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Ve čtvrtek 17. března proběhlo na radnici příjemné setkání s vedením a hráči HC Milevsko 2010, 
na kterém se zhodnotila úspěšná sezóna milevského hokeje.

Fotografie: Pavel Pubal - Milevské noviny

veŘejnÉ zasedání zastUPitelstva mĚsta
se koná koná ve středu 13. dubna od 17 hodin ve velkém sále domu kultury.

CzeCh CUP milevsko stihl timbersPorts series

kvalifikaCe na mistrovství čr

sobota 9. dubna od 13 hodin v parku bažantnice v Milevsku

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.

UPOZORNĚNÍ

MM Grammy – hlasujte!
tradiční předávání hudebních cen v Milevsku ve spolupráci 
s domem kultury se letos uskuteční už posedmé. slavnost-
ní vyhlášení nejlepších zpěváků, zpěvaček, kapel, talentů 
a fotografů  je naplánováno na sobotu 23. dubna od 19.30 
hodin v kulturním domě v Milevsku. jako hosté vystoupí 
kapely Wohnout, X-core, the needs a náhodný výběr. i vy 
můžete podpořit své oblíbence. jak na to? hlasovat pro své 
favority je možné formou sMs. více informací naleznete 
na www.milevskem.cz.
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Informace z jednání Rady města Milevska
Rada města na pRvní březnové schůzi 2. 3. 
2016 pRojednala 22 záležitostí, mezi jiným:
•	dopravní uzel – zástupce správy železniční 

dopravní cesty seznámil radu se záměrem 
na vybudování přestupního terminálu a au-
tobusového nádraží v těsné blízkosti součas-
ného vlakového nádraží. rada rozhodla zadat 
zpracování prověřovací studie s cílem připra-
vit projekt a realizaci akce s využitím dotace.

•	náměty z dopravní komise – z dopravní ko-
mise vzešlo několik doporučení na zlepšení 
dopravy a zvýšení bezpečnosti dopravy ve 
městě. rada souhlasila s návrhem na osvícení 
a lepší označení přechodů v nádražní ulici – 
proti aspasii a vzoru, souhlasila se zrušením 
schodů na náměstí před poštou (nebezpeč-
ný vstup přímo do vozovky), uložila znovu 
prověřit možnosti vybudování přechodu pro 
chodce na křižovatce pod dps v ulici 5. květ-
na, zamítla však umístění betonových bloků 
na chodník za poštou (ve spojce mezi ulicemi 
nádražní a komenského).

•	dotační program kultura 2016 – zcela v sou-
ladu s návrhem kulturní komise rada rozhodla 

o rozdělení příspěvků na podporu kulturních 
aktivit, mezi 30 projektů bylo rozděleno ce-
lých rozpočtovaných 200 tis. kč, takže už ne-
bude vyhlašováno druhé kolo.

•	jeřábkova ulice – rada na základě výsledků 
veřejné zakázky a elektronické aukce rozhodla 
zadat rekonstrukci jeřábkovy ulice (povrchy 
v horní části a změna křižovatky nad školou) 
firmě bes benešov za částku 7,95 mil. kč. 
efekt elektronické aukce lze v tomto případě 
vyhodnotit na více než 700 tis. kč.

•	Územní studie – rada vyslovila souhlas s po-
dáním žádosti o dotaci na zpracování dvou 
územních studií. ta první naváže na archi-
tektonickou soutěž na centrum města z roku 
2014, druhá pak by měla řešit (s důrazem 
na parkování) širší okolí komenského ulice.

na dRuhé březnové schůzi 16. 3. 2016 pRo-
jednala 29 bodů, mezi nimi:
•	bezplatná přeprava seniorů – rada města 

schválila pravidla pro přepravu pro občany 
ve věku nad 70 let. „senior taxi“ bude možné 
využít po uzavření smlouvy o sociální službě 
bezplatně na určený počet jízd.

