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Poděkování
Organizátoři Milevských maškar děkují všem
účastníkům 153. masopustního průvodu.
Poděkování patří také všem návštěvníkům
akce, sponzorům a partnerům. Více informací naleznete na str. 12-13

Ohlédnutí za Milevskými
maškarami
strana 12-13

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
města Milevska
Usnesením Zastupitelstva města Milevska č.
31/15 byl vyhlášen záměr na výběrové řízení
na poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Milevska. Lhůta pro

podání žádostí je stanovena do 7. 4. 2015.
Více informací o poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Milevska najdete na www.milevsko-mesto.cz.

Zápisy do mateřských škol
V pátek 17. dubna 2015 od 13.00 hod.
do 16.30 hod. budou v milevských mateřských školách přijímány přihlášky dětí
k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2015/2016. K zápisu je nutné přinést s sebou občanský průkaz zákonného zástupce,

Region Milevsko na veletrhu Holiday World
v Praze ve dnech 19. - 22. 2. 2015 prezentovaly Miroslava Houžvičková a Jana Máchová.

rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku, popřípadě evidenční list, potvrzený od dětské
lékařky. Potvrzení musí obsahovat informaci o tom, zda je dítě řádně očkováno. Podle platné legislativy není možné dítě, které
není řádně očkováno, do MŠ přijmout.
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Informace z jednání Rady města Milevska
1. Schůze RMM
Rada města Milevska mimo jiné:
• schválila předložený návrh Pravidel vydávání
a dobíjení bezkontaktních čipových karet pro
přepravu občanů města Milevska nad 70 let věku
• vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky na úklid budov v majetku města
• vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Výběr pojistitele na pojištění
majetku města Milevska“
• jmenovala zástupce zřizovatele ve školské
radě 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko:
paní Janu Čunátovou, paní Romanu Fialovou
a paní Ditu Doubkovou
• jmenovala další členy Redakční rady Milevského zpravodaje: pana Ivana Radostu a pana
Michala Fröhra
• schválila uzavření smlouvy o nájmu části nemovitosti mezi firmou T-Mobile – 1. ZŠ T. G.

Masaryka a městem Milevskem - umístění telekomunikačního zařízení

2. Schůze RMM
• schválila „Pravidla pro tvorbu a čerpání Sociálního fondu“ zaměstnanců města Milevska
zařazených do Městského úřadu Milevsko,
Městské policie Milevsko, Městského kamerového dohlížecího systému a uvolněných zastupitelů města Milevska
• schválila poskytnutí finančního daru na podporu rodičovství v Milevsku všem žadatelům
v roce 2014
• rozhodla nenavyšovat nájemné pro nájemce
nebytových prostor o inflaci za rok 2014
• vyhlásila výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Víceúčelové sportovní hřiště
Milevsko“ – vybudování nového hřiště s umělým povrchem, přiléhajícího ke sportovní hale
(s možností budoucího zastřešení)

Zpracovávání nového územního
plánu Milevsko
Město Milevsko v současné době zpracovává
nový územní plán. Pořizovatelem je Městský
úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, jako
příslušný úřad územního plánování. Zpracovatelem územního plánu byl v roce 2012 vybrán Ing.
Eduard Žaluda, Železná 493/20, 110 00 Praha.
Po zajištění průzkumů a rozborů území a dalších
potřebných informací byla v roce 2013 zahájena
první etapa pořizování územního plánu – zadání územního plánu. To bylo po jeho zpracování a projednání schváleno zastupitelstvem
města 5. února 2014. Nyní se zpracovává návrh
územního plánu pro společné jednání (druhá
etapa pořizování územního plánu). Po vyřešení některých sporných lokalit v pracovní verzi

návrhu připraví zpracovatel nový návrh a bude
veřejnou vyhláškou na úřední desce města a v
dalších informačních zdrojích oznámeno společné jednání. Do 30 dnů ode dne doručení veřejné
vyhlášky, tj. do 45 dnů od vyvěšení, může každý
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Vyzýváme všechny občany, kteří vlastní v Milevsku a jeho městských částech (Rukáveč, Velká,
Dmýštice, Něžovice a Klisín) nějaké nemovitosti,
aby se na odboru regionálního rozvoje, Sažinova 843, předběžně seznámili s návrhy nového
uspořádání území. Odsouhlasený návrh bude
zveřejněn na webových stránkách města. V současné době z výkladů stavebního zákona a různých metodických pokynů vyplývá požadavek

Akce spolufinancované z Fondu
Solidarity Evropské unie
PODPOŘENO Z FONDU SOLIDARITY EU
NÁPRAVA POVODŇOVÝCH ŠKOD, ČERVEN 2013
V červnu 2013 zasáhla
Milevsko a jeho okolí
povodeň, která napáchala nemalé škody na majetku. V roce 2014
se povedlo zrealizovat čtyři akce, které měly
za cíl odstranit následky povodní, a na které
město získalo 85% dotaci z Evropské unie. Došlo
k odbahnění návesní nádrže ve Velké u Milevska,
u které vlivem povodní došlo k výraznému jednorázovému zanesení celé zdrže. Byly opraveny
výusti do odlehčovacích komor do Milevského
potoka, u nichž byla narušena statika koncových
čel výustí a docházelo k podemílání a rozpadu

těchto objektů. Dále byl opraven můstek přes
Hrejkovický potok ve Velké u Milevska, jehož
středový pilíř byl vlivem velké vody podemletý
a propadlý a hrozilo tak zborcení celé konstrukce mostu. Opraveny byly také bezpečností přelivy u rybníků Suchanův a Smolařovský v Milevsku, u kterých byly narušeny stěny i dno, a voda
tak protékala spárami i prasklinami pod betonovým a kamenným dlážděním. Náklady na tyto
akce byly celkem 1 012 420 Kč. Z Fondu Solidarity byla poskytnuta dotace ve výši 857 000 Kč.
Můstek přes Hrejkovický potok
ve Velké u Milevska po povodni

• rozhodla vyhlásit výběrové řízení na obnovu
části teplovodu v ul. J. A. Komenského – Milevsko (v prostoru centra Vzor)
• schválila uzavření dodatku k pojistné smlouvě
s pojišťovnou Kooperativa na povinné pojištění vozidel – připojištění nově pořízeného
přívěsu jednotky dobrovolných hasičů
• doporučila zastupitelstvu schválit příspěvky
na sportovní činnost pro rok 2015 a znění rámcových smluv na poskytování dotací na sportovní činnost v celkové výši 2,74 mil. Kč
• rozhodla o zařazení nákupu přístroje na regeneraci nového trávníku pro fotbalový stadion,
který dosud nebyl zařazen v rozpočtu 2015
• projednala návrh na vyvěšení tibetské vlajky
dne 10. března, ale nepřijala rozhodnutí
• schválila zahájení projektové přípravy komunikace Cukava – Hajda. Vybudování by mělo
předcházet zahájení druhé etapy rekonstrukcí
v ulici Švermova.
Odbor regionálního rozvoje
Ing. Petr Švára
vedoucí odboru

na velké omezování ploch nově navrhovaných
k zastavění. Může se tedy stát, že plochy navržené dnes platným územním plánem k zastavění
nebudou v novém územním plánu k zastavění
určeny.
Akce pořízení nového územního plánu města je
podpořena dotací Krajského úřadu Jihočeského
kraje ve výši 143 385 Kč, což představuje 40%
nákladů na zpracování tohoto díla.

