřednictvím živnostenských úřadů

Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti zákon č. 
267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zá-
kony. Uvedeným zákonem se mění i ustano-
vení § 45a zákona č. 455/1991 Sb., o živ-
nostenském podnikání, ve znění pozdějších 
předpisů, které upravuje možnost fyzických 
a právnických osob splnit povinnosti nejen 
podle živnostenského zákona, ale i podle 
dalších právních předpisů.
Od 1. 1. 2015 došlo tedy k zúžení okruhu subjek-
tů (fyzické i právnické osoby), které mohly podat 

na živnostenském úřadu přihlášku k registraci 
nebo oznámení určené správci daně. Tyto sub-
jekty mají nyní povinnost podávat správci daně 
(finanční úřad) veškerá podání pouze v elektro-
nické podobě.
jedná se o subjekty (fyzické a právnické 
osoby): 
• daňový subjekt nebo jeho zástupce, který má 

zpřístupněnou datovou schránku 
• daňový subjekt nebo jeho zástupce, který má 

zákonem uloženou povinnost mít účetní zá-
věrku ověřenou auditorem 

• plátce DPH – právnická osoba 

• plátce DPH – fyzická osoba, která přesáhne 
obrat 6 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostřed-
ně předcházejících měsíců 

• plátce DPH – fyzická osoba, která má zákonem 
stanovenou povinnost činit podání elektro-
nicky (§ 101a odst. 3 písm. b) zákona o DPH) 

Za nedodržení povinné elektronické formy správ-
ce dané uloží pokutu ve výši 2 000 Kč. V případě, 
že tím daňový subjekt závažně ztěžuje správu 
daní, může mu být uložena pokuta až do výše 
50 000 Kč. Podrobnější informace jsou dostup-
né na internetových stránkách finanční správy 
www.financnisprava.cz. 

ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ

Ivana Nováková
referent

Standardy kvality 
sociálně-právní ochrany

noVela zákona č. 359/1999 sb., o sociál-
ně-práVní ochraně dětí, Ve znění pozdějších 
předpisů, a Vyhláška č. 473/2012 sb., o pro-
Vedení některých ustanoVení zákona o sociál-
ně-práVní ochraně dětí, zaVádějí do činnosti 
orgánů sociálně-práVní ochrany standardy kVa-
lity sociálně-práVní ochrany.

Standardy kvality jsou souborem kritérií, je-
jichž prostřednictvím je určena úroveň kvali-
ty poskytované sociálně-právní ochrany při 

postupu orgánů sociálně-právní ochrany ve 
vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpo-
vědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních 
postupů orgánu sociálně-právní ochrany.
Standardy kvality se týkají všech orgánů, které 
sociálně-právní ochranu poskytují a jsou vyjme-
novány v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. 
Patří mezi ně krajské úřady, obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností, obecní úřady, újezdní 
úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad 
pro mezinárodněprávní ochranu dětí a Úřad prá-
ce České republiky – krajské pobočky a pobočka 

pro hlavní město Prahu.  
Kontrolu kvality výkonu sociálně-právní ochrany 
stanovenou standardy kvality sociálně-právní 
ochrany, provádí na obecních úřadech příslušný 
nadřízený krajský úřad.
Do veřejně přístupných standardů kvality sociál-
ně-právní ochrany je možno nahlédnout na od-
boru sociálních věcí Městského úřadu Milevsko 
u jednotlivých zaměstnanců zařazených na úse-
ku sociálně-právní ochrany dětí a na webových 
stránkách města Milevska na adrese: http://
www.milevsko-mesto.cz/socialni-zdravotni.asp 

ODBOR SOCIáLNíCH VěCí

Bc. Nikola Fialová
referent

Úprava bezbariérového vstupu 
do budovy DPS v ulici Libušina čp. 1401

Město bylo úspěšným žadatelem o dotaci z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj z podprogramu od-
straňování bariér v budovách domů s pečovatel-
skou službou a v budovách městských a obecních 

úřadů. Cílem projektu bylo rozšíře-
ní bezbariérových tras města Milev-
ska. Projekt konkrétně řešil úpravu 
hlavního vstupu do budovy se sou-
časnou úpravou přilehlé dlážděné 
plochy. Na akci s celkovými náklady 
596 tis. Kč byla poskytnuta dotace 
ve výši 249 tis. Kč.

ODBOR INVESTIC A SPRáVY MAJETKU

Ing. Jana Velíšková
projektové ř ízení

Zpracování 3. aktualizace 
územně analytických podkladů 
ORP Milevsko
Město bylo úspěšným žadatelem o grant Jiho-
českého kraje na podporu tvorby aktualizací 
územně analytických podkladů obcí s rozšířenou 
působností. Předmětem grantu bylo zpracování 
3. aktualizace dle požadavků stavebního zákona. 
Následně budou data převedena i do Geoportálu 

Jihočeského kraje. Byl vyhotoven výkres hod-
not území, výkres limitů využití území a výkres 
záměrů na provedení změn území. Dále projekt 
zahrnoval aktualizaci rozboru udržitelného 
rozvoje území včetně návrhu problému k řešení 
ÚPD a problémového výkresu. Aktualizace ÚAP 

byla před vydáním projednána se starosty obcí. 
Informace o aktualizaci budou zveřejněny také 
na webových stránkách města Milevska (www.
milevsko-mesto.cz). Grant byl poskytnut ve výši 
49 tis. Kč. Celkové náklady jsou 138 tis. Kč.
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Ještě sítě a komunikace 
Švermova
Po opakovaných stížnostech obča-
nů, bydlících v této ulici, na dlouho-
trvající problémy s kapacitou kana-
lizace zejména při velkých deštích, 
byl předložen radě města a v lednu 
2012 projednáván materiál na zadá-
ní zpracování projektové dokumen-
tace na kompletní obnovu sítí v uli-
ci Švermova. Rada rozhodla zadat 
zpracování projektové dokumen-
tace projekční kanceláři VL Projekt 
Milevsko – Ing. Luboš Vaniš a začala 
probíhat jednání k možnosti získání 
dotačních finančních prostředků.
V srpnu 2012 byla podána žádost 
k vydání územního rozhodnutí, kon-
cem října vydáno územní rozhod-
nutí o umístění stavby na obnovu 
vodovodu, kanalizace a veřejného 
osvětlení, které v prosinci 2012 na-
bylo právní moci. Ihned poté byla 
podána žádost o stavební povolení.
Současně probíhaly jednání odbo-
rů dopravy a životního prostředí 
na úrovni vedení města ve spoluprá-
ci s městskou architektkou k mož-
nému řešení komunikace před rad-
nicí a na úpravu dispozic náměstí. 
Odbor dopravy zajistil zpracování 

projektové dokumentace u projekč-
ní kanceláře Pragoprojekt. Město 
obdrželo požadavek Správy a údržby 
silnic na položení celého povrchu 
komunikace a Jihočeský kraj sou-
hlasil s možností finančního podílu 
na obnově části komunikace v jeho 
vlastnictví. 
Na konci roku 2013 byla připravena 
dokumentace potřebná k vyhlášení 
výběrového řízení na zhotovitele 
veřejné zakázky. Výběrové řízení 
proběhlo od ledna do dubna 2014. 
Dne 15. 4. 2014 byla podepsána 
smlouva o dílo mezi městem Mi-
levskem a společností STAMOZA 
Cheb na částku 12 450 000 Kč (bez 
DPH) podle výsledku e-aukce. Sta-
veniště bylo předáno zhotoviteli 
29. 4. 2014, stavba probíhala od 1. 
5. 2014 do 30. 12. 2014. 
V průběhu stavby bylo nutné řešit 
mnoho problémů, které se mnohdy 
nedaly s předstihem předvídat. Na-
příklad bylo nutné řešit napojení 
nově položených rozvodů vodovodu 
a kanalizace do stávajících, s tím 
související problémy při výmě-
ně nefunkčních uzávěrů, výškové 

umístění vodotečí bylo jiné, než 
se předpokládalo, řešilo se osazení 
stožárů veřejného osvětlení, které 
nebylo součástí veřejné zakázky. 
Mnoho problémů vyvstalo s řeše-
ním komunikací, především šlo 
o problematiku vjezdů a o navýšení 
počtu parkovacích míst, kdy vedení 
města v průběhu reagovalo na pod-
něty a stížnosti majitelů přilehlých 
nemovitostí.
V průběhu realizace bylo také nutné 
zajistit koordinaci s firmou E-ON, 
která pokládala plyn a elektrické 
rozvody a s pokládkou datových 
kabelů. 
K původní smlouvě byly v průběhu 
realizace uzavřeny dva dodatky, 
které řešily nepřesné odhady sou-
držnosti zemin ve výkopech sítí 
a konstrukce, náročnost prací, pro-
tože v některých místech byl výskyt 
značného množství podzemních 
sítí, a s tím spojené náklady na ruční 
hloubení rýh. Další navýšení nákla-
dů vyvolaly nové požadavky města. 
Jednalo se o přepojení splaškové 
přípojky budovy úřadu, u které 
se zjistilo, že ústí přímo do vodo-
teče, vysazení odbočky vodovodu 
pro ulici U Váhy, kamenná dlažba 
před vstupy do radnice. Velký po-
díl na navýšení ceny pak mělo již 

zmíněné navýšení počtu parkova-
cích míst a s ním spojené úpravy tra-
sy komunikace.
Dne 30. 12. 2014 bylo dílo dodavate-
lem předáno a uvedeno do provozu.
Za dokončení akce patří obrovský 
dík Ing. Luboši Vanišovi, který tu 
v roli technického dozoru investora 
odvedl obrovské množství práce. 
Lze bez nadsázky říci, že bez jeho 
neobyčejného osobního nasazení 
by průběh byl podstatně kompliko-
vanější a patrně i delší.
Pro vedení města a úřadu z průbě-
hu vyplývá řada závěrů, protože 
na připravenosti akcí je do budouc-
na mnohé co zlepšit. Mezi jiným 
je to nutnost širšího a včasného 
projednávání záměru s veřejností, 
včetně lepší komunikace s majiteli 
sousedních nemovitostí v průběhu 
stavebního řízení. Zlepšit se musí 
také kontrola projektů, příprava, 
načasování, rozbor dopadů do-
pravních omezení, harmonogram 
jednotlivých kroků. Ne vše se totiž 
může připsat na konto toho, že tato 
akce byla patrně největším a nejslo-
žitějším zásahem do centra města 
přinejmenším v horizontu posled-
ních dvaceti let.