•	vyhlášení zakázek – bylo schváleno vyhlá-
šení záměrů na opravu ulice sladkovská a na 
nákup nové výpočetní techniky pro úřad – cca 
10 počítačů v rámci každoroční běžné obměny 
zařízení.

•	opravy zábradlí – rada souhlasila s opravou 
a částečným odstraněním zábradlí ve vnitrob-
loku domu růžek, naproti hotelu sport a po-
dél parku bažantnice.

•	zisk pozemků do vlastnictví města – souhlas 
s podáním žádostí na bezúplatné získání po-
zemků pod ulicemi pod Farou a lipová cesta 
z majetku státu.

•	dotazy a podněty ze zastupitelstva – v sou-
ladu s postupem vyřizování podnětů, který 
byl projednán na posledním zastupitelstvu, 
rada rozhodla o vyřízení všech nově zachyce-
ných podnětů občanů.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
Více informací na www.mileVsko-mesto.cz

Nový zajímavý záměr: 
dopravní uzel pro Milevsko
Město Milevsko oslovili zá-
stupci správy železniční 
dopravní cesty s návrhem 
na společný postup při vybu-
dování přestupního terminálu 
pro vlaky a autobusy v prosto-
ru dnešního vlakového nádra-
ží. v průběhu společných jed-
nání se tento záměr na přání 
města rozšířil na vybudování 
úplného přepravního uzlu, 
tedy nejen terminálu, ale 
i autobusového nádraží v těs-
né blízkosti vlakového. v rám-
ci takového projektu by vzniklo také potřebné 
parkoviště pro osobní auta, kryté parkování pro 
kola a společné zázemí pro cestující i personál – 
pro vlaky i autobusy.
ruku v ruce s tímto projektem by mělo dojít ze 
strany dráhy také k výraznému zrychlení přepra-
vy na vlakové trati Milevsko – tábor – praha.
Městu by uskutečnění takového záměru mohlo 
přinést mnohé, za hlavní však považujeme za-
traktivnění vlakové přepravy, částečné řešení 
problému místní dopravy ve městě a vyřeše-
ní problému autobusového nádraží. ve městě 
a regionu by totiž vznikl uzlový přepravní bod, 
do kterého by směřovala velká většina všech 
autobusových spojů a bylo by proto například 
mnohem snazší využít například k cestě z ková-
řova do tábora částečně vlak. protože hlavním 
cílem většiny našich cest bude pochopitelně 
i nadále centrum města, musely by spoje zajíž-
dět i tam, ale pak by mohl v centru stačit jen 

nejnutnější nástupní a výstupní terminál, pro-
tože zázemí by bylo v uzlovém bodě na vlakovém 
nádraží.
velkou příležitostí pro město je především mož-
nost financování akce z dotace, která by v přípa-
dě úspěchu mohla představovat až 85% celko-
vých nákladů.
v současné chvíli se připravuje tzv. prověřova-
cí studie, která ukáže, zda je možné uskutečnit 
rozšířený záměr města či jen původní základ-
ní záměr na přestupní terminál. pokud se vše 
ukáže jako reálné, pokud záměr získá podporu 
zastupitelstva, je možné očekávat jeho uskuteč-
nění v letech 2018-2019.
vedení města bude v příštích měsících dohlí-
žet na pokud možno rychlý postup přípravných 
a projekčních prací, protože tento záměr pova-
žujeme za velkou příležitost pro rozvoj města 
a pro zvýšení komfortu obyvatel i návštěvníků.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Ilustrační foto: terminál Břeclav

