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1248 maškar 
gratulace a poděkování!
Městská rada poté, co přestála sobotní výjezdní 
schůzi 6. února v ulicích města, blahopřeje všem 
organizátorům a pořadatelům maškar k dosaže-
nému rekordu. Děkujeme především za obětavou 
přípravu celé akce. Naše hlavní díky patří pocho-
pitelně všem maškarám, zdejším i hostujícím, 

za porci dobré zábavy a za disciplinované navrá-
cení klíčů od města. V neposlední řadě děkujeme 
také všem velmi početným divákům za vytvoření 
skvělé kulisy a návštěvu našeho města.

Rada města Milevska

Pokračování rekonstrukce 
Žďákovského mostu

Dne 31. 3. 2016 dojde k ukončení zimní 
přestávky v pracích na opravě mostu, kdy 
byl přes most umožněn jednosměrný provoz 
vozidel do 3,5 t. Rekonstrukce Žďákovského 
mostu na silnici I/19 bude pokračovat za úplné 
uzavírky v termínu 1. dubna až 30. září 2016.
Po tuto dobu bude nutné využívat objízdné 
trasy přes Zvíkovské Podhradí, případně přes 
Podolský most.

Podrobnější informace budou uvedeny 
na internetových stránkách města Milevska.

Ing. Jaroslav Bláha
Odbor dopravy a živnostenský, MěÚ Milevsko

UPOZORNĚNÍ
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Informace z jednání Rady města Milevska
Na druhé ledNové schůzi 27. ledNa rada města 
projedNala 25 záležitostí, mezi jiNými:

•	(Ne)zvýšení nájemného o inflaci – rada roz-
hodla nezvyšovat meziročně nájemné z neby-
tových prostor města o inflaci. Tato možnost, 
kterou dávají městu nájemní smlouvy, nebyla 
především v zájmu podpory podnikání v něko-
lika posledních letech opakovaně využita.

•	Teplovod v Komenského ulici – na základě 
výsledků veřejné soutěže na plánovanou vý-
znamnou letošní zakázku rada rozhodla uza-
vřít smlouvu s firmou ERDING Brno za cenu 
8,8 mil. Kč. Podmínkou uzavření smlouvy je 
však zařazení potřebných prostředků do roz-
počtu. O tom ale musí rozhodnout zastupitel-
stvo a počítá se s pokrytím této částky z pře-
bytku hospodaření v roce 2015.

•	Přeložení a přepojení kanalizace v Petrovické 
ulici – v elektronické aukci získala zakázku 
za 1,8 mil. Kč místní firma Jan Polata. Jde 
o dokončení kanalizace v prostoru mezi via-
duktem a odbočkou ke koupališti.

•	Zpracování studie na celkovou rekonstrukci 
budovy městské knihovny – rada města schvá-
lila vyhlášení záměru na zpracování studie 

celkové rekonstrukce budovy č. p. 1 s tím, že 
osloveným projektantům bude poskytnuto 
skicovné. Na základě vítězné studie pak bude 
vypracována projektová dokumentace pro re-
konstrukci, která by měla vytvořit především 
prostor pro lepší uspokojení potřeb knihovny 
i pro propojení infocentra a galerie.

Na své třetí schůzi 10. úNora 2016 rada měs-
ta projedNala 36 záležitostí, mezi jiNými:
•	Úvěr na teplovod – rada doporučila zastupi-

telstvu schválit záměr financovat akci Teplo-
vod Komenského investičním úvěrem ve výši 
9 mil. Kč.

•	Žádost o půjčku – Místní akční skupina Střed-
ní Povltaví, jejímž členem je i město Milevsko, 
požádala obce o provozní půjčku na zpracová-
ní „Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
ORP Milevsko“. Tento dokument je klíčový pro 
získání dotací do oblasti školství našeho re-
gionu v příštích letech. Půjčka bude vrácena 
v průběhu roku 2016 a prostředky akční skupi-
ně půjčují všechny obce, které jsou zřizovateli 
škol a školek.

•	Informace o veřejných zakázkách – rada pro-
jednala zprávu o průběhu a výsledcích všech 

veřejných zakázek města v roce 2015, efekt 
elektronické aukce byl vyhodnocen na zhruba 
jeden milión korun.

•	Pojištění města – rada na základě výběrového 
řízení rozhodla o uzavření smlouvy na pojiště-
ní města s pojišťovnou Kooperativa. Smlouva 
bude uzavřena na tři roky a v roční částce byla 
dosažena úspora téměř 200 tis. Kč proti sou-
časnému stavu.

•	Nákup pozemku v ulici Pod Farou – po vyřeše-
ní majetkových otázek stát převede na město 
pozemek pod ulicí Pod Farou, menší část však 
bude nutno odkupovat a rada rozhodla tento 
odkup za částku cca 215 tis. Kč zastupitelstvu 
doporučit.

•	Maškarní muzeum – na základě předloženého 
záměru rozhodla rada o zřízení maškarního 
muzea. Bude se budovat v prvním patře spo-
řitelny a cílem je jeho otevření na počátku 
roku 2017. Půjde o pracoviště Milevského mu-
zea a expozice by měla být výrazně zaměřena 
na interakci s návštěvníkem. Milevsko by tak 
mělo získat nový, celoročně přístupný atrak-
tivní návštěvnický cíl, vycházející ze silné 
místní tradice.

Více informací na www.mileVsko-mesto.cz

Registrační značky na přání
Žádosti o registrační značky na přání se mohou 
podávat od 1. 1. 2016. Dnem podání se také 
žádosti začnou vyřizovat. Vydávání registrač-
ních značek na přání je součástí novely zákona 
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na po-
zemních komunikacích.
Jaký je poplatek?
Poplatek za jednu tabulku je 5 000 Kč, tzn. 
10 000 Kč za dvě registrační značky pro osobní 
automobil.
Jaká jsou omezení z hlediska znění registrační 
značky na přání?
Obecně platí, že na značku na přání je možné 
dát kombinaci čísel a velkých písmen (pouze 
arabská čísla a latinka bez diakritiky, s výjimkou 
písmen G, CH, O, Q a W - a to z důvodu snadné 
zaměnitelnosti těchto písmen). Registrační 
značka na přání musí také obsahovat minimálně 
jedno číslo, to znamená, že nesmí být složena 

pouze z písmen. A dále se nesmí používat slova 
hanlivá a zkratky orgánů státní správy.
Jaký počet znaků musí mít registrační značka 
na přání?
V případě auta je značka složená z 8 znaků 
(xxx  xxxx), pro motocykly je provedena 7 znaky 
(xx xxxxx), v případě mopedu se jedná o 5 znaků 
(xx xxx).
Je registrační značka na přání přenositelná?
Ano, registrační značka na přání je přenositel-
ná. Vlastník ji může použít na další svůj automo-
bil, motocykl či moped, ale vždy pouze na jedno 
vozidlo. Registrační značku na přání si lze také 
rezervovat na 3 měsíce.
Dále novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmín-
kách provozu na pozemních komunikacích, 
umožňuje nechat si přidělat další registrační 
značku na přání k již přidělené registrační značce 
na přání. V tomto případě se jedná o registrační 

značku na přání na nosič jízdních kol. Přidělení 
této registrační značky na přání je zpoplatněno 
částkou 600 Kč a výroba trvá cca 14 dní.
uPozornĚní:
Poškozené registrační značky všeobecně, tedy 
i na přání a na nosič kol, si lze vyměnit za správ-
ní poplatek 600 Kč za jednu tabulku. Při podání 
žádosti se poškozené registrační značky ode-
vzdají na registračním místě. Výroba trvá cca 
14 dní. Tato možnost se nevztahuje na ztracené 
nebo odcizené RZ.
Nadále platí možnost výměny poškozených, 
ztracených nebo odcizených registračních 
značek za nové – správní poplatek činí 200 Kč 
za jednu tabulku + 50 Kč za zápis do TP.
Podrobnější informace jsou uvedeny na webo-
vých stránkách města Milevska.

ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ

Jaroslava Tomanová
referent, evidence vozidel

Ve čtvrtek 18. února přivítal místostarosta Mgr. Martin Třeštík nové občánky města Milevska. Jsou 
jimi zleva Matyáš Vlk, František Bočan, Hynek Koudelka, Tobiáš Bláha, Anna Barešová, Nikol Placáko-
vá, Tereza Šiková a Karolína Štveráková.

Vítání občánků
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Poplatek ze psů pro rok 2016
Oznamujeme, že se blíží termín splatnosti 
místního poplatku ze psů, který je splatný 
nejpozději do 31. března 2016. 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 po-
kladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám. E. 
Beneše 420 a Sažinova 843). K platbě je možné 
použít i platební karty. Dále lze poplatek uhra-
dit 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. In-
formace podá P. Zděnková, tel. 382 504 132, 
e-mail: pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz.
Poplatníkem místního poplatku ze psů je fy-
zická nebo právnická osoba, která je držite-
lem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na úze-
mí 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 způso-
bem je povinen oznámit také zánik své po-
platkové povinnosti (úhyn psa, jeho ztrátu, 
darování a prodej). Sazby poplatku se po-
hybují 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.

ODBOR FINANčNí MěÚ MIlEVSKO

Pavlína Zděnková
správce poplatku

fotoobjektIVeM

Na začátku nového roku se uskutečnilo v domě kultury v Restauraci V klu-
bu Novoroční setkání zastupitelů města Milevska a členů RO JHK Milevsko. 
Na tomto setkání vyhlásil člen představenstva JHK a předseda RO JHK Mile-
vska ing. Petr Bašík společně se starostou města Milevska Ing. Ivanem Ra-
dostou další ročník soutěže „Firma a živnostník roku“. Další bodem tohoto 
setkání byla informace ředitelky SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Švárové o díl-

čích výsledcích pilotního 
ročníku soutěže „Nej-
lepší učeň roku“. Tato 
soutěže je zaměřena 
na podporu technických 
oborů. Dále přítomní dis-
kutovali nad tématy prů-
myslové zóny, podpory 
podnikatelů a spolupráci 
města a JHK.