Odbor investic a správy majetku
Ing. Jana Velíšková
projektové řízení
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Začala realizace akce „Ozelenění
nové části hřbitova“
Město uspělo s žádostí o dotaci z Operačního
programu životní prostředí na akci: „Ozelenění
nové části hřbitova v Milevsku“. V roce 2012 podala Komise životního prostředí návrh na vhodné doplnění zeleně do nové části hřbitova.
Zde byla podle urbanistické studie z roku 1998
založena část pravidelné cestní sítě, čímž byly
vymezeny sekce pro hrobová místa. Tyto sekce
jsou zatím obsazeny z malé části, zeleň v této
části hřbitova zcela chybí.
V roce 2013 bylo vypsáno poptávkové řízení
na zpracování projektové dokumentace, vybrána byla Ing. Naděžda Žaludová. V říjnu téhož
roku byla podána žádost o dotaci a v listopadu
2014 město obdrželo rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
Cílem projektu bylo ozelenění hřbitova založením vzrůstné zeleně a vytvoření tak důstojného pietního místa, které by zároveň splňovalo
základní požadavky pro následné pohřbívání.
Uvedené řešení bylo vytvořeno s přihlédnutím

Poplatek ze psů
pro rok 2015
Oznamujeme, že se blíží termín splatnosti místního poplatku ze psů, který je splatný nejpozději
do 31. března 2015. Poplatníci, jejichž poplatek
činí více než 600 Kč ročně, mohou zaplatit ve
dvou stejných splátkách nejpozději do 31. března a do 31. srpna.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám. E.
Beneše 420 a Sažinova 843). K platbě je možné použít i platební karty. Dále lze poplatek
uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Milevska číslo
19-0640992319/0800. Při bezhotovostní platbě
uvádějte pouze správný variabilní symbol, který
vám byl přidělen správcem poplatku. Informace podá P. Zděnková, tel. 382 504 132, e-mail

na blízkou národní kulturní památku. Projekt
řeší revitalizaci stávající zeleně a doplnění nových významných skupin stromů a doprovodné
zeleně. Nové výsadby jsou navrženy takovým
způsobem, aby do budoucna vyhovovaly záměru
a způsobu pohřbívání. Bude zde doplněna řada
alejových stromů, které budou vytvářet stín
a zároveň by neměly překážet provozu pohřbívání. Výsadbou alejových stromů a keřů za plotem
bude pohledově oddělen hřbitov od komunikace, výsadbou keřů dojde také k odclonění technické budovy. Návrhy výsadeb i stavebních úprav
byly voleny takovým způsobem, aby usnadňovaly údržbu hřbitova.
Je zde navrženo kácení některých dřevin nevyhovujícího zdravotního stavu, dřevin nebezpečných a koncepčně nevhodně vysazených.
Ponechané stromy
budou ošetřeny řezem, vysadí se zde 59

strana

3

Odbor životního prostředí
Ing. Hana Hadrbolcová
ref. ochrany ovzduší, péče o městskou zeleň

nových stromů, 1 525 ks keřů a bude provedena
obnova trávníku na ploše 108 m2.
Náklady na realizaci akce se předpokládají ve
výši 604 tis. Kč, z toho dotace bude činit 453 tis.
Kč.
V rámci akce zde bude také osazen nový mobiliář
– to znamená lavičky, stojany na kola a stojany
na konve. Na doplnění mobiliáře se však dotace
již nevztahuje, proto bude pořízen výhradně
z prostředků města.
Akce byla zahájena v polovině února kácením
dřevin, dokončení prací se předpokládá v červnu
tohoto roku. Realizátorem akce je milevská firma
PARK +.
Podrobnosti k projektu naleznete na webových
stránkách města: www.milevsko-mesto.cz

odbor finanční
Pavlína Zděnková
správa poplatku ze psů a za komunální odpad

zdenkova@milevsko-mesto.cz.
Poplatníkem místního poplatku ze psů je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa
a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města
Milevska. Poplatek se platí ze psů starších tří
měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit vznik své
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího
vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit
také zánik své poplatkové povinnosti (úhyn psa,
jeho ztrátu, darování a prodej). Sazby poplatku
se pohybují od 50 Kč do 1500 Kč a jsou uvedené
v Obecně závazné vyhlášce města Milevska č.
2/2011 o místním poplatku ze psů – úplné znění naleznete na internetových stránkách www.
milevsko-mesto.cz v sekci „Vyhlášky, nařízení“.

Nejčastěji placené sazby:
Sazba poplatku Kdo ji platí
50 Kč
Držitel psa chovaného
v rodinném domě nebo
byt. domě do 2 bytů, jehož
jediným zdrojem příjmu je
důchod
300 Kč
Držitel psa chovaného
v rodinném domě nebo byt.
domě do 2 bytů
200 Kč
Držitel psa chovaného v byt.
domě se 3 a více byty, jehož
jediným zdrojem příjmu je
důchod
1000 Kč
Držitel psa chovaného v byt.
domě se 3 a více byty

Sokolská pozvánka
Zveme všechny příznivce pohybu a dobré pohody na další tělocvičnou akademii, kterou připravili cvičenci a cvičitelé
T. J. Sokol Milevsko.
V pestrém programu se ve čtrnácti vystoupeních představí na tři stovky cvičenců všech věkových kategorií.
Tělocvičná akademie se uskuteční
v milevské sportovní hale ve čtvrtek 5.
března 2015 od 18 hodin. Dvě dopolední představení (od 8.15 hod .a od 10.00
hod.) jsou určena žákům mateřských
a základních škol z Milevska a okolí.
Výbor T. J. Sokol Milevsko

Chcete hrát loutkové divadlo?
Přijďte v úterý 10. 3. v 19 hodin
do loutkového sálu DK.
Bližší informace na tel.: 602 111 939
Dům kultury Milevsko se omlouvá organizátorům Rybářského plesu za technické komplikace při akci dne 24. 1. 2015.
V. Kratochvíl

V měsíci lednu 2015
oslavila životní výročí
a zároveň souhlasila se zveřejněním
v Milevském zpravodaji

90 Let
Anežka Stromková, Milevsko
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Terénní pečovatelská služba poskytovaná
příspěvkovou organizací Sociální služby
Města Milevska
Co terénní pečovatelská služba napříprava stravy, pomoc s oblékáléků, vyřizování úředních záležibízí, v čem vám nebo vašim blízkým
ním, praní prádla apod.
tostí (pošta, úřady…)
může pomoci:
• individuální dopravu vozidlem or- • provádění jednoduchých ošetřo• bezplatné základní sociální poraganizace po Milevsku, v případě
vatelských úkonů zdravotní sestdenství
potřeby i mimo město Milevsko
rou
• poskytování tzv. přímé péče – po(např. k lékaři, na úřady, apod.) • provádění pedikérských a masérmoc s hygienou, pomoc při kous možným doprovodem zaměstských služeb proškolenými zapání klientů, dohled nad kliennance
městnanci (po dohodě možno i ve
tem, dohled nad užíváním léků, • zajišťování nákupů, vyzvedávání
vlastní domácnosti klientů)
• pružné přizpůsobení se požadavkům a potřebám klientů
• široké rozpětí doby poskytování terénní pečovatelské služby
v Milevsku (6.30–19.00 hodin ve
všední dny; 6.30–12.30 a 16.30–
18.00 hodin o víkendech a svátcích)
• možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek pro usnadnění péče
o klienty (nejen pracovnicím pe-

čovatelské služby, ale i rodinným
příslušníkům).
Pečovatelskou službu poskytujeme
v 7 domech s pečovatelskou službou
(Milevsko 2 domy s pečovatelskou
službou, DPS Bernartice, DPS Sepekov, DPS Kovářov, DPS Jistebnice
a DPS Nadějkov), dále v 18 samostatných obcích a jejich místních
částech, včetně Milevska.
Bližší informace k pečovatelské
službě jsou dostupné 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