Poplatek 
za odpad 2016

odbor finanční MěÚ Milevsko oznamuje, že 
se blíží termín splatnosti poplatku za ko-
munální odpad, který je splatný do 30. 
dubna 2016 pro osoby s trvalým pobytem 
v Milevsku a cizince s povoleným pobytem 
v Milevsku a do 31. května 2016 pro vlastní-
ky rekreačních objektů a objektů bez trvale 
žijících osob.
sazba poplatku pro rok 2016 je stanovena 
obecně závaznou vyhláškou města Milevska 
č. 2/2015 a činí 456 kč za osobu za kal. rok.
poplatek můžete uhradit v hotovosti i pla-
tební kartou ve stanovených pokladních ho-
dinách v pokladnách obou budov MěÚ Mile-
vsko (nám. e. beneše 420 a sažinova 843).
dále lze poplatek uhradit poštovní poukáz-
kou nebo bezhotovostním převodem na účet 
města Milevska číslo 19-0640992319/0800, 
vedený u České spořitelny.
pro více informací se můžete obrátit 
na správce poplatku p. Zděnkovou (e-mail: 
pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz, tel. 
382 504 132).

Pokladní hodiny jsou:
Pondělí  8.00–11.30 12.30–17.00
Úterý 8.00–11.30
středa 8.00–11.30 12.30–17.00
čtvrtek zavřeno
Pátek 8.00–11.30

odbor FinanČní

pavlína Zděnková
správce poplatku
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Zahajuje se provoz „Senior taxi“

občané města Milevska starší 70 let věku mohou 
od 1. 4. 2016 vedle městem vydávané bezkon-
taktní čipové karty se zdarma dobíjeným kredi-
tem jízdného, kterou lze uplatnit na lince Mhd 
a dalších autobusových linkách, nově využít 
i další bezplatný způsob přepravy, a to prostřed-
nictvím vozidla sociálních služeb Města Milev-
ska, příspěvkové organizace (dále jen „ssMM“).
Město Milevsko začne od 1. 4. 2016 prostřed-
nictvím odboru sociálních věcí vydávat kupóny 
na bezplatnou přepravu prostřednictvím vozidla 
ssMM (dále jen „kupón“). protože přeprava vo-
zidlem ssMM bude realizována v rámci pečova-
telské služby, musí mít občan, který chce kupóny 
získat, uzavřenou smlouvu o poskytování sociál-
ní služby (pečovatelská služba). tu lze uzavřít 

u sociálních pracovnic ssMM sídlících v domě 
s pečovatelskou službou libušina 1401, Milev-
sko a v domě s pečovatelskou službou 5. května 
1510, Milevsko. dále také v občanské poradně 
Milevsko, která sídlí v 1. patře budovy Městské-
ho úřadu Milevsko, Za radnicí 95, Milevsko (bu-
dova Froll).
na základě smlouvy o poskytování sociální služ-
by (pečovatelská služba) a občanského průka-
zu pak budou občanovi na odboru sociálních 
věcí Městského úřadu Milevsko kupóny vydány 
(24 kupónů na kalendářní rok).
kupóny bude možné využít pouze pro přepravu 
v rámci města Milevska a jeho místních částí, 
a to na základě předchozí osobní nebo tele-
fonické domluvy se zaměstnanci ssMM. pro 
přepravu v rámci města Milevska bude vozi-
dlo ssMM k dispozici od pondělí do pátku vždy 
v 7.00 hod., v 9.30 hod. a ve 14.00 hodin. pro 
přepravu z místních částí (dmýštice, klisín, ně-
žovice, rukáveč, velká) do Milevska pak v 6.45 
hod., v 9.15 hod. a ve 13.45 hodin. Z Milevska 
do místních částí pak může být občan přepraven 
v 6.30 hod., v 9.00 hod. a ve 13.30 hodin.
po vyčerpání kupónů může být přeprava vozi-
dlem ssMM zajištěna za úhradu (30 kč za jednu 