Na jarní prázdniny připravilo DDM v Milevsku bohatý program. V pondě-
lí se tvořily šperky z Fima. V úterý se děti věnovaly keramice. Ve středu 
se soutěžilo ve vědomostních soutěžích a ve čtvrtek si děti vyrazily do ba-
zénu. Text a foto: Zaměstnanci DDM Milevsko

V pondělí 15. února si děti v jesličkách v Milevsku společně užily karne-
valové dovádění.

Prezentace regionu Milevsko na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 
v Praze od 18. do 21. února.

v mĚsíci lednu 2016 oslavil 
Životní výročí

a zároveň souhlasil se zveřejněním 
v Milevském zpravodaji:

80 let
Bohuslav Kotinský, Milevsko
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oHLÉDNUtÍ ZA MILeVSkÝMI MAŠkARAMI 
letošního ročníku Milevských maš-
kar se zúčastnilo 1248 účastníků 
v maskách, kteří byli napočítáni 
komisařem Agentury Dobrý den 
Pelhřimov a pomohli tak překonání 
rekordu z roku 2011. Trasu průvodu 
lemovaly davy lidí – celkem se zú-
častnilo 7242 platících diváků. Akce 
proběhla pod záštitou ministra kul-
tury Daniela Hermana a hejtmana 

Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. 
Osobní návštěvou poctil Milevsko 
místopředseda parlamentu české 
republiky Jan Bartošek.
Poděkování patří účastníkům maš-
karního průvodu, organizátorům 
i všem divákům a návštěvníkům 
města za krásnou atmosféru, str-
hující zážitek a průběh této tradiční 
akce.
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orgaNizátoři milevských maškar děkují 
všem účastNíkům 154. masopustNího průvodu. poděkováNí patří také všem Ná-
vštěvNíkům akce, spoNzorům a partNerům. jsou to:
Město Milevsko, Ministerstvo kultury, Jihočeský 
kraj Jiří Zimola, ZVVZ Enven, ZVVZ, Služby Města 
Milevska, Robro s.r.o., IKK Milevsko s.r.o., Nean 
tour, Efaflex, Siko, Charypar – stavební práce, 
Czech Builder s.r.o., Peří Mareš, Tomegas, 
Fast kovošrot s.r.o., Ekoklima a.s., čSAD 
Busem, lidovka – D. Pejša, Prima Tech s.r.o., 
KV2 audio, Uniko, Blesk servis, Jiří Hrůza 
– zemní práce, Comett s.r.o., Jan čeřovský – 
Restaurace U Broučka, Elmax – Roman Pecka, 
JUB, Restaurace V Klubu, Josef Koutník – maso 
– uzeniny, Reklama – Miluše Rentková, Park + 
- Ing. Václav Šmejkal, Ing. Stanislav Kázecký, 
Jaroslav Müller – podlahové krytiny, Ailia s.r.o., 
MUDr. Dagmar Matějová, Poliklinika Milevsko 
s.r.o., MUDr. Hana Kuchtová, MUDr. ludmila 
Bernotová, Zlatnictví Robin Vlček, Roman 
Staněk, MUDr. lubomír Pecháček, AZ – proel, 
Klimatest s.r.o., Miroslav Mlčkovský, Radiostav 
a.s., Interiery Říha s.r.o., Autoll s.r.o., 
Calta – K s.r.o., Bonas s.r.o., Milesoft s.r.o., 

senátor Pavel Eybert, Václav lebeda, MUDr. 
Jaroslav Kahoun, Triol cz, a.s., Martin Kalina – 
zámečnictví, Acond, Jaroslav Soukup – realitní 
kancelář, Aura a.s., MUDr. Zdeňka Kůrková, 
Ing. Vlastimil Blažek, Microcomp, MUDr. Jan 
Zelenka, Potraviny Prima – Václav Hejný, 
Chladící technika – Martin Mašinda, Ordinace 
Kompas s.r.o., MUDr. Miroslava Pučelíková, 
Klenoty – Hodiny M. Mrzena, Krbové studio – 
Hejna, FPM Becon s.r.o., Swiss-metall s.r.o., 
Komerc s.r.o., Autoelektrikář – Třešnička, 
Boma Milevsko s.r.o., Jahla s.r.o., Martin 
Koptiš – papírnictví, Josef Nedvěd – daňový 
poradce, Milan Vácha, Kavárna U Soudu – Jiří 
Hroník, Milena Jelínková – drogerie, Vratislav 
Bláha, Vladislav Hadáček, SDH Milevsko, Jiří 
Tůma maso – uzeniny, Železářství U Anděla, 
Barvy – laky – Ing. Hladký, Zdeněk Stejskal - 
Stejstav, ZD Milevsko, lukáš Dolejš, Elektro 
Vachta, Bohumil Pešička – autoopravna, MUDr. 
Radovan Köhler.

POdĚkOváNÍ



strana 6březen 2016

StřÍPky Z MINULoStI

Milevsko na starých mapách

(dokončení z minulého čísla)

Na sklonku minulého roku obohatila kartogra-
fické sbírky Milevského muzea mapa českého 
království, jejímž autorem je kdysi slavný ně-
mecký spisovatel Sebastian Münster (1489–
1552). Jeho kniha Cosmographia, která vyšla 
poprvé v Basileji roku 1544, byla tehdy jakýmsi 
prvním univerzálním pokusem o světový atlas, 
jakkoli byla poplatná své době a nacházela se v 
ní celá řada omylů i romantických výmyslů. leč, 
kdo nic nedělá, nic nezkazí, a hodnota Münste-
rovy publikace spočívá právě v tom, že tato kni-
ha byla první. O její oblibě svědčí to, že do roku 
1628, kdy byla vytištěna naposledy, dosáhla 
27 vydání. Naše vydání pochází asi z roku 1580 
a ukazuje nám „Království české, svými horami 
a lesy obkroužené a uzamčené“, jak uvádí květ-
natý německý titul.
Jméno našeho města je zde uvedeno v tehdejší 
české podobě: Milewsko.
Podobně jako mnohé jiné tehdejší mapy je 
i Münsterova mapa čech situovaná s obrácený-
mi póly, tedy sever je na jihu a obráceně. Tako-
vé mapy byly určeny pro praktické použití při 
cestách v krajině, kdy cestovatel používal k ori-
entaci kompas spolu s malými slunečními ho-
dinami. Uživatel tedy položil kompas na mapu 
a pokud sám nechtěl stínit slunci, musel mapu 
orientovat na jih. Názvy míst na mapě musely 
být tedy vytištěny tak, aby bylo možno je pře-
číst, jestliže cestovatel hleděl na mapu k jihu.
Další pozoruhodnou mapou je dílo z rodiny 
proslulých holandských kartografů, otce a syna 
Hondiů. Zakladatel této tradice, Jodocus Hon-
dius starší, se narodil roku 1563 v nizozem-
ském Wakkenu jako syn Oliviera de Hondt a Pe-
tronelly d´Havertuyn. Jak bylo tehdy módním 
zvykem, rodina užívala své jméno Hondt v po-
latinštělé podobě: Hondius. Mladík už ve věku 
osmi let udivoval své okolí kresbami a rytina-
mi. Roku 1584 však rodina musela kvůli válce 

se Španělskem emig-
rovat do Anglie. Tady 
se mladý Jodocus 
naučil kartografické 
tvorbě u zdejších mis-
trů Richarda Hakluyta 
a Edwarda Wrighta, 
a když se pak roku 
1593 navrátil do Am-
sterdamu, zařídil si 
výrobu map a glóbů. 
Už roku 1595 vydal 
námořní atlas, v němž 
využil jak práce svého 
předchůdce Rumolda 
Mercatora, tak i ces-
tovatelské objevy 
slavného anglického 

piráta Sira Francise Drakeho z jeho cesty roku 
1580. Další Hondiovy velké atlasy světa vyšly 
v letech 1604 a 1606.

Jodocus Hondius zemřel roku 1612, ale v jeho 
tvorbě pokračoval jeho syn, Jodocus Hondius 
junior (1593–1629). Z celé řady jeho kartogra-
fických projektů jsou známy především atlasy 
z let 1623 a 1628. Roku 1630, tedy už po jeho 
smrti, byl z pozůstalosti vydán doplněný Velký 
atlas světa, na kterém se podílel další význam-
ný holandský kartograf té doby, Wilhelm Blaeu. 
Jedná se o čtyřicet nádherných kolorovaných 
mědirytin, z nichž mapa č. 22 nese označení 
Bohemia. Naše město zde snadno objevíme 
pod tehdy obvyklým názvem: Milausko. Také 
tato mapa se nyní nově nachází ve sbírkách Mi-
levského muzea.
Posledním přírůstkem kartografické sbírky Mi-
levského muzea je mapa českého království, 
kraj Táborský a Budějovický. Ve srovnání s výše 
uvedenými mapami je tato naše mapa skoro 
mladíkem, pochází buď z roku 1789 nebo 1791, 
a jejím autorem je vídeňský kartograf Franz Jo-
hann Joseph von Reilly (1766–1820).
Narodil se jako syn hofmistra Johanna Reillyho 
ve Vídni, jakkoli jeho jméno odkazuje na irské 
předky. Zpočátku pracoval ve státní službě, 
ale posléze zcela propadl kouzlu geografie 

a kartografie. Proslavil se zejména svým atla-
sem světa v pěti dílech. Toto slavné dílko vy-
cházelo postupně v letech 1789–1806 a obsa-
hovalo více než 1000 mapových vyobrazení. 
Stalo se nejrozsáhlejším, byť nedokončeným, 
rakouským atlasem. Reillyho mapy sice nejsou 
autorsky původní, ale autor použité předlohy 
poctivě uvádí.
Nezůstalo však jen u toho. Reilly vydal ce-
lou řadu dalších atlasů, jmenujme za všechny 
například Velký německý atlas (1794–1796). 
Jedná se o první kompletní atlas světa vydaný 
v rakouské monarchii, s německou jazykovou 
mutací. Přínosný byl také například Všeobecný 
poštovní atlas světa, vydaný roku 1799, první 
atlas tohoto druhu.

