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Dotační programy města na rok 2016
V minulém čísle zpravodaje jsme provedli 
malou inventuru získaných grantů a dotací 
na poli kultury. Město Milevsko ale také samo 
dlouhodobě podporuje organizace a jednot-
livce, kteří pro město i region organizují nebo 
přímo vykonávají tu nejzáslužnější činnost – 
sociální práci, sportování a práci s mládeží, 
kulturu, ochranu přírody. Příspěvky směřují 
především tam, kde tyto činnosti nejsou po-
kryty profesionálními organizacemi města. 
V letošním roce došlo k významným změnám 
v zákonech, nově se tak poměrně striktně 
upravují podmínky pro poskytování veřejné 
podpory a bylo nutné platné programy a pra-
vidla upravit a sjednotit. Na rok 2016 budou 
městem vyhlášeny čtyři dotační programy.
kultura 2016
Program na podporu kulturních, společen-
ských a vzdělávacích aktivit, na podporu péče 
o drobné památky.
Celková částka – 200 000 Kč
Maximální výše příspěvku – 30 000 Kč
Vyhlašuje rada města, administrace progra-
mu - odbor regionálního rozvoje městského 
úřadu

sport 2016
Podpora systematického sportování mlá-
deže a sportovních akcí, rozděleno do dvou 
oblastí.
Celková částka – 2 740 000 Kč (2 590 000 Kč 
mládež + 150 000 Kč akce)
Maximální výše příspěvku – 1 200 000 Kč mlá-
dež, 50 000 Kč sportovní akce
Vyhlašuje zastupitelstvo města, administrace 
- odbor regionálního rozvoje městského úřadu
sociální a související služby 2016
Podpora a rozvoj sociálních služeb a služeb 
souvisejících ve městě a regionu.
Celková částka – 240 000 Kč, maximální výše 
příspěvku – 100 000 Kč

Vyhlašuje zastupitelstvo města, administrace 
- odbor sociálních věcí městského úřadu
práce s mládeží a ochrana přírody 2016
Podpora práce s mládeží pro organizace mlá-
deže a školy, podpora pro ochranu přírody.
Celková částka – 85 000 Kč, maximální výše 
příspěvku – 20 000 Kč
Vyhlašuje rada města, administrace - odbor 
životního prostředí městského úřadu
Bližší informace zájemci o příspěvky dostanou 
u zaměstnanců odborů pověřených adminis-
trací nebo je najdou na internetových strán-
kách města v sekci podnikání a rozvoj, dotační 
programy města.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

V Milevsku budou probíhat zápisy do 1. tříd na 1. základní škole T. G. Masaryka a na 2. základní škole J. A. 
Komenského v pátek 22. ledna od 14 do 17 (na 2. ZŠ do 18) hodin a v sobotu 23. ledna od 9 do 11 hodin. 
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a děti, kterým byl z rozhodnutí ředitele školy 
odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. Zákonný zástupce dítěte vezme s sebou svůj občanský 
průkaz a rodný list dítěte.                                                                                                          Za ZŠ PaedDr. Martin Hrych

Zápis do 1. tříd školního roku 2016/2017

Ve středu 2. prosince proběhl v milevském kulturním domě slavnostní křest knihy fotografa Martina Pe-
licha s názvem 333 tváří Milevska.
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Informace z jednání Rady města Milevska
Rada města pRojednala 18. 11. 2015 celkem 
35 záležitostí a mezi jiným Rozhodla:
•	vyhláška o poplatku za odpady – rada města 

doporučila zastupitelstvu ke schválení návrh 
vyhlášky pro rok 2016, poplatek by měl zů-
stat už čtvrtý rok nezměněný ve výši 456 Kč 
na osobu a rok.

•	smlouva na městskou dopravu – rada schvá-
lila smlouvu na zajištění městské dopravy pro 
roky 2016 a 2017 se současným provozovate-
lem ČSAD České Budějovice. Novou smlouvou 
město nahrazuje krajskou podporu městské 
dopravy, končící v Milevsku jako v jednom 
z posledních měst v kraji na konci tohoto 
roku. Od příštího roku tedy město bude muset 
ze svého platit ztrátu na městské dopravě, od-
had roční částky se blíží k 600 tis. Kč.

•	dotace na zpracování územní studie – rada 
rozhodla podat žádost o dotaci na zpracová-
ní územní studie centra města. Zpracování 
studie naváže na architektonickou soutěž 
a určí základní obrysy budoucí podoby centra 
města.

•	prodej pozemků v průmyslové zóně – na žá-
dost podnikatele, který by chtěl rozšířit své 
firemní prostory v oblasti zamýšlené průmy-
slové zóny Dukelská, rada rozhodla doporučit 
zastupitelstvu vyhlášení záměru na prodej 
pouze části požadovaných pozemků.

•	souhlas s provedením víceprací – na stav-
bě opěrné zdi ve Švermově ulici je navrženo 
zpevnění a kvůli vzhledu i osazení betono-
vými dlaždicemi, toto schválené opatření 
znamená navýšení ceny zakázky o cca 80 tisíc 
korun.

Rada města pRojednala  2. 12. 2015 celkem 
48 záležitostí a mezi jiným Rozhodla:
•	parkování v gagarinově ulici – bude zadáno 

zpracování studie, která připraví možné kol-
mé parkování (na straně přiléhající k zahradě 
sokolovny).

•	Časové omezení parkování v masarykově 
ulici – rada na základě požadavku majitelů 
provozoven rozhodla o časovém omezení par-
kování v části Masarykovy ulice.

•	dotační programy na rok 2016 – po změně 
zákona byly připraveny a vyhlášeny dotační 
programy pro kulturu (vyhlášen radou), sport 
a sociální práci (radou doporučeny, byly vy-
hlášeny prosincovým zastupitelstvem).

•	technické standardy – podobně jako pro ve-
řejné osvětlení byly nově zpracovány a schvá-
leny předpisy pro budování vodovodů a kana-
lizací ve městě.

•	jeřábkova ulice – rada schválila výzvu k po-
dání nabídek na delší dobu připravovanou 
akci – rekonstrukci komunikace a chodníků 
v Jeřábkově ulici, zařazenou v návrhu rozpoč-
tu na rok 2016.

•	jednací řád – rada města novelizovala sama 
sobě jednací řád (bude platit od počátku roku 
2016), změna se týká především přijaté zása-
dy zveřejňovat program jednání a důvodové 
zprávy k projednávaným záležitostem.

•	rozvoj města – rada zrušila rozvojovou komi-
si a rozhodla ponechat a posílit jediný orgán, 
který se bude touto oblastí systematicky za-
bývat, „Stálou pracovní skupinu ROZVOJ“.

Více informací na www.mileVsko-mesto.cz
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Harmonogram svozů odpadu 2016
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Den svozu v dané lokalitě zůstává zachován.  … svoz bioodpadu
Svoz proběhne i ve dnech svátků.  … svoz směsného odpadu

 … oba svozy

co s vánoČními stromky?
Nevhazujte je do sběrných nádob na směsný 

komunální odpad!

Jde o čistý biologický materiál, který lze 
dále zpracovat v nové 
kompostárně. Pečlivě 
odstrojené stromky 

proto odkládejte vedle 
kontejnerů, odkud budou 
v intervalech odváženy, 
případně je nastříhejte 
na cca 20 – 30 cm části 

do bionádob (pouze 
větve).

Odbor životního prostředí

v listopadu 2015 oslavili 
životní výroČí

a zároveň souhlasili se zveřejněním 
v Milevském zpravodaji:

85 let
Karel Řezáč, Milevsko

90 let
Ludmila Dvořáková, Milevsko
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Ve čtvrtek 26. listopadu přivítal místostarosta 
Mgr. Martin Třeštík nové občánky města Mile-
vska. Jsou jimi zleva Vilém Přibyl, Jan Švarc, 

Jakub Kozák, Šimon Čáslava, Emílie Bártová, 
Adam Kodad, Karina Godálová, Eliška Košatko-
vá, Ondřej Kabeláč a Jonáš Svěrák.