jízdu).
bližší informace ohledně vydávání kupónů vám 
budou poskytnuty osobně na odboru sociálních 
věcí Městského úřadu Milevsko, pavlína hajská, 
dis., Za radnicí 95, Milevsko (kancelář č. 305, 
2. patro budovy Froll) nebo na telefonním čísle 
382 504 138.
informace ohledně přepravy vozidlem ssMM 
a jejího objednání získáte v kanceláři sociální 
pracovnice ssMM bc. Markéty jarošové, která 
sídlí v domě s pečovatelskou službou 5. května 
1510, Milevsko nebo na telefonním čísle 382 505 
249.
přepravu vozidlem sMMM mohou za úhradu vyu-
žít i uživatelé sociální služby (pečovatelská služ-
ba) mladší 70 let věku.
Závěrem upozorňujeme, že každý občan města 
Milevska starší 70 let věku může v témže kalen-
dářním roce čerpat pouze jednu z výhod, a to 
buď vydání/dobití bezkontaktní čipové karty 
nebo kupóny na bezplatnou přepravu prostřed-
nictvím vozidla ssMM.

Bližší informace Vám budou podány na odboru 
sociálních věcí Městského úřadu Milevsko.

odbor sociÁlních vĚcí

pavlína hajská, dis.
referent

Vozidlo SSMM

Objízdná komunikace 
Cukava – Hajda
všichni si pamatujeme komplikovanou doprav-
ní situaci při realizaci první etapy rekonstruk-
ce švermovy ulice. na základě této zkušenosti 
vedení města rozhodlo o vybudování objízdné 
komunikace z kruhového objezdu v dolní části 
ul. na cukavě směrem k lokalitě hajda (přes les, 
s vyústěním u posezení na hajdě). komunika-
ce bude vybudována jako účelová komunikace 
se zpevněným povrchem v šířce 4,5m.
projektovou dokumentaci zpracoval ing. radek 
Černý a zakázku ve výběrovém řízení získala fir-
ma hes stavební s.r.o., praha za 651 179 kč bez 

dph. realizace investiční akce začala v polovině 
března a termín dokončení je dle smlouvy o dílo 
nejpozději do 30. 4. 2016.
komunikace bude sloužit pro obyvatele ulic 
švermova, pod Zvíkovcem a na cukavě jako po-
hodlnější přístup do města při realizaci násled-
ných etap prací ve švermově ulici. touto trasou 
nebude vedena oficiální objížďka, ta povede 
jako v minulosti přes osek a velkou. touto ko-
munikací rovněž nebude projíždět autobusová 
doprava a bude zde zákaz vjezdu pro nákladní 
automobily a vozidla nad 3,5t.

odbor investic a sprÁvy Majetku

bc. david lukeš
vedoucí odboru

humanitární sbírka
Farní charita Milevsko oznamuje, že jarní 

humanitární sbírka pro diakonii broumov se 
uskuteční ve dnech:

středa 6. 4. od 15.00 do 17.00 hodin
Pondělí 11. 4. od 15.00 do 17.00 hodin
čtvrtek 14. 4. od 15.00 do 18.00 hodin
Úterý 18. 4. od 15.00 do 18.00 hodin

sběrné místo najdete v objektu Českého 
svazu chovatelů v Milevsku ve výstavní hale 

v týnické ulici (u bývalé Madety). 

sbÍRka
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 vedení (nám. e. beneše)
ing. ivan radosta starosta
 382 504 102 ivan.radosta@milevsko-mesto.cz
Mgr. Martin třeštík místostarosta
 382 504 124 martin.trestik@milevsko-mesto.cz

 kancelář starosty
bc. petra slunečková asistentka starosty
 382 504 103 petra.sluneckova@milevsko-mesto.cz
judr. jiří hradil interní auditor
 382 504 149 jiri.hradil@milevsko-mesto.cz
iveta jelínková asistentka
 382 504 121 iveta.jelinkova@milevsko-mesto.cz