Reillyho mapa Táborského kraje, kterou jsme 
loni zakoupili do sbírek, zachycuje i město 
Milevsko, zde ovšem s tradičním německým 
označením: Mühlhausen. Najdeme zde dále 
i některé okolní obce jako například Sepekov, 
Veselíčko, Olší, Zbislav, Bernartice nebo Srlín. 
lehce kolorovaná mědirytina je ve vynikajícím 
stavu.

Vladimír Šindelář, Milevské muzeum

Milewsko na mapě Sebastiana Münstera, kolem 1580.

Milausko – mapa Jodoka Hondia jr., 
cca 1629–1630.

Milevsko neboli Mühlhausen, mapa Franze von 
Reilly, cca 1789–1791.

Ozdobná kartuše na Hondiově mapě.
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kULtURA A SPoRt V MILeVSkU A okoLÍ

milevské kino

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

bohové eGyPta
čtvrtek 3., pátek 4. 3. 20.00
USA – Fantasy, dobrodružný - Bitva o věčnost 
začíná. epos „Bohové Egypta“ je rozmáchlé 
fantasy dobrodružství, které se inspirovalo 
klasickou mytologií starověké egyptské říše.
3D 127 min
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč
lída baarová
sobota 5., neděle 6. 3. 20.00
ČR, SR – Životopisný, historický, drama - Osudy 
filmové hvězdy Lídy Baarové v režii Filipa Renče.
čESKÉ ZNěNí 110 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
série diverGence: aliance
čtvrtek 10., pátek 11. 3. 20.00
USA – Akční, romantický, sci-fi - Třetí pokračo-
vání volné série ALIANCE zavede Tris (Shaile-
ne Woodley) a Čtyřku (Theo James) do nového, 
mnohem nebezpečnějšího světa.
DABING 120 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
zootroPolis: mĚsto zvíŘat
pátek 11., sobota 12.3. 17.30 
neděle 13. 3. 15.00
USA – Animovaný - Moderní metropole zvířat 
Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen tam 
najdete luxusní čtvrti jako je Sousedství Saha-
ra nebo chladný Tundrov.
DABING 
vstupné: 120 Kč 
uŽ Je tady zas
sobota 12., neděle 13. 3. 20.00
Německo – Satira, komedie - Vůdce je zpět! 
Téměř sedmdesát let po neslavném odchodu 
se Adolf Hitler překvapeně probouzí v dneš-
ním Berlíně. A první bilance jeho nové situace 
není radostná…
TITUlKY 110 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
kunG fu Panda 3
čtvrtek 17. až sobota 19. (3D) 17.30 
neděle 20. 3. (2D) 15.00
USA – Animovaná dobrodružná komedie - 
Těžká váha se blíží! Jedna z nejúspěšnějších 
animovaných sérií na světě se vrací a v jejím 
čele nestojí nikdo jiný než slavný kung-fu bo-
jovník, urostlý panda Po.
3D A 2D DABING 94 min.    
vstupné: 3D: plné 140 Kč, 
děti 120 Kč a 2D: plné 125 Kč, děti 100 Kč 

Grimsby
čtvrtek 17., pátek 18. 3. 20.00
USA – Komedie - Sacha Baron Cohen, tvůrce 
Borata, Bruna, Diktátora a Aliho G je zpátky  
v nejbláznivější komedii roku!
TITUlKY 82 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

Polednice
sobota 19., neděle 20. 3. 20.00
ČR – Horor - Jedna z nejobsazovanějších do-
mácích hereček Aňa Geislerová a herecká 
dáma Daniela Kolářová se setkávají v hlavních 
rolích původního českého hororu Polednice.
čESKÉ ZNěNí 90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
batman vs. suPerman: 
Úsvit sPravedlnosti
čtvrtek 24. až sobota 26. 3. 20.00
USA – Akční, sci-fi - Poprvé se na stříbrném 
plátně setkají Batman/Bruce Wayne a Super-
man/Clark Kent.
3D DABING 151 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  
rudý kaPitán
neděle 27. 3. 20.00
ČR – Thriller - Drsná detektivka? Nejen skan-
dinávští autoři je umějí! Zajímavý příběh 
se může odehrávat i u nás a mohou v něm ex-
celovat Oldřich Kaiser nebo Michal Suchánek 
tak, jak je neznáte...
čESKÉ ZNěNí 115 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
teorie tyGra
čtvrtek 31. 3. 20.00
ČR – Thriller – Komedie, drama  - Příběh 
muže, který si v šedesáti vzpomene, že mí-
val sny i vlastní vůli a že chce zpátky vládu 
nad svým životem. V hlavních rolích Jiří Barto-
ška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří 
Havelka, Jakub Kohák, Iva Janžurová.
čESKÉ ZNěNí
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

dům kultury

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

výroční členská schůze 
senior klub zvvz
úterý 1. 3 14.30
Předprodej zájezdů od 7.30 hodin. Od 14.30 
hraje k tanci a poslechu Zelená šestka Vladi-
míra Bendy.
velký sál
irisdiaGnostika
čtvrtek 3. 3. 14.00
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2
irisdiaGnostika – PŘednáška
čtvrtek 3. 3. 17.00
Přednáška Jitky Hanzalové.
učebna 2
toulky za Poznáním – srí lanka – 
záŘivá zemĚ s temnými zákoutími
čtvrtek 3. 3. 18.00
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK 
Milevsko. Tentokrát přijali naše pozvání opět 
cestovatelé Martin Dufek a Vratislav Kra-
tochvíl z Agentury Pohodáři Pelhřimov.
velký sál vstupné: 50 Kč

Ples mĚsta milevska
pátek 4. 3 20.00
Hudební doprovod: Swing Band Tábor, progra-
mem provází: Ivo Apfel, vystupují: Alena a Ja-
roslav Bolkovi, milevské taneční skupiny EFK 
a NRG a Five Fellas.
velký sál
vstupné: 150 Kč, předprodej: DK Milevsko, 
Infocentrum Milevsko a Milevské kino
výroční schůze – črs
neděle 6. 3 08.00
velký sál
zdravotní PoJišŤovna 
ministerstva vnitra čr
úterý 8. 3 13.00–16.00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2
univerzita tŘetího vĚku
středa 9. 3. 18.00-20.00
loutkový sál
rePrezentační Ples 
soš a sou milevsko
pátek 11. 3. 19.30
K tanci a poslechu hraje kapela Elizabeth. 
V rámci plesu budou šerpováni žáci závěreč-
ných ročníků denního a dálkového studia.
prostory DK
Jak na PamĚŤ, aby funGovala
neděle 13. 3. 14.30
Přednáška Ing. Dany Steinové, předsedky-
ně České společnosti pro trénování paměti 
a mozkový jogging – překvapí vás, jak si ještě 
pamatujete.
velký sál
vstupné: 25 Kč, členové Senior klubu zdarma
kurz – zdobení velikonočních 
vaJíček 
čtvrtek 17. 3. 18.00
Různé techniky, s sebou přineste 5 vyfouknu-
tých vajec, lektorka Laďka Bečková.
výuková učebna
kurzovné: 150 Kč
kreJčík honza 
PŘedstavení Pro školy
pátek 18. 3.
velikonoční trhy
sobota 19. 3. 08.30-11.30
Součástí trhů bude dílnička pro děti a výroba 
velikonočních postaviček. Prodejci se mohou 
hlásit na telefonu 383 809 201.
prostory DK
vstupné: zdarma

evroPské stabat mater
sobota 19. 3. 16.00
Vivadli – Boccherini – Zelenka – Rossini – Bo-
dorová – Dvořák
Účinkují: Eva GARAJOVÁ zpěv, Jiří EMMER  
varhany, Milevský smíšený sbor a Písecký ko-
morní orchestr, OLDŘICH  VLČEK dirigent
bazilika v areálu kláštera
vstupné: 150 Kč, předprodej: DK Milevsko, In-
focentrum Milevsko a Milevské kino
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Pohádka Pro dĚti –  
Jak skŘítek málem zasPal Jaro
neděle 20. 3. 15.00
Skřítkové Čepička a Konvička žijí každý 
na svém paloučku, o který se starají. Jenže 
Čepička je pěkný lenoch, málem zaspal jaro 
a má celý palouček ještě pod sněhem. Konvič-
ka se mu sice snaží pomoci, ale má dost své 
práce. Snad i s pomocí dětí se vše stihne při-
pravit na Velikonoce.
velký sál
vstupné: 50 a 60 Kč

diskusnĚ vzdĚlávací večer – 
rodinné konstelace a kvalita 
našeho Života
pondělí 21. 3. 18.00
Jak tak kráčíme svým životem, občas máme 
pocit, že jsme na naší cestě zabloudili, ztratili 
směr nebo narazili na překážku, se kterou si 
najednou nevíme rady.
Přednáší: Marcela Krčálová
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

tradiční setkání Jubilantů 
senior klub zvvz
úterý 22. 3. 15.00
Tradiční setkání v Domě kultury Milevsko.
velký sál
velikonoční Prázdninová dílna
čtvrtek 24. 3. 09.00
Přijďte si vyrobit ovečku, mrkev pro koledníky 
a jarní kvítí. S sebou 1 balení tyčinek do uší, 
2 dřevěné kolíčky a 1 kulatý dortový papír 
(průměr cca 24 cm).
výuková učebna 
vstupné: 10 Kč

Warm uP PŘeštĚnice
sobota 26. 3.
Aby vám čekání na festival Open Air Music 
Fest Přeštěnice rychleji utíkalo, připravili pro 
vás pořadatelé další lahůdku – tři „zahřívací 
koncerty“. Těšit se můžete na tyto účinkující: 
Totální nasazení, Covers for Lovers, Peshata, 
Sabina.
velký sál 
vstupné: předprodej 99 Kč, na místě 130 Kč

divadelní PŘedstavení – velká 
zebra aneb Jak Že se to JmenuJete?
středa 30. 3 19.00
Hrají: Christian: Ondřej Vetchý, Sidonie: Kate-
řina Hrachovcová – Herčíková, Maurice: Jaro-
mír Dulava, Sabine: Dana Černá/Kamila Šprá-
chalová, Gisele: Martina Hudečková, Plisson: 
Zdeněk Vencl/Otmar Brancuzský.
velký sál
vstupné: 340 a 320 Kč

univerzita tŘetího vĚku
středa 30. 3. 18.00-20.00
loutkový sál

PŘiPravuJeme:

Jarní burza dĚtského oblečení 
a ostatních PotŘeb + bleší trh
sobota 2. 4. 10.00-12.00
prostory DK
vstupné: zdarma

Galerie m

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

vernisáŽ výstavy domov – 
fotoGrafírování v JiŽních 
čechách 1959-1976
úterý 1. 3. 18.00
výstava domov – fotoGrafírování 
v JiŽních čechách 1959-1976
od středy 2. 3. do středy 30. 3.
Výstava černobílých fotografií z archivu hrej-
kovického rodáka Jana Pikouse.
vstupné: 10 Kč

hudební sklePy – Justin lavash
pátek 4. 3. 19.30
vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč, 
předprodej vstupenek v Galerii M.

listování - kafe a ciGárko
středa 16. 3. 20.00
Pořádá: Městská knihovna Milevsko. Předpro-
dej vstupenek na dospělém oddělení knihov-
ny.
vstupné: 80 Kč

mĚstská knihovna

nám. e. Beneše 1 | tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz

amnestie na uPomínky
1. týden v březnu
Vraťte zapomenuté knihy a neplaťte penále.
celá knihovna
reGistrace zdarma
pátek 4. 3.
Vítáme nové čtenáře naší knihovny a nabízí-
me mimo jiné 70 tisíc knih k zapůjčení na rok 
zdarma.
celá knihovna
vyhlášení neJlePšího čtenáŘe 
kaŽdého oddĚlení
pátek 4. 3.
Těm nej čtenářům naší knihovny poděkujeme 
registrací na celý rok zdarma.
celá knihovna
návod na Ženy
středa 2. 3. 17.00-19.00
Naslouchat ženskému tělu se vyplatí. Seberte 
odvahu, prolomte tabu…
pobočka v DK
vstupné: zdarma

vlaJka Pro tibet
čtvrtek 10. 3
Knihovna se připojuje k mezinárodní kampa-
ni na podporu lidských práv Tibeťanů.
knihovna ve městě
Jak na PamĚt, aby funGovala
neděle 13. 3. 14.30
V rámci Týdne pro trénování paměti zveme 
na kurz Ing. Dany Steinové, předsedkyně Čes-
ké společnosti pro trénování paměti a mozko-
vý jogging.
dům kultury

listování - kafe a ciGárko
středa 16. 3. 20.00
Marie Doležalová si začala psát blog, jen tak 
pro radost a pro své kolegy z divadla, aby je 
pobavila. Ale záhy Kafe a cigárko začalo bavit 
lidi mnohem víc, než by se Marie nadála. Taky 
za něj získala cenu Magnesia Litera. Ty nej-
lepší glosy s podtitulem Historky z herecké-
ho podsvětí vychází právě teď formou knihy. 
A pro LiStOVáNí je to rozhodně výzva, která 
slibuje netradiční zábavný večer. Účinkují Bar-
bora Jánová a Gustav Hašek. Předprodej vstu-
penek na dospělém oddělení.
Galerie M
vstupné: 80 Kč

fotoGrafická výstava Památné 
stromy
od úterý 1. 3. do pátku 29. 4.
Výstavu fotografií milevského fotografa Petra 
Stříže pořádá Český svaz ochránců přírody. 
Výstava potrvá do 29. dubna.
vestibul knihovny
kouzelná Geometrie
čtvrtek 3., 17. a 31. 3.  10.00
Další přednášky Vir. univerzity třetího věku.
studovna
noc s andersenem
pátek 1. 4. 18.00-22.00
Tentokrát na téma Malá mořská víla. Zveme 
děti od 6 do 10 let. Počet míst je omezen, pro-
to prosíme o přihlášení na dětském oddělení 
ve městě nebo na pobočce.
dětské oddělení
rok karla iv.
po celý rok
Celoroční znalostní soutěž pro celé rodiny. 
Více informací na webu a plakátech.
dětské oddělení

sPos milevsko

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

Veřejné bruslení - hokejové zápasy dle rozpisu 
na stránkách www.spos-milevsko.cz.

velká umĚlá tráva:
FC dorost - Sedlčany
05. 3. 10.00
FC muži A - Dražice
05. 3. 14.00
FC ZVVZ st. žáci - Sedlčany
05.3. 10.00
FC ZVVZ ml. žáci - Sedlčany
06. 3. 11:30
FC junior - Prčice
06.3. 14:00
FC st. dorost - Kovářov
13. 3. 12:00
FC junior - Božetice
13. 3. 14:00
FC ZVVZ junior - Petrovice
19. 3. 15:00
FC ml. dorost - Kovářov
19. 3. 10:00
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FC st. dorost - Sepekov
19. 3. 12:00
muži A - čížová
19. 3. 15:00
FC st. žáci - Tábor
26. 3. 10:00
FC ml. žáci - Tábor
26. 3. 11:30
FC junior- Sepekov
26. 3. 15:00
FC ml. dorost - Sepekov
27. 3. 10:00
FC st. dorost - Bechyně
27. 3. 12:00
sPortovní hala:
Turnaj Milevské noviny
05. 3. 08.00
Hazená
06. 3. 15.30
Proactive - Milevský pohár
12. 3. 10.00
Florbal
20. 3. 08.00
Florbal
27. 3. 08.00
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

výroční členská schůze
úterý 1. 3. 14.30
Předprodej zájezdů od 7.30 hodin. Po schůzi 
hraje Zelená šestka Vladimíra Bendy.
DK Milevsko
kurz nĚmčiny
středy 2., 9., 16., 23., 30. 3.
Vede lektorka J.S.AGENCY. Začátečníci 9.30 
až 10.30 hod; pokročilí 8.30 až 9.30 hodin.
1. ZŠ
taneční Pro seniory – závĚr
středa 2. 3. 18.00
Taneční vedou manželé Bolkovi.
DK Milevsko
Willy russell: shirley valentine 
pondělí 7. 3. (náhradní termín)
Zájezd do divadla v Táboře. Odjezd od soko-
lovny v 17.45 hod. se zastávkou u paneláku.
Jak na PamĚŤ, aby funGovala
neděle 13. 3. 14.30
Přednáška Ing. Dany Steinové, předsedky-
ně České společnosti pro trénování paměti 
a mozkový jogging - překvapí vás, jak si ještě 
pamatujete.
DK Milevsko
Členové vstup zdarma.
setkání Jubilantů
úterý 22. 3. 15.00
Tradiční setkání v DK Milevsko s kulturním 
programem se členy, kteří letos mají význam-
né narozeniny - 65, 70, 75, 80, 85, 90 let.
DK Milevsko

rG Proactive milevsko

25. milevský Pohár/milevsko cuP  
sobota 12. 3. 10.00
sportovní hala Milevsko

klub českých turistů

www.kctmilevsko.pisecko.info

zaháJení Jarních kilometrů 
s turistickou sazkou
sobota 26. 3.
Trasa Tábor – rozhledny Babí hora a Hýlačka 
– Slapy. Délka trasy 11 nebo 20 km. Odjezd 
z nádraží ČD v 8.17 hod.
vede: Vladimír Ondruška, Jiří Peltan
zaháJení cyklosezony v milevsku
neděle 27. 3.
Milevsko – Osek – Velká – Sobědraž – Pecho-
va Lhota – Kovářov – Hrazany – Milevsko. 
Délka trasy 38 km. Odjezd v 9.00 hod. od so-
kolovny
vede: Tomáš Wilda
Jarní šPekáček 
středa 30. března 
Na krátkou vycházku do okolí Milevska si 
vezměte s sebou chutný špekáček. Sraz u so-
kolovny ve 13.00 hod.
vede: Jaroslav Mácha

os diacel

sdružení rodičů s diaBetem a celiakií

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

cukrovka - co vás zaJímá
sobota 26. 3. 10.00
Beseda pro širokou veřejnost v laser aréně – 
Velké nám., Písek (Luna).
laser Game Aréna Písek

milevský klášter

klášterní 556 | tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

neJdůleŽitĚJší Je srdce 
do pondělí 28. 3.
Výběr z loňské výstavy obrazů akademické-
ho malíře Antonína Šíta. Klášterní obchůdek 
a výstava obrazů A. Šíta jsou otevřeny po tele-
fonické domluvě.
přízemí barokní prelatury
bach vs. vivaldi – koncert 
neděle 6. 3. 15.00
Výběr z vrcholných vokálně instrumentálních 
děl J. S. Bacha a A. Vivaldiho v podání Jiřího 
Poláčka (baryton) a Českého komorního an-
sámblu mladých (dirigent Josef Štefan).
bazilika Navštívení Panny Marie
vstupné: 100 Kč
moravské PašiJe –  
divadlo víti marčíka
úterý 15. 3. 18.00
Tradice pašijí se vytrácí anebo zůstává jen 
v kostelech. Přitom pašije – příběh o utrpení 
a smrti Ježíše Krista – mají velkou a bohatou 
historii. V každé obci se před Velikonoci paši-
je hrály, zpívaly, ztvárňovaly. Víťa Marčík při-

chází s pašijemi, které ztvárnil svým osobitým 
způsobem – lidovou formou, jako vypravěč 
a loutkář. Vážné téma hraje komediant, který 
u všeho byl, vše viděl a díky jeho vyprávění 
bude i divák vtažen do tohoto příběhu.
latinská škola
evroPské stabat mater – koncert
sobota 19. 3. 16.00
Eva Garajová (alt), Jiří Emmer (varhany), di-
rigent Oldřich Vlček, hraje Písecký komorní 
orchestr.
bazilika Navštívení Panny Marie

centrum milísek

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

kurz cestou montessori
úterý 1. 3. 16.15–18.15
1. lekce: oblast Praktický život
cena: 600 Kč/4 lekce
klub maminek a dĚtí
úterý 8. 3. 16.30–18.00
Pravidelné setkávání, cvičení, tvoření. 
záPis do Jesliček 
školní rok 2016/17
úterý 15. a středa 16. 3. 15.00–16.30
Možnost nástupu od dubna 2016, pro děti 
od 12 měsíců do 3 let.
záPis baletní školička 
fleschdance - labuŤ
čtvrtek 17. 3. 16.30
Pro malé baletky od 3 do 7 let.
kurz cestou montessori
pondělí 21. 3.  16.15–18.15
2. lekce: oblast Smyslová výchova
semináŘ s evou hoŘeJší: 
čakry a dĚti
čtvrtek 24. 3. 18.00–20.00
S čím souvisí jednotlivé ČAKRY v oblastech ži-
vota, co podpořit, kde ubrat při výchově dětí 
z hlediska čaker, diagnostika ČAKER u dětí 
i dospělých, cena: 150 Kč.