Půjčovna kompenzačních Co patří na sběrné dvory
Obsluha sběrných dvorů přijímá
upotřebené motorové a převodopomůcek
celoročně vytříděné odpady, a to
vé oleje, olejové filtry a tkaniny,
Příspěvková organizace Sociální
služby Města Milevska poskytuje
mimo jiných služeb také půjčování
kompenzačních pomůcek. K dispozici jsou elektrická polohovací lůžka,
speciální matrace k prevenci dekubitů, invalidní vozíky, různé typy chodítek a toaletní židle. Pomůcky je
možné si prohlédnout přímo v sídle
organizace. V případě zapůjčení je
např. v případě polohovacího lůžka
zajištěna doprava přímo do domácnosti, lůžko je sestaveno a zaměstnanci vysvětlí způsob manipulace
s lůžkem. Půjčovné za pomůcky není
vysoké, slouží zejména pro rozšiřování nabízených pomůcek nebo pro

od občanů města a příměstských
částí zcela zdarma, od ostatních
subjektů za úplatu. Jedná se o odpady, které mohou být dále využity
jako druhotná surovina nebo ke spalování, rozebrány pro získání vzácných kovů, nadrceny pro další použití, příp. odstraněny ekologickým
způsobem s co nejmenším dopadem
na životní prostředí.
Sběrné dvory Jenišovice a ul. Dukelská přijímají:
• tuky a oleje po smažení a fritování, neupotřebené tuky (másla,
margaríny)
•
kovový odpad včetně plechových
Veronika Kozáková, DiS.,
obalů od potravin a nápojů
sociální pracovnice
• veškeré vyřazené elektrozařízení,
zářivky a výbojky (pro všechny
zdarma)
• nebezpečný odpad ( tj. zbytky barev a lepidel, rozpouštědla, léky,

jejich opravu.
V roce 2014 bylo uzavřeno dvacet
čtyři smluv o zapůjčení rehabilitační
pomůcky. Nejčastěji byla půjčována
elektricky polohovatelná lůžka, invalidní a toaletní vozíky, různé typy
chodítek a antidekubitní matrace,
které zabraňují proleženinám. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně
zapůjčení pomůcek je možné kontaktovat zodpovědné zaměstnance
na tel. 382 505 249 nebo na dalších telefonních číslech uvedených
na webu organizace.

Improvizátoři v květnu
zaplaví město
Začátkem května přijede do Milevska stovka amatérských herců
z celé republiky, které spojuje záliba
v improvizačním divadle. Kulturní
dům se zaplní dílnami hudby, tance a pantomimy, ve kterých se budou improvizátoři zdokonalovat
od čtvrtka 7. května do neděle 10.
května. Během akce se můžete těšit

na koncerty, v pátek se pak budou
moci zájemci podívat na představení přímo divadelní improvizace.
„Nic nebude připraveno, ale stejně
se skvěle pobavíte,“ popisuje jedna
z organizátorů Vanda Gabrielová letošní sraz. „Obyvatelé Milevska jsou
zváni na workshop divadelní improvizace pro veřejnost.“

Provozní doby:

akumulátory, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, odpad obsahující
rtuť – teploměry apod.)
• suché baterie (monočlánky)
• pneumatiky
• větve (bez příměsí jiného bioodpadu)
• dřevo, dřevěný a dřevotřískový
nábytek bez čalounění
• objemný odpad (polstrovaný
nábytek, matrace, koberce, lina
apod.)
• sklo včetně tabulového, papír,
plasty, nápojové kartony
• polystyren (neznečistěný)
Sběrný dvůr Jenišovice dále přijímá zeminy a za úplatu stavební materiály obsahující azbest,
sádrokarton, vytříděný stavební odpad (beton, cihly, tašky,
asfalt).

SD Jenišovice
(tel: 382 584 153)
pondělí – pátek
06.30-17.00 hod. (duben - říjen)
pondělí – pátek
06.30-16.30 hod. (listopad – březen)
sobota
08.00-11.00 hod. (celoročně)
SD Dukelská (horní část ulice)
(tel: 382 521 447)
pondělí a čtvrtek 15.00 - 17.00 hod. (celoročně)
sobota
09.00 - 12.00 hod. (celoročně)

březen
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Vítání
občánků
Ve čtvrtek 29. ledna přivítal
místostarosta města Mgr. Martin Třeštík nové občánky města
Milevska. Zleva Jiří Jaroš, Anna
Vojkůvková, Kristýna Urbanová, Nina Cviková, Kateřina Pohunková, Daniel Csernák, Aneta Slabová
a Nela Procházková.

5

Miniškolka/Jesličky
Milísek mají nové WC
a umývárnu pro děti
Centrum mladé rodiny Milísek o.s.
během jarních prázdnit stihlo vybudovat hygienické zázemí pro
jesličky dle hygienických požadavků pro předškolní zařízení. Za podpory a skvělé spolupráce firem
SIKO koupelny Čimelice, Stavební
firma L. Klíma, firma JUB a všech

Od obnovení sokolské jednoty v roce
1991 a navrácení sokolovny, sokolského domku a zahrady se podařilo
dokončit následující velké akce: plynofikace kotelny, oplocení pozemku, vybudovaní malého atletického
hřiště, rekonstrukce sokolského
domku včetně nové střechy, fasáda
a nová okna na sokolovně, vymalování vnitřních prostor, oprava podlahy, rekonstrukce příslušenství
a topení, odkrytí fresky v tělocvičně
a také finančně nejnáročnější akce rekonstrukce střechy na sokolovně.
Sto dvacet pět let je jistě úctyhodná doba, po kterou se v Milevsku
nepřetržitě cvičí. Naši předkové položili Sokolu pevný základ, a proto
první český tělocvičný spolek přestál všechna těžká údobí a dokázal
řádně využít klidnější doby k svému
rozkvětu. Na klidném chodu milevské jednoty i jejích sportovních
a společenských úspěších se podílely stovky občanů města a jeho
nejbližšího okolí. Se členy vůbec
prvního výboru jednoty jsme se seznámili v úvodu seriálu, představme
si nyní členy stávajícího výboru. Ti
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řemeslníků, kteří se aktivně spolupodíleli na vybudování dětských
toalet a umývárny pro děti od 1 do
4 let patří velký dík. Proto již v současné době celodenní předškolní
zařízení péče o děti od 1 roku splňuje hygienické požadavky vycházející z vyhlášky č. 428/2001.

Průvod v Milevsku – rok 1948

mají společně se cvičiteli na svědomí nejen úspěch dnešní dvacáté tělocvičné akademie, ale i dobré jméno jednoty v našem městě, na župě
i v celé České obci sokolské: starosta – Ing. František Franěk, místostarostka – Ing. Jana Nováková, jednatel – Mgr. Jana Plavcová, náčelník
Martin Pokorný, náčelnice - Eva
Kašparová, vedoucí komise sportů - Ing. Pavel Fleischmann vzdělavatelka - Ing. Zuzana Sekalová,
členové výboru – Zdenka Blažková,
Ing. Pavel Bolek, Zuzana Heráková,
Marie Samohýlová a Ing. Petr Švára,
předsedkyně kontrolní komise - Ing.
Hana Koláčková.
Nezbývá než popřát jednotě k těmto
vzácným narozeninám hodně sportovních, kulturních i společenských
úspěchů, hodně nadšených cvičitelů, cvičenců i činovníků, hodně příznivců a přátel a dostatek finančních
prostředků na činnost i na údržbu
naší sokolovny. Ta v příštím roce
oslaví 90 let od slavnostního otevření.		
Konec seriálu.
ZiP

DDM Milevsko v akci
Jarní prázdniny do domu dětí v
Milevsku přilákaly desítky dětí. Na
připravené akce dorazily také děti,
které kroužky pravidelně nenavštěvují. Pro nově příchozí bylo překvapením, jak příjemné prostředí
DDM nabízí. Nouze není o kvalitně
vybavené učebny, volnočasový klub
Tornádo a dostatek materiálu a
pomůcek pro nejrůznější činnosti
(keramický kruh, výtvarka, hudebna) či zábavu (PC + wifi free, x-box,
air-hockey, posilovna, tělocvična).
Největší zájem byl o keramickou
dílnu, valentýnská srdce, šperky
z Fima a plavání. Tvořivá nálada a
komunitní duch jsou synonymem
činnosti DDM.
Mimo organizování pravidelných
kroužků, turnajů, soutěží a dalších
akcí pro školy i veřejnost DDM pro

letošní rok připravuje také dva letní
tábory na Kobyle u Vráže. Na tábor
„Dva roky prázdnin“ Vás zve Hana
Forejtová a na tábor „Kongo-Bongo!“ zve Vilém Fink. Pro sportovní
nadšence badmintonu připravujeme turnaj v tomto krásném raketovém sportu. Ten se uskuteční 21. 3.
2015 od 9.00 do 15.00 hod. v bernartické sportovní hale. Srdečně
zveme nejen děti, ale také dospělé,
kteří badminton hrají k poměření
sil a dovedností. Případným darům,
cenám pro vítěze či sponzorství se
nebráníme!
Organizátor: Vilém Fink, 777 339
990, fink@ddmpisek.cz – pro dotazy a registrace. Více informací,
fotek, akcí najdete na našem webu
www.ddmmilevsko.cz a Facebooku.
Vilém Fink

březen

Milevské náměstí
Milevské náměstí bylo a je přirozeným historickým centrem našeho města.
V současné době se jeho vzhled změnil, a tak jistě nebude na škodu podívat
se, jak vypadalo nynější náměstí E. Beneše v minulosti.