Bohumila Hlavínová
Martin Třeštík

sítĚ a komunikace Švermova – 1. etaPa
Náklady spojené s realizací (ceny včetně DPH) r. 2014/15:

výběrové řízení 72 600,00
archeologický dohled 33 600,00
koordinátor BOZP  55 000,00
technický dozor investora + autorský dohled 158 060,00
projektová dokumentace (úpravy komunikace – Ing. Zítek) 32 670,00

STAVBA (STAMOZA dle smlouvy o dílo + 2. dodatky)  16 396 362,90
STAVBA (SMM – sloupy veřejného osvětlení) 749 994,30
STAVBA (přefakturace SÚS) -336 819,40

celkem 17 161 467,80
Odečet DPH ve výši -524 365,84

celkem výdaj města 16 637 101.96

Provozní doba sbĚrného dvora 
ul. dukelská 30, milevsko:
po celý rok pondělí, čtvrtek 15.00-17.00 hod.
 sobota 09.00-12.00 hod.
(telefon: 382 521 447)

Oprava z minulého čísla
V minulém čísle byla chybně uvedena provozní doba sběrného dvora v Du-
kelské ulici. Přinášíme proto její správné znění a omlouváme se za případné 
komplikace.

Redakce Milevského zpravodaje

Plný vozík
Vedle tohoto názvu by už příště 
mohl být obrázek, který by byl va-
ším dílem. Nevíte, o co jde?
Idea je prostá. Právě probíhající 
masopustní období veselic a hodo-
vání je přípravou na nadcházející 
čtyřicetidenní půst. Jsou ale mezi 
námi lidé a často děti, které nějakou 
formu půstu drží skoro pořád. Pros-
tě mají vysoko do žlabu. Chci proto 
právě v tomto období pro ně uspo-
řádat, ve spolupráci s prodejnou 
Billa a Premonstrátským klášterem, 
sbírku potravin. Bylo by hezké, kdy-
by se to stalo tradicí, a proto by se 
hodil nějaký jednoduchý a trvalý 
symbol akce. Jako z nebe spadlá mi 
proto přišla nabídka pátera Míčka, 
že zadotuje tisící korunami výtvar-
nou soutěž na její logo.
Podmínky soutěže jsou jednoduché. 

Kdokoli může do 28. února 2015 
poslat na adresu josefkortan@se-
znam.cz nebo Josef Kortan, Husovo 
nám. 387, Milevsko jeden grafický 
návrh loga akce Plný vozík, který 
bude zpodobňovat její ideu. Při-
pojí své kontaktní údaje a souhlas 
s dalším a bezplatným používáním 
loga organizátorem. Bez tohoto 
souhlasu nebude návrh k soutěži 
připuštěn. Vítěze následně vyzveme 
k převzetí ceny.
Plný vozík se pak uskuteční 27. a 28. 
března v prodejně Billa v Milevsku, 
kde bude moci každý nějakou trvan-
livou potravinou tam zakoupenou 
přispět k tomu, abychom těch koší-
ků pro děti naplnili co nejvíce. Těší-
me se na vaše nápady a samozřejmě 
i na příspěvky do vozíku.

Josef Kortan
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Jonáš nosí dárky? A co na to konkurence…
Samozřejmě, známější biblickou personou v na-
dělování dárku je Ježíšovo batolecí alter ego. 
Ale ruku na srdce, proč by nemohl z útrob savé-
ho kytovce vyvržený Jonáš mít právo podarovat 
hodné děti, má-li na to chuť, a proč ne zrovna 
koncem prosince? 
A tak se 25. 12. v milevském domě kultury 
na tradiční koncertní šou zvané Jonášův bet-
lém podařila dobrá věc. Vybraly se finanční 
prostředky na dvacet dárků pro dvacet dětí ze 
sociálně slabších milevských rodin, které jsme 

vzápětí nakoupili a předali. A nebyly to dárky 
malé! Panenky a jiné hračky, oblečení, knihy, ale 
třeba také dotykové mobilní telefony. Díky napl-
něnému sálu a podpoře Music Art Pub Kamenáč, 
který zde zaparkoval svůj přenosový bar, se vy-
bralo dokonce více, než bylo zapotřebí, a tak 
k maminkám nejmenších z těchto dětí putovaly 
poukazy na nákup drogerie, hraček a oblečení. 
Fotografie dárků lze nalézt na facebookovém 
profilu události Jonášův betlém.
Nezbývá než poděkovat nejvýznamnějším 

přispěvatelům, rodinám Tollingerových 
a Tomečkových, Službám Města Milevska, s.r.o., 
institucím a jednotlivcům, bez jejichž podpory 
by akce nemohla vzniknout v dané míře a roz-
sahu, jakými byli Víťa Kratochvíl a DK Milevsko, 
Bc. Jana Dvořáková a Odbor sociálních věcí 
města Milevska, Pavel a Petr Hadáčkovi, všichni 
účinkující, asistenti a pomocníci.
Věříme, že malý „Džízis“ nežárlí a s Jonášem 
se rád o svojí funkci podělí i příští rok.

Za organizátory Michael Kupec, David Cihlář

Malé ohlédnutí do historie – 4. část125 LET SOKOLA MILEVSKO

Nejúspěšnějším sportovním oddílem je bezespo-
ru oddíl atletiky s více než sedmdesátkou členů. 
V roce 2002 jej založili sokolové pro atletiku 
zapálení, ochotní věnovat svůj čas náročnému 
tréninku nadějných děvčat a chlapců. Za svou 
existenci slavil oddíl velké množství sportovních 
úspěchů. Mezi členy oddílu se to hemží přebor-
níky kraje, medailisty z mistrovství republiky 
v hale i na dráze a najdeme zde i mistry České 
republiky. Velkým úspěchem milevské atletiky 

je určitě zařazení Lukáše Šťastného do repre-
zentačního družstva ČR. A nesmíme zapome-
nout ani na mistrovské tituly a úspěchy na svě-
tových šampionátech trenéra oddílu, Pavla 
Fleischmanna. 
Oddíl stolního tenisu s dvacítkou členů je dru-
hým registrovaným oddílem. Vznikl v roce 1994 
přestupem hráčů do milevského Sokola. Jeho 
jednotlivá družstva (muži, žáci, příp. dorosten-
ci) hrají soutěže organizované ČSTV. Většinou 
jsou to okresní přebory nebo Jihočeská soutěž. 
Mužům se podařilo postoupit i do Krajského pře-
boru, kde se hlavně kvůli malé hráčské základně 
neudrželi a sestoupili do nižší krajské soutěže. 
Oddíl sportovní gymnastiky nabízí nejšikov-
nějším žákyním možnost speciálního tréninku 
i účasti na rozmanitých závodech, pohárech 
a soutěžích. Zkušené cvičitelky se věnují vyspě-
lým cvičenkám i těm nejmenším v gymnastické 
přípravce. Děvčata přivážejí přední umístění 
i z přeborů v sokolské všestrannosti, a to nejen 

z gymnastiky.
Oddíl moderní gymnastiky je nejmladším spor-
tovním oddílem – pod hlavičkou Sokola pracu-
je od roku 2007. Má 17 členek – starší děvčata 
se úspěšně účastní závodů, mladší děvčata jsou 
zařazena do gymnastické přípravky.
Oddíly badmintonu a volejbalu hrají pouze 
rekreačně.
Oddíl turistiky byl založen v roce 1995. Každo-
ročně pořádá letní turistické putování pro cca 
40 účastníků po českých či slovenských horách. 
Kromě toho organizuje pro zájemce pravidelné 
víkendové Toulky po spadaném listí v období 
podzim/zima.
   Klub pamětníků milevského Sokola začal krátce 
po obnovení jednoty (od 1. ledna 1992) pořádat 
pravidelná setkání nejstarších členů, kteří se již 
většinou nemohou věnovat vlastnímu cvičení, 
ale o dění v jednotě, na župě i v celé ČOS se živě 
zajímají. 

pokračování příště

slet V MileVsku – rok 1948.

Loutkářství 
v Milevsku
Loutkářství v Milevsku má již dlouholetou tra-
dici. Nejdříve si hráli lidé doma pro své děti 
a děti sousedů. Poté začaly vznikat první spol-
ky, jako např. loutkový soubor při Svazu žen 
a soubor při domě kultury, který v té době sídlil 
v budově montáží. Po dostavbě domu kultu-
ry v roce 1959 se tyto spolky sloučily a hrály 
v současném domě kultury. S několika malý-
mi přestávkami zde loutkařský spolek působil 
až do začátku tisíciletí. Přestávky byly z něko-
lika různých důvodů. A tím posledním důvodem 
byl nedostatek lidí ochotných se tomuto věno-
vat. Nyní po několikaleté přestávce se uvažuje 
o obnovení spolku a navázání na tradice. Čle-
nové původního souboru se teď snaží zajistit 
dostatečný počet lidí mezi svými známými, pří-
padně i dalšími zájemci. Termín první schůzky 
je stanoven na úterý 10. března v loutkovém 
sále DK Milevsko. Případní zájemci o loutkohe-
rectví jsou srdečně zváni. Pro bližší informace 
můžete využít telefonní číslo 602 111 939 nebo 
kancelář DK Milevsko.