 odbor vnitřních věcí (nám. e. beneše)   
judr. jana Čunátová vedoucí odboru
 382 504 101 jana.cunatova@milevsko-mesto.cz
bc. anna randová matrikářka
 382 504 144 anna.randova@milevsko-mesto.cz
jitka hrochová referent - ohlašovna
 382 504 114 jitka.hrochova@milevsko-mesto.cz
ing. hana kozáková referent - veřejný pořádek, pohledávky, zást.vedoucí odboru
 382 504 113 hana.kozakova@milevsko-mesto.cz
alena kloudová referent - občanské průkazy
 382 504 100 alena.kloudova@milevsko-mesto.cz
vendula krausová referent - cestovní doklady
 382 504 147 vendula.krausova@milevsko-mesto.cz
ivana suchanová referent - evidence obyvatel
 382 504 110 ivana.suchanova@milevsko-mesto.cz
drahomíra Fujerová referent - informace občanům, podatelna
 382 504 111 drahomira.fujerova@milevsko-mesto.cz
bc. jiří batysta referent - obrana, krizové řízení a požární ochrana
 382 504 122 jiri.batysta@milevsko-mesto.cz
bc. lenka džermanská referent - centrální podatelny
 382 504 117 lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz
Miloslava Zemanová referent - podatelna a pokladní sažinova 
 382 504 219 miloslava.zemanova@milevsko-mesto.cz
bc. jaroslav kálal informatik
 382 504 109 jaroslav.kalal@milevsko-mesto.cz
lukáš klouda informatik
 382 504 135 lukas.klouda@milevsko-mesto.cz

 odbor f inanční (nám. e. beneše)   
ing. hana jánová vedoucí odboru
 382 504 105 hana.janova@milevsko-mesto.cz
ing. lenka jandová evidence dotací, rozpočet
 382 504 129 lenka.jandova@milevsko-mesto.cz
ing. jaroslava rodová referent - daně, plánování, rozborování, hospodářská činnost
 382 504 133 jaroslava.rodova@milevsko-mesto.cz
petra Fořtová rozpočet, účetní výdaje
 382 504 126 petra.fortova@milevsko-mesto.cz
pavlína Zděnková správa poplatků ze psů a za komunální odpad, pohledávky
 382 504 132 pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz
bc. petra procházková rozpočet, hlavní účetní
 382 504 126 petra.prochazkova@milevsko-mesto.cz
jana hryzová rozpočet, účetní příjmy
 382 504 127 jana.hryzova@milevsko-mesto.cz
Marie houžvičková fakturace, rozpočet
 382 504 125 marie.houzvickova@milevsko-mesto.cz
bc. ivana peterková mzdová účetní, personální
 382 504 128 ivana.peterkova@milevsko-mesto.cz
jana šrámková pokladna, cestovní náhrady
 382 504 112 jana.sramkova@milevsko-mesto.cz
bc. lenka kofroňová účetní, podnikatelské činnosti (hsČ)
 382 504 133 lenka.kofronova@milevsko-mesto.cz

 odbor sociálních věcí (nám. e. beneše)   
ing. ladislav kotalík vedoucí odboru
 382 504 106 ladislav.kotalik@milevsko-mesto.cz
pavla jansová, dis. referent - sociální pracovník, sociální kurátor, veřejný opatrovník
 382 504 141 pavla.jansova@milevsko-mesto.cz
pavlína hajská, dis. referent - sociální pracovník, domy s pečovatelskou službou, 
 dopravní karty pro seniory, veřejný opatrovník
 382 504 138 pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz
bc. lucie králová referent - sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
 382 504 120 lucie.kralova@milevsko-mesto.cz
Mgr. hana Fritzová referent - sociálně-právní ochrana dětí
 382 504 130 hana.fritzova@milevsko-mesto.cz
bc. jana dvořáková referent - sociálně-právní ochrana dětí , kurátor pro děti a mládež
 382 504 139 jana.dvorakova@milevsko-mesto.cz
Mgr. jana krihová,  dis. referent - terénní sociální pracovník se zaměřením 
 na romskou komunitu
 382 504 148 jana.krihova@milevsko-mesto.cz
Marie kalinová referent - sociálně-právní ochrana dětí
 382 504 145 marie.kalinova@milevsko-mesto.cz