2015
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střípky
z minulosti

vš

První snímek z roku 1907 ukazuje náměstí od severu. Je zde vidět Pohled na milevské náměstí, tehdy Wilsonovo, od jihovýchodu – rok
zcela nová budova radnice a kašna z roku 1855. Pohlednice ze sbí- 1933. Ze sbírek Milevského muzea.
rek Milevského muzea.

Další pohled na milevské náměstí, tentokrát od severozápadu. Po- Pohled na milevské náměstí od severovýchodu, z věžičky budovy „U
hlednici vydal svým nákladem Jiří Kohn z Milevska roku 1918. Ze soudu“, kolem roku 1935. Zástavba na západní straně náměstí už
sbírek Milevského muzea.
doznala značných změn. Ze sbírek Milevského muzea.

Pohled na milevské náměstí od severovýchodu. Pohlednici vyda- Pohled na milevské náměstí z věže kostela v době trhu - rok 1936.
la vlastním nákladem milevská papírnice Emilie Chocholová roku Pohlednici vydalo tehdy velmi podnikavé nakladatelství Grafo Čuda,
Holice. Ze sbírek Milevského muzea.
1927. Ze sbírek Milevského muzea.

březen
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fotoobjektivem

18. ples Farní charity Milevsko se vydařil, hosté se bavili, tombola byla díky
sponzorům bohatá. Duo Piňakoláda roztančila všechny přítomné. Zisk ve
výši 17 tisíc korun bude použit na dofinancování charitních projektů.

V knihovně se nejen půjčují knížky, ale o jarních prázdninách se tam vyráběly masky, hrály hry, ornitoložka Pavla Mikotová povídala o ptáčcích,
vyráběla se přírodní krmítka a týden plný zábavy vyvrcholil páteční procházkou a zavěšováním krmítek na Hůrkách.

Snímkem se vracíme k únorovým Hudebním sklepům v Galerii M, jejichž
hostem byl Vladimír Mišík a skupina ČDG.

V týdnu od 16. do 20. února se v domě kultury konal počítačový kurz pro
začátečníky. Devět účastníků se naučilo základy práce s počítačem pod
vedením lektora Jiřího Lesáka.

Jarní prázdniny přilákaly do milevského domu dětí desítky nadšenců.
Další připravované akce naleznete na webových stránkách DDM.

Karneval v milevském domě kultury si užili malí i velcí. Diskotéka a soutěže byly pro všechny připraveny první únorovou neděli.

březen
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kultura a sport v milevsku a okolí
Milevské kino
5. května 117| tel.: 382 521 216
čtvrtek 5., pátek 6. 3.
GHOUL

20.00

ČR – Temný thriller - Po filmu Kajínek pracoval režisér Petr Jákl čtyři roky na unikátním
snímku Ghoul, který kombinuje temný thriller
a dokument.

89 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

pátek 6., sobota 7. 3.
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ

17.30

Francie – Animovaný - Julius Caesar je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který
dosud nenašel přemožitele. Teď však narazil
na Asterixe, Obelixe a malou galskou vesnici...

3D DABING

vstupné: 130 Kč

85 min.

sobota 7., neděle 8. 3.
VETŘELEC

20.00

USA, VB – Horor, sci-fi - Obnovená digitální
premiéra kultovního sci-fi se Sigourney Weaver v roli statečné Ripleyové, která jako jediná
z posádky vesmírné lodi Nostromo zůstává naživu v souboji s hrůznou bytostí.

TITULKY	

117 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

čtvrtek 12. až sobota 14. 3.
KOBRY A UŽOVKY

20.00

ČR – Drama – Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro
čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí,
že má poslední šanci sám se sebou něco udělat. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor,
nezodpovědné dítě a feťák, bydlící s věčně
opilou matkou (Jana Šulcová). Staví vzdušné
zámky a vykrádá chatky.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ	

111 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

pátek 13., sobota 14. 3.
SPONGEBOB VE FILMU:
HOUBA NA SUCHU

17.30

USA – Animovaná komedie - Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších animovaných postaviček konečně našla
cestu na filmové plátno. A dokonce ve 3D.

3D DABING

84 min.

vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

neděle 15. 3.
DIVOČINA

20.00

USA – Drama - Autobiografický příběh ženy,
která se po smrti své matky a krachu svého
manželství rozhodne vyrazit na 1 770 kilometrů dlouhou pěší pouť.

TITULKY	

115 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 19. až neděle 22. 3.
VYBÍJENÁ

Hraje: Písecká čtyřka Josefa Nováka

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

vstupné: 50 Kč

do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

www.milevskem.cz

3D TITULKY	

teskou o přátelství, osudových láskách, kráse
a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí.

20.00

ČR – Komedie - Komedie Petra Nikolaeva podle
bestselleru Michala Viewegha. Vybíjená je gro-

čtvrtek 26., pátek 27. 3.
AMERICKÝ SNIPER

20.00

USA – Akční, biografický - Nejobávanější odstřelovač v dějinách USA. Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle
je vyslán do Iráku s jediným úkolem: chránit
své bratry ve zbrani.

TITULKY	

133 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

pátek 27., sobota 28. 3.
KONEČNĚ DOMA

17.30

USA – Animovaná dobrodružná komedie Planeta Země je ovládnuta sebevědomými mimozemšťany Buvy, kteří hledají nový domov,
a všichni lidé se museli vystěhovat. Jen jedna
vynalézavá dívka Tipy se dokázala zachránit
a seznámila se s vyhoštěným Buvem O.

3D DABING

vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč

sobota 28., neděle 29. 3.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

20.00

USA – Erotický - Filmový přepis knižního bestselleru. Anastázie je plachá a křehká studentka, Christian je záhadný a závratně bohatý
byznysmen.

TITULKY	

124 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

neděle 29. 3.
POHÁDKOVÁ NEDĚLE
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 7

15.00

ČR - Odpolední promítání kreslených a loutkových filmů pro nejmenší.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
vstupné: 40 Kč

64 min.

velký sál

neděle 8. 3.
08.00
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ,
M. O. MILEVSKO – VÝROČNÍ ČLENSKÁ
SCHŮZE
velký sál
úterý 10. 3.
13.00–16.00
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

učebna 2
úterý 10. 3.
08.00
SENIOR KLUB ZVVZ
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
velký sál
úterý 10. 3.
19.00
SCHŮZKA – LOUTKOVÝ SOUBOR
Bližší informace na tel. 602 111 939.

loutkový sál
středa 11. 3.
18.00–20.00
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
loutkový sál
neděle 15. 3.
15.00
JAK SE DĚLÁ PÍSNIČKA

ZÁBAVNÉ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Hudební projekt v podání Divadla Pinder. Děti
se pomocí hudebních klaunů Fugína a Áji naučí rytmizovat, rozeznávat jednotlivé hudební
nástroje, naučí se nové písničky a v závěru
s nimi vytvoří i orchestr.

velký sál
pondělí 16. 3.
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
KDYŽ KOŘENÍ LÉČÍ

19.00

dům kultury

Povídání o koření s redaktorem časopisu Zahrádkář Ing. Ivanem Dvořákem, bývalým ředitelem táborské botanické zahrady.