366001  Autobusové nádraží - Montáže - Nádraží ČD Platí od 1.1.2016
do 31.12.2016

Přepravu zajišt’uje : ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Milevsko, 5. května 310, tel. 386 100 175, fax  386 100 102
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jede v pracovních dnech 1 jede v pondělí 3 jede ve středu 
5 jede v pátek 6 jede v sobotu 7 jede v neděli 
35 nejede od 24.12.16 do 25.12.16,31.12.16 
52 nejede 1.1.16,29.1.16, od 8.2.16 do 12.2.16, od 24.3.16 do 28.3.16, od 1.7.16 do 31.8.16,28.9.16, od 26.10.16 do 28.10.16,17.11.16, od 23.12.16 do 30.12.16 
94 nejede 1.1.16,28.3.16, od 5.7.16 do 6.7.16,28.9.16,28.10.16,17.11.16, od 24.12.16 do 30.12.16 98 nejede 1.1.16, od 24.12.16 do 31.12.16 

spoj 4 vyčká v zastávce Milevsko,žel.st. příjezdu vlaku 8014 nejvýše 5 minut 
spoj 12 vyčká v zastávce Milevsko,žel.st. příjezdu vlaku 8014 nejvýše 5 minut 
spoj 28 vyčká v zastávce Milevsko,žel.st. příjezdu vlaku 8416 nejvýše 5 minut 
spoj 30 vyčká v zastávce Milevsko,žel.st. příjezdu vlaku 8409 nejvýše 5 minut 
spoj 34 vyčká v zastávce Milevsko,žel.st. příjezdu vlaku 8416 nejvýše 5 minut 

〈 spoj jede po jiné trase  spoj příslušnou zastávkou projíždí 
zastávka s možností přestupu na železniční dopravu zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu 

 
Na lince platí tarifní a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.. Informace,jř a ceník jsou zveřejněny ve vozidle této linky. 
 

14.12.15-60-366001 ≡ 
 isybus ≡

Změny v přepravě občanů města 
Milevska nad 70 let věku od 1. 1. 2016

V souvislosti se zavedením linky městské hro-
madné dopravy, která je od 1. 1. 2016 provo-
zována na stejné trase jako autobusová linka 
360 050, vyjma zastávky v Sepekově, došlo ke 
stanovení jednorázového obyčejného jízdného 
ve výši 5 Kč. držitelé průkazů ztp a ztp/p bu-
dou na lince městské hromadné dopravy ces-
tovat zcela zdarma.
Na lince 360 050 bylo realizováno více jak 80 % 
jízd, které byly občany města Milevska nad 70 
let věku (dále jen „občané“) vlastnícími bezkon-
taktní čipovou kartu (dále jen „karta“) v průbě-
hu roku 2015 uskutečněny. Pouze necelých 20 % 
jízd bylo realizováno na ostatních autobusových 

linkách, na kterých se mohou občané na kartu 
přepravovat.
S ohledem na výše uvedené informace a dále 
s ohledem na skutečnost, že cena jízdného 
na lince městské hromadné dopravy je o polo-
vinu nižší, než byla cena jízdného v minulých 
letech, přistoupilo město Milevsko ke snížení 
kreditu jízdného, který bude občanům poskyto-
ván, a to ze současných 720 Kč ročně na 360 Kč 
ročně.
Přeprava občanů bude i nadále realizována 
na základě karty, kredit jízdného bude občanům 
dobíjen stejným způsobem jako v loňském roce, 
tedy na základě tzv. dobíjecího kupónu, který 

bude občanům vydán na odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Milevsko a následně obča-
nem předložen na kterékoliv autobusové lince, 
na které může být karta využita. Dobíjecí kupón 
v hodnotě 360 Kč však bude občanům vydáván 
pouze 1 x za kalendářní rok.
Změny se netýkají občanů místních částí (Dmýš-
tice, Klisín, Něžovice, Rukáveč, Velká), u kterých 
je původní výše kreditu zachována.
bližší informace o vydávání, dobíjení a způ-
sobu využití karet obdrží občané na odboru 
sociálních věcí městského úřadu milevsko 
nebo na telefonním čísle 382 504 138 nebo 
382 504 141.

ODBOR SOCiálNíCh VěCí

Pavlína hajská, DiS.
referent
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ODBOR žiVOTNíhO PROSTřEDí

ing. hana hadrbolcová
referent ochrany ovzduší

Seminář ke kotlíkovým dotacím

Ve středu 2. prosince loňského roku se v domě 
kultury konal za velkého zájmu občanů semi-
nář k takzvaným kotlíkovým dotacím. Seminář 
uspořádal Krajský úřad Jihočeského kraje, je-
hož zástupci z odboru evropských záležitostí 
seznámili přítomné s připravovaným dotačním 
programem.
Semináře se zúčastnilo více než 100 občanů, 
kteří podle kladených dotazů mají o dotaci 

skutečný zájem. Jde totiž o program, po kterém 
občané již dlouho volali. Předmětem podpo-
ry bude výměna starých neekologických kotlů 
na pevná paliva za moderní nízkoemisní kotle 
na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za ply-
nový kondenzační kotel nebo za tepelné čerpa-
dlo, a to vč. realizace vhodných doprovodných 
opatření. Maximální výše způsobilých výdajů 
bude činit 150 tis. Kč, výše poskytnuté podpory 
se bude pohybovat v závislosti na podmínkách 
konkrétního projektu od 70 do max. 85 %. Díky 
připravovanému projektu je zde jedinečná pří-
ležitost se zbavit zastaralých kotlů a pořídit si 
kotel nový. Od září 2022 bude totiž možné pod-
le zákona o ochraně ovzduší provozovat pouze 
úspornější a ekologičtější kotle 3. a vyšší emisní 
třídy.
V polovině prosince byly na stránkách Jihočes-
kého kraje zveřejněny veškeré informace o výzvě 
a od 16. ledna do konce března letošního roku 
budou moci občané podávat žádosti o dotaci. 

Další příjem žádostí bude zahájen v říjnu letoš-
ního roku a potrvá do března roku 2017. Na do-
tace bude v této vlně vyčleněno celkem 303 mil. 
korun.
Veškeré informace o dotaci jsou k dispozici 
na stránkách Jihočeského kraje: http://kotliko-
vedotace.kraj-jihocesky.cz, případně na Odboru 
životního prostředí Městského úřadu Milevsko.

Nová kniha Martina Pelicha

Ve středu 2. prosince proběhl v milevském kul-
turním domě slavnostní křest knihy fotografa 
Martina Pelicha s názvem 333 tváří Milevska, 
na kterém jsme mu položili několik otázek.
co vás vedlo k rozhodnutí nafotit takovouto 
knihu?
Osobně mi velice vadí, když si nedokáži vzpome-
nout na podobu nějaké konkrétní osoby. A kdy-
bych k tomu měl ještě nějaké pomocné informa-
ce, snadněji si připomenu někoho, kdo už třeba 
několik let v Milevsku nežije. Proto tento projekt 
vznikl, aby pořekadlo „Sejde z očí, sejde z mys-
li,“ přestalo v Milevsku platit.
v knize je 333 tváří, podle čeho jste vybíral ty, 
které chcete fotit, a byli všichni ochotní ne-
chat se vyfotit a něco o sobě napsat?
Aby mne někdo nepomluvil, že v knize uvádím 
blízké známé, hned na začátku jsem věděl, že 
v knize nemůže být nikdo z okolí rodiny. To by 
bylo zavádějící. Ze stejných důvodů jsem se roz-
hodl během práce na knize nezařazovat do se-
znamu osob své největší současné kamarády 

Martina himla a Zdeňka Moravce (ti jsou moje 
druhá rodina), i když by si to oba dva určitě za-
sloužili. Tak jsem jim věnoval alespoň pár řádek 
v doslovu knihy. Na začátku jsem měl vybra-
ných cca 60 lidí, které jsem rozdělil do různých 
skupin. V každé skupině lidí jsem se postupně 
dostával na další osoby vhodné do knihy. A tak 
to šlo dál a dál. Před koncem práce jsem byl 
v kontaktu s tolika zajímavými lidmi, že bych 
mohl pohodlně pokračovat až k mnohem vyš-
šímu číslu v názvu knihy. Samozřejmě někdo 
spolupráci odmítl (asi 50 lidí). Někteří se zase 
necítili dobře před objektivem fotoaparátu, ale 
přesto protrpěli moje focení a nakonec byli s fo-
tografií spokojeni. S textem to bylo podobné, 
někdo je ochotnější se čtenářům více otevřít, 
někdo méně.
práce vám sebrala mnoho volného času, jak 
dlouho trvalo, než od prvotní myšlenky nafo-
tit knihu byla vydána?
V hlavě jsem tento projekt nosil od roku 2011, 
po roce jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Nikdy 
jsem nic takového nedělal a vše pro mne bylo 
nové. Ale zase to byla velká výzva, něco doká-
zat. Ukázat světu tváře našeho města a místním 
dokázat, že zajímaví lidé žijí blíže, než si myslí. 
První fotka byla provedena 29. 5. 2012 a posled-
ní 23. 5. 2015. Křest proběhl 2. 12. 2015, takže 

velice dlouhá doba. Kdo nikdy něco podobné-
ho nedělal, nedokáže si představit, co všechno 
to obnáší.
jste spokojen s výslednou podobou knihy?
Ano. Myslím, že grafik Richard Truhlář odvedl 
skvělou práci. Ještě jsem neměl ani čas mu dnes 
večer poděkovat. Taktéž musím připomenout 
další dva velké pomocníky. Moje kroky na půdě 
knižní tvorby vedl Vladimír Šindelář a s jazyko-
vou redakcí zase pomohl Jiří Kálal.
máte v plánu do budoucna nějaký podobný 
projekt?
Nápadů mám plno, jen ten čas mi na ně chybí. 
Jsem rád, že jsem tento velký projekt dokázal 
dotáhnout až do konce. Pevně věřím, že pro 
potenciální budoucí spolupracovníky či zákaz-
níky budu důvěryhodnou osobou a všude budu 
mít otevřené dveře. Jelikož přemýšlím o dalším 
projektu, mnohem větším a těžším, budu to po-
třebovat. Ale ze všeho nejvíc se těším na volné 
víkendy, kterých jsem v posledních třech letech 
moc neměl.