Do nového roku v novém kabátě!
Stále se snažíme rozšiřovat pestrou paletu 
kroužků, které v DDM nabízíme. S tím se nám 
daří inovovat prostory pro konání kroužků. Nově 
se tedy můžete těšit na příjemnou multimediál-
ní učebnu osazenou osmi notebooky, projekto-
rem a ozvučením. Klubovna keramiky a výtvarky 
se může chlubit také novým nábytkem a vestav-
bou v zelenobílé kombinaci. Do budoucna se pro 
zájemce o digitální fotografii snažíme připravit 
kvalitně vybavený fotoateliér. 
Je tu pololetí a zápisy do prvních tříd jsou již 
minulostí, my přicházíme s nabídkou zápisu 

do některých z probíhajících kroužků (např. Cy-
klistika, Digitální fotografie, Posilovna, Stolní 
tenis – pokročilí, Badminton, atd.)  Dále pro 
Vás připravujeme sportovní soutěže, turnaje, 
akce, worshopy a letní tábory. Pro letošní rok 
to budou:  H. Forejtová – Dva roky prázdnin 
(5. - 11. 7.), Vilém Fink – Kongo – bongo! 
(19. – 25. 7.). Více informací poskytne H. Fo-
rejtová a V. Fink. Sledovat nás můžete také 
na FB – ddm milevsko, nabídku kroužků najde-
te na www.ddmmilevsko.cz, fotogalerii z akcí 
kroužků na našem rajčeti: ddmmilevsko.

Počítačová učebna - Digitální fotografie -  Anglič-
tina – Anglický jazyk – Konverzace.

Klubovna keramiky a výtvarky.
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fOTOObJEKTIVEM

Od 1. prosince 2014 do 6. ledna 2015 pořádal Dům kultury Milevsko fotogra-
f ickou soutěž O nejhezčí vánoční výzdobu. Z došlých snímků byly vybrány tři 
a jejich autoři získali poukázku na odběr zboží od sponzora soutěže - Kvě-
tinářství Romantik. První místo získali Alena a Tomáš Fučikovi z Milevska 
za snímek s vánoční výzdobou okna a obrželi poukázku na 500 Kč. Druhé 
místo získala ZŠ Chyšky a za její čertovský snímek jí náleží poukázka v hod-
notě 300 Kč. Na třetí místo vybrala porota fotografii Vánoční stůl od Lenky 
Jedličkové z Hrejkovic. Za ten získala poukázku v hodnotě 200 Kč. Ale ani 
ostatní soutěžící nezůstali bez odměny, získali volnou vstupenku na ochot-
nické divadelní představení. Všechny došlé snímky jsou k vidění v 1. patře 
DK Milevsko - ve vestibulu u knihovny.

V pátek 9. ledna se konala v centru Milísek (klub 
maminek) přednáška zdravotnice z RZS Petry Ko-
nigsmarková Dis., která maminky proškolila v pre-
venci první pomoci při úrazech či onemocnění ohro-
žující děti v novorozeneckém a batolecím věku.

My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vin-
šujem vám… Tak prozpěvovaly na tradiční tříkrá-
lové koledě děti z MŠ Klubíčko Milevsko. Na 
fotografii zleva Radek Trojáček, Matěj Bouška a 
Matyáš Kahoun.

V milevské Galerii M probíhá do pátku 20. února 26. ročník oblíbené 
výstavy Výtvarníci Milevska a okolí. Ke zhlédnutí jsou zde obrazy, fo-
tografie, ilustrace, tvorba ze šustí, keramika, asambláž a také dřevěná 
plastika a reliéf od celkem 31 autorů (Roman Bártík, Petra Baštýřová, 
Vendula Čiháková, Věra Hlinomazová, Luděk Honzík, Eva Janoušková, La-
dislav Kalina, Pavel Kotalík, Václav Kotrbáček, Pavel Kovář, Aleš Kroupa, 
Josef Luxemburg, Lea Luxemburgová, Jana Marešová, Jana Martincová, 
Karel Nožička, René Nožička, Lenka Pešičková, Petr Pich, Věra Pichová, 
Marie Slavková, Bohdana Součková, Zdeňka Stachová, Vlastimil Stehlík, 
Dita Šindelářová, Pavlína Štemberková, Eva Štindlová, Jan Švejda, Lucie 
Trantinová, Richard Truhlář, Marie Urbanová).

V předvečer Štědrého dne se v kostele sv. Barto-
loměje konal Velký vánoční koncert, na kterém 
vystoupil Milevský smíšený sbor spolu s Milev-
ským dětským sborem. Foto: Martin Pelich, více 
fotografií naleznete na www.pelich.cz

První vystoupení za sebou mají nejmladší děvčátka z přípravky oddílu mo-
derní gymnastiky milevského Sokola. Poprvé se malé gymnastky představily 
početnému publiku v prosinci na vánoční besídce v místní sokolovně. Nyní 
už začaly pilně nacvičovat na sokolskou akademii, která proběhne ve spor-
tovní hale v březnu. Na snímku jsou společně se všemi členkami oddílu.



strana 8únor 2015

KuLTuRA A SPORT V MILEVSKu A OKOLí

čtvrtek 5. 2. 20.00
hacker
USA – Thriller - Svět už řídí někdo jiný. Jakmile 
jste online, tak vás mají.
TITULKY 132 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

pátek 6., sobota 7. 2. 17.30
sPonGebob ve Filmu: 
houba na suchu
USA – Animovaná komedie - Jedna z nej-
žlutějších, nejhranatějších a hlavně nej-
oblíbenějších animovaných postaviček 
konečně našla cestu na filmové plátno.

3D DABING 84 min.
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč

pátek 6., sobota 7. 2. 20.00
mortdecai: GrandiÓzní PříPad
USA – Akční, komedie - Johnny Depp se před-
stavuje v komediální roli, se kterou se vrací 
ke svým zábavným excentrickým podivínům.
TITULKY 97 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

neděle 8. 2. 20.00
FotoGraF
ČR – Tragikomedie - Příběh volně inspirovaný 
osudy světoznámého českého fotografa Jana 
Saudka.
ORIGINáLNí ZNěNí 133 min.
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 12. až neděle 15. 2. 20.00
Padesát odstínŮ Šedi
USA – Erotický - Filmový přepis knižního 
bestselleru. Anastázie je plachá a křehká 
studentka, Christian je záhadný a závratně 
bohatý byznysmen. Jejich setkáním se začne 
odvíjet mimořádný milostný příběh, který 
otevírá tabuizované kouty erotiky.
TITULKY 124 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

pátek 13., sobota 14. 2. 17.30
velká Šestka
USA – Animovaný - Walt Disney Ani-
mation Studios představuje film Velká 
šestka, původní akčně-dobrodružnou 
komedii o geniálním konstruktérovi a nafuko-
vacím robotovi nadměrných rozměrů.
3D DABING 108 min.
vstupné: 130 Kč

čtvrtek 19., sobota 21. 2. 20.00
kinGsman: tajná služba
USA, VELKÁ BRITÁNIE – Akční komedie 
Předlohou tohoto skvěle obsazeného filmu je 
populární komiks.
TITULKY 128 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

pátek 20. 2. 18.00
sPortovec roku

sobota 21. v 17.30, neděle 22. 2. ve 20.00
babovřesky 3
ČR – Komedie - Starosta může díky dotaci 
poslat všech sedm místních drben k moři…
ORIGINáLNí ZNěNí 103 min.
vstupné: 100 Kč

neděle 22. 2. 15.00
Pohádková nedĚle 
za kamarády z televize 6
ČR - Odpolední promítání kreslených 
a loutkových filmů pro nejmenší.
ORIGINáLNí ZNěNí 62 min.
vstupné: 40 Kč

čtvrtek 26., pátek 27. 2. 20.00
Focus
USA - Drama, komedie, krimi, romantický 
Snímek se bude točit kolem románku mezi 
profesionálním podvodníkem (Smith) a začá-
tečnicí (Robbie), která chce do kriminálního 
řemesla proniknout.
TITULKY 105 min.
vstupné: 100 Kč

pátek 27., sobota 28. 2. 17.30
zvonilka a tvor netvor
USA – Animovaný, rodinný, fantasy 
Další ze strhujících dobrodružství Zvo-
nilky a jejích vílích kamarádek.
3D DABING 76 min.
 vstupné: plné 155 Kč, děti 135 Kč

sobota 28. 2, neděle 1. 3. 20.00
teorie vŠeho
VELKÁ BRITÁNIE – Životopisný, drama 
Příběh geniálního vědce, který měl celý život 
před sebou, když o něj málem přišel.
TITULKY 123 min.
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

neděle 1. 2. 14.00
dĚtský karneval
prostory DK
vstupné: 30 a 50 Kč
čtvrtek 5. 2. 14.00
irisdiaGnostika
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2
čtvrtek 5. 2. 17.00
PřednáŠka – jak Posílit imunitní 
systém
Přednáška Jitky Hanzalové.
učebna 2
pátek 6. 2. 09.00
Prázdninová dílna Pro dĚti 
a jejich rodiče
Přijďte si vyrobit čepici, ptáčka a sněhu-
láka.
výuková učebna
vstupné: 10 Kč

pátek 6. 2. 18.00–24.00
senior Ples
S kapelou Muzikanti z jižních Čech.
velký sál
vstupné: 160 Kč, členové Senior klubu ZVVZ 
po předložení průkazky 80 Kč

sobota 7. 2. 19.00
retro Ples s kaPelou biG PaPa
Vstupenky: milevskem.cz, DK Milevsko, 
Infocentrum Milevsko, Milevské kino – nebo 
tel. 383 809 200
prostory DK
vstupné: 99 Kč