Nádražní 846 | tel.: 383 809 200

výuková učebna
vstupné: 30 Kč

www.milevskem.cz

úterý 3. 3.
19.00–20.00
BŘIŠNÍ TANCE
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Každé úterý v březnu vás zveme na ukázku
výuky břišních tanců v hudebním sále DK Milevsko vždy od 19 do 20 hodin. Přijďte se na
nás podívat, těší se na vás skupina Harém
s lektorkou.

hudební sál
čtvrtek 5. 3.
IRISDIAGNOSTIKA

14.00

Poradna Jitky Hanzalové.

učebna 2
čtvrtek 5. 3.
17.00
PŘEDNÁŠKA JITKY HANZALOVÉ
učebna 2
neděle 8. 3.
18.00
TANEČNÍ PODVEČER NEJEN
PRO SENIORY

středa 18. 3.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
PLAMEŇÁCI POD OLIVAMI

19.00

Komedie v podání Divadélka Múzika upravená
podle tří komedií známého autora Ivana Krause.
Jejím základem je vyprávění o tom, jak se úspěšný
autor komedií na žádost ředitele jednoho divadla
snaží napsat bulvární komedii podle požadavků
doby. Jak to vše dopadne, se přijďte podívat sami.

velký sál

vstupné: 50 Kč, členové Senior klubu ZVVZ
po předložení průkazky 25 Kč

čtvrtek 19. 3.
17.30
KURZ – VRTANÉ MADEIROVÉ KRASLICE

S sebou 2 vyfouknutá a vyschlá vajíčka, lektorka Vlasta Bardová, přihlášky do 17. 3. na telefonu 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@milevskem.cz.

výuková učebna
vstupné: 100 Kč

březen

sobota 21. 3.
TEP KRÁLOVSKÉ KRVE
PREMIÉRA MUZIKÁLU

19.00

Původní český muzikál Gabriely Molové.

velký sál

vstupné: 220 Kč

úterý 24. 3.
ZÁBAVNÉ PŘEDSTAVENÍ
KREJČÍK HONZA
velký sál
úterý 24. 3.
SENIOR KLUB ZVVZ
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

15.00

Tradiční setkání s pohoštěním v domě kultury.
Jen pro pozvané.

velký sál
středa 25. 3.
18.00–20.00
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
loutkový sál
čtvrtek 26. 3.
17.30 a 20.00
TELEVIZNÍ PARTIČKA MÍŘÍ
DO MILEVSKA!

Pro velký zájem budou hned dvě představení!
Vstupenky jsou k dostání on-line v síti Ticketstream.

08.30–11.30

Součástí trhů bude tvořivá dílnička pro děti.

prostory DK

vstupné: zdarma

PŘIPRAVUJEME:
sobota 11. 4.
20.00
BUTY – velký tříhodinový koncert
velký sál
vstupné: 240 Kč na místě, předprodej 190 Kč

pátek 15. 5.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VZTAHY NA ÚROVNI

19.30

Hraje: Divadelní spolek Háta
Vstupenky: milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum
Milevsko, Milevské kino – nebo tel. 383 809 200.
vstupné: 250 Kč na místě, předprodej 230 Kč

galerie M
Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz

od úterý 3. 3.
OHLÉDNUTÍ – VÝSTAVA V.P.V.

Prodejní výstava obrazů, keramiky, grafiky,
skla a fotografií. Vystavuje Mgr. Veronika Peštová Vlková. Výstava potrvá do 27. března.
vstupné: 10 Kč

středa 4. 3.
17.00
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MILEVSKO
ZE TŘÍDY JAROMÍRA KAŠPARA
vstupné: dobrovolné

středa 11. 3.
POETICKÝ VEČER

Autorské písničky matky a dcery.
Jihočeská písničkářka Pavlína Jíšová (www.jisova.cz) má na svém kontě 9 sólových alb. Její
repertoár skýtá více než 150 původních českých písní. Její hlas je možné slyšet na více než
sedmdesáti albech české produkce. Předprodej vstupenek v Galerii M, tel. 382 522 082.

pátek 20. 3.
19.30
HUDEBNÍ SKLEPY – ZTRACENÉ ILUZE

Představení pro mateřské školy.

velký sál
sobota 28. 3.
VELIKONOČNÍ TRHY

2015

18.00

Setkání s milevským rodákem Petrem Šulistou a jeho verši v Galerii M.

pátek 13. 3.
20.00
KONCERT
PAVLÍNA JÍŠOVÁ – ADÉLA JONÁŠOVÁ

Rock-folk: Bohumil a Vladimír Zatloukal
& Jamajka Koblicová z Hudby Praha.
Nový projekt Bohumila Zatloukala. S bratrem
Vláďou a zpěvačkou Jamajkou Koblicovou obnovil rock-folkové Ztracené iluze. Předprodej
vstupenek v Galerii M, tel. 382 522 082.
vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč

Městská knihovna
Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz
BŘEZEN = MĚSÍC ČTENÁŘŮ V KNIHOVNÁCH

1. týden v březnu
AMNESTIE V KNIHOVNĚ

Napravte své resty a přineste vrátit knihy,
aniž by se to dotklo Vaší peněženky.

úterý 3. 3.
REGISTRACE PRO NOVÉ ČTENÁŘE
ZDARMA

9

se s běžně dostupnými registry Státní správy
a naučte se v nich vyhledávat, např. v Katastru
nemovitostí.
24. 3. - SOCIÁLNÍ SÍTĚ: Facebook, Instagram, Pinterest - seznamte se se životem
na „sítích“.

pátek 27. 3.
VEČER S ANDERSENEM

18.00-21.00

Tentokrát na pobočce v domě kultury. Přihlaste se co nejdříve v knihovně a buďte mezi 30
dětmi, které vtáhneme do světa knih a fantazie!

pobočka Dům kultury Milevsko
PROBÍHAJÍCÍ AKCE
NEJLEPŠÍ DĚTSKÁ KNÍŽKA ROKU 2014

Anketní lístky k vyzvednutí a vyplnění na dětském oddělení. Hlasování končí 23. 3.

dětské oddělení
KAMARÁDI MILEVSKÉ KNIHOVNY
2015

Soutěž tříd základních škol o superúžasný vynikající dort. Soutěžení trvá do konce května.
Přihlaste svou třídu a buďte nejlepší!

dětské oddělení

ZUŠ Milevsko
Libušina 1217 | tel.: 383 809 253

Tento den nemusí noví čtenáři platit roční poplatek.

celá knihovna
pondělí 2. 3.
NEJLEPŠÍ ČTENÁŘ JE TÁTA

Vyhlášení čtenáře roku=táty, který získá zdarma registraci do knihovny, licenci pro výukový program Rozečti se a licenci pro výuku
čtení u dětí. Vyhrává čtenář=táta s nejvíce výpůjčkami a návštěvami knihovny.

celá knihovna
pondělí 2. – pondělí 27. 3.
VÝSTAVA PRACÍ FOTOAMATÉRŮ
Z MILEVSKA A OKOLÍ

www.zus-milevsko.cz

středa 18. 3.
14.00
BESÍDKA PRO SENIORY
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
čtvrtek 19. 3.
10.00
VÝCHOVNÝ KONCERT PRO ŽÁKY MŠ
sál ZUŠ
čtvrtek 19. 3.
17.00
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
sál ZUŠ

Farní charita Milevsko

Přijďte si prohlédnout autorské fotografie vytvořené Vašimi sousedy a známými.

vestibul knihovny
čtvrtek 5. a 19. 3.
10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO
VĚKU

Letní semestr na téma: Život a dílo Michelangela Buonarroti. Vzdělávání pro seniory bez
omezení. Přidejte se také.

studovna
středa 11. 3.
SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM
VLASTIMILEM VONDRUŠKOU:
OLDŘICH Z CHLUMU - ROMÁN
A SKUTEČNOST
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18.00

Zábavná talk-show nejčtenějšího českého spisovatele současnosti. Poutavé vyprávění o životě, literární tvorbě a životě našich předků.

úterý v březnu
15.30
INTERNET PŘI KÁVĚ - PŘIJĎTE SE
ZDARMA NAUČIT NOVÉ VĚCI!