 odbor regionálního rozvoje (sažinova ul.)   
ing. petr švára vedoucí odboru
 382 504 223 petr.svara@milevsko-mesto.cz
jaroslav bolek referent -  stavebního úřadu, zástupce vedoucího odboru
 382 504 225 jaroslav.bolek@milevsko-mesto.cz

bc. Martin hroch referent - stavebního úřadu
 382 504 227 martin.hroch@milevsko-mesto.cz
ing. veronika hřebejková referent - stavebního úřadu
 382 504 228 veronika.hrebejkova@milevsko-mesto.cz
jana nečasová, dis. referent - úřadu územního plánování
 382 504 221 jana.necasova@milevsko-mesto.cz
jaroslava novotná, dis. referent - stavebního úřadu
 382 504 226 jaroslava.novotna@milevsko-mesto.cz
tomáš novotný referent - památky, kultura
 382 504 116 tomas.novotny@milevsko-mesto.cz
kateřina schorníková referent - památky, kultura
 382 504 116 katerina.schornikova@milevsko-mesto.cz

 odbor životního prostředí (sažinova ul.)   

ing. andrea rucká vedoucí odboru, vodní hospodářství (speciální stavební úřad)
 382 504 202 andrea.rucka@milevsko-mesto.cz
ing. Marie vratislavská referent - odpadové hospodářství, rybářství, samospráva ve vodním 
 hospodářství, zástup vedoucího odboru
 382 504 204 marie.vratislavska@milevsko-mesto.cz
bc. bohdana šimáková referent - ochrana ZpF, ochrana zvířat proti týrání, veterinární péče, 
 evidence zemědělských podnikatelů, závazná stanoviska odboru
 382 504 209 bohdana.simakova@milevsko-mesto.cz
ing. barbora kukačová referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad )
 382 504 203 barbora.kukacova@milevsko-mesto.cz
ing. tomáš kakos referent - státní správa lesů a myslivosti, přenos genetického 
 materiálu
 382 504 205 tomas.kakos@milevsko-mesto.cz
ing. jana burdová referent - ochrana přírody, rostlinolékařství, vodoprávní úřad 
 (speciální stavební úřad)
 382 504 206 jana.burdova@milevsko-mesto.cz
ing. hana hadrbolcová referent - ochrana ovzduší, péče o městskou zeleň
 382 504 207 hana.hadrbolcova@milevsko-mesto.cz

 odbor dopravy a živnostenský (sažinova ul.)   
bc. Milena brčáková vedoucí odboru
 382 504 210 milena.brcakova@milevsko-mesto.cz
ing. jaroslav bláha referent - silniční správní úřad, speciální stavební úřad
 382 504 240 jaroslav.blaha@milevsko-mesto.cz
karel budera referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy
 382 504 212 karel.budera@milevsko-mesto.cz
ing. Milena ilievová referent - dopravní úřad, silniční hospodářství (místní komunikace, 
 chodníky), veřejné osvětlení
 382 504 213 milena.ilievova@milevsko-mesto.cz
jaroslava tomanová referent - evidence vozidel, pomocná pokladna
 382 504 215 jaroslava.tomanova@milevsko-mesto.cz
libuše Čandová referent - evidence řidičů, řidičské průkazy, profesní průkazy, 
 digitální tachografy, evidence řidičů a bodového systému
 382 504 214 libuse.candova@milevsko-mesto.cz
bc. alena stejskalová referent -přestupkové řízení v oblasti dopravy
 382 504 217 alena.stejskalova@milevsko-mesto.cz
kateřina kolpová referent - evidence řidičů, řidičské průkazy, profesní průkazy, 
 digitální tachografy, evidence řidičů a bodového systému
 382 504 214 katerina.kolpova@milevsko-mesto.cz
bc. jiří Fara referent- zkušební komisař, sMe, autoškoly
 382 504 242 jiri.fara@milevsko-mesto.cz
ing. Milan Weber referent - živnostenská kontrola, zástupce vedoucího odboru
 382 504 239 milan.weber@milevsko-mesto.cz
ivana nováková referent - evidence podnikatelů
 382 504 238 ivana.novakova@milevsko-mesto.cz
ing. pavla Čapková referent - živnostenská kontrola 
 382 504 235 pavla.capkova@milevsko-mesto.cz
alena suchanová referent - evidence podnikatelů
 382 504 234 alena.suchanova@milevsko-mesto.cz
bc. dušan beneš referent - dopravní přestupky
 382 504 119 dusan.benes@milevsko-mesto.cz