Děkujeme za rozhovor
Foto: Stanislava Vachtová (http://vachtova.
cvakycvak.cz/) a Martin Himl
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V neděli 6. prosince se v muzeu konal Vánoční jarmark řemesel.

Dne 4. prosince 2015 se z pečovatelek Sociálních služeb Města Milevska 
staly čertice. Klientům dovezený oběd moc chutnal, i když byl dovezený 
až z Pekla. 

První vystoupení milevského krasobruslařského oddílu se odehrálo při 
akci Mikulášská na ledě, která proběhla 3. prosince na zimním stadioně.

Více než 70 návštěvníků zavítalo ve čtvrtek 10. prosince do Galerie M. 
Uskutečnila se zde přednáška Jany Schorníkové s názvem Kvantové ladění 
srdce, na níž se návštěvníci seznámili s terapeutkou Janou a dozvěděli se 
např. o síle našich myšlenek, o možnosti využití našich přirozených schop-
ností i o nových možnostech řešení problémů a starostí.

Snímek z Galerie M je ze dne 2. prosince, kdy byla slavnostně zahájena 
výstava olejomaleb a textilních objektů s názvem SPOLU manželů MgA. 
Lenky Čížek Maškové a Tomáše Čížka DiS. Výstava potrvá do 7. ledna.

Dne 4. prosince navštívili Mikuláš, čert a anděl dětičky v jesličkách v Mi-
lísku. Děti byly moc statečné a šikovné, společně Mikulášovi zazpívaly 
písničku a s čertíkem i andílkem si zacvičily.

Vše nejlepší V noVém roce 2016, 
peVné zdraVí, hodně štěstí 

a spokojenosti

přeje redakce mileVského zpraVodaje
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Předvánoční večírek rozpadlé dvojice Burian - Dědeček v „duchu retro“ 
se vydařil k velké spokojenosti všech zúčastněných. Bylo srandy, že se to 
vypovědět ani vypsat nedá, a vůbec nebylo na škodu, že tentokrát mluvené 
slovo převažovalo nad písněmi - naopak, oba protagonisté předvedli, že 
jsou opravdovými mistry improvizace. Diváci si dvou a půl hodinový kon-
cert vydatně užili - někteří se doslova lámali smíchy...

Tradiční vánoční trhy se v milevském domě kultury konaly v neděli 13. pro-
since, zavítalo na ně více než 1100 návštěvníků.

Dne 16. 12. se na 2. ZŠ J. A. Komenského v Milevsku uskutečnil vánoční 
jarmark. Návštěvníci si mohli prohlédnout odborné učebny školy, vyrobit 
nebo koupit drobné vánoční dekorace a pochutnat si na malém občerst-
vení. Vánoční atmosféru navodily písně v podání dětského i učitelského 
pěveckého sboru, hudební a taneční vystoupení žáků školy. Všem dětem 
i pedagogům patří velký dík za přípravu příjemně stráveného odpoledne.

Také Mateřskou školu Pastelka navštívil 4. 12. svatý Mikuláš, anděl a čert. 
Přestože tento den byl od rána pro děti i „dnem čertovským“, při návštěvě 
této vzácné trojice děti zapomněly, že mají čertovské růžky a i ti, co mají 
jindy pro strach uděláno, v němém úžasu naslouchaly, co prozradila kniha 
hříchů. Nakonec byly přece jen všechny děti obdarovány nadílkou.
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STřÍPKy Z MINulOSTI

První etapa rekonstrukce Švermovy ulice 
pohledem archeologie

Součástí první etapy rekonstrukce Švermovy 
ulice v roce 2014 byl i archeologický průzkum. 
Jednalo se o rekonstrukci stávajících sítí 
a výkopy tedy probíhaly v místech, kde se již 
v minulosti kopalo. Přesto jsme mohli doku-
mentovat alespoň situace ve stěnách výkopů, 
které zůstaly ještě neporušené. Na těchto pro-
filech jsme mohli pozorovat sled jednotlivých 
vrstev či objektů, které odrážejí dění v minu-
losti. Archeologický dohled probíhal konti-
nuálně se stavbou. Vždy po otevření nového 
úseku stavby jsme provedli jeho prohlídku. 
Stěny výkopů jsme začistili, případné nálezy 
uložili do papírových sáčků a vše fotograficky 
zdokumentovali. U složitějších situací však 
pouhé fotografování nestačilo. V těchto pří-
padech jsme daný stav zakreslili na milimetro-
vý papír, abychom tak zaznamenali co nejvíce 
informací.
Poprvé jsme dokumentovali sled několika vrs-
tev ve výkopu před novou budovou radnice 
(v plánku označeno číslem 1). Při začišťová-
ní profilu bylo získáno několik zlomků kera-
mických nádob, zlomků zvířecích kostí, dále 
zlomky keramiky, mazanice a amorfní zlomek 
železa. Jedna z vrstev byla spálená, měla 

červené zbarvení a obsahovala několik uh-
líků. Z písemných pramenů víme, že město 
podlehlo několikrát ničivému požáru. Bylo 
to v letech: 1420, 1513, 1640, 1749 a 1843. 
Je tedy možné, že tato vrstva je pozůstat-
kem některého z nich. Např. 23. dubna 1420 
došlo k vydrancování a vypálení městečka 
husitským vojskem, stopy tohoto požáru byly 
archeologicky zkoumány pod domy čp. 10-11 
či pod zástavbou západního a východního kra-
je náměstí. Mohl to však být i jiný, možná ani 
v pramenech nezachycený požár. O rozsahu 
tohoto spáleniště můžeme pouze diskutovat, 
v jiných zkoumaných místech jsme jeho pokra-
čování nezachytili.
Další archeologické situace se objevily 
nad kostelem sv. Bartoloměje v místech, kde 
na počátku 20. století stávala městská mostní 
váha (v plánku označeno číslem 2). Ve výko-
pu bylo zachyceno kamenné obložení kaná-
lu. V další části výkopu se nacházelo složité 
souvrství. Jednalo se o několik vrstev, které 
se již nejspíše nenacházely ve svém původním 
uložení. Nad souvrstvím byl zachycen pocho-
zí horizont, byla to komunikace vyskládaná 
z tzv. kočičích hlav. Nad ním se nacházel ještě 
pozůstatek mladší komunikace, kterou tvořily 
dlažební kostky a jejich podsyp. Z jednotlivých 
vrstev byla získána středověká a raně novo-
věká keramika, zlomky keramických kachlů, 
cihel a kostí. Pokračování kamenného oblože-
ní kanálu bylo zachyceno ještě jižním směrem 
na úrovni parc. č. 101/1.
Přímo za kostelem sv. Bartoloměje jsme za-
znamenali kromě několika vrstev také jeden 
objekt (v plánku označeno číslem 3), ve kte-
rém jsme nalezli velké množství zlomků kera-
mických nádob. Objekt se nacházel v hloubce 
přibližně 0,5 metru pod současnou úrovní po-
vrchu. Byl již v minulosti několikrát porušen, 
proto nelze s jistotou odhadnout jeho původ-
ní rozměry. Zemní práce v roce 2014 postihly 
podstatnou část zbytku objektu do té míry, že 
jeho průběh bylo možno dokumentovat pouze 
v jižním profilu výkopu. Podle charakteru vý-
plně můžeme uvažovat o využití objektu jako 
odpadní jámy, bez možnosti rozpoznání jeho 
primárního účelu.
Během archeologických dohledů v průběhu 
stavby jsme nalezli i předměty, jejichž původ-
ní nálezové okolnosti již nebylo možné zjistit. 
Byly to především zlomky keramických nádob, 
kachlů či cihel, které se nacházely na hroma-
dách vykopané hlíny.
Získané nálezy je možné datovat do širokého 
časového rozpětí, které začíná ve středověku 
a končí v nedávné minulosti. Pouze nálezy ze 

zahloubeného objektu lze přesněji datovat 
do 15. až 16. století. Všechna naše pozoro-
vání odpovídají faktu, že se nacházíme v cen-
tru živoucího města, které má své počátky 
právě již v období středověku. Od 13. století 
se koncentrovalo osídlení právě v jižní polovi-
ně dnešního jádra města. Dalším sledováním 
centra a jeho okolí můžeme pomalu doplňovat 
skládačku poznání našeho nejbližšího okolí 
v minulosti.