3. 3. - BLOG: Nebojte se blogování…s námi
se snadno naučíte, jak na to!
10. 3. - FOTOGRAFIE: Naučte se upravovat
a prezentovat vaše fotky.
17. 3. - INFORMAČNÍ REGISTRY: Seznamte

U Bažantnice 561 | tel: 734 435 162
www.fchm.cz

neděle 29. 3.
POSTNÍ KONCERT
MUSICA PODBERDENSIS

15.00

Postní doba a začátek svatého týdne - atmosféru navodí postní koncert mladých muzikantů
- Musica Podberdensis, který nabízí všem posluchačům skutečně nevšední hudební prožitek.
Hudba zaplňuje prostor, stoupá, zpěv proniká
až do samého nitra, k srdci člověka, prosí, naříká, dotýká se každého z nás, vyvolává soucit,
porozumění, chvění.

klášterní bazilika Navštívení Panny
Marie
doporučené vstupné: 100 Kč

Milevské muzeum
Klášterní 557 | tel.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

sobota 7. 3.
15.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY
PANENKY DAGMAR JURČÍKOVÉ
Výstava potrvá do 26. dubna.

březen

neděle 29. 3.
TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK
ŘEMESEL V MUZEU

Jarmark s ukázkami řemeslných postupů, lidové hudby, spojený s prodejem rukodělných
výrobků.

prostory muzea

Nízkoprahový klub Fanouš
Hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444
čtvrtek 5. 3.
MDŽ (MÁME - DÁME - ŽIJEME)

Vyrob dárek k Mezinárodnímu dni žen.

čtvrtek 10. 3.
KDO SI HRAJE NEZLOBÍ
Povídání o různých hrách.

pondělí 16. 3.
TÉMA MĚSÍCE – JSEM ZÁVISLÝ, A CO…

Jak to mám se závislostí na PC, jaká jsou rizika?

čtvrtek 19. 3.
TURNAJ VE FOTBÁLKU
úterý 24. 3.
JARNÍ TVOŘENÍ

sobota 21. 3.
DEGUSTACE ČOKOLÁDY

17.00

Účastníci akce budou mít možnost ochutnat
třináct druhů čokolád z celého světa a zároveň se dozví spoustu zajímavých informací
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@milevskoklaster.cz
nebo na telefonu 737 166 733.
vstupné: 200 Kč

SPOS Milevsko
J. A. Komenského 1034

čtvrtek 26. 3.
DÁMSKÝ KLUB

tel.: 382 521 269 | www.spos-milevsko.cz

Věštíme si budoucnost.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – HOKEJOVÉ ZÁPASY

ROZÁRKA – tvořivé odpoledne pro děti od 6 let

středa 4. 3.
13.00–15.00
FILCOVÁ ZVÍŘÁTKA
středa 11. 3.
13.00–15.00
MRAMOROVÁNÍ
středa 18. 3.
13.00–15.00
VÝROBA POHYBLIVÝCH ZVÍŘÁTEK
středa 25. 3.
13.00–15.00
MALOVÁNÍ VAJÍČEK

T. J. Sokol Milevsko
T yršovo náměstí 616 | tel.: 382 521 799
18.00

V pestrém programu se ve čtrnácti vystoupeních představí na tři stovky cvičenců všech
věkových kategorií T. J. Sokol Milevsko.

sportovní hala

OS Diacel
Sdružení rodičů s diabetem a celiakií
tel.: 605 888 980 | www.diacel.cz

sobota 14. 3.
CO NEVÍTE O CUKROVCE?

Beseda pro všechny zájemce v restauraci
Na Ostrově v Písku.

Klášter premonstrátů
Klášterní 556 | tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

do soboty 21. 3.
VÝSTAVA – POT ŠETŘÍ KREV

je od roku 1999 příslušníkem 43. výsadkového praporu v Chrudimi. Účastnil se několika misí na Balkáně a v Afghánistánu. V roce
2003 začal fotit a od té doby dokumentuje život chrudimských výsadkářů, jak doma, tak i v
zahraničních misích. Nejraději vytváří reportážní, dokumentární a portrétní snímky. Jeho
fotografie, převážně s vojenskou tématikou,
byly několikrát oceněny v různých soutěžích.
Třikrát například uspěl v soutěži Czech Press
Photo.

refektář řeholního domu

Kytky pro radost.

čtvrtek 5. 3.
TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE

2015

Výstava fotografií Daniela Hlaváče v Barokní
prelatuře Milevského kláštera. Daniel Hlaváč

dle rozpisu na webových stránkách

VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
01. 3.
10.00
FC ZVVZ ml. dorost - Bernartice
01. 3.
12.00
FC ZVVZ st. dorost - Oslov
08. 3.
09.30
FC ZVVZ st. žáci - Sedlčany
08. 3.
11.00
FC ZVVZ st. dorost - Bechyně
08. 3.
13.00
FC ZVVZ ml. dorost - Petrovice
08. 3.
15.00
FC ZVVZ junior - Petrovice
14. 3.
11.00
FC ZVVZ ml. dorost - Sepekov
14. 3.
13.00
FC ZVVZ st. dorost - Kovářov
14. 3.
15.00
FC ZVVZ junior - Jistebnice
15. 3.
12.00
FC ZVVZ st. žáci - Blatná
15. 3.
14.30
FC muži A - Čížová
21. 3.
10.00
FC ZVVZ st. žáci - S. Ústí
21. 3.
13.00
FC ZVVZ ml. dorost - Kovářov
21. 3.
15.00
FC st. dorost - Sepekov
22. 3.
15.00
FC ZVVZ junior - Větrovy
29. 3.
11.30
FC ZVVZ st., ml.žáci - České Budějovice

strana
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29. 3.
15.00
FC ZVVZ muži A - Zličín
SPORTOVNÍ HALA:
01. 3.
09.00
Florbal
04.- 05. 3.
Sokolská akademie
07. 3.
09.00
PROACTIVE - MILEVSKÝ POHÁR
08. 3.
09.00
Florbal
14. 3.
08.00
Florbal
14. 3.
18.00
Handball
15. 3.
08.00
Florball
21. 3.
15.00
Handball
28. 3.
13.00
Handball
29. 3.
13.00
Handball
SAUNA:
Středa: muži
16.00–21.00
Čtvrtek: ženy
15.00–21.00
Pátek: muži
15.00–21.00

Kamenáč music art pub
www.kamenac.net

středa 4. 3.
19.00
PIRÁTI NA VLNÁCH/THE BOAT THAT
ROCKED (2009)
Filmový klub Kamenáč.

pátek 6. 3.
FYLOZOFICKY HOUBIČKOVEJ MÝTUS

Divadlo Mýtus, kapela Fylozofy Jam, DJ
Mushroom.

pátek 13. 3.
ŠPINAVÍ LŮZŘI

Koncert rock&roll, blues, soul.

středa 18. 3.
THE DOORS

19.00

Filmový klub Kamenáč.

čtvrtek 19. 3.
MARTIN GASTRO – MARTIN KOPTIŠ

Degustační večer předkrmů v nejvyšší gastronomické kvalitě. Nutná rezervace.

sobota 21. 3.
VLASTIMIL RŮŽIČKA

Vernisáž – výstava obrazů. Kombinovaná
technika.

pátek 27. 3.
QUARTET FOR THREE

Koncert - francouzský pouliční „gypsy jazz“.

Centrum Milísek
Sažinova 763 | tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

pondělí 13. 3.
08.00–16.00
RODIČOVSKÁ PORADNA PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

březen

V rámci projektu Klíče pro rodinu - aktivní podpora rodin, PhDr. Vlasta Hořánkova - bezplatné
odborné poradenství, objednávky předem.

2015
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MUZIKÁL - TEP KRÁLOVSKÉ KRVE

Klub českých turistů
www.kctmilevsko.pisecko.info

středa 25. 3.
OKOLÍM MILEVSKA

Pěší vycházka po trase Branice, rozhledna
Kupa, Křenovice, Prachov, Branice, celkem 10
km. Odjezd z nádraží ČD v 7.41 hodin
vede: Tomáš Wilda

neděle 29. 3.
OKOLÍM MILEVSKA NA KOLE

Cykloakce po trase Milevsko, Hrejkovice, Kostelec, Kovářov, Hrazánky, Milevsko, celkem
35 km. Sraz u sokolovny v 9.00 hod.
vede: Tomáš Wilda

Senior klub ZVVZ
www.zvvz.cz/seniorklub

středa 4. 3.
ZÁJEZD Č. D3 - PŘÍZRAK LONDÝNA

Zájezd do divadla HYBERNIA PRAHA na generálku nového muzikálu. Odjezd od sokolovny je
v 15.00 hod. (se zastávkou u paneláku), představení v divadle v Praze začíná už v 18.00 hod.