úterý 10. 2. 09.00
PřednáŠka – doPravní PředPisy 
a inFormace o jejich zmĚnách
Přednáška a beseda s vedoucím Dopravního 
inspektorátu Policie ČR v domě kultury. Urče-
no pro širokou veřejnost.
velký sál
vstupné: 20 Kč, členové Senior klubu ZVVZ 
zdarma

úterý 10. 2. 13.00–16.00
zdravotní PojiŠŤovna 
ministerstva vnitra čr
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2
úterý 10. 2. 18.00
kčt – solné stezky
Turistická beseda.
Vypráví a promítá ing. Jiří Lesák.
loutkový sál
středa 11. 2. 17.00
veřejné zasedání zastuPitelstva 
mĚsta milevska
velký sál
čtvrtek 12. 2. 17.45
PiloXinG 
zkuŠební hodina zdarma
Pilates+box+tanec.
Hudební sál
čtvrtek 12. 2. 18.00
diskusnĚ vzdĚlávací večer 
ženy s.r.o.
Náš host – Pavlína Zdeňková Kroužková 
z Tábora nám představí projekt Ženy s.r.o., 
který je určen ženám, které hledají inspiraci, 
nebo se naopak inspirací chtějí stát.
výuková učebna
vstupné: 30 Kč

pátek 13. 2. 18.30
milevské maŠkary 2015 – bakusŮv 
PrŮvod
Maškarní sdružení Milevsko převezme 
od Rady města Milevska nadvládu nad měs-
tem po dobu masopustního veselí, odhalení 
sochy, doprovodný program – OHŇOVÁ SHOW 
PETRA FIEDORA – držitele mnoha rekordů.
nám. E. Beneše
vstup: zdarma

milevské kino

5. kVětna 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

dŮm kultury

nádržní 846 | tel.: 383 809 200
www.milevskem.cz
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sobota 14. 2. 09.00
milevské maŠkary 2015
aneb O tom svatém Valentýnu, zažijeme 
velkou psinu!
NáM. E. BENEŠE – TRHY, VEPřOVÉ HODY 
(od 9.00 hod.), PROGRAM NA PODIU, 
LED OBRAZOVKA (od 10.00 hod.)
PrŮvod milevskem 14.00
od domu kultury
vstupné: 40 Kč
dĚtský masoPustní rej 15.30
Hraje: DJ Kali
velký sál DK
vstupné v masce zdarma, ostatní: 50 Kč
masoPustní zábava 19.00
Hraje: Fantom
velký sál DK
vstupné: v masce zdarma, ostatní: 100 Kč

Podrobnější informace na plakátech, 
www.milevskemaskary.cz 

a www.milevskem.cz.
pondělí 16. – pátek 20. 2.
kurz Práce s Počítačem 
Pro začátečníky
Kurz se uskuteční dle zájmu přihlášených 
zájemců buď v dopoledních, nebo odpoled-
ních hodinách. Přihlášky se přijímají v kance-
láři DK Milevsko. Rozsah kurzu je 20 hodin.
Lektor: Ing. Jiří Lesák
počítačová učebna
kurzovné: 500 Kč, pro členy Senior klubu 
ZVVZ 250 Kč
středa 18. 2. 16.00
Pohádka Pro dĚti – zamilovaný 
vodník
Pohádka v podání Divadélka KOS České 
Budějovice. Zamilovat se může každý, 
tak žádný div, že to potká i takového 
vodníka.
velký sál
vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč
středa 18. 2. 18.00–20.00
univerzita třetího vĚku
loutkový sál
čtvrtek 19. 2. 18.00
kurz – koŠíček z PediGu
Lektorka Laďka Bečková.
výuková učebna
vstupné: 180 Kč, materiál v ceně kurzu

sobota 21. 2. 19.00
sPortovní Ples
Hraje: Elizabeth.
Informace na tel. 775 646 498.
prostory DK
vstupné: 150 Kč

pondělí 23. 2. 19.00
komici s.r.o.
Miloš Knor, Tomáš Matonoha a Petr Vydra

Ti nejlepší komici z pořadu Na stojáka…

Máte rádi humor... Rádi se smějete? Pak se 
můžete opět těšit na skvělou stand-up comedy 
show - celovečerní představení Komici s.r.o. 
Pásmo mnoha krátkých skečů herců, kteří 
se na pódiu různě střídají. Každý z komiků má 
připraveno několik vystoupení a ta střídá vel-
mi nepravidelně. Mnoho jich také vzniká a za-
niká, takže každý pořad je naprostý unikát.

velký sál
vstupné: předprodej 260 Kč, na místě 280 Kč
úterý 24. 2. 18.00
kčt – aFGhanistán očima 
vojenského kaPlana
Turistická beseda. Vypráví a promítá Miroslav 
Zdík – Jordánek.
loutkový sál
středa 25. 2. 18.00–20.00
univerzita třetího vĚku
loutkový sál
čtvrtek 26. 2. 18.00
toulky za Poznáním – myanmar 
(barma) v Proudu času
Opět po roce přivítáme cestovatele z pelhři-
movské agentury Pohodáři. Martin Dufek 
a Vratislav Kratochvíl přijedou přiblížit svou 
cestu na Barmu. Přijďte se dozvědět, jaká je 
dnešní realita Myanmaru a užit si exotického 
videa, fotek, hudby a živého vyprávění.
velký sál
vstupné: 50 Kč

pátek 27. 2. 19.00
Ples soŠ a sou milevsko
Hraje: Elizabeth
prostory DK

do pátku 20. 2.
výstava výtvarníci milevska 
a okolí
26. ročník oblíbené výstavy, na které svou 
tvorbu představuje 31 autorů. Ke zhlédnutí 
jsou obrazy, fotografie, ilustrace, tvorba ze 
šustí, keramika, asambláž a také dřevěná 
plastika a reliéf.
vstupné: 10 Kč

pátek 13. 2. 19.30
hudební sklePy – vladimír miŠík 
& čdG
Více informací na plakátech.

Na dopolední akce na dětském odděle-
ní knihovny mohou rodiče mladší školní 
žáky předem přihlásit: detske@knihmil.cz, 
tel. 383 809 298.
pondělí 2. 2. 08.00-11.00
halÓ, Pane karnevale
Přijď si vyrobit karnevalovou masku.
úterý 3. 2. 08.00-11.00
človĚče, nezlob se!
Klání ve stolních hrách.
středa 4. 2. 09.00-11.00
Ptačí kamarádi
Povídání s Pavlou Mikotovou o ptačích 
kamarádech a výroba přírodního krmítka.
pátek 6. 2. 09.00-11.00
Ptačí kamarádi
Zavěšování přírodních krmítek v přírodě. 
Z knihovny odcházíme v 9.15 hodin.

neděle 1. 2. – středa 27. 5.
kamarádi milevské knihovny 
2015
Soutěž školních tříd. Po přihlášení třída 
získává body za návštěvu knihovny, čtení či 
vytvoření třídního časopisu. Vítěze odměníme 
superúžasným dortem!
dětské oddělení
středa 4. – pátek 27. 2.
literární a historický odkaz 
mistra jana husa
Výstava seznamuje zábavnou „komikso-
vou“ formou s osobností Jana Husa, od jehož 
upálení uplyne v tomto roce 600 let. Určeno 
pro rodiče s dětmi.
vestibul knihovny
čtvrtek 5. a 19. 2. 10.00
virtuální univerzita třetího 
vĚku
Semestr na téma: Život a dílo Michelangela 
Buonarroti. Vzdělávání pro seniory bez ome-
zení. Přidejte se také.

studovna

sobota 21. 2. – sobota 21. 3.
Pot Šetří krev
Výstava fotografií Daniela Hlaváče. Verni-
sáž výstavy je 21. 2. od 14 hodin, beseda 
s autorem 21. 2. od 15 hodin v Latinské škole.
Barokní prelatura Milevského kláštera

sobota 28. 2. 17.00
deGustace čokolády
Účastníci akce budou mít možnost ochutnat 
třináct druhů čokolád z celého světa a záro-
veň se dozvědí spoustu zajímavých informa-
cí o výrobě a historii čokolády. Degustaci je 
možné také darovat, rádi vám vystavíme 
dárkový poukaz. Vzhledem k omezenému 
počtu míst je potřeba se na degustaci dopředu 
objednat na e-mailu prohlidky@milevskoklas-
ter.cz nebo na telefonu 737 166 733.
Refektář řeholního domu
vstupné: 200 Kč

sPortovní hala:
01. 2. 09.00
FC ZVVZ ml. přípravka
07. 2. 09.30
PROACTIVE – závod moderní gymnastiky
14. 2. 15.00
Handball
15. 2. 08.00
Milevské noviny
21. 2. 08.30
TK ZVVZ
28. 2. 15.00
Handball