nízkoPrahový klub fanouš

hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444

Jak na ŽivotoPis 
úterý 1. 3.
Víš, jak se píše životopis?
turnaJ ve fotbálku
čtvrtek 10. 3.
finanční Gramotnost hravĚ
čtvrtek 17. 3.
Jaro Je tu - Jarní tvoŘivá dílna
pondělí 21. 3.
hledáme ztracenou hvĚzdu - 
zábavné Putování Po milevsku
úterý 29. 3
V době velikonočních prázdnin 24. 3. bude 
klub otevřen od 10.00 do 16.00 hod., klub 
bude uzavřen ve státní svátky 25. 3., 28. 3.

rozárka – tvořivé odpoledne pro děti od 6 let

odlitky ze sádry
středa 2. 3.
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VyHRAZeNo PRo ŠkoLy

Se Šmouly do školy
Ten, kdo si oblíbil malé modré kreslené postavič-

ky, měl být v 22. 
1. či 23. 1. 2016 
u nás ve škole. 
Konal se zde to-
tiž tradiční zápis 
budoucích prv-
ňáčků, ovšem jak 
je u nás zvykem, 
formou netra-
diční, hravou, 
p ř i p o m í n a j í c í 
oblíbené pohád-
kové hrdiny. In-

spirováni světem modrých trpaslíků jsme se ten-
tokrát rozhodli vypravit se s budoucími školáčky 
do hravého světa Šmoulů. A tak se během zá-
pisu proměnila naše škola ve šmoulí království. 

Odstíny modré a bílé barvy převažovaly na kaž-
dém kroku. Do kostýmů se převlékli i starší holky 
a kluci.
 Do školní budovy přicházely děti v doprovodu 
svých rodičů, aby zde učinily svůj velký životní 
krok - zapsaly se do školy a zahájily tak devět 
let povinné školní docházky. U vchodu už na ně 
netrpělivě čekala Šmoulinka se šmoulími ka-
marády, aby jim pomohli splnit úkoly, které pro 
ně přichystal zlý kouzelník Gargamel se svým 
pomocníkem Azraelem. Děti se však nenechaly 
zaskočit a všechny nástrahy hravě zvládly.
 Zápis 2016 je již minulostí. Pro nás minulos-
tí příjemnou. Jednak proto, že jsme přivítali  
57 budoucích prvňáčků, kterým se líbí u nás na 
2. základní škole J. A. Komenského v Milevsku, 
a také proto, že si myslíme, že se nám naše 
šmoulí zapisování docela povedlo. Rádi bychom 

srdečně poděkovali všem, kteří naší škole dali 
tolik důvěry a vybrali ji pro svého potomka, jako 
nejlepší místo pro základní vzdělávání. Je to pro 
nás ta nejlepší odměna za práci, kterou zde 
s dětmi vykonáváme.

Dana Kotrbová

Žáci 1. ZŠ Milevsko na exkurzi v terezíně
Deváté ročníky 1. základní školy T. G. Masary-
ka se 15. února vydaly na dějepisnou exkurzi 
do Terezína, který za 2. světové války sehrál 
smutnou roli. Vznikl zde totiž největší kon-
centrační tábor na území českých zemí a žáci 
naší školy si během své návštěvy připomněli 
tragické osudy desetitisíců Židů. Hned po pří-
jezdu si vyslechli úvodní přednášku o diskri-
minaci Židů, seznámili se s funkcemi tere-
zínského ghetta a zhlédli dokumentární film 
s terezínskou tematikou. Poté se žáci přesunuli 

na prohlídku bývalého ghetta, expozice Muzea 
ghetta a Magdeburských kasáren, kde si ještě 
po přestávce na oběd při workshopu vyzkou-
šeli, jaké pocity zažívala školní mládež v době 
protektorátu. Mimo jiných aktivit si napsali 
diktát z roku 1941 či si poslechli autentickou 
výpověď pamětníka. Na závěr celého vzdělá-
vacího semináře si deváťáci ještě prohlédli Ma-
lou pevnost, která v nich zanechala nejsilnější 
dojem.

Martin Hrych

vĚnec z Proutí
středa 9. 3.
Girlanda z kytiček
středa 16. 3.
netradiční malování na vaJíčka
středa 23. 3.
aPrílové tvoŘení
středa 30. 3.

klub maminek s dĚtmi – pro děti od 0 do 5 let

Každé úterý v březnu od 10.00 do 11.30 ho-
din, téma měsíce: barvy, barvy a barvy 

milevské muzeum

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

vernisáŽ výstavy 
Poklady ze starých truhel, skŘíní 
a šPerkovnic
sobota 5. 3. 15.00
výstava potrvá do 9. května
Vějíře, kabelky, pudřenky, klobouky a čepice, 
kožešiny, pouzdra na doutníky, dětský koutek 

z doby před 100 lety a další.

tradiční 14. velikonoční Jarmark 
starých Řemesel
neděle 20. 3. 09.00-17.00
Ukázky rukodělných řemesel a starých umě-
leckých technik, prodej velikonočního zboží.

kamenáč music art pub

www.kamenac.net

Jazz faces - koncert 
sobota 12. 3. 20:00
Zveme na Vámi jeden z nejoblíbenějších kon-
certů, který kdy v Kamenáči byl. Skupinu JAZZ 
FACES před pěti lety založili Marek Stark, 
Ondra Sobotka a Viktor Jerman (Madfinger), 
vystudovaní muzikanti, kteří se znali z vystu-
pování v kapelách Kpt. Nemo Band a Masala.

zuš milevsko

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

besídka Pro seniory
středa 16. 3. 14.00
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

 výchovný koncert Pro Žáky mš
čtvrtek 17. 3 10.00
sál ZUŠ
 Žákovský koncert
čtvrtek 17. 3. 17.00
sál ZUŠ
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Soutěž se vypisuje pro podnikatelské subjekty 
bez omezení počtu zaměstnanců či předmětu 
podnikání, se sídlem nebo provozovnou na úze-
mí oblasti Milevska. Z účasti v soutěži je vy-
loučena fyzická nebo právnická osoba, na jejíž 

majetek byl prohlášen konkurs nebo jestliže bylo 
soudem rozhodnuto, že provozování podniku 
musí být ukončeno a subjekty s daňovými nedo-
platky vůči územním finančním orgánům státu.

Hodnocení navržených subjektů bude posuzováno dle následujících kritérií:
•	přínos pro region
•	kvalita výrobků a služeb
•	dynamický rozvoj firmy
•	ovlivnění životního prostředí
•	etika podnikání - závazky vůči státu, věřitelům
Návrhy oceněných do soutěže podávají Městský úřad, Živnostenský úřad, 
Úřad práce, firmy a jednotlivci. Z firem, živnostníků a osobností, které zís-
kají nejvíce nominací v jednotlivých kategoriích vybere komise složená ze 
zástupců RO JHK a zástupců města jednotlivé vítěze.

vítězové budou vyhlášeni a oceněni na tradičním 
n o v o r o č n í m  s e t k á n í  v  l e d n u  2 0 17.

oblíbený příměstský tábor letos ve znamení 
hobitích dobrodružství
čas letí jako o závod, a proto není od věci začít 
spřádat letní plány, zvlášť pokud jste zaměstna-
ní a máte malé děti. V případě, že se nevyskytu-
je hlídací babička a vy tím pádem nevíte, kam 
svou radost umístit po dobu, již trávíte v práci, 
je tady ideální řešení – příměstský tábor na SOŠ 
a SOU Milevsko.
Akce zaznamenala v minulých letech velký 
úspěch, protože přináší všem násobilkou a vy-
jmenovanými slovy unaveným capartům skvělou 

příležitost, jak prožít prázdniny s plnou pará-
dou. Inspirací letošního ročníku jsou nestár-
noucí příběhy J. J. Tolkiena, které tvoří součást 
celotáborové hry Hobit aneb Cesta tam a zase 
zpátky a nabízejí exkurzi do Středozemě za ča-
rodějem Gandalfem, Bilbo Pytlíkem a dalšími. 
Účastnící se vmžiku promění v tlupy trpaslíků 
a hobitů a budou usilovat o získání pokladu dáv-
ného trpasličího království. Mezi novinky patří 
kromě literárně laděného příběhu také délka 

tábora – zájemci si mohou vybrat, zda chtějí 
strávit mezi hobity deset dní, nebo pět dní dle 
možností.
1. varianta: 24. 7. - 5. 8.
2. varianta: 24. 7. - 28. 7.
3. varianta: 1. 8. – 5. 8.
Dopřejte svým dětem velké prázdninové 
dobrodružství!

Více informací na: www.skolanakopci.cz, 
info@issou-milevsko.cz, tel: 775 187 756

MŠ klubíčko
Karnevalové veselí rozzářilo celou školku, děti 
z MŠ Klubíčko si tak jako každý rok užívaly kar-
nevalový rej. Samozřejmě nechyběla ani pře-
hlídka všech masek a soutěží, které děti zvládly 
bez sebemenšího zaváhání. Na karneval zavítal 
i kovboj (Štěpánek Fošenbauer), který dětem 
zahrál několik písniček na kytaru.