Kamila Pokorná

Plánek s vyznačenými místy archeologických 
nálezů.

Výběr nálezů. Zlomky keramických nádob, 
vlevo dole zlomek kamnového kachle.

Fotografie profilu ve výkopu před budovou 
nové radnice s popisem jednotlivých vrstev.
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KulTuRa a SPORT V MIleVSKu a OKOlÍ

milevské kino

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

sobota 2., neděle 3. 1. 20.00
spectre
USA, UK – Akční, thriller - Daniel Craig je 
zpět jako Agent 007 v nové, v pořadí již 24. 
bondovce s názvem SPECTRE.
TiTUlKY 150 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 7., pátek 8. 1. 20.00
bod zlomu
USA – Akční, krimi - Jediným zákonem je pro 
ně gravitace. Volným pádem a bez jištění míří 
do kin Bod zlomu, akční adrenalinový thriller, 
jehož hrdinové jedou v každém momentu 
na plné obrátky a na doraz. Vysoko, hluboko, 
rychle, zběsile nebo vzhůru nohama provádí 
neznámá skupina své šílené loupeže a ve stej-
ném stylu musí probíhat i pátrání po nich. Kdo 
první narazí na limity svých možností? Kdo 
první najde svůj Bod zlomu? Zločin nebo spra-
vedlnost?
3D TiTUlKY 115 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

pátek 8., sobota 9. 1. 17.30
králové Hor
Rakousko – Dobrodružný, rodinný - Příběh 
o silném přátelství chlapce a orla.
DABiNG                             97 min.       
vstupné: 110 Kč

sobota 9., neděle 10. 1. 20.00
osm HroznýcH
USA – Thriller, western - 8. film kultovního re-
žiséra Quentina Tarantina. Jde o western plný 
napětí, akce, zbraní a skvělých herců.
TiTUlKY 182 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 14., pátek 15. 1. 20.00
revenant zmrtvýcHvstání
USA – Dobrodružný, drama, western - Hlubo-
ko v americké divočině zůstává lovec Hugh 
Glass (Leonardo DiCaprio) sám, těžce zraněn 
a opuštěn mužem z jeho vlastní skupiny, pro-
radným Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy). Je-
dinou zbraní mu je vlastní vůle. Díky ní Glass 
překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu 
a bojovné kmeny, to vše v neúnavné snaze 
přežít a pomstít se Fitzgeraldovi. REVENANT 
Zmrtvýchvstání, v režii a podle scénáře pro-
slulého režiséra a držitele Oscara, Alejandra 
G. Inárritua (Birdman, Babel), je inspirován 
skutečným příběhem.
TiTUlKY 156 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

pátek 15., sobota 16. 1. 17.30
ledová sezÓna
USA – Animovaná komedie - Animovaná ko-
medie pro celou rodinu s ledním medvědem 
Normem v hlavní roli. Film plný zábavy a dob-
rodružství odehrávající se od Arktidy až po 
New York.

DABiNG                             86 min.       
vstupné: 110 Kč

sobota 16., neděle 17. 1. 20.00
muzikál aneb cesty ke štĚstí
ČR – Hudební, taneční - Hudební film s písně-
mi ze slavného muzikálu Starci na chmelu.
ČESKÉ ZNěNí 85 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

neděle 17. 1. 15.00
poHádková nedĚle 
jak postavit snĚHuláka
ČR - Odpolední promítání kreslených a loutko-
vých filmů pro nejmenší.
ČESKÉ ZNěNí                      66 min.     
vstupné: 40 Kč

čtvrtek 21. až sobota 23. 1. 20.00
lída baarová
ČR, SR – Životopisný, historický, drama - Osu-
dy filmové hvězdy Lídy Baarové v režii Filipa 
Renče.
ČESKÉ ZNěNí 110 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

pátek 22., sobota 23. 1. 17.30
star Wars: síla se probouzí
USA – Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi - Lu-
casfilm a vizionářský režisér J. J. Abrams spo-
jili síly, aby vás znovu přenesli do předaleké 
galaxie. Star Wars se vracejí na plátna kin fil-
mem Star Wars: Síla se probouzí.
DABiNG                          136 min.        
vstupné: 100 Kč

neděle 24. 1. 20.00
creed
USA – Drama, sportovní - Pokračování úspěš-
né série ROCKY. Rocky Balboa, bývalý světo-
vý šampion v těžké váze, se stane trenérem 
a mentorem Adonise Creeda, syna svého ně-
kdejšího soupeře Apollo Creeda.
TiTUlKY 132 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 28., pátek 29. 1. 20.00
poldův švagr
USA – Akční komedie - Když je váš budoucí 
švagr nejdrsnější polda široko daleko, chcete 
na něj pochopitelně zapůsobit. Třeba tím, že 
mu v Miami pomůžete lapnout nebezpečné-
ho drogového bosse. Jenže jezdit s drsňákem 
v hlídkovém voze z vás drsňáka neudělá.
TiTUlKY 101 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

pátek 29. až neděle 31. 1. 
pátek a sobota v 17.30, neděle od 15.00
alvin a cHipmunkové: 
Čiperná jízda
USA – Rodinná komedie - Čiperné veverky 
se vrací. Na Alvina, Simona a Theodora čekají 
nová dobrodružství.
DABiNG                             92 min.       
vstupné: plné 125 Kč, děti 100 Kč

sobota 30., neděle 31. 1. 20.00
sázka na nejistotu
USA – Drama - Tenhle příběh se skutečně stal. 

Nám všem. Sázka na nejistotu vypráví příběh 
čtyř outsiderů, kteří všechny vlky z Wall Street 
proměnili v obětní beránky. Tihle čtyři byli je-
diní, kteří si spočítali, že světová ekonomika 
nemůže růst do nekonečna. Vsadili na jednu 
kartu, srazili banky na kolena a krutě se na-
pakovali.
TiTUlKY 130 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

dům kultury

nádražní 846 | tel.: 383 809 200
www.milevskem.cz

pátek 1. 1. 17.00
novoroČní oHŇostroj
nám. E. Beneše
čtvrtek 14. 1. 18.00
toulky za poznáním – jižní 
cHorvatsko – pobřeží dalmácie
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii 
DK Milevsko. Vypráví a promítá cestova-
tel Jindřich Částka. Dalmátské pobřeží je 
častou prázdninovou destinací pro mnoho 
Čechů. Nejinak tomu bylo i v případě rodiny 
Jindřicha Částky, kdy teprve s osmiměsíčním 
synem vyrazili na cestu dlouhou přes 3000 
kilometrů, při které procestovali chorvatské 
pobřeží od Dubrovníku až po národní park 
Paklenica. Během cesty uvidíme historická 
centra měst Dubrovníku, Splitu (kde 
navštívíme Diokleciánův palác) a Zadaru, 
zajedeme do Hercegovinského Mostaru, kde 
se přes řeku Neretvu klene slavný most (za 
války v devadesátých letech rozbombardovaný 
a opět vystavěný z původních kusů) a 
v neposlední řadě navštívíme národní 
parky Krka Paklenica a Plitvice, které svými 
nádhernými přírodními scenériemi lákají 
spoustu domácích i zahraničních návštěvníků.
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

sobota 16. 1. 19.00
divadelní představení 
aŤ žijí Husité
Hraje: táborské ochotnické Divadlo Kapota 
Komedie Kateřiny Pokorné o tom, zda už 
je v Čechách nejhůře. Divadlo KAPOTA je 
partička lidí, kteří se rozhodli splnit si sen 
a hrát divadlo jako profesionální herci. 
Od roku 2013 tak vzniká stálý soubor, jehož 
každý člen nejprve absolvoval hereckou 
přípravku, kde se naučil všechny potřebné 
divadelní základy. Systém práce je dále už 
pak stejný, jako u profesionálů. Protože při 
divadelní práci se lidé za chvíli navzájem 
dobře poznají, už po prvním roce společné 
práce se v Kapotě vytvořila báječná parta lidí, 
kteří se spolu scházejí nejen na zkouškách. 
Divadlo Kapota o sobě: Specialitou tohoto 
divadla je, že jsme autorské divadlo. Každá 
naše hra, je tedy světová premiéra! Autorem 
všech scénářů je vedoucí souboru, která díky 
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tomu, že z práce v přípravce důvěrně pozná 
každého člena, jeho přednosti i handicapy, 
napíše hru i všechny role v ní tak, aby si každý 
člen souboru zahrál to, čeho je podle svých 
možností schopen, a aby se ve své roli cítil 
jako doma. Díky tomu si každý může zažít svůj 
úspěch a chvilku slávy na jevišti.
velký sál
vstupné: 50 Kč, členové Senior klubu ZVVZ 
po předložení průkazky 25 Kč

pondělí 18. 1. 18.00
seminář – Focení
Pořádá: Senior klub ZVVZ. Pouze pro přihlá-
šené.
malý sál
úterý 19. 1. 18.00
diskusnĚ vzdĚlávací veČer 
život s vášní a Čokoládou
Přijďte si poslechnout něco o historii, výrobě 
a především o blahodárných účincích pravé 
čokolády. Součástí večera, kterým vás prove-
de Ing. Marcela Krčálová, bude malá ochut-
návka poctivé čokolády.
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