Galerie m

náM. e. beneše 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz

mĚstská knihovna

náM. e. beneše 1 | tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz sPos milevsko

j. a. koMenského 1034
tel.: 382 521 269 | www.spos-milevsko.cz

řeholní dŮm PremonstrátŮ

klášterní 556 | tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz
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Každé úterý a čtvrtek 20.00
ZUMBA
velká umĚlá tráva:
01. 2. 10.30
FC ZVVZ muži A - Motorlet dorost
03. 2. 17.30
FC ZVZ muži A - Č. B. junior
08. 2. 14.00
FC ZVVZ junior - Soběslav
13. 2. 19.00
FC ZVVZ junior - Chyšky
15. 2. 10.30
FC ZVVZ ml. žáci - Táborsko U 13
15. 2. 14.00
FC ZVVZ junior - Sedlčany
21. 2. 14.00
FC ZVVZ muži A - Sedlčany
22. 2. 14.00
FC ZVVZ junior - Božetice
28. 2. 09.30
FC ZVVZ st., ml. žáci - Sedlčany
28. 2. 12.00
muži A - Osek
28. 2. 14.00
FC ZVVZ junior - Veselí

úterý 10. 2. 18.00
solné stezky - turistická beseda
Vypráví a promítá Ing. Jiří Lesák.
loutkový sál DK
sobota 14. 2.
ivv s milevskými maŠkarami
Trasa do 10 km. Start od 7.45 do 9.00 hodin 
v zahradě domu kultury, cíl do 13.00 hodin 
v místě startu.
organizačně zajišťuje: Vladimír Ondruška

úterý 24. 2. 18.00
aFGhanistán očima vojenského 
kaPlana – turistická beseda
Vypráví a promítá bývalý vojenský kaplan 
a současný farář v Chyškách a Nadějkově 
a člen milevského kláštera Miroslav 
Zdík – Jordánek.
loutkový sál DK

pondělí 2. – neděle 8. 2.
celé centrum milísek uzavřeno
Z důvodu budování dětských WC a umývárny, 
děkujeme za pochopení.

pondělí 9. 2.
nabídka dĚtských táborŮ 2015
Pobytové pro děti od 6 do 14 let - ORLÍK Vy-
strkov (12. – 18. 7., 26. 7. – 1. 8.) a Monínec 
(2. – 8. 8.).
Příměstské pro děti (od předškoláků) 
od 6 do 12 let - (13. – 18. 7., 17. – 22. 8.).

středa 11. 2. 16.00
záPis - anGličtina Pro dĚti
Výuka angličtiny pro děti od 4 do 7 let. 
Učitel angličtiny - Mgr. Ondra Kosobud.
cena: 1500 Kč/pololetí

středa 11. 2. 19.00
zdravotní cvičení Pro ženy
Na snížení bolestivosti kloubů a páteře, 
fyzioterapeutka Romana Cihlářová, objednáv-
ky na tel.: 605 914 341.

pátek 13. 2. 09.00–11.00
Páteční klub maminek
Zápis nových maminek a dětí, které se chtě-
jí pravidelně setkávat a společně si užít 
dopoledne (přednášky, cvičení, tvoření, výlety, 
oslavy…).

pondělí 16. 2. 16.00
záPis - babyaerobik
Rytmické cvičení pro děti od 3 do 7 let 
pod vedením Ivči Novákové.

pondělí 2. 2 – pátek 6. 2.
odlétáme na Planetu kokoŠŮ
Odlétáme každý den v 10 hodin a vracíme 
se v 17 hodin. Cestou zažijeme dobrodružství 
a legraci. Cesta do vesmíru bude náročná a je 
určena pro děti ve věku 8-15 let.
úterý 3. 2.
výtvárné řádĚní ve vesmíru
čtvrtek 12. 2.
turnaj v PiŠkvorkách
pondělí 16. 2.
téma mĚsíce: nevztekám se 
a nezlobím se, jsem Pohodář
Umím ovládat své emoce.
čtvrtek 19. 2.
zadáno Po holky
Čajový dýchánek nad módními časáky.
úterý 24. 2.
máŠ svŮj deník?
Přijď si ho vytvořit a budeš cool.

středa 4. 2. 13.00-15.00
masoPustní masky
středa 11. 2. 13.00-15.00
valentýnská Přání
středa 18. 2. 13.00-15.00
Frotáž
středa 25. 2. 13.00-15.00
PaPírové tkaní

pondělí 13. – pátek 17. 7.
pondělí 20. – pátek 24. 7.
(případně i 27. - 31. 7.)
PřímĚstské tábory Plné Plavání
Pro děti ve věku 5-12 let je denně od 8.00 
do 16.00 připraven program zahrnující 
plavecký výcvik, hry a soutěže v přírodě, 
celodenní výlet. Obědy a pitný režim zajištěn! 

Přihlášky na výše uvedených kontaktech.
cena: 1500 Kč

neděle 16. – sobota 22. 8.
letní Plavecký tábor orlík
Pro děti ve věku 6-12 let, které chtějí zdo-
konalit své plavecké dovednosti a zažít 
s kamarády týden plný zábavy. Ubytování ve 
dvojdomku rezidence Hotelu Orlík uprostřed 
přírody. Strava 5x denně. Každodenní odborný 
plavecký výcvik s nejrůznějšími pomůckami, 
celodenní výlet, řada soutěží a her.
Přihlášky na výše uvedených kontaktech.
cena: 3900 Kč 

středa 25. 2. 14.00
besídka Pro seniory
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ.
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

sobota 7. 2. 09.30
1. závod 24. ročníku jihočeské 
liGy moderní Gymnastiky 
jednotlivkyŇ
V rámci oslav 35 let moderní gymnastiky 
v Milevsku.
sportovní hala

pátek 6. 2. 18.00
seniorský Ples
Tradiční ples v domě kultury, pro členy Senior 
klubu ZVVZ cena 80 Kč.
DK Milevsko
úterý 10. 2. 09.00
doPravní PředPisy a inFormace 
o jejich zmĚnách
Přednáška a beseda s vedoucím Dopravního 
inspektorátu Policie ČR, pro členy Senior 
klubu ZVVZ zdarma.
DK Milevsko
neděle 15. 2.
zájezd č. d2 – hudební divadlo 
karlín
Zájezd na operetu Polská krev, která je 
bezesporu nejznámější a nejlepší českou 
operetou. Na námět Puškinovy povídky „Slečna 
selka“ napsal Leo Stein libreto, na které Oskar 
Nedbal zkomponoval hudbu.
Představení začíná v 15 hodin, odjezd 
od sokolovny v 12.30 hodin (se zastávkou 
u paneláků), konec představení je v 17.45 hod.

pondělí 16. – pátek 20. 2.
Práce na Počítači Pro seniory
Kurz v rozsahu 20 hod. (seznámení 
s počítačem, základy psaní a používání 
internetu a elektronické pošty). Koná se 
v domě kultury, přihlášky v kanceláři DK. 
Poplatek pro členy 250 Kč, nečlenové 500 Kč.

rozárka – tvořivé odpoledne pro děti od 6 let

centrum milísek

sažinoVa 763 | tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

nízkoPrahový klub FanouŠ

hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444

kroužek Plavání

tel.: 776 029 585
e-mail: sindelarovailona@seznam.cz

senior klub zvvz

www.zvvz.cz/seniorklub

klub českých turistŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

zuŠ milevsko

libušina 1217 | tel.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

rG Proactive milevsko
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sobota 7. 2. 20.00
bára reiterová
Koncert oblíbené folkové zpěvačky z Kovářova.

sobota 14. 2. 20.00
brothers in basic
Parta DJs z Tábora přiveze na vinylových 
deskách tu nejlepší muziku všech dob.

sobota 21. 2. 18.00
hrajeme si s Pronás
Umělecký workshop se sdružením ProNás. 
Vernisáž děl toho večera vzniklých. Čajovna.
čtvrtek 26. 2. 19.00
beseda o rehabilitaci zvířat 
dornovou metodou
pátek 27. 2. 20.00
jazz Faces - koncert
Pražsko-příbramská pop jazzová kapela 
s repertoárem prověřených známých hitů.

pondělí 2. 2. 09.00
keramická dílna
Přijďte si vyzkoušet práci, při které se sice 
ušpiníte, ale užijete si radosti z vlastní 
šikovnosti - při tvorbě s hlínou.

úterý 3. 2. 09.00
valentýnské PřekvaPení
Blíží se svátek sv. Valentýna, přijďte si vyrobit 
dárek z Fimo hmoty a korálků.

středa 4. 2. 09.00
doPoledne se svĚtluŠkou
Pro všechny, kteří si chtějí vyrobit vlastní 
svíčku pro zimní večer.