úterý 10. 3.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

14.30

Jen pro členy. Předprodej zájezdů od 7.30 hod., pro objednávání budou vydávány pořadové lístky. Po schůzi občerstvení a od 17.00 hod. taneční večer - hudba Vladimír Benda.

dům kultury
středa 11. 3.
POETICKÝ VEČER

18.00

Setkání s milevským rodákem Petrem Šulistou
a jeho verši. Verše přednese autor Petr Šulista a jeho
syn Petr Šulista, klavírní doprovod Přemysl Zíka.

Galerie M
sobota 7. 3.
ZÁJEZD Č. D4 – STAVOVSKÉ DIVADLO

Zájezd do divadla v Praze na komedii PÁN Z PRASEČKOVA s Václavem Postráneckým. Odjezd od sokolovny je v 16.00 hod. (se zastávkou u paneláku),
představení v divadle v Praze začíná v 19.00 hod.

úterý 24. 3.
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

15.00

Tradiční setkání se členy - jubilanty s pohoštěním v domě kultury. Jen pro pozvané.

Původní český muzikál Gabriely Molové bude mít
v březnu premiéru v milevském domě kultury.
Jeho autorku, Gabrielu Molovou, znají obyvatelé
Milevska především jako novou sbormistryni Milevského dětského sboru, zkomponováním tak
rozsáhlého díla, jako je muzikál Tep královské
krve, si splnila svůj životní sen.
Příběh muzikálu nás zavede do poloviny 18.
století. Vypráví o mladičké královské dceři Marii, která se stane objektem matčiny sňatkové

Obsazení:
Marie Antoinetta Anna Marelová
		Michaela Dlouhá
Královna Kristýna Houserová/Simona Malá
Sorin
Jindřich Müller
Antoine David Tomášek
Chůva	Barbora Ondrušková Nedvědová
Bětka
Renáta Maršíková
Julča
Aneta Komrsková
Vojta
Jaromír Křivánek
Matěj
Pavel Fiala
Rozina Nina Radostová
Company Michaela Bicanová, Sára
Pňáčková, Alžběta Kajtmanová,
Kateřina Horníková, Tereza Hašková

Vyhrazeno pro školy
V pátek 23. 1. a v sobotu 24.
1. proběhl na naší škole zápis do 1. tříd. Zápis se nesl
v duchu pohádkových
Šmoulů. K zápisu přišlo
celkem 73 dětí, z toho 37
chlapců a 36 dívek. O možném odkladu uvažuje 13
rodičů, kteří se svými dětmi
navštíví pedagogicko-psychologickou poradnu.
PaedDr. Martin Hrych,
ředitel 1. ZŠ Milevsko

politiky. Ta ji chce provdat za francouzského
následníka trůnu a utužit křehké spojenectví mezi Rakouskem a Francií. Marie je nucena
přinést oběť a poslechnout svou matku. Vzdát
se všeho, co měla ráda. Má však svou milovanou
chůvu, které se může se vším svěřit. Ze zvědavosti se vydává mezi prostý lid, kde potká malíře
Antoina. Její city jsou zmatené, netuší, co se s
ní děje. Dokáže Marie projít nástrahami, které jí
osud přichystá? Uvěří v lásku či povinnost? Příběh je plný napětí, emocí, nenávisti i zrady.
Premiéra muzikálu je naplánovaná na sobotu 21.
března od 19 hodin, vstupenky na premiéru jsou
již zcela vyprodány, první repríza bude v sobotu
4. dubna také od 19 hodin v Domě kultury Milevsko. A protože zájem o vstupenky převyšuje kapacitu sálu, rozhodli se pořadatelé, že nabídnou
divákům v Milevsku i třetí termín. Velký sál domu
kultury bude muzikálu patřit i v sobotu 18. dubna. Vstupenky na představení je možné zakoupit
na www.milevskem.cz, v předprodejních místech: DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino. Vstupné je 220 korun.

březen

2015
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OHLÉDNUTÍ ZA MILEVSKÝMI MAŠKARAMI
Organizátoři Milevských
maškar děkují všem účastníkům 153. masopustního
průvodu. Poděkování patří také všem návštěvníkům akce,
sponzorům a partnerům.
Jsou to: město Milevsko, ZVVZ Enven, ZVVZ, Služby Města Milevska, IKK
Milevsko s.r.o., Martin Koptiš – papírnictví, Ailia s.r.o., Fast Kovošrot,
s.r.o., Stejstav Milevsko, s.r.o., Marie Tomečková – spodní prádlo, Komerc s.r.o., MUDr. Miroslava Pučelíková, Ing. Václav Šmejkal PARK+,
HZT Technik-servis a.s., MUDr. Dagmar Matějová, Josef Nedvěd – daňový
poradce, Milan Vácha, Acond a.s., Lebeda Tools s.r.o., Jaroslav Müller –
podlahové krytiny, Bohumil Pešička – autoopravna, Siko koupelny a.s.,
Pavel Třešnička – autoelektrikář, Boma Milevsko s.r.o., MVDr. Lukáš Dolejš, Radiostav a.s., Autoll s.r.o., Tomegas s.r.o., Jahla s.r.o., Elektro Vachta,
JUB a.s., Realitní kancelář Vltava – Jaroslav Soukup, Kavárna U Soudu –
Jiří Hroník, Restaurace Stodola – Josef Peterka, Milena Jelínková – drogerie, Blesk servis s.r.o., MUDr. Jaroslav Kahoun, Microcomp s.r.o., Interiery Říha s.r.o., Calta – K s.r.o., MUDr. Radovan Köhler, MUDr. Jan Zelenka,
MUDr. Lubomír Pecháček, Primatech s.r.o., K-Max servis s.r.o., Michaela
Staňková, Elmax – Roman Pecka, Robro s.r.o., Klenoty – hodiny Miroslav
Mrzena, ing. Ivan Radosta, Jiří Doubek – plastová okna, Martin Mašinda,
Radek Indra – truhlářství, Miluše Rentková – reklama, Martin Kalina –
zámečnictví, Uniblock trade s.r.o., Václav Hejný – Potraviny Prima, Violka – Viola Kahounová, Bonas s.r.o., Petr Bočan – Hair studio, Josef Kutiš
– zámečnictví, FPM – Becon s.r.o., Hana Dolejší – švadlena, Kavárna
Harlekýn – Ladislav Bendula, AP Hračky – Alena Barešová, Vratislav
Bláha, Vladislav Hadáček, SDH Milevsko, Baves s.r.o., Barvy – laky ing.
Karel Hladký, Restaurace U Broučka – Jan Čeřovský, Jídelna Lidovka –
David Pejša, Ordinace Kompas s.r.o., Vladimír Hejna – kamnářství, Comett plus s.r.o., MUDr. Ludmila Bernotová, Jiří Tůma maso – uzeniny,
Železářství U Anděla – Marie Štemberková, Poliklinika Milevsko s.r.o.,
AZ – Proel s.r.o., Swiss – Metall a.s., Uniko Písek s.r.o., Klimatest s.r.o.,
Jiří Hrůza – zemní práce, Ekoklima a.s., Martin Kreuzer, ing. Stanislav
Kázecký, Lhota – Mlčkovský – malířství – natěračství, Pavel Eybert – senátor, Mautel s.r.o., Aura a.s., ing. Vlastimil Blažek, Milesoft s.r.o., MUDr.
Zdeňka Kůrková, MUDr. Hana Kuchtová, Top Clima s.r.o., Luwex a.s.