čtvrtek 21. 1. 18.00
kurz – vintage styl
Přijďte si s lektorkou Laďkou Bečkovou vyro-
bit různé dekorační předměty ve stylu VINT-
AGE, např. krabičky na ubrousky, rámečky, 
náramky, fotoalba…
výuková učebna
vstupné: 70 Kč + materiál

sobota 23. 1. 20.00
rybářský ples
Hraje: Johny Band Písek – kapela Jana Kašpár-
ka. Předprodej vstupenek: Výbor ČRS Milev-
sko
prostory DK
vstupné: 150 Kč

středa 27. 1. 18.00–20.00
univerzita třetíHo vĚku
loutkový sál
pátek 29. 1. 09.00
prázdninová dílna pro dĚti 
a jejicH rodiČe
výuková učebna                                    
vstupné: 10 Kč

pátek 29. 1. 19.00
maturitní ples 
gymnázium milevsko - oktáva
Hraje: budějovická kapela MP3 Band, veče-
rem provází moderátor Roman Anděl, vystou-
pení TS EFK, Jungle Fiction a další.
prostory DK
vstupné: 99 a 120 Kč

sobota 30. 1. 20.00
cHarita ples
Již 19. ples Farní charity Milevsko. Hraje: 
Piňakoláda, bohatá tombola
velký sál
vstupné: 100 Kč

neděle 31. 1. 14.00
dĚtský karneval
Zábavné odpoledne s diskotékou v maskách, 
plné soutěží pro malé i velké.

prostory DK                                           
vstupné: 30 a 50 Kč

připravujeme:
pondělí 15. – pátek 19. 2.
poČítaČový kurz pro zaČáteČníky
Více informací na tel.: 383 809 201.
počítačová učebna
kurzovné: 500 Kč, členové Senior klubu ZVVZ 
250 Kč

galerie m

nám. e. Beneše 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz

úterý 19. 1. 17.00
vernisáž výstavy 
výtvarníci milevska a okolí
27. ročník výstavy.

od středy 20. 1.
výstava 
výtvarníci milevska a okolí
27. ročník výstavy, která potrvá do úterý 23. 
února 2016.
vstupné: 10 Kč

pátek 22. 1. 19.30
Hudební sklepy – luboš noHavica
Dalším hostem Hudebních sklepů v Milevsku 
bude klavírista, skladatel a zpěvák Lubomír 
Nohavica. Luboš Nohavica patří k těm uměl-
cům, jejichž tvorba je známější než jejich 
jméno, jeho písně má ve svém repertoáru na-
příklad Bubák nebo Vlasta Redl. Písně jako Ej 
dudy moje, Muzikant, Nekonečný Blues nebo 
Bože můj už téměř zlidověly. Nohavica hrál 
několik let v rockové kapele Abraxas, natá-
čel s Kalandrovým Blues Session a nyní již 
několik let tvoří šansoniérské duo s Ester Ko-
čičkovou (autorsky a interpretačně se podílel 
na všech pěti společných albech).
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

milevské muzeum

klášterní  557 | tel.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

do neděle 3. 1.
výstava dar vánoc

spos milevsko

J. a. komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

Veřejné bruslení - IN-LINE dle rozpisu na strán-
kách www.spos-milevsko.cz.
velká umĚlá tráva:
23. 1. 14.00
FC ZVVZ ,,A“ - Dobříš
30. 1. 14.00
FC ZVVZ ,,A“ - Osek

sportovní Hala:
10. 1. 09.00
TJ hradiště - fotbal
16. - 17. 1. 08.00
Florbal

23. 1. 09.00
FC ZVVZ turnaj st. žáci
24. 1. 09.00
FC ZVVZ turnaj ml. žáci
30. 1. 09.00
FC ZVVZ turnaj st. přípravky
31. 1. 09.00
FC ZVVZ turnaj ml. přípravky

sauna:
středa: muži 16.00-21.00
čtvrtek: ženy 15.00-21.00
pátek: muži 15.00-21.00

senior klub zvvz

www.zvvz.cz/seniorklub

čtvrtek 7. 1.
zpívání v dešti
Zájezd do divadla v Č. Budějovicích na americ-
ký muzikál, který popisuje rok 1927 a zmat-
ky kolem vynálezu zvuku ve filmu. Úžasné 
písně a skvělá zábava. Začátek představení 
je v 19.00 hod. Odjezd od sokolovny v 16.45 
hod. se zastávkou u paneláku.

úterý 19. 1. 13.00
zimní řez ovocnýcH dřevin, 
ocHutnávka jablek
Instruktáž a beseda pro členy Senior klubu 
ZVVZ  na téma Zimní řez ovocných dřevin spo-
jená s ochutnávkou jablek. Instruktáž provede 
Ing. M. Trávníček.
Zahradnictví Trávníček, Milevsko

klub ČeskýcH turistů

www.kctmilevsko.pisecko.info

pátek 1. 1.
tradiČní novoroČní vycHázka 
do okolí
Sraz ve 14.00 hodin u sokolovny.
vede: Jindřich Janouch

sobota 9. 1.
novoroČní Hrejkovická dvacítka
Tradiční turistický pochod, který pořádají 
„Kamarádi cest“ z Hrejkovic. Start 7.00–9.00 
hodin - místní hospoda.  Odjezd autobusem 
od nádraží ČD v 8.20 hod., zastávka u soko-
lovny. Odjezd z cíle v 15.10 hod. do Milevska 
na nádraží ČD. Informace: Jaroslav Mácha

úterý 12. 1. 18.00
dolomity – oblast gardena
Turistická beseda - vypráví a promítá Ing. Jiří 
Kolda.
loutkový sál DK
středa 13. 1.
vycHázka po táboře
Návštěva výstavy historie KČT Tábor, návštěva 
muzea Pokladnice a dalších zajímavých míst 
v Táboře. Odjezd z nádraží ČD v 8.17 hod. – 
návrat dle počasí. Délka trasy do 5 km.
vede: Vladimír Ondruška

úterý 19. 1. 18.00
výroČní Členská scHůze odboru
Program doplní beseda manželů Jelínkových 
na téma Vysoké Tatry, Korutany.
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vede: Jaroslav Mácha, manželé Jelínkovi
loutkový sál DK
úterý 26. 1. 18.00
Francie - provence
Turistická beseda, vypráví a promítá Mgr. Iva-
na Nejedlá.
loutkový sál DK

centrum milísek

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

pondělí 11. 1. 17.00
zdraví a dĚtská imunita…
… aneb jak se připravit na přechod dítěte z do-
mácího prostředí do školky. Beseda Naděždy 
Šedkové (odborník na dětskou imunitu).
vstupné: 40 Kč

úterý 12. 1. 09.00–16.00
příjem dĚtí do jesliČek
Ročníky 2013, 2014, školné se odečítá z roč-
ního zúčtování daní.

úterý 19. 1. 16.30
seminář 
seznámení s metodou montessori
Zaměřeno na svět dětí od 3 do 6 let. Mgr. 
Helena Housková (učitelka z MŠ Montessori 
v Praze se studiem mezinárodního Primary 
AMI kurzu).
vstupné: 40 Kč

úterý 26. 1. 16.30
zápis do odpoledníHo klubu 
maminek
Pravidelné setkávání rodičů a dětí.

os diacel

sdružení rodičů s diaBetem a celiakií

www.diacel.cz | tel.: 605 888 980

pátek 15. 1. 20.00
11. ples diacelu písek
hotel Otava
sobota 23. - sobota 30. 1.
zimní ozdravnĚ edukaČní tábor 
„bedřicHov 2016“

pátek 5. 2. – středa 10. 2.
lyžování v rakousku – nassFeld
Autobusový zájezd pro širokou veřejnost.

reHabilitaČní centrum

nádražní 496 | tel.: 382 522 674
www.rehabilitacnicentrum.cz

od pátku 8. 1. 16.00
kurz cviČení na FloWin podložce
Kurz cvičení na FLOWIN podložce - 10 lekcí 
pro začátečníky. Silový trénink pro zlepšení 
kondice, síly a zmírnění bolestí kloubů a páte-
ře. Začátek prvních lekcí 8. 1. 2016 od 16.00 
a od 17.00 hodin - vedou Flowin instruktorky 
R. a E. Cihlářová. Max. počet účastníků v lekci 
10 osob. Cena za 10 lekcí 1000 Kč. Nutno re-
zervovat na tel. 605 914 341 nebo 736 442 
665.