čtvrtek 5. 2. 09.00
vĚdomostní soutĚže
Dopoledne plné vědomostních soutěží - křížov-
ky, kvízy apod. Dále stavby z puzzlů a kostek.

pátek 6. 2.
bazén
Jako každoročně půjdeme plavat do bazé-
nu v Milevsku - DPS. Sejdeme se v DDM 
Milevsko - VČK Tornádo a odtud půjdeme spo-
lečně do bazénu. Akce je určena plavcům.

středa 25. 2. 12.30
silový čtyřboj - zŠ/Gym
23. ročník soutěže „O nejsilnějšího žáka 
milevských škol“, soutěž je určena pro žáky 
6. - 9. ročníků ZŠ a Gymnázia v Milevsku.

ddm milevsko

na tržišti 560 | tel.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

kamenáč music art pub

www.kamenac.net

Rok 2014 v pečovatelské 
službě Sociálních služeb 
Města Milevska
píše se rok 2015 a My bychoM se chtěly ohléd-
nout za rokeM předchozíM - jaké noVinky V po-
skytoVání pečoVatelské služby nastaly…
V roce 2014 byla pečovatelská služba poskyto-
vána cca 300 klientům, v 7 domech s pečovatel-
skou službou, v 18 samostatných obcích regionu 
a jejich místních částech, včetně Milevska. Pe-
čovatelská služba byla rozšířena např. do obcí 
Dobřemilice a Veselíčko. 
Dříve byl hlavní činností terénní pečovatelské 
služby rozvoz obědů, ale v několika posledních 
letech postupně dochází k výraznému posunu 
v poskytování služeb v domácnostech, a to jak 
v domech s pečovatelskou službou, tak i na ce-
lém území města Milevska. Pečovatelská služba 
se více zaměřila na poskytování tzv. přímé péče 
– pomoc s hygienou, pomoc při koupání klientů, 
dohled nad užíváním léků, příprava stravy, po-
moc s oblékáním, praní prádla apod. Díky této 
změně mohou lidé imobilní i s větším zdravotním 
handicapem zůstat ve svém domácím prostředí, 
kde jsou zvyklí a nemusí tak vyhledávat pobyto-
vou sociální službu. Aby byla péče poskytnuta 
klientům v co nejvíce možném časovém rozsahu, 

došlo k navýšení doby poskytování pečovatelské 
služby. Pečovatelská služba se pružně přizpů-
sobila a i nadále se snaží vyhovět požadavkům 
a potřebám klientů. 
Základní doba poskytování terénní pečovatel-
ské služby v Milevsku: ve všední dny od 6.30 
do 19.00 hodin, o víkendech a svátcích od 6.30 
do 12.30 a od 16.30 do 18.00 hodin. 
Poskytování pečovatelské služby je podpořeno 
možností zapůjčení kompenzačních pomůcek, 
díky kterým je usnadněna péče o klienty nejen 
pracovnicím pečovatelské služby, ale i rodinným 
příslušníkům, kteří se o svého blízkého starají. 
Používání těchto pomůcek je neméně důleži-
té i pro usnadnění života samotného klienta. 
Největší zájem je o elektrická polohovací lůžka, 
chodítka a toaletní židle.
Bližší informace k pečovatelské službě jsou do-
stupné na webových stránkách organizace www.
socluzbymilevsko.cz nebo na telefonním čísle 
382 522 394.

Bc. Bohdana Hejnová, vedoucí pečovatelské 
služby SSMM

Bc. Jaroslava Hrůzová, sociální pracovnice SSMM

Přehlídka milevských fotoamatérů
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku připravu-
je další ročník výstavy fotoamatérů z Milevska 
a okolí, která se bude konat od 2. do 27. března 
2015. 
Své snímky můžete odevzdávat v Městské 
knihovně v Milevsku do pátku 27. února. Výsta-
va bude rozdělena do těchto kategorií: portrét, 
děti, reportáž, makro a zátiší, zvířata, krajina, 
architektura. Každý vystavovatel může obeslat 
všechny kategorie (v každé kategorii max. 5 
snímků). Fotografie odevzdávejte v samostatné 
obálce, na níž bude uvedeno jméno a příjmení 
vystavovatele, adresa, telefonní (e-mailové) 

spojení, počet fotografií v každé obeslané ka-
tegorii. Každou fotografii ještě označte štít-
kem (nápisem), na kterém bude uveden název 
snímku, jméno autora a kategorie, do které má 
být snímek zařazen. Fotografie mohou být čer-
nobílé i barevné, v případě snímků pořízených 
digitální technologií budou vystaveny pouze 
fotografie na fotopapíře (ne obrázky z tiskárny). 
Formát fotografií musí být minimálně 15x21 cm, 
maximálně 20x30 cm. Úplné propozice najdete 
na webových stránkách města  www.milevsko-
mesto.cz a na portálu www.milevskem.cz v sekci 
„kultura a volný čas“.

20 let Spolku pro rozvoj kultury
V roce 2014 oslavil Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku 
dvacet let své existence. Nebylo to spojeno s žádnou 
oficiální ceremonií, ale v samém závěru roku se 
s podporou města podařilo vydat publikaci, která celou 
práci tohoto uskupení připomíná. Na stránkách útlé 
knížečky se texty a fotografiemi připomíná historie 
žulových sympózií, univerzity třetího věku, tradice 
pravidelných večerů folkové muziky, večerů besed 
se zajímavými osobnostmi, organizace fotografických 
přehlídek amatérů, vydavatelská činnost a všechny 
další aktivity tohoto spolku, který svou činností 
k rozvoji kultury v Milevsku za ta léta nepochybně 
přispěl. Pro zájemce je tento příležitostný tisk 
k dispozici v milevském infocentru.
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VyhRAZEnO 
PRO ŠKOLy

Písničková vymyslivna 
v MŠ Klubíčko
Pravidelně do MŠ Klubíčko přijíždí pan 
Daňhel z Tábora se svým hudebně zábav-
ným pořadem. Jak u něj bývá dobrým zvy-
kem, i tentokráte nadchl malé diváky tak, 
že se s chutí zapojili do jeho programu 
Písničková vymyslivna, ve kterém nechyběl 
zpěv, pohyb i poučení, a to vše okořeněné 
notnou dávkou pro něj typického humoru. 
Proto není divu, že se již teď všichni těší 
na jeho další vystoupení.

Výsledky Tříkrálové sbírky
Farní charita MileVsko ukončila tříkráloVou 
sbírku rozpečetěníM 37 pokladniček na Měú 
MileVsko Ve čtVrtek 15. ledna 2015 (7 po-
kladniček nebylo použitých). 
Celková částka činila 90 727 Kč (což je o 1045 Kč 
méně než v loňském roce) a byla odeslána 
na účet Charity České republiky. V roce 2014 
se vybralo 91 772 Kč, v roce 2013 to bylo 89 
764 Kč, v roce 2012 se vybralo 65 802 Kč a v roce 
2011 to bylo 51 426 Kč.
Při realizaci sbírky nám pomáhalo cca 30 do-
spělých a 60 dětí. Koledovalo se v Milevsku i v 
okolních obcích (např. Sepekov, Božetice, Přeš-
těnice,  Kvašťov,  Podchyšská Lhota, Vlksice, 

Přeborov, Pechova Lhota, Kovářov, Slabčice, 
Písecká Smoleč, Nadějkov atd.). Dobrovolníci, 
dospělí i děti, skauti, děti z našeho NZDM, naši 
duchovní - všichni  pomáhali - každý podle svých 
možností, někteří koledovali jednou, někteří 
mnoho dnů. Ani letos se nepodařilo obejít celé 
Milevsko, zůstávají nepokryté i vesnice v oko-
lí.  Potřebovali bychom dobré lidi, kteří by nám 
v příštím roce pomohli – přihlásit se můžete 
kdykoli v průběhu roku (tel.: 734 435 162, mail: 
charita.mil@centrum.cz). 
Z celorepublikového účtu Charity ČR se do jed-
notlivých (tříkrálovou sbírku pořádajících) 
charit vrátí 65 % vykoledované částky, ostatní 
prostředky budou využity na projekty diecézí, 

humanitární projekty na pomoc potřebným 
doma i v zahraničí a na režii sbírky. Více na: 
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/
Děkujeme všem, kteří obětavě pomáhali a také 
všem, kteří jste do sbírky přispěli.

Prezentace regionu Milevsko na veletrhu v brně
Region Milevsko se již tradičně účastnil veletr-
hu cestovního ruchu REGIONTOUR, který se ve 
dnech 15. – 18. 1. 2015 konal na brněnském 
výstavišti. Jedná se o mezinárodní veletrh turis-
tických možností v regionech, který se zaměřuje 
na podporu domácího a příjezdového cestovní-
ho ruchu v České republice. Mezi vystavovatele 
patřily zejména kraje a turistické regiony, obce 
a jejich sdružení, centrály cestovního ruchu, ale 
nechyběly zde ani cestovní kanceláře a jednotli-
ví poskytovatelé služeb. Region Milevsko se zde 
prezentoval v rámci expozice Jihočeského kraje, 
která nesla název „Jižní Čechy husitské“. Toto 
téma demonstrovala husitská věž, uvnitř které 

se návštěvníci mohli vyfotografovat v dobových 
oděvech a s husitskými zbraněmi, v patře si vy-
zkoušeli simulaci střelby z luku a na vrcholu 
věže byly kolem dokola instalovány obrazovky, 
na kterých mohli zhlédnout spoty s husitskou 
tématikou včetně krátkého snímku o životě Mi-
stra Jana Husa. Milevský region se v tomto roce 
bude dále prezentovat na veletrhu Holiday Wor-
ld v Praze, jenž proběhne v termínu 19. – 22. 
2. 2015, a na veletrhu Jihočeský kompas, který 
se koná ve dnech 10. – 11. 4. 2015 v Českých 
Budějovicích.   

Milevský kraj o.p.s.

mluvíte anGlicky, 
Francouzsky, nĚmecky 

či rusky?
Rádi si povídáte s lidmi a těšilo 

by Vás věnovat jednu hodinu měsíč-
ně svých znalostí naší knihovně?