Soutěž vstoupila 
do 2. poločasu
do svého druhého poločasu vstoupila soutěž 
„nejlepší učeň roku“, kterou v září vyhlásila 
oblastní hospodářská komora v milevsku spo-
lečně se soš a sou milevsko.
Soutěž je celoroční a je určena pro žáky 3. roč-
níků tříletých učebních oborů strojní mechanik, 
opravář zemědělských strojů a truhlář.
Na startovní čáře v září stálo celkem 21 žáků 
3. ročníku, po pololetním hodnocení postoupili 
do semifinále pouze ti, kteří splnili vyhlášená 
kritéria:
•	Prospěch bez nedostatečných na vysvědčení
•	Velmi dobré chování
•	Žádné neomluvené hodiny
O vítězství se bude snažit celkem šest žáků.
V závěrečném hodnocení bude vedle dosavad-
ních kritérií významnou složkou celkového vý-
sledku hodnocení závěrečné zkoušky, zejména 
její praktické části.

Marcela Kužníková a Dagmar Švárová

výzva k PŘedkládání návrhů do soutĚŽe
Jihočeská hospodářská komora v milevsku pod záštitou starosty města milevska vyhlašuJe soutěž ve dvou kategoriích:

významná společnost roku 
(pro právnické osoby) 

významný živnostník roku 
(pro fyzické osoby)

Předmětem soutěže je získání titulu a právo užívat tento titul po dobu jednoho roku od jeho udělení.

významná společnost a významný živnostník roku

významná sPolečnost roku (pro práVnické osoBy)

významný Živnostník roku (pro fyzické osoBy)

Pozn. Vyplněné hlasovací lístky můžete odevzdat v Infocentru Milevsko, 
Husovo nám., Milevsko a nebo na podatelně MěÚ Milevsko, nám. E. Beneše.

hlasování bude ukončeno 30. 11. 2016

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

Kontakt:
Jihočeská hospodářská komora, 

oblastní hospodářská komora Milevsko
Husovo náměstí 391, Milevsko

Mobil: 608 572 260 | E-mail: kuznikova@jhk.cz

uzávěrk a soutěže 
je  30.  l istopadu 

2016.
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toulava

Žlutý kabát, červená čepice, torna přes rame-
no a v ruce hůl, léta opečovávaný kus dřeva, 
který je mu výtečným společníkem na cestách, 
v slunečních dnech i nečase, v zimě i za teplých 
letních večerů. Tak nějak si můžeme předsta-
vovat krajánka, muže, který se toulá krajinou 
od mlýna k mlýnu, bere kdejakou práci a hlav-
ně nosí s sebou vždy vrchovatou nůši historek 
a dobré nálady. Že takoví krajánci už nejsou? 
Možná budete překvapeni, když ho uvidíte tady 
doma v Milevsku procházet se po klášteře nebo 
po náměstí. A někteří z vás ho možná dokonce 
už potkali na Milevských maškarách. Krajánek 
je totiž postavou, která od letoška reprezentuje 
turistickou oblast Toulava, jejíž součástí je i Mi-
levsko. A součástí ne ledajakou. Milevské maš-
kary letos v únoru nejenže překonaly rekord, 
ale zároveň se staly historicky první Akcí dobré 
nálady v celé Toulavě. Toto ocenění předal sta-
rostovi města, kdo jiný než toulavský krajánek.
Pro ty, kdo o Toulavě třeba ještě neslyšeli, jde 
o turistickou oblast, jejímž centrem je město 
Tábor a táhne se na jih k Bechyni a Soběslavi, 
na sever až na Sedlčansko, na západ k Milevsku 
a na východ k Mladé Vožici. Vznikla před třemi 
lety ve skupině nadšenců, kteří cítili, že mezi 
Prahou a turisty vyhledávanými oblastmi již-
ních čech, je krásný kraj, kterým lidé většinou 
jenom projedou na své cestě dál na jih. Což je 
škoda. Máme tady v okolí mnoho hezkého, his-
torická města jako Milevsko, Tábor nebo Bechy-
ně, jedinečný klášter, hluboké lesy, romantické 
zříceniny, rozhledny a zelené kopce s tajemný-
mi stezkami a zapadlými vesnicemi, kde se ja-
koby zastavil čas před sto lety. A když vyrazíte 

z Milevska třeba ke Květovské a Rukávečské obo-
ře, je to potěcha pro tělo i pro duši.
Stalo se přitom něco, alespoň v této zemi, neob-
vyklého. Novou turistickou oblast nenarýsoval 
žádný úředník někde v Praze nebo Budějovicích, 
ale vznikla spontánně z iniciativy obcí, místních 
akčních skupin a podnikatelů v cestovním ruchu, 
kteří si uvědomili, že když potáhnou za jeden 
provaz, bude to výhodné pro všechny. Že majitel 
vedlejší hospody nemusí být nutně konkurent, 
ale partner a že když se lidem odjinud ukáže, jak 
je u nás krásně, turisté se tu zdrží, a to zname-
ná ekonomický přínos i pro obce a z celé oblasti 
to dělá lepší místo k životu.
Na tomto principu funguje už druhým rokem zá-
žitková turistická karta Toulavka, jež sdružuje 52 
turistických cílů a podnikatelů, kteří zdarma ka-
ždému, kdo ji má, poskytují různé bonusy a posí-
lají si turisty navzájem. Navíc s ní můžete vyhrát 
další ceny za sbírání razítek. V Milevsku s kartou 
získáte bonus jak v klášteře, tak v muzeu. Kar-
tičku si přitom jednoduše pořídíte v infocentru.
Toulava od svého vzniku ušla kus cesty. Do le-
tošního roku vstupuje s prodlouženým názvem 
Toulava, od Tábora až k nám... Trochu roman-
tický název Toulava byl vytvořen, aby spojil roz-
manité území od Soběslavi přes Milevsko až po 
Sedlčany, kterému historický název chyběl. Ne 
každý si ale pod ním umí něco představit. Když 
se ale řekne od Tábora až k nám, každému hned 
dojde, kde se přibližně nachází. Navíc to zname-
ná: Turisto, nezůstávej jenom na jednom mís-
tě, rozhlédni se po okolí a vyraž třeba až k nám 
do Milevska.
Co je ale nejdůležitější, Toulava se letos stala 
oficiální turistickou oblastí Jihočeského kraje, 
podle nové koncepce cestovního ruchu. Z nápa-
du několika lidí, kteří svou práci pro Toulavu dě-
lali zadarmo po večerech, se tak najednou stala 
krajem uznávaná turistická destinace. A to, co 
tady v Toulavě v cestovním ruchu vznikne, kraj 
vezme a „prodá“ dál.
Toulavu ale i nadále spojuje především touha 
spolupracovat, něco společně dokázat a láska 
k rodnému kraji. Pro letošní i další roky si pro-
to zvolila motto: Kraj dobré nálady. Jeho no-
sitelem je právě postava krajánka, který bude 
navštěvovat slavnosti, zvát na další akce v celé 
Toulavě, i ty milevské, vyhlásí soutěž o nejlepší 
fotku, do které se můžete zapojit i vy, a rozdávat 
(nejen) dobrou náladu. Vždyť můžeme ukázat, 

že nemáme jen pěk-
nou přírodu a památ-
ky, ale že to u nás žije 
a je tu stále co dělat. 
A to o Milevsku určitě 

platí. První oficiální akcí dobré nálady v Toulavě 
se staly už v únoru právě vaše Milevské maškary, 
kde krajánek předal pořadatelům, jako známku 
dobré nálady, perníkové srdce.
Ale zdaleka nešlo o akci poslední. Potkat ho mů-
žete třeba na Pochodu Praha – Prčice. Všechny 
festivaly, které krajánek navštíví, budou použí-
vat také značku se srdcem - Akce dobré nálady. 
Na konci roku zveřejníme jejich seznam a po-
šleme ho do světa, aby turisté z jiných regionů 
věděli proč a kam do Toulavy vyrazit.
A já jsem rád, že Milevsko je toho všeho velmi 
aktivní součástí, a že do toho jdeme společně 
a můžeme něco udělat pro náš kraj a město. A za 
to představitelům města, zástupcůmu domu 
kultury i maškarního sdružení, Milevskému kraji 
a všem kolem patří velký dík. Kdo by se chtěl jak-
koli zapojit, je samozřejmě vítán.

Jan Sochor, ředitel, Toulava o.p.s
Více info na www.toulava.cz a www.facebook.

com/Toulava.cz/, kontakt: info@toulava.cz

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ A AUTOČALOUNĚNÍ

MYTÍ OKEN A VÝLOH

ÚKLIDY BYTŮ A KANCELÁŘÍ

ÚKLIDY SPOL. PROSTOR

ÚKLIDY PO ŘEMESLNÍCÍCH

POKLÁDÁNÍ POLYMER. VOSKŮ

VYKLÍZENÍ PŮD A SKLEPŮ

DROBNÉ MALÍŘSKÉ PRÁCE

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Schrůta Daniel

 Tel.: 603 239 487    e-mail: schrutova@seznam.cz

FÁBEROVA 379, BECHYNĚ
www.uklid-schruta.cz

Prodám družstevní byt 3+1, ve 4-bytovce,
na kraji vesnice Velká (5 km od Milevska).
Byt je hezký, velký, zachovalý,
bytovka zateplená, nová
plastová okna, střecha.
Velikost bytu 80m2,
velký balkon,
plynový sporák.
Vlastní kotel a sklep.

Byt možné odkoupit do osobního vlastnictví.
Cena: 510 000 Kč.

PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA!!!   Tel.: 607 809 691
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farní charita Milevsko 
se zapojila do projektu 
„Dm pomáhá dětem“
Prostřednictvím nového projektu 
„Dm pomáhá dětem“ se Dm drogerie 
markt rozhodla podporovat rodiny, 
které se dostaly do tíživé životní 
situace a jejichž děti jsou ohrože-
ny chudobou. Projekt vznikl v říjnu 
2015 a stále trvá. Dobrým nápadem, 
jak ulehčit rodinnému rozpočtu, 

jsou dětské pleny. Dm se proto 
rozhodla darovat dětské pleny Ba-
bylove vybraným rodinám, které je 
naléhavě potřebují. Pečlivý výběr 
dětí z rodin, které žijí na hranici 
chudoby, probíhá ve spolupráci s vý-
znamným partnerem Dm, organizací 
Charita česká republika.