Farní cHarita milevsko

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

pondělí 4. 1. 15.00
slavnostní požeHnání koledníků 
tříkrálové sbírky
kostel sv. Bartoloměje v Milevsku
sobota 30. 1. 20.00
19. ples Farní cHarity milevsko
Hraje: Piňakoláda
vstupné 100 Kč, bohatá tombola.

nízkopraHový klub Fanouš

hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444

úterý 5. 1.
turnaj v deskovkácH
čtvrtek 7. 1.
individuálnĚ plánujeme
Co a jak můžeš v klubu dělat.

pondělí 11. 1.
pravidla jinak
Opakujeme pravidla.

čtvrtek 21. 1.
Hand made dílna
Ještě jednou Vánoce.

rozárka – tvořivé odpoledne pro děti od 6 let

středa 6. 1. 13.00-15.00
koČiČí tvoření - origami koČka
středa 13. 1. 13.00-15.00
indiánský totem
středa 20. 1. 13.00-15.00
tĚstománie - vyrábíme z tĚstovin
středa 27. 1. 13.00-15.00
kapsa na poklady

klub maminek s dĚtmi

úterý 5., 12., 19. a 26. 1. 
 od 10.00 do 11.30 hodin
tvoření, Hry a povídání u Čaje 
a kávy

zuš milevsko

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

středa 20. 1. 14.00
besídka pro seniory
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

kamenáČ music art pub

www.kamenac.net

pátek 8. 1.
norbi kovács
Kytarový virtuóz. Člen skupiny Ivan Hlas Trio, 
KYBABU, Lokomotiva a dalších kapel. Je auto-
rem hudby k několika filmům, mezi které pat-
ří i U mě dobrý.

sobota 16. 1.
HudebnĚ literárnĚ poetický veČer
Alternativní kapela PLOY, basníci Marek Hadr-
bolec, Heča, divadlo Mýtus a další...

pátek 29. 1.
bad ass Honkies
Oldschool hip hop funk band hrající hud-
bu s odkazem například na kapelu Beastie 
Boys…
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VyhRaZeNO PRO ŠKOly

Prosincové aktivity na 1. ZŠ Milevsko
V pátek 4. 12. navštívil naši školu Mikuláš s po-
četnou družinou andělů a čertů. Stalo se dobrou 
tradicí, že tuto akci organizují žáci 9. ročníku. 
Všichni žáci 1. stupně dostali od Mikuláše slad-
kou odměnu a je s podivem, že nikdo nebyl čerty 
odnesen.
Dne 10. 12. přesně o 18. hodině v amfiteátru 

domu kultury začala akce Česko zpívá koledy. 
hlavním protagonistou akce byl náš pěvecký 
sbor pod vedením paní učitelky hany Ctiborové 
a s doprovodem Gabriely Molové. Po úvodním 
slovu pana starosty ing. ivana Radosty zaznělo 
několik nejznámějších českých koled, které na-
vodily adventní atmosféru. Velká omluva za kva-
litu fotografie, ale počasí nám ukázalo svou ne-
vlídnou tvář plnou deště.

Ani ve sportovních aktivitách se naši žáci ne-
ztrácejí, což dokládá 7. místo v krajské soutěži 
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů ha-
lový pětiboj všestrannosti, která proběhla 15. 
12. v Českých Budějovicích. Celkem se soutěže 
účastnilo 29 školních týmů. Z jednotlivců si nej-
lépe vedla žákyně 7. B Pavla Molíková, které ve 
své kategorii obsadila 2. místo.

Informace pro rodiče a vycházející žáky
Ve čtvrtek 21. ledna 2016 se ve Střední odbor-
né škole a Středním odborném učilišti v Mile-
vsku uskuteční informativní odpoledne pro 
rodiče a žáky, kteří ukončují své vzdělávání 
v základní škole. V době od 14 do 16 hodin bu-
dou pedagogičtí pracovníci školy poskytovat 

informace o možnostech studia, o podmín-
kách pro přijetí, o učebních a studijních 
oborech.
žáci, kteří mají zájem o studijní obory – so-
ciální činnost a mechanik strojů a zařízení, 
si budou moci vyzkoušet „přijímací zkoušky 

nanečisto“.
Do učebních oborů se sice přijímací zkoušky 
nedělají, ale zájemcům budou zodpovězeny 
dotazy, budou se moci seznámit se vzdělávací-
mi programy, uvidí výrobky žáků. žáci si budou 
moci vyzkoušet svařování ve virtuálním světě.

Strom splněných přání
Je po Vánocích. Díky všem, 
kteří nám pomohli s orga-
nizací a zajištěním sbírky 
dárků pro děti z Charitního 
domu sv. Alžběty ve Veselíč-
ku a dětského domova Zví-
kovské Podhradí. Můžeme 

říci, že opět Strom splnil všechna přání. Všichni 
si pamatujeme nebo každoročně zažíváme ra-
dost a překvapení vlastních dětí, když rozbalují 
barevné balíčky pod stromečkem. Většinou ne-
zůstává u jednoho, naopak se mnohdy štědrost 
Ježíška poměřuje ne snahou, ale množstvím 
a finanční hodnotou dárků. Nesouměřitelná je 
proto radost těchto dětí z dárku jednoho, proto-
že je to často jediný vysněný a opravdu získaný 
za celý rok. Ne vždy máme k dispozici skutečně 
přesně to, co děti chtěly. Některá přání jsou 
až dojemně prostá a skromná, jiná se šplhají 
do tisíců korun. Tam jsme museli spolu s dárci 
sáhnout k nějakému náhradnímu řešení, ale 
žádné dítě nebylo zklamáno. Kromě očekáva-
ných dárků dostaly děti i sladké překvapení: 
každé vlastní krabičku vánočního cukroví a jako 
třešničku porci dortu.
Kromě získávání dárků pořádáme i peněžní 
sbírku. Pět pokladniček rozmístěných po městě 

jsme vyzvedli, na radnici rozpečetili a spočítali 
pěkných 6653 Kč. Děkujeme i těmto anonymním 
dárcům. Včetně darů zaslaných přímo na účet 
jsme získali 25 883 Kč. Po zaplacení nakoupe-
ných dárků a laskomin pro děti jsme veškerý 
zůstatek věnovali Veselíčku a Zvíkovu na zakou-
pení potřeb pro sport a hry.
Nemáme zde prostor k uveřejnění kompletního 
průběhu akce. Na co je místa dost je poděkování. 
A stejně se to dá jen odbýt pár slovy, která nijak 
nevyjádří podstatu věci. Tou je úžas, kolik dob-
rých lidí si u nás pořád ještě najde v srdci kousek 
místa pro jiné a v kapse i nějakou korunu. Děku-
jeme vám všem zde 
uvedeným, těm, kteří 
chtěli zůstat v anony-
mitě i těm, kteří nám 
„jen“ pomáhali:
Vedení a pracovní-
ci milevské radnice, 
první náměstkyně 
hejtmana Mgr. Strás-
ká a starosta ing. Ra-
dosta, ing. Burda, hC 
Milevsko 2010, lékár-
na Dr. Max, Krausovi, 
Přibylovi, Kortanovi, 

Procházkovi, Kolínovi, himlovi, Gabča, paní On-
drušková, Víšková, Novotná, Pillerová, Kolářová, 
Nechanická, lomi, lavičková, Budínová, Kola-
říková, Barešová, Fořtová, Smrtová, Šípková, 
a pánové Kothera, Kázecký, Sup, hobzek, Pavlík, 
David, Jelínek.
Za podporu děkujeme našemu patronovi Janu 
Kollerovi.
Pokud jsem na někoho zapomněl, nemějte mi 
to za zlé, přihlašte se, prosím, a já to s hlubokou 
úklonou a vysokou omluvou napravím.
Zase jste pomohli udělat tenhle svět o trochu 
lepší.                                                          CML Milevsko
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Každá koruna pomáhá
V lednu opět přijdou koledníci Tříkrálové sbírky 
možná i k vašim dveřím. letos již po patnác-
té. Jedná se o největší celorepublikovou akci, 
do které jsou zapojeni desetitisíce dobrovolní-
ků. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně 
určeny na pomoc lidem nemocným, se zdra-
votním postižením, seniorům, matkám s dětmi 
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka 
má předem jasně daná pravidla pro rozdělení vý-
těžku a je koncipována tak, že naprostá většina 
vykoledovaných prostředků (65 %) zůstává v re-
gionu, kde byly vybrány. Předem jsou také sta-
noveny záměry, na které se v daném roce vybírá. 
Sbírku v Milevsku a okolních obcích pořádá Farní 
charita Milevsko, U Bažantnice 561, 399 01 Mile-
vsko, iČO 63263416, www.fchm.cz. Chcete o nás 
vědět víc? Čtěte dál.
Terénní pečovatelská služba – v domácnostech 
pomáháme seniorům a dlouhodobě nemocným 
či zdravotně postiženým (osobní hygiena, úklid 
domácnosti, dovážka oběda a nákupu, dopro-
vod či dohled nad uživatelem, pochůzky) – dle 
individuálního plánu a potřeb uživatele, sedm 
dnů v týdnu od 7 do 20 hodin). Kontakt: tel. 
775 028 636 (vedoucí služby), e-mail: charita.
mil@centrum.cz, tel. 734 435 162

Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež sv. Františka 
z Assisi – klub Fanouš – 
služba prevence – pro děti a mládež od 6 do 26 
let. Služba je určena pro děti a mládež, v jejichž 
životě nastaly nebo mohou nastat situace, kte-
ré negativně ovlivňují jejich vývoj a vzhledem 
k prostředí, v němž se pohybují, zažívají nepří-
znivé sociální situace (problémy v rodině, s vrs-
tevníky, šikana, nebezpečí virtuálního světa, 
záškoláctví, apod.). Věnujeme se také doučová-
ní a školní přípravě dětí, nedílnou součástí jsou 
také volnočasové aktivity (hudebna, fotbálek, 
stolní tenis, hry v přírodě…), tel.: 731 604 444, 
734 435 162. e-mail: fanous.charita@seznam.cz
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – 
Rozárka – služba prevence, pro rodiny s dětmi 
do 18ti let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku 
dlouhodobé nepříznivé sociální situace. Nabí-
zíme sociální a dluhové poradenství, celoroční 
šatník, občasnou potravinovou pomoc, pod-
poru nácviku domácích prací, podporu v rodi-
čovské zodpovědnosti, práci s listinami, pomoc 
s finanční gramotností, vedení rodinného roz-
počtu, apod. Nedílnou součástí tohoto progra-
mu je doučování dětí a pravidelné středeční 

tvoření pro děti od 6 let věku. Tel.: 731 604 444, 
730 811 950, 734 435 162, e-mail: milevsko.ro-
zarka@seznam.cz.
Během celého roku naši dobrovolníci pletou ob-
vazy pro malomocné, pořádáme kulturní akce 
a koncerty, humanitární sbírky oděvů, pro děti 
mikulášskou a vítání sv. Martina. Zapojíme se do 
tříkrálové sbírky, naši dobrovolníci vás navštíví 
a můžete přispět na naše projekty a na pomoc 
potřebným. V roce 2015 jsme např. část výtěžku 
TS použili na pořízení auta pro terénní pečova-
telskou službu.
lidé by si měli pomáhat, protože pomáhat dru-
hým je normální. Skuteční lidé potřebují sku-
tečnou pomoc, proto až u vašeho domu zazvoní 
nebo zazpívají koledníci, mějte, prosím, svá srd-
ce otevřená. Vždyť kdo pomáhá druhým, je anděl 
bez křídel! Děkujeme.
Ke komu se naši koledníci nedostanou, může 
nám svůj dar poslat na č. účtu 193699144/0300.
Děkujeme za vaši pomoc, za to, že se rozdělíte 
z vašeho nadbytku nebo i z vašeho nedostatku!

VÝTVaRNÁ 
SOuTĚŽ S NOVO 
NORDISKeM
V pátek 11. 12. 2015 proběhlo v Písecké bráně 
v Praze vyhlášení celorepublikové výtvarné sou-
těže, kterou každoročně vyhlašuje společnost 
Novo Nordisk. letošní téma bylo velké -„CUK-
ROVKA A JíDlO – MáM hlAD, MáM ChUŤ“, v ně-
kolika kategoriích, kde děti měly obrázky nejen 
namalovat, ale i popsat své pocity. O vážnosti 
akce svědčí i to, že se jí zúčastnila ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy paní Kateřina 
Valachová, která vyhlášení přirovnala k předá-
vávání cen Andělů. Velmi ocenila naši páci pro 
děti – diabetiky. Děti z Diacelu Písek malovaly 
své obrázky v rámci letního dia tábora „Štědro-
nín 2015“ a s velkou oznamujeme, že v nejmlad-
ší kategorii získal 1. místo Jakub Chrz, v mladší 
kategorii 1. místo Nikola Pizúrová, v nejstarší 
kategorii 1. místo Šárka Kolářová, 2. místo Te-
reza Durayová a 3. místo Adéla Štanclová. Ceny 
dětem předávala paní ministryně, JUDr. Václav 
letocha, předseda Sdružení rodičů a přátel dia-
betických dětí ČR, Zdenka Staňková, Diacel Písek 
a Miloslav Pačesný, Diaklub Nová Paka.

Zdenka Staňková, Diacel Písek

univerzita třetího věku 
v Milevsku pokračuje i v r. 2016
Cyklus vzdělávacích programů pořádaný Spol-
kem pro rozvoj kultury v Milevsku má již 14le-
tou tradici. Pokračovat bude i v r. 2016 řadou 
přednášek o Praze a jejích zajímavostech, při 
8 exkurzích potom navštívíme řadu pražských 
zajímavostí (namátkou: některá pražská muzea, 
letiště V. havla, poslaneckou sněmovnu a senát, 
Pražský hrad, Ústřední čistírnu odpadních vod, 
vodárnu v Podolí).
Při přednáškách se posluchači dozví řadu za-
jímavostí o pražských věžích a jejich historii, 
připomeneme si historii pražské veřejné do-
pravy a historii a osudy pražských nádraží, blí-
že se seznámíme s většinou pražských divadel 
a dozvíme se také něco o historii pražských soch 
a památníků.
Druhý ročník cyklu o Praze a jejích zajímavostech 

zahájíme první přednáškou nazvanou Praha sto-
věžatá ve středu 27. ledna 2016 v 18.00 hodin 
v loutkovém sále Domu kultury v Milevsku. Při 
přednášce proběhne zápis do ročníku, bude roz-
dán plán akcí na rok 2016 a bude vybrána záloha 
na školné (cca 1000 Kč).
Kromě stávajících posluchačů zveme srdečně 
i případné další zájemce o bližší seznámení s pa-
mátkami a zajímavostmi našeho hlavního měs-
ta. Připomínáme, že účast v tomto vzdělávací 
cyklu není určena jen (jak by název Univerzita 
třetího věku mohl naznačovat) lidem v důchodo-
vém věku, ale cyklus je otevřen všem zájemcům 
o bližší seznámení s vlastivědnými zajímavostmi 
Prahy (i dalších regionů naší republiky). Zveme 
všechny zájemce!
Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku Josef Bílek

Mikulášská nadílka na nám. E. Beneše v Milevsku 
proběhla dne 5. 12. 2015 za finančního přispění 

firem ACOND a.s. , Bohumil Pešička, Milevské 
noviny, Martin Pouzar, VEBA PlYN a.s., 

Dita Doubková iNDO a dárců ing. Pavla Bolka  a 
Jiřího Kolihy.

Výše uvedeným dárcům děkuje a hodně zdaru 
v novém roce přeje Anděl, Mikuláš a čerti.

podĚkoVání
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Vu3V – téma pro letní semestr: 
KOuZelNÁ GeOMeTRIe
ve studovně městské knihovny v milevsku 
zahajujeme další semestr Virtuální univerzi-
ty třetího věku. Studenti - senioři si pro po-
kračování ve studiu vybrali téma „kouzelná 
geometrie“. Přednáší PhDr. Alena Šarouno-
vá, CSc. letní semestr obsahuje 6 přibližně 
padesátiminutových přednášek. Scházíme 
se ve studovně knihovny, kde si vždy jednou 

za čtrnáct dní přednášky promítáme. K poho-
dě si uvaříme kávu. Po zhlédnutí přednášky 
vypracujeme společně test. Vše je v režii Pro-
vozně ekonomické fakulty České zemědělské 
univerzity v Praze, která připravuje přednášky 
na určitá témata a prostřednictvím internetu 
umožní studium seniorům, kteří nemohou do-
jíždět desítky kilometrů do škol. Kdo máte chuť 

dále se vzdělávat, přijďte mezi nás ve čtvrtek 
4. 2. 2016 v 10 hodin.

v lednu - astronomie
Každý čtvrtek v lednu proběhne opaková-
ní pilotního semestru ASTRONOMiE. Cyklus 
přednášek představuje výtvarné a umělecké 
řešení slunečních hodin od antiky po součas-
nost. Dále následuje představení slavných as-
tronomů rudolfínské doby. Zájemci přihlaste 
se nebo rovnou přijďte. Začínáme ve čtvrtek 7. 
ledna v 10 hodin ve studovně knihovny.