Pak PrávĚ vás hledáme!
volejte: 383 809 241

Městská knihovna v Milevsko

florbalisté z 1. ZŠ Milevsko uspěli 
i v krajském kole

Ve středu 14. 1. 2015 vyrazili naši sedmá-
ci na krajské kolo ve florbale, které se konalo 
v Kaplici. Po fantastických výkonech vyhrá-
li svoji skupinu (zde porazili i budoucí vítěze 
z Č. Krumlova), po strhujících nájezdech vyhrá-
li i semifinále. Ve finálovém utkání již scházely 
fyzické síly, protože tým Č. Krumlova reprezen-
tovali opravdu vysocí a urostlí žáci. Chtěl bych 

poděkovat všem hráčům za kvalitní, soustředě-
ný a herně pohledný výkon.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy a trenér
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Vedení , sekretariát, kontrola (nám. E. Beneše)   
Ing. Ivan Radosta starosta
 382 504 102 ivan.radosta@milevsko-mesto.cz
Mgr. Martin Třeštík místostarosta
 382 504 124 martin.trestik@milevsko-mesto.cz
Ing. František Troják tajemník
 382 504 104 frantisek.trojak@milevsko-mesto.cz

Kancelář starosty   
Bc. Petra Slunečková asistent starosty
 382 504 103 petra.sluneckova@milevsko-mesto.cz
JUDr. Jiří Hradil interní auditor
 382 504 149 jiri.hradil@milevsko-mesto.cz

Útvar tajemníka (nám. E. Beneše)   
Zdeňka Radostová asistent tajemníka
 382 504 121 zdenka.radostova@milevsko-mesto.cz
Pavel Lešetický informatik
 382 504 108 pavel.leseticky@milevsko-mesto.cz
Bc. Dušan Beneš správce systému výpočetní techniky
 382 504 109 dusan.benes@milevsko-mesto.cz
Lukáš Klouda informatik
 382 504 135 lukas.klouda@milevsko-mesto.cz
Jindra Procházková personalistika a mzdová účetní
 382 504 128 jindra.prochazkova@milevsko-mesto.cz

Odbor vnitřních věcí (nám. E. Beneše)   
JUDr. Jana Čunátová vedoucí odboru
 382 504 101 jana.cunatova@milevsko-mesto.cz
Ing. Hana Kozáková referent-veřejný pořádek, pohledávky-zást.vedoucí odboru
 382 504 113 hana.kozakova@milevsko-mesto.cz
Bc. Anna Randová matrikářka
 382 504 144 anna.randova@milevsko-mesto.cz
Jitka Hrochová referent - ohlašovna
 382 504 114 jitka.hrochova@milevsko-mesto.cz
Alena Kloudová referent - občanské průkazy
 382 504 100 alena.kloudova@milevsko-mesto.cz
Ivana Suchanová referent - školství, tělovýchovy a sportu
 382 504 110 ivana.suchanova@milevsko-mesto.cz
Drahomíra Fujerová referent - cestovní doklady
 382 504 147 drahomira.fujerova@milevsko-mesto.cz
Bc. Jiří Batysta referent - obrana, krizové řízení a požární ochrana
 382 504 122 jiri.batysta@milevsko-mesto.cz
Jiří Bašík referent - informace občanům
 382 504 111 jiri.basik@milevsko-mesto.cz
Bc.Lenka Džermanská zaměstnanec centrální podatelny
 382 504 117 lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz
Miloslava Zemanová zaměstnanec podatelny a pokladní Sažinova
 382 504 219 miloslava.zemanova@milevsko-mesto.cz

Odbor f inační (nám. E. Beneše)   
Ing. Vojtěch Španvirt vedoucí odboru
 382 504 105 vojtech.spanvirt@milevsko-mesto.cz
Bc. Eva Fořtová hlavní účetní, rozpočtář,  zástupce vedoucího odboru
 382 504 126 eva.fortova@milevsko-mesto.cz
Libuše Suchanová  pokladní
 382 504 112 libuse.suchanova@milevsko-mesto.cz
Pavlína Zdeňková správa poplatku ze psů a za komunální odpad, pohledávky
 382 504 132 pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz
Ing. Jaroslava Rodová referent - daně, plánování, rozborování
 382 504 133 jaroslava.rodova@milevsko-mesto.cz
Pavla Vostřáková účetní, rozpočtář, cestovní náhrady
 382 504 126 pavla.vostrakova@milevsko-mesto.cz
Marie Houžvičková  fakturace
 382 504 125 marie.houzvickova@milevsko-mesto.cz
Hana Vondrášková  účetní
 382 504 127 hana.vondraskova@milevsko-mesto.cz
Jana Šrámková referent - rozpočtář, evidence dotací
 382 504 129 jana.sramkova@milevsko-mesto.cz
Bc. Lenka Kofroňová účetní, podnikatelské činnosti
 382 504 133 lenka.kofronova@milevsko-mesto.cz

Odobor sociálních věcí (nám. E. Beneše)   
Ing. Ladislav Kotalík vedoucí odboru 
 382 504 106 ladislav.kotalik@milevsko-mesto.cz
Pavla Jansová, DiS. referent - soc. pracovník, zástupce ved. odboru
 382 504 141 pavla.jansova@milevsko-mesto.cz
Pavlína Hajská, DiS. referent - soc. pracovník, veřejný opatrovník
 382 504 138 pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz
Bc. Lucie Králová referent -sociálně-právní ochrana dětí - náhr.rod.péče
 382 504 120 lucie.kralova@milevsko-mesto.cz
Bc. Nikola Fialová referent - sociálně-právní ochrana dětí
 382 504 130 nikola.f ialova@milevsko-mesto.cz
Bc. Jana Dvořáková referent - sociálně právní ochrana dětí - kurátor pro děti a mládež
 382 504 139 jana.dvorakova@milevsko-mesto.cz
Mgr. Jana Krihová,  DiS. referent - terénní romský soc. pracovník
 382 504 148 jana.krihova@milevsko-mesto.cz
Marie Kalinová referent - sociálně-právní ochrana dětí
 382 504 145 marie.kalinova@milevsko-mesto.cz

Odbor životního prostředí (Sažinova ul.)   

Ing. Andrea Rucká vedoucí odboru 
 382 504 202 andrea.rucka@milevsko-mesto.cz
Ing. Marie Vratislavská referent - odpadové hospodářství, zástup vedoucího odboru
 382 504 204 marie.vratislavska@milevsko-mesto.cz
Bc. Bohdana Šimáková referent - ochrana ZPF, ochrana zvířat proti týrání, veterinární péče,
 evidence zemědělských podnikatelů, závazná stanoviska odboru
 382 504 209 bohdana.simakova@milevsko-mesto.cz
Ing. Josef Kučera referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad )
 382 504 203 josef.kucera@milevsko-mesto.cz
Ing. Tomáš Kakos referent - státní správa lesů a myslivosti, přenos genetic. materiálu
 382 504 205 tomas.kakos@milevsko-mesto.cz
Ing. Jana Burdová referent - ochrana přírody, rostlinolékařství, rybářství
 382 504 206 jana.burdova@milevsko-mesto.cz
Ing. Hana Hadrbolcová referent -  ochrany ovzduší, péče o městskou zeleň
 382 504 207 hana.hadrbolcova@milevsko-mesto.cz

Odbor regionálního rozvoje (Sažinova ul.)   
Ing. Petr Švára vedoucí odboru
 382 504 223 petr.svara@milevsko-mesto.cz
Jaroslav Bolek referent -  stavebního úřadu, zástupce vedoucího odboru
 382 504 225 jaroslav.bolek@milevsko-mesto.cz
Bc. Martin Hroch referent - stavebního úřadu
 382 504 227 martin.hroch@milevsko-mesto.cz
Ing. Veronika Hřebejková referent - stavebního úřadu
 382 504 228 veronika.hrebejkova@milevsko-mesto.cz
Jaroslava Novotná, dipl.tech. referent -  stavebního úřadu
 382 504 226 jaroslava.novotna@milevsko-mesto.cz
Jana Nečasová, DiS. referent -  úřadu územního  plánování
 382 504 221 jana.necasova@milevsko-mesto.cz
Ing. Miroslav Sládek referent - úřadu územního  plánování, ÚAP, POV
 382 504 243 miroslav.sladek@milevsko-mesto.cz
Tomáš Novotný referent - památky,  kultura
 382 504 116 tomas.novotny@milevsko-mesto.cz

Odbor dopravy a živnostenský (Sažinova ul.)   
Bc. Milena Brčáková vedoucí odboru
 382 504 210 milena.brcakova@milevsko-mesto.cz
Ing. Jaroslav Bláha referent - silniční správní úřad, speciální stavební úřad
 382 504 240 jaroslav.blaha@milevsko-mesto.cz
Bc. Zdeněk Neuschel referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy, zkušební komisař
 382 504 212 zdenek.neuschel@milevsko-mesto.cz
Ing. Milena Ilievová referent -  dopravní úřad, silniční hospodářství, veřejné osvětlení
 382 504 213 milena.ilievova@milevsko-mesto.cz
Jaroslava Tomanová referent - evidence vozidel, pokladna
 382 504 215 jaroslava.tomanova@milevsko-mesto.cz
Libuše Čandová referent - evidence řidičů, řidičské průkazy, profesní průkazy,
 digitální tachografy,evidence řidičů a bodového systému
 382 504 214 libuse.candova@milevsko-mesto.cz
Bc. Alena Stejskalová referent -přestupkové řízení v oblasti dopravy
 382 504 217 alena.stejskalova@milevsko-mesto.cz
Kateřina Kolpová referent -  evidence řidičů, řidičské průkazy, profesní průkazy,
 digitální tachografy,evidence řidičů a bodového systému
 382 504 214 katerina.kolpova@milevsko-mesto.cz
Bc. Jiří Fara referent- zkušební komisař, technik - dovozy a přestavby vozidel
 382 504 242 jiri.fara@milevsko-mesto.cz
Ing. Milan Weber referent - živnostenská kontrola, zástupce vedoucího odboru
 382 504 239 milan.weber@milevsko-mesto.cz
Ivana Nováková referent - evidence podnikatelů
 382 504 238 ivana.novakova@milevsko-mesto.cz
Ing. Pavla Čapková referent - živnostenská kontrola 
 382 504 235 pavla.capkova@milevsko-mesto.cz
Alena Suchanová referent - evidence podnikatelů
 382 504 234 alena.suchanova@milevsko-mesto.cz