 odbor investic a správy majetku (sažinova ul.)
bc. david lukeš vedoucí odboru
 382 504 201 david.lukes@milevsko-mesto.cz
Marcela heroutová referent - bytové hospodářství
 382 504 231 marcela.heroutova@milevsko-mesto.cz
ing. pavel stejskal referent - investice, zábory veřejného prostranství
 382 504 233 pavel.stejskal@milevsko-mesto.cz
jiřina kortanová referent - správa pozemků
 382 504 230 jirina.kortanova@milevsko-mesto.cz
Markéta stromková, dis. referent - správa majetku města
 382 504 229 marketa.stromkova@milevsko-mesto.cz
bohumila hlavínová referent - investice, zástupce vedoucího odboru
 382 504 200 bohumila.hlavinova@milevsko-mesto.cz
bc. Marcela suchanová referent - bytové hospodářství
 382 504 232 marcela.suchanova@milevsko-mesto.cz
ing. Michal kolář referent - smluvní vztahy, správa hřbitova
 382 504 236 michal.kolar@milevsko-mesto.cz
bc. petr soulek referent - investice
 382 504 208 petr.soulek@milevsko-mesto.cz
jaroslava procházková referent - projektový manažer, dotace obcím
 382 504 222 jaroslava.prochazkova@milevsko-mesto.cz
ing. jana velíšková referent - projektové řízení, dotace obcím
 382 504 218 jana.veliskova@milevsko-mesto.cz

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

Úřední hodiny:   pondělí:  8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
středa:  8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
pátek:  8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00
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Co nového v opravách a investicích?

objezdová cesta Cukava-hajda
dlouho plánovaná objezdová cesta cukava-ha-
jda, která bude potřebná při uzavření švermovy 
ulice, konečně získala stavební povolení a začí-
ná se stavět. všichni její potřebnost sliby (ale 
bohužel jen sliby) podporovali, realitou bylo 
její těžké prosazení při různých jednáních. Ma-
jitelé pozemků, na které se cesta rozšiřovala, 
také nejdříve neoplývali nadšením, ale musím 
poděkovat paní Řezbové, panu benešovi a paní 
hartové za ochotu spolupracovat a nalézt přija-
telné řešení. největším „bojem“ proti úřednické-
mu šimlovi bylo získání územního a stavebního 
povolení, kdy jsem musel např. překonat úřed-
nický názor o nemožnosti vést komunikaci přes 
les a další ochranářská opatření. podaŘilo se!

budovaná cesta bude 580 m dlouhá, široká 4,5m 
+ krajnice. Začíná na kruhovém objezdu na cu-
kavě v nadmořské výšce 498 m a končí na hajdě 
v zatáčce na rukáveč v n.v. 516 m. budovaná 
stezka nevede ve směru vyježděných kolejí, ale 
v trase tak, jak je zakreslena v katastru nemovi-
tostí. cesta je naplánovaná tak, že nebude mu-
set být poražen žádný vzrostlý strom. ekologicky 
naložíme i s vytěženou zeminou, použije se na 
rekultivaci přilehlých pozemků. konstrukce 
cesty je navržena jako štěrková (2 x 20 cm ká-
men + 8 cm pojezdový štěrkopísek), ale ještě 
před zahájením stavby se podařilo, pro zvýšení 
únosnosti i životnosti, prosadit propojení druhé 
konstrukční vrstvy asfaltovou emulzí. stavbu 
dle projektu ing. r. Černého provádí firma hes 
stavební s.r.o od 14. 3. 2016, a protože jejich 
pracovní nasazení je příkladné, věřím, že v oka-
mžiku vydání Milevského zpravodaje bude ko-
munikace dokončena, tzn. dostatečně včas před 
předpokládaným květnovým započetím prací ve 
švermově ulici.