Do tohoto projektu se zapojila 
i Farní charita Milevsko. Smyslem 
projektu je ulehčení rodinnému roz-
počtu formou darováním dětských 
plen. Vybraným rodinám či matkám 
samoživitelkám byly ve Farní chari-
tě – SaS Rozárka předány poukazy, 
které se v prodejnách drogerie Dm 
vyměnily za dětské pleny.
Farní charita Milevsko ve spolupráci 
se Sociálním odborem města Milev-
ska vytipovala čtrnáct rodin, které 
byly zahrnuty do projektu, čímž 
se finančně ulehčila jejich životní si-
tuace. V současné době jsou všech-
ny poukázky na pleny vydány.

Rodinné konstelace a kvalita našeho života
Jak tak kráčíme svým životem, ob-
čas máme pocit, že jsme na naší 
cestě zabloudili, ztratili směr nebo 
narazili na překážku, se kterou si 
najednou nevíme rady. Anebo že 
se něco zamotalo, zadrhlo. Někdy 
ztrácíme sílu i chuť do života a pře-
mýšlíme, co se to vlastně děje. Po-
hybujeme se jakoby v kruhu, opa-
kujeme stejné chyby, nevíme, jak 
dál. Když delší čas nevěnujeme po-
zornost signálům a bolestem naší 
duše, projeví se vše v těle a pak při-
chází nemoc. Ta nás většinou rázně 
donutí zastavit se a naslouchat 

hluboké moudrosti vlastního těla. 
Nenechávejme zajít věci ve svém 
životě tak daleko. Naučme se včas 
rozumět svému tělu, naslouchat 
svému srdci a respektovat prav-
divost svých pocitů. Pak můžeme 
uvidět svou situaci z nových úhlů 
pohledu, pochopit širší souvislos-
ti, zjistit, kudy a proč nám odchází 
síla, radost a vášeň k životu.
S rodinou jste spojeni skrze celé 
generace. Nevědomky formuje to, 
jak vidíte svět, jak cítíte, myslíte 
a jednáte. Rodina je jednou z hlav-
ních příčin kvality Vašich vztahů, 

zdraví a života. Rodinné konstela-
ce Vám pomohou objevit, jak jste 
ovlivněni osudy dalších členů rodi-
ny včetně Vašich předků. Na tomto 
základě vytváříte vztahy vůči svým 
partnerům a dětem. 
Tato metoda odha-
luje hluboká spojení 
a zápletky, ke kte-
rým nemá tradiční 
psychoterapie pří-
stup. Rodinné kon-
stelace vedou přímo 
do centra problému.
Chcete se dozvědět 

víc? Přijďte na diskusně vzdělávací 
večer s Marcelou Krčálovou v pon-
dělí 21. března od 18 hodin do DK 
Milevsko.

Jste srdečně zváni.

bleší trh doplní dětskou burzu
Již několik let probíhají dvakrát 
do roka v DK Milevsko oblíbené 
dětské burzy. A protože neje-
nom maminky by uvítali nakoupit 
z druhé ruky více než jen věci pro 
děti, rozhodli jsme se, že součas-
ně s dětskou burzou nabídneme 
prostory v domě kultury i blešímu 
trhu. Pokud tedy máte doma věci, 
které je vám líto vyhodit a myslíte, 
že mohou posloužit ještě někomu 

jinému, přijďte je nabídnout 
ostatním. Anebo se přijďte po-
dívat, zda zde nenakoupíte něco 
potřebného pro vaši domácnost, 
vstup pro nakupující je zdarma. 
Burza s trhem proběhne v sobotu 
2. dubna od 10 do 12 hodin, pro-
dejci se mohou hlásit do čtvrtka 
31. března na telefonu 383 809 
201 nebo na e-mailu kortanova@
milevskem.cz. Bližší informace 

o podmínkách 
prodeje lze najít 
na www.milevskem.
cz. V rámci burzy 
budete mít opět 
možnost darovat 
oblečení, hračky 
či domácí potřeby 
pro děti a maminky 
z Domova sv. Alžbě-
ty ve Veselíčku.

jubilejní 25. Milevsko cup
Již 25. ročník závodu v moderní 
gymnastice s názvem Milevský po-
hár zvaný též Milevsko cup pro za-
hraniční účastníky, se bude konat 
v sobotu 12. března ve sportovní 
hale v Milevsku. Každoročně se na 
něj sjíždějí moderní gymnastky 
z celé české republiky a ze zahra-
ničních klubů, aby změřily síly v jed-
notlivých kategoriích závodu podle 
věku a výkonnosti. Tento závod si 
za dobu své existence získal příz-
nivce v početných klubech, kterých 
bývá každoročně kolem 25, s po-
čtem gymnastek na startu okolo 

130 závodnic. Zahraniční delegace 
si pochvalují velkou halu s vysokým 
stropem, pečlivou práci organizá-
torů a kvalitní doprovodný servis. 
Práce na zorganizování takového 
závodu začíná již v předcházejícím 
roce přípravou propozic, výběrem 
pozvaných klubů, sháněním financí 
a možnostmi propagace. Od ledna 
pak začíná konkrétní práce na orga-
nizačních záležitostech, objednáv-
kami služeb, přípravou startovních 
listin, tiskem diplomů, nákupem 
cen a pohárů s medailemi, na které 
se závodnice těší nejvíce. Zahraniční 

delegace je nutné ubytovat a zajistit 
jim potřebné zázemí pro jejich pobyt 
v Milevsku. Zde se osvědčila spolu-
práce se společností SPOS Milevsko.
V letošním ročníku závodu se jako 
nejmladší domácí závodnice před-
staví pětiletá Barborka Kroufková 
v sestavě bez náčiní. Nejzkušenější 
závodnicí, historicky nejlepší mo-
derní gymnastkou Milevska, bude 
ludmila Korytová, která vedle své 
závodní činnosti je i trenérkou a roz-
hodčí klubu RG Proactive. Trenérský 
kolektiv klubu pod vedením Hany 
Kutišové pilně pracoval na choreo-
grafiích sestav a technické práci 
svých svěřenek tak, aby se moh-
ly vyrovnat tak silné konkurenci, 

která na Milevském poháru zcela 
jistě bude.
Zahájení závodu bude v sobotu 
v 10 hodin, kdy proběhne závod 
nejmladších kategorií. Ve 13 hodin 
proběhne slavnostní zahájení zá-
vodu představiteli města Milevska, 
s oficiálním nástupem všech gym-
nastek. Následovat bude závod dal-
ších kategorií s ukončením kolem 18 
hodiny. Závěrečný raut ve Sportho-
telu je určen pro zahraniční delega-
ce a domácí gymnastky a činovníky, 
kdy je možné celý závod zhodnotit 
a poděkovat za účast. Závod se koná 
za podpory města Milevska, Jiho-
českého kraje a Projektu čUS Spor-
tuj s námi.      Dana Vojtová

Ilustrační foto
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Sokolská tělocvičná akademie
Po pětadvacet let, rok co rok, připravují cvičitelé 
milevského Sokola se svými cvičenci tělocvičné 
akademie. V tomto jediném dni se v hledišti pra-
videlně vystřídá více než 700 žáků milevských 
mateřských a základních škol (dvě dopolední 
představení) a okolo pěti stovek diváků při hlav-

ním večerním programu. Tedy přes 12 stovek 
diváků a více než tři stovky cvičenců, cvičitelů 
a organizátorů. Sportovní halou tedy v tomto 
jediném dni projde téměř 20% obyvatel našeho 
města! Z toho je vidět, že jsou Sokolské akade-
mie mezi diváky velmi oblíbené. Dejme jim proto 
slovo:
•	Akademie jsou čím dál krásnější, nápaditější, 
zdařilejší. Je úžasné, že v Sokole tu cvičí tolik 
dětí a mladých. A že se všichni do nácviku chtějí 
zapojit a chtějí vystupovat. Perfektní byly gym-
nastky – jak dokázaly spojit cvičení vyspělých 
děvčat s malými holčičkami i malým klučíkem. Ti 
malí byli roztomilí – a kolik už se toho naučili! 
A ty velké kamarádky jim vedle vlastního ná-
ročného cvičení ještě pomáhaly, aby vše dobře 
zvládli!
•	Mně se nejvíc líbily moderní gymnastky. Ta 
menší děvčátka se v slušivých dresech tvářila 
jak velké slečny. A také tak zacvičila. A ty starší, 
ty už byly perfektní. Na obou skupinkách bylo 
vidět, že vystupují na soutěžích, že se nebojí 
obecenstva.
•	Já jsem zase byla překvapena tou velkou 
skupinou starších žákyň. Měly velice nápadité 
vystoupení v opravdu svižném rytmu, přesně 
odpovídajícím jejich věku. A hodně vtipné, i ty 
puntíkované sukýnky byly šik. Prý si to vystou-
pení dávaly dohromady skoro samy. Proto je 
také asi tak bavilo – bylo to na nich vidět.
•	Mně se zase líbili ti malí cvrčkové s maminka-
mi a tatínky – malé gorilky. Některé měly i po-
malované čumáčky a měly i pěkné kabátky. Však 
se taky všichni snažili zacvičit co nejlíp, i když 
se občas zakoukali třeba do hlediště... A ty malé 
holčičky s klokaní kapsou. Jak z ní pak vyčaro-
valy malé lahvičky a cvičily i s nimi. Vlastně tam 
byla ještě i další zvířátka – malí kluci byli oran-
žovo-černí tygříci. A taky tak řádili na bednách 
a hemžili se na žíněnkách. No a ještě děvčata 
s červenými kroužky – to byli myslím takoví 
modří čápové. Také jim se cvičení podařilo.
•	Když jsme u těch zvířátek – určitě tam byly 
i blechy. To byli ti malí zelenobílí kluci, co po-
řád jen skákali a skákali – přes všechno možné. 
Asi je večer pěkně bolely nohy! I ti si zaslouží 
pochvalu.