Odobr investic a správy majetku (Sažinova ul.)
Bc. David Lukeš vedoucí odboru
 382 504 201 david.lukes@milevsko-mesto.cz
Marcela Heroutová referent - agenda  bytového hospodářství
 382 504 231 marcela.heroutova@milevsko-mesto.cz
Jiřina Kortanová referent - agenda pozemků
 382 504 230 jirina.kortanova@milevsko-mesto.cz
Markéta Stromková, DiS. referent - agenda správy majetku města
 382 504 229 marketa.stromkova@milevsko-mesto.cz
Bohumila Hlavínová referent - investice, zástupce vedoucího odboru
 382 504 200 bohumila.hlavinova@milevsko-mesto.cz
Bc. Marcela Suchanová referent - agenda bytového hospodářství
 382 504 232 marcela.suchanova@milevsko-mesto.cz
Ing. Michal Kolář referent - odboru investic a správy majetku
 382 504 236 michal.kolar@milevsko-mesto.cz
Bc. Petr Soulek referent - investice
 382 504 208 petr.soulek@milevsko-mesto.cz
Jaroslava Procházková referent - projektový manažer, dotace obcím
 382 504 222 jaroslava.prochazkova@milevsko-mesto.cz
Ing. Jana Velíšková referent - projektové řízení, dotace obcím
 382 504 218 jana.veliskova@milevsko-mesto.cz

Městský úřad Milevsko - kontakty
www.milevsko-mesto.cz, pevná linka: 382 504 111 (ústředna), fax. 382 521 879 (fax umístěný v hlavní budově)

Úřední hodiny: Pondělí:  8:00 - 17:00
  Středa:    8:00 - 17:00
  Pátek:      8:00 - 15:00
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde 
byla fotografie pořízena. Tři vy-
losovaní výherci, kteří správnou 
odpověď pošlou SMS do pondělí 
16. února 2015 na telefonní číslo 
775 733 552, získají vstupenku 
na stand-up comedy show Komici 
s.r.o., která se uskuteční v DK Mi-
levsko v pondělí 23. února od 19 

hodin. K odpovědi nezapomeňte 
připojit své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čís-
la: nově opravená budova vedle 
muzea na 2. nádvoří kláštera

Výherci:  Ivana Kozáková, Přeště-
nice, Anna Kabíčková, Milevsko 
a Zdeňka Přibilová, Milevsko

SPORTOVNÍ PLES
21.2.2015
OD 19:00 HOD. 
DK MILEVSKO

HRAJE: ELIZABETH 

VSTUP: 150 KČ
REZERVACE NA TEL.: 775 64 64 98

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V MILEVSKU 
VYHLAŠUJE SOUTĚŽ PRO TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

 

 
 

         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

       

 PŘIHLÁŠENÁ TŘÍDA SBÍRÁ BODY 
VÍTĚZÍ TŘÍDA S NEJVYŠŠÍM POČTEM DOSAŽENÝCH BODŮ 

 
 

 
A NAVÍC-ZE VŠECH PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ VYLOSUJEME JEDNOHO 

VÝHERCE KNIHY 

 
 
 

 

 

MěSTSKá KNIHOVNA



strana 15únor 2015

 

 
 
Přihlášky: email.:centrummilisek@email.cz, tel.: 723449409, informace: centrummilisek.cz 

 

DĚTSKÉ TÁBORY 2015 
PRÁZDNINOVÉ TÝDNY PRO DĚTI V PŘEKRÁSNÉ 

PŘÍRODĚ A S BOHATÝM PROGRAMEM 
 

POBYTOVÉ: 
ORLÍK 12. – 18. ČERVENCE 
ORLÍK 26.7 – 1. SRPNA 
REKREAČNÍ AREÁL – REZIDENCE ORLÍK 
UBYTOVÁNÍ DVOJDOMEK, PLNÁ PENZE, KOUPÁNÍ 
KRYTÝ BAZÉN, VENKOVNÍ BAZÉN            
CENA: 3 550,-KČ 

MONÍNEC 2. – 8. SRPNA 
SPORTOVNÍ AREÁL MONÍNEC 
UBYTOVÁNÍ CHATA JAVORKA, PLNÁ PENZE, KOUPÁNÍ 
VENKOVNÍ BAZÉN       
CENA: 3 200,-KČ 

PŘÍMĚSTSKÉ: 
13. – 18. ČERVENCE 
17. – 22. SRPNA 
TÝDEN PLNÝ ZÁŽITKŮ 8:00 – 16:00, SOBOTA DO 9:00 
1X SPOLEČNÉ SPANÍ V CENTRU S TÁBOROVÝM OHNĚM 
CENA: 1 500,-KČ  

 

 

• Plastová, dřevěná okna a dveře 
• Interiérové dveře =PORTA= 

- obložkové, bezfalcové, posuvné  
- celoskleněné, bezpečnostní vstupní 

• Porta RENOVA -obložení staré plechové zárubně 
• Střešní okna Fakro, Velux 
 
Demontáž, montáž, začištění, poradenství, záruční i pozáruční servis 

 

  Atex Planá s.r.o. 
  Strkovská 188, 391 11 Planá nad Lužnicí 
  tel: 724 168 889, 381 291 319 
  info@atex-plana.cz ; www.atex-plana.cz 
 

 
OKNA a DVEŘE 

 

!!!ZIMNÍ CENY OKEN!!! 
Využijte naši nabídku zimních cen 

 

„Objednejte nyní, montujte až v létě“ 
( bezplatně uskladníme) 

Porta RENOVA 

WWW.ATEX-PLANA.CZ 
Více jak 20 let na trhu 
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153. masopustní průvod v Milevsku

Milevské
maškary

14. ÚNORA 
2015

čtvrtek 12. ÚNORA
TRADIČNÍ ZVANÍ MILEVSKÝCH MAŠKAR 
Pochůzka v ulicích města Milevska od 9 do 16 hodin.

pátek 13. ÚNORA
BAKUSŮV PRŮVOD 
BAKUSŮV PRŮVOD - NÁM. E. BENEŠE - 18.30 hod.
- převzetí nadvlády maškarního sdružení nad městem Milevskem
- OHŇOVÁ SHOW PETRA FIEDORA (www.hodneohne.cz)
- odhalení sochy Bakuse na náměstí
- oslava získání nadvlády nad městem v Restauraci U Broučka, v Kavárně U soudu a ve Sportbaru.

DŮM KULTURY MILEVSKO
12.30 Sraz masek
13.30 Řazení průvodu
14.00 Start průvodu
15.30 Masopustní rej pro všechny generace
 Výdej občerstvení pro masky zúčastněné v průvodu
 Vstup: 50 Kč, účastníci průvodu a v maskách ZDARMA
19.00 Masopustní zábava s kapelou Fantom
 Vstup: 100 Kč, účastníci průvodu a v maskách ZDARMA 

13.30   Kapela EVERGREEN BAND
14.45   Příchod maškarního průvodu
15.00   Usmrcení Bakuse
15.45   Kapela VEHICLE CLUB BAND 
Uvedené časy jsou pouze orientační
Vstupné na venkovní program po celém městě 40 Kč
Moderuje: Fanda Matějíček + Dárt 

 
  
 

 
 
  

sobota 14. ÚNORA
NÁMĚSTÍ E. BENEŠE
09.00   Zahájení jarmarku, vepřové hody – speciality po celý den
09.30   Zahájení programu na pódiu
09.45   Kapela KOVAČKA
11.00   TÁBORŠTÍ KUPCI
11.15   Bubenická show TOKHI & THE GROOVE ARMY
12.45   Kapela POULIČNÍCI 

čtvrtek 12. ÚNORA
TRADIČNÍ ZVANÍ MILEVSKÝCH MAŠKAR 
Pochůzka v ulicích města Milevska od 9 do 16 hodin.

pátek 13. ÚNORA
BAKUSŮV PRŮVOD 
BAKUSŮV PRŮVOD - NÁM. E. BENEŠE - 18.30 hod.
- převzetí nadvlády maškarního sdružení nad městem Milevskem
- OHŇOVÁ SHOW PETRA FIEDORA (www.hodneohne.cz)
- odhalení sochy Bakuse na náměstí
- oslava získání nadvlády nad městem v Restauraci U Broučka, v Kavárně U Soudu a ve Sportbaru

DŮM KULTURY MILEVSKO
12.30 Sraz masek
13.30 Řazení průvodu
14.00 Start průvodu
15.30 Masopustní rej pro všechny generace
 Výdej občerstvení pro masky zúčastněné v průvodu
 Vstup: 50 Kč, účastníci průvodu a v maskách ZDARMA
19.00 Masopustní zábava s kapelou Fantom
 Vstup: 100 Kč, účastníci průvodu a v maskách ZDARMA 

13.30   Kapela EVERGREEN BAND
14.45   Příchod maškarního průvodu
15.00   Usmrcení Bakuse
16:00   Kapela VEHICLE CLUB BAND 
Uvedené časy jsou pouze orientační
Vstupné na venkovní program po celém městě 40 Kč
Moderuje: Fanda Matějíček + Dárt 

 
  
 

 
 
  

sobota 14. ÚNORA
NÁMĚSTÍ E. BENEŠE
09.00   Zahájení jarmarku, vepřové hody – speciality po celý den
09.30   Zahájení programu na pódiu
09.45   Kapela KOVAČKA
11.00   TÁBORŠTÍ KUPCI
11.15   Bubenická show TOKHI & THE GROOVE ARMY
12.45   Kapela POULIČNÍCI 

www.milevskemaskary.cz