Ivana Paterová

Ze života psovodů městské policie a jejich 
čtyřnohých parťáků

Dne 28. listopadu loňského roku se uskutečnilo 
v Milevsku a v jeho okolí iMZ (instruktážně me-
todické zaměstnání) psovodů a služebních psů 
jednotlivých městských policií. Účastnili se pso-
vodi se služebními psy MP Tábor, MP Dobříš a MP 
Milevsko.
co bylo cílem soustředění? Cílem soustředění 
bylo prověření připravenosti psovodů po strán-
ce taktické a jejich psích svěřenců po stránce 
praktického upotřebení při noční službě.
jak vše probíhalo? Oproti minulému iMZ, kte-
ré se konalo v denní době, se organizátoři za-
měřili na plnění úkolů při praktickém využití 
služebních psů v noční době. Mezi zadanými 
úkoly byl průzkum terénu za účelem nalezení 

hledané osoby a jejího zajištění, zadržení pr-
chajícího pachatele, který ke svému útěku vyu-
žívá přírodní i umělé překážky, průzkum objektu 
za účelem nalezení pachatele vloupání a jeho 
zajištění a takzvaná „avizace“, kdy pes během 
pochůzky upozorní psovoda na ukrytou osobu. 
Každý psovod obdržel na stanovišti informa-
ce odpovídající praktickému nasazení, a pak 
se za využití svého služebního psa a policejní 
taktiky vydal splnit zadaný úkol, na jehož kon-

ci bylo zhodnocení postupu psovoda a výkonu 
jeho psa. Výsledkem závěrečného hodnocení 
bylo dle organizátora a figuranta, zastoupené-
ho členem Vězeňské služby ČR, velmi příjem-
né konstatování, že všichni přítomní psovodi 

se svými služebními psi potvrdili nadstandartní 
připravenost pro použití v přímém výkonu služ-
by u obecní policie.
jak se rodí služební pes? Záleží vždy na pod-
mínkách toho kterého ozbrojeného sboru a pak 
na samotném psovodovi, zda je schopen připra-
vit štěně do výkonu služby, nebo je pro něj při-
jatelnější připravovat staršího psa. Základem 
dobrého psovoda je vždy velmi kladný vztah ke 
svému psovi. Bez toho by nebylo možné tuto 
policejní specializaci vykonávat. Psovod, který 
svého psa dokonale zná, zná jeho reakce, může 
efektivně využívat jeho schopnosti při jeho 
přípravě a následně pak při praktickém nasa-
zení. Pokud si psovod vybere štěně, tak jeho 
výchovu provádí sám, ale při výcviku již psovod 
spolupracuje s kolegy – figuranty. Bez kvalitní 
přípravy služebního psa, která se skládá z do-
statku výcvikových zkušeností jak psovoda, tak 
figuranta, značného časového prostoru pro pří-
pravu psa, finančního zajištění a zejména velké 
tolerance v partnerských vztazích, nelze dob-
rého služebního psa připravit. Pokud služební 
pes ukončí svou kariéru, je zvyklostí, že zůstává 
u psovoda na dožití.

Vilém Hrudka, MP Milevsko

Vyřazené oleje a tuky patří 
na sběrný dvůr
Nezapomeňte použité jedlé oleje a tuky (přepá-
lené tuky z fritovacích hrnců apod.), které se u 
Vás nahromadily během vánočních svátků, ode-
vzdat do sběrných dvorů. Sebrané oleje a tuky 
budou následně předány k dalšímu zpracování 

v chemickém průmyslu. Nezatížíte tak životní 
prostředí vypouštěním těchto odpadů do kanali-
začního řádu nebo uložením na skládku. Nepatří 
ani do nádob na bioodpad.

  provozní doba sběrného dvora a skládky milevsko-jenišovice:
 listopad – březen pondělí – pátek 6.30 - 16.30 hod.
  sobota 8.00 - 11.00 hod. (telefon: 382 584 153)

  provozní doba sběrného dvora ul. dukelská 30, milevsko:
 po celý rok pondělí, čtvrtek 15.00 - 17.00 hod.
  sobota 9.00 - 12.00 hod.

Odbor životního prostředí MěÚ

 
ve spolupráci se Senior klubem ZVVZ pořádá 

 

 
 
 
 

 
                                                         
 
 
 
 
 
 

15. - 19. února 2016 
počítačová učebna v 1. patře DK 

 
Každý den 4 hodiny výuky 

 

(čas výuky bude na základě zájmu přihlášených zájemců 
buď v dopoledních, nebo odpoledních hodinách) 

   
 

Přihlášky a více informací v kanceláři DK, telefon 383  809 201. 
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Centrum Arkáda - pobočka Milevsko
Náměstí E. Beneše 123 (nad Českou poštou), 39901 Milevsko

Posláním Krizového centra Arkáda v Milevsku je poskytovat včasnou krátkodobou
pomoc lidem v osobní krizi. S našimi klienty sdílíme jejich trápení, pomáháme jim
nalézt rovnováhu a společně hledáme představu o možném řešení krizové situace.

Nabízíme pomoc a podporu v následujících oblastech:
• krize v rodině (manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody, výchovné problémy ad.)
• domácí násilí (násilné chování ze strany partnera, psychické i fyzické násilí, vykázání násilné osoby)
• pomoc mladistvým při řešení jejich potíží v dospívání (problémy ve škole, vztahové krize,
   nízké sebevědomí ad.)
• náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, závislosti a jejich řešení)
• potíže s přesahem do sociálně právní oblasti (zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
   – dluhová problematika, rozvodová situace ad.)
• asistované setkávání rodiče s dítětem
• informace o programu Pět P.

www.arkadacentrum.cz
Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

Mgr. Miroslava Pravdová
775 588 532, pravdova@arkada-pisek.cz

Otevírací doba pobočky:
každé pracovní pondělí od 8:00 do 16:00
382 521 300, milevsko@arkada-pisek.cz

 

Střední škola  
spojů a informatiky 

Tábor 
Vás zve na  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

v pátek 15. 1. 2016 od 13:00 do 17:00. 

Přiblížíme vám perspektivní obory moderní školy: 
Maturitní – čtyřleté 
+ Informační technologie 
+ Digitální telekomunikační technika 
+ Mechanik elektronik 

Učební – tříleté 
+ Elektrikář pro silnoproud 
+ Spojový mechanik 

Digitální telekomunikační technikaDigitální telekomunikační technika

seminář: mzdové účetnictví – příjmy ze závislé činnosti 
a jejich zdaňování 
lektor: ing. Jana Rohlíková, Finanční ředitelství České 
Budějovice 
Termín: pondělí 11. 1. 2016 od 13.30 hodin do 17.00 hodin 
v DK Milevsko

seminář: nemocenské pojištění zaměstnanců – právní úprava pro rok 2016 
lektor: ing. Jindřich Rozkopal, vedoucí odboru sociálního pojištění ČSSZ 
Termín: pondělí 25. 1. 2016 od 9.00 hodin do 13.00 hodin v DK Milevsko

seminář: dpH + daň z příjmů a další zákony 
lektor:  ing. Václav Dvořák – FiNVEST Příbram s.r.o. 
Termín: pondělí 1. února  2016 od 9.00 hodin do 17.00 hodin v DK Milevsko

Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku a pořádaných 
akcích obdržíte přímo v kanceláři JhK Milevsko, husovo nám. 391.

Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní hospodářské komory Milevsko

Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz;  mobil: 608 572 260; www.jhk.cz

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

 

 

ZÁPIS  DO  1. TŘÍDY 
 

 

 

KDE: 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko  

KDY: pátek  22.1.2016  14 - 17 h, sobota 23.1.2016  9 – 11 h 

JAKÝ:   netradiční - pohádkový 

BONUS:  kromě získání kvalitní školy i DVD + FOTO  

        ze zápisu zdarma  

 
Zápis 2013 – Krteček          Zápis 2014 - Vodníci                  Zápis  2015 – Šmoulové  
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jak dobře znáš 
své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla 
fotografie pořízena. Tři vylosovaní 
výherci, kteří správnou odpověď po-
šlou SMS do středy 13. 1. 2016, získa-
jí vstupenku na divadelní představení 
Ať žijí rytíři, které sehrají táborští 
ochotníci z Divadla Kapota v sobotu 
16. ledna v DK Milevsko. K odpovědi 
nezapomeňte připojit celé svoje jmé-
no a adresu.

správná odpověď z minulého čísla: 
Průchod z ul. hůrecká do ul. Čechova

výherci: Filip Raška, Petra Kade-
řábková a Filip Koutník, všichni 
z Milevska

Vstupné: členové Senior klubu ZVVZ 
po předložení průkazky: 80 Kč, 

ostatní 160 Kč
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