•	Tak já jsem zase žasnul nad staršími žáky. 
To jsou skokani! A přitom si rádi i zažertují – jak 
se navzájem přinesli na plochu. Nebo jak si na tu 
bednu posadili krásnou dívčinu. To se nedivím, 
že se jim pak skákalo úplně lehce. A pak ty po-
čáteční kliky – klobouk dolů. A co jich dneska je! 

Tahle kategorie bývala pomalu 
na vymření.
•	 A co ten aerobik? Nejdřív 
mladší děvčata v decentním ob-
lečení, ale velice šikovná. A pak 
ta růžovo – tyrkysová přesila, 
ta se přelévala jako mořské vlny 
z jedné formace do druhé. Krás-
ně vyladěné cvičení měly obě 
skupiny.
•	 Já bych chtěla připome-
nout úplně první vystoupení. 

Tam se střídalo víc skupinek, všechny měly 
pěkné trikoty a předvedly nám spoustu nároč-
ných gymnastických prvků. Je vidět, že poctivě 
trénují a prý všichni absolvují i různé závody. 
A jsou mezi nimi nejen přeborníci župy, ale 
i celé české obce sokolské! Vedle děvčat tam 
byli i kluci – a to je opravdu moc dobře. Je 
vidět, že poctivě trénují a cvičitelé jim věnují 
spoustu svého času…
•	Vtipná byla i ta poslední skladba – kuchařky 
s dlouhými vařečkami, v zástěrkách a kuchař-
ských čepicích. I ony měly vystoupení pečlivě 
secvičené. Však se docela hodily i do vtipného 
závěru – ty nejstarší si podaly ruku s těmi nej-
mladšími, vzájemně si předali svoje „hračky“ 
a ruku v ruce odešli z plochy. Až člověk uronil 
slzičku, jak to bylo dojemné.
Všechny organizátory i cvičitele obzvlášť 
potěšila slova bývalé náčelnice Sokolské župy 
Jihočeské a organizátorky mnoha velkých so-
kolských akcí v českých Budějovicích, Svatavy 
Křivancové, odbornice na slovo vzaté: „ U vás 
v Milevsku jsem už po několikáté. A vždycky 
se těším, že tu uvidím vzorně připravený pro-
gram se spoustou nových nápadů. Vlastně si 

sem jezdím i pro inspiraci. Obdivuji množství 
cvičenců, které dokážete do nácviku zapojit, 
a hlavně nadšení a vynikající nápady vašich 
cvičitelů a pomahatelů. Je vidět, že všichni 
cvičitelé táhnou za jeden provaz, že si vzá-
jemně pomáhají, respektují se a vycházejí si 
vstříc. Mně se líbila všechna vystoupení, ka-
ždé odpovídalo vyspělosti cvičenců, pro kte-
ré bylo určeno. Ale co mne uchvátilo, to byla 
parta kluků, kteří perfektně, rychle a přesně 
připravovali nářadí. A pak ještě sami předvedli 
nápaditou skokanskou show. Škoda, že se sem 
nikdy nepřijeli podívat představitelé Jihočes-
ké župy…“
V průběhu programu byli odměněni nejlepší 
sportovci jednoty a vyhodnoceni nejlepší cvi-
čitelé. Oběma skupinám byl věnován článek 
v Milevských novinách.
letošní tělocvičná akademie se stala minulos-
tí. Určitě potvrdila výbornou pověst, kterou 
si milevští Sokolové od obnovení Sokola před 
pětadvaceti lety vybudovali. A to nejen v na-
šem městě, ale i v celé župě Jihočeské i v celé 
české obci sokolské. Popřejme společně naší 

tělocvičné jednotě Sokol Milevsko do dalších 
let hodně úspěchů sportovních i společen-
ských, hodně spokojených cvičenců všech vě-
kových kategorií – ale především: pohodový, 
dělný a soudržný kolektiv cvičitelů, trenérů, 
činovníků, organizátorů a rozhodčích. Bez 
nich to totiž opravdu, ale opravdu, nejde.

Zuzana Sekalová

                                

 PRODEJ     KUŘIC
             
           FIRMA  NOVÁK  RADOMYŠL 

MILEVSKO -   15:00 hod. 
    U  NÁKUP. STĚDISKA  BILLA
DNE :  
    4.3 , 1.4 , 29.4 , 27.5 , 24.6 , 27.7 , 24.8 , 21.9 , 
20.10 , 23.11 
       červené,černé,kropenaté,modré,žíhané,bílé,kohouti          
tel. 602115750                                        stáří 15-24 týdnů    

    U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA BILLA
   DNE: 4. 3., 1. 4., 29. 4., 27. 5., 24. 6., 27. 7., 

24. 8., 21. 9., 20. 10., 23. 11.
červené, černé, kropenaté, modré, žíhané, bílé, kohouti

   tel.: 602 115 750             stáří 15-24 týdnů   
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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

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 2016 

  1) ORLÍK VYSTRKOV    termín: 10. - 16. července 2016

Ubytování: 6 nocí/ 7dnů, dvoupodlažní rezidenční vila, 5ti lůžkové pokoje

Stravování: v hotelu Orlík, plná penze, pitný režim

Cena: 4300,-Kč

2) LIPNO KOVÁŘOV NA KOLECH - HOTEL FONTÁNA

Ubytování: hotelový komplex, 6nocí/7dní, 3 - 4lůžkové pokoje

Stravování: v hotelu Fontána, plná penze, pitný režim

Sportovní vyžití: hotel se nachází přímo u cyklostezky vedoucí z Lipna nad Vltavou 

Cena: 4500,-Kč

3) ORLÍK MARINA  NOVINKA   termín: 21. - 27. srpna 2016 

Ubytování: bungalov pro 4osoby se soc. zařízením, 6nocí/7dní

Stravování: restaurace Marina, plná penze, pitný režim

Cena: 3800,-Kč

termín: 31. - 6. srpna 2016     NOVINKA

SKVĚLÉ TÁBORY, KTERÉ SI NEMŮŽETE NECHAT UJÍT :-)

PRO DĚTI OD (předškoláci) 6 - 14LET

PŘÍMĚSTSKÉ DĚTSKÉ TÁBORY pro děti 6 - 12let:

POBYTOVÉ DĚTSKÉ TÁBORY:

„Putování křížem x krážem...”

1) Termín: 11. - 16.července 

2) Termín : 15. - 20.srpna 

Přihlášky: centrummilisek.cz, email:centrummilisek@email.cz, Tel.:723449409

 
 

2. základní škola J.A.Komenského 1023 Milevsko, 
J.A.Komenského 1023, okres Písek 

pořádá 

přípravu na školu pro budoucí prvňáčky 
 

         „Moje první školička“ 
    

 Kdy: každou středu od 16.3. do 18.5. 2016 

 V kolik: od 14 do 15 hodin 

  Kde: učebna 1.B a 1.C 

  S sebou: tužku, gumu, pastelky, 

     nůžky a lepidlo 

        Dětem i rodičům přejeme úsměv na tváři     

    při zvládání těch opravdových školních úkolů. 

  

 

 

Obrázek 1 
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jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde 
byla fotografie, kterou nám za-
slal Vladimír Máša, pořízena. 
Tři vylosovaní výherci, kteří 
správnou odpověď pošlou SMS 
do 17. března na telefonní číslo 
775 733 552, získají vstupenku 
na český film Teorie tygra, který 
sehraje Milevské kino ve čtvrtek 

31. 3. od 20 hodin. K odpovědi 
nezapomeňte připojit celé své 
jméno a adresu.
správná odpověď z minulého 
čísla: nákladová vrátnice v horní 
části areálu ZVVZ
výherci: Jiří Brousil, Petra Kozá-
ková a Matyáš Staněk, všichni z 
Milevska

Humanitární 
sbírka farní 
charity Milevsko
Farní charita Milevsko oznamuje, že usku-
teční tradiční jarní humanitární sbírku 
(pro Diakonii Broumov, sociální družstvo). 
Jedná se o veškeré šatstvo (i nepoškozené 
boty), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, utěr-
ky, záclony, polštáře, deky, spací pytle, 
hračky, knihy i domácí potřeby – nádobí, 
skleničky (nepoškozené, hlavně dobře za-
bezpečené proti rozbití) – vše čisté a zaba-
lené do pevných pytlů nebo krabic. Nelze 
vzít ledničky, televize, počítače, matrace, 
koberce, nábytek ani znečištěný nebo vlh-
ký textil. Sběr proběhne v těchto dnech 
– ve středu 6. 4. od 15 do 17 hodin, v pon-
dělí 11. 4. od 15 do 17 hodin, ve čtvrtek 
14. 4. od 15 do 18 hodin a v úterý 18. 4. 
od 15 do 18 hodin. Humanitární sběr bude 
uskutečněn opět ve spolupráci s českým 
svazem chovatelů Milevsko. Sběrné místo 
najdete v jejich objektu – ve výstavní hale 
v Týnické ulici (u bývalé Madety).

Alena Růžičková

záPis dĚtí 
do mateŘských škol

Ředitelky mateřských škol v Milevsku 
vyhlašují ZÁPIS do mateřských škol.
Příjem žádostí pro školní rok 2016/2017 
se bude konat 
v pátek 22. dubna 2016 od 13.00 
do 16.30 hodin

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
MŠ Sluníčko, Jeřábkova 781, Milevsko
MŠ Kytička, Jiráskova 764, Milevsko
MŠ Klubíčko, B. Němcové 1380, Milevsko
MŠ Pastelka, J. Mařánka 226, Milevsko
1. Do mateřské školy budou přijímány děti 
ve věku zpravidla od 3 let. Mladší děti 
po dohodě s ředitelkou mateřské školy.
2. K zápisu se dostaví i ty děti, které 
chtějí nastoupit v průběhu školního roku 
2016/2017.
3. Nezapomeňte si s sebou vzít rodný list 
dítěte.