Poděkování

Město Milevsko děkuje všem 770 účastníkům maškarního průvodu,
organizátorům z řad Maškarního sdružení i všem divákům a návštěvníkům města za krásnou atmosféru, strhující zážitek a
hladký průběh této tradiční akce. Díky a na shledanou
v příštím roce a v novém rekordu!
Rada města pak děkuje za pohodlnou přepravu při tomto veřejném zasedání, dobře chlazené pivo a nadšené
ovace obyvatelstva.
Foto: Martin Pelich a Martin Himl

K Milevským maškarám se můžete vyjádřit i v aktuální
anketě na webových stránkách města Milevska.
www.mesto-milevsko.cz

březen
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březen

V Táboře proběhne čtvrtý ročník stavební výstavy
STAVÍME, BYDLÍME
Stavební sezónu v Jižních Čechách odstartuje čtvrtý ročník stavební výstavy Stavíme,
Bydlíme. Výstava se uskuteční v pátek a sobotu 13. - 14. března 2015 v kongresovém
centru Hotelu Palcát v Táboře, které je
umístěno ve frekventovaném centru města.
Jde o jedinou jarní stavební výstavu v Jižních Čechách.
Návštěvníkům výstava poskytne zdroj informací, přehled výrobků, technologií i služeb
souvisejících se stavebnictvím a bydlením,
možnost porovnání. Neocenitelná je možnost konzultací stavebních záměrů s odborníky. Návštěvníci zde najdou nabídku
stavebních materiálů, plastových i dřevěných dveří a oken, podlah, podlahového
vytápění, garážových vrat, výrobků a služeb souvisejících s instalacemi vody, plynu
a topení, topných těles, kotlů, regulačních
systémů, finančních institucí i bytových

doplňků (tapety a bytový textil). Pro náročnější je připravena nabídka specifičtějších záležitostí jako např. bazény a jejich
příslušenství.
Pořádající výstavnická společnost Omnis
se cíleně věnuje organizování stavebních
výstav v krajských i okresních městech. Právě tyto regionální výstavy si získaly velkou
přízeň jak mezi vystavovateli, tak i mezi
návštěvníky.
Nenechte si ujít příležitost a navštivte tuto
atraktivní a inspirativní akci určenou všem,
kteří se o bydlení zajímají, přemýšlí nebo
již realizují rekonstrukci bytu, domu nebo
přímo stavbu nového rodinného domu.
Výstava nabízí spoustu zajímavostí pro laiky i odborníky širokého stavebního oboru.
Otevřeno pro veřejnost je v pátek od 9-18
hodin a sobotu od 9-17 hodin a vstup je
zdarma.
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Jihočeská hospodářská komora, oblastní
kancelář Milevsko pro Vás připravila:
Kurz PC: „OFFICE PRO ADMINISTRATIVU“ | Lektorka: Jana Tichá, Globis s.r.o.
Termín: pátek 6. března 2015 | Místo konání: Střední odborná škola a Střední JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 | Kurz je určen administrativním pracovníkům k vedení
administrativní agendy. Cílem je zefektivnění a zjednodušení práce s firemními dokumenty.
Seminář: Novely daně z příjmů právnických osob | Lektor: Ing. Miroslava Bínová – FÚ
pro Jihočeský kraj | Termín: čtvrtek 19. března 2015 od 9.00 hodin do 13.00 hodin | Místo konání:
Dům kultury Milevsko
Setkání podnikatelů: „Ranní káva s právníky“ – Trestní odpovědnost právnických osob | Přednášejí: Mgr. et. Mgr. Yvonna Paikrová – ŠÍP KADLEC PAIKROVÁ advokátní kancelář | Termín: středa 25.
března 2015 od 9.00 hodin | Místo konání: jednací místnost AURA, a.s. Milevsko, ul. 5. května 118
Více informací o aktivitách a pořádaných akcích obdržíte 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

Dům kultury MILEVSKO
pořádá

Součástí trhů bude dílnička pro děti.

vstupné zdarma
DĚTSKÉ TÁBORY 2015
PRÁZDNINOVÉ TÝDNY PRO DĚTI V PŘEKRÁSNÉ
PŘÍRODĚ A S BOHATÝM PROGRAMEM
POBYTOVÉ:
ORLÍK VYSTRKOV
TERMÍNY:
12. – 18. ČERVENCE
26.7 – 1. SRPNA
9. – 15. SRPNA (NOVÝ TERMÍN)
REKREAČNÍ AREÁL – REZIDENCE ORLÍK
UBYTOVÁNÍ DVOJDOMEK, PLNÁ PENZE, KOUPÁNÍ
KRYTÝ BAZÉN, VENKOVNÍ BAZÉN
CENA: 3 550,-KČ
MONÍNEC
TERMÍN: 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
Přihlášky: email.:centrummilisek@email.cz, tel.: 723449409, informace: centrummilisek.cz
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CHYSTANÉ ZMĚNY V PŘÍJMU
PROGRAMŮ, O KTERÝCH MOŽNÁ
VŮBEC NEVÍTE
Vážení uživatelé,
rádi bychom Vás informovali o trendech
v příjmu TV signálu. V současné době se začíná diskutovat o přechodu z tzv. digitálního
formátu DVB - T na DVB - T2. Přestože se nejedná o rychlou změnu, probíhají již testy
a pravděpodobně bude i rozdílný přístup
v rychlosti zavedení nového systému u České televize a komerčních televizí.
Tento přechod bude pro všechny uživatele
tohoto formátu nepříjemnou změnou ve
dvou základních rovinách.
1. Bude potřeba si pořídit nový Set top box,
nebo novou televizi s tímto typem tuneru.
2. Velká část programů začne být kódována
a začne za ně být vybírán poplatek.
Naproti tomu formát používaný v sítích
kabelových televizí (tzv. DVB – C) žádnou
změnou procházet nemusí. To platí i pro
kabelovou televizi Nej TV, kde žádné změny
v systému distribuce nejsou plánovány.
Pro zákazníky kabelové televize se v digitálních nabídkách bude programová skladba
i nadále rozšiřovat a budou přibývat další
a další kanály, taktéž se bude rozšiřovat
i počet kanálů ve vysokém rozlišení tzv.
HDTV. V síti nadále zůstává i analogový
signál, který lze využít na starší televizory,
většinou druhé TV v domácnosti. Analogová
nabídka se již dále rozvíjet nebude a postupně, v několika dalších letech se bude
postupně vypínat v závislosti na využití našimi zákazníky.
Formát DVBC, používaný v kabelových sítích, je standardizován a přijímač DVBC je

obsažen v naprosté většině nových televizních přijímačů, což umožňuje ovládat vše
jedním dálkovým ovladačem.
Z toho jednoznačně vyplývá, že kabelová televize po kabelu je v současné době nejlepší
řešení pro budoucí období.
IPTV je nový způsob šíření TV signálu, který
umožňuje další služby k sledování TV, jako
například PAUSE, nahrávání všech programů, atd. IPTV lze sledovat buď na klasických
počítačích, tabletech nebo smartfonech.
Pro sledování IPTV na klasické televizi je potřeba opět speciální Set top box, který funguje pouze v síti daného operátora a nelze
jej použít nikde jinde.
Vzhledem k tomu, že technologie IPTV byla
na český trh uvedena teprve nedávno, nemá
mnoho provozovatelů tohoto systému vyřešeny licenční podmínky a může lehce dojít
k odpojení takového signálu.
Z tohoto pohledu se jeví poskytování televizního signálu po kabelové televizi jako
jednoznačně nejlepší řešení, a to jak v současnosti, tak i do budoucna.

Nejlepší volba

Marius Marcolla
Obchodní ředitel společnosti Nej TV a.s.

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

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

!!!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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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla
fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do pátku 13.
března 2015 na telefonní číslo
775 733 552, získají vstupenku
na divadelní představení Plameňáci pod olivami, které se koná
ve středu 18. března od 19.00

hodin v DK Milevsko. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé
jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého
čísla: stezka pro pěší a cyklisty
na Hajdu
Výherci: Petr Dlouhý, Milevsko,
Iva Pospíšilová, Kovářov a Hana
Duchoňová, Milevsko.

Milevský pohár
v roce 35. výročí
trvání moderní
gymnastiky
v Milevsku
24. ročník mezinárodního závodu v moderní gymnastice Milevský pohár se uskuteční v sobotu 7. března v milevské
sportovní hale. Závod začne v 10 hodin
dopoledne nejmladšími kategoriemi, aby
byl ve 13 hodin slavnostně otevřen a zahájen představiteli města. Poté bude pokračovat až do večerních hodin kategoriemi
starších gymnastek dle výkonnosti. Pořadatelé z RG Proactive Milevsko se těší, jak
je na tomto prestižním závodu již tradicí,
na hojnou účast závodnic, trenérek a rozhodčích z celé České republiky, ale i ze
Slovenska, Polska, Německa, Rakouska,
Slovinska a Chorvatska. Závod podpořilo
město Milevsko svojí záštitou.
Dana Vojtová
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