Co se kope v nádražní ulici 
(u tyršova náměstí)?

od suchanova rybníku vede do Milevského po-
toka uzavřená vodoteč, která byla vybudována 
cca před 50-60 lety a od té doby ji nikdo nekon-
troloval a neopravoval. povodně v roce 2002 

i některé větší průtoky vody způsobily záplavové 
škody spoluobčanům, kteří zde bydlí a podnika-
jí, hrozila evakuace přilehlých domů. tento sig-
nál problému však nikoho neprobudil z letargie 
a nic se nedělo. až pro letošní rozpočet se nám 
podařilo prosadit částku i na tuto důležitou sou-
část neviditelné infrastruktury města.
Začali jsme řešit vodoteč v místech, kde byly 
v minulosti největší problémy. nejdříve bylo 
nutno objevit místo, kudy skutečně vede. 
na druhý pokus se ji podařilo nalézt. a začala 
série překvapení. např. z jedné strany vtékal 
pod těleso nádražní ulice potůček, ale na druhé 
straně ulice se potok ztratil, nic nevytékalo. vy-
loučili jsme možnost vtoku do punkevních jesky-
ní, resp. existenci podzemní řeky, ale bylo nutno 
zjistit, kam voda mizí. po průzkumu v úzkém 
kanálu jsme našli, že voda se provalila do sta-
ré kanalizace, protože za tímto místem je cca 
60 cm nános sedimentu. také jsme objevili ně-
kolik částečných závalů. předpoklad jednoduché 
opravy spočívající ve vytěžení sedimentu a záva-
lů, opravě kanalizace, se nepotvrdil. v nánosu 
sedimentu pracovníci sMM objevili různá příčná 
potrubí (přípojky do domů přes vodoteč), která 
vytvořila přehradu. nyní se pracuje na odstraně-
ní (přeložkách) těchto překážek.

Ing. Mgr. Miroslav Doubek
Radní odpovědný za opravy a investice

Nejlepší čtenáři knihovny
březen je již tradičně ve všech knihovnách Mě-
síc čtenářů. v městské knihovně se čtenářům 
odpouštěly upomínky, probíhala registrace 
zdarma a vybírali se ti nejlepší čtenáři. těmi 
se za rok 2015 stali na dospělém oddělení hana 
trojáčková, na studovně ondřej lankaš, na dět-
ském oddělení denis Mála a na pobočce v dk 
vladimíra vacková za dospělé oddělení a za dět-
ské oddělení terezka kosíková. tito čtenáři byli 
odměněni registrací na rok zdarma a knižním 
dárkem.

na dětském oddělení milevské knihovny moh-
ly děti a jejich rodiče do půlky března hlasovat 
v celostátní anketě o nejoblíbenější knihu pro 
děti a mládež vydanou v roce 2015. sešlo se cel-
kem 71 hlasovacích lístků, z nichž knihovna 
odměnila knihou jednoho vylosovaného. tím 
se stal  Miky Mužík z prahy, který na dětské od-
dělení zavítal během jarních prázdnin. nejob-
líbenějšími knihami v Milevsku se stalo ledové 
království, anička a divadlo od ivany peroutko-
vé a Medovníček detektivem od jana lebedy. Denis Mála při předání ceny.

klání Milevského poháru začalo již úderem de-
váté hodiny ranní nejmladšími kategoriemi, aby 
se v závěru dne stačilo představit všech 165 zá-
vodnic z 34 klubů z České republiky, polska, ra-
kouska, ruska a chorvatska.
krátce po 13. hodině byl závod slavnostně zahá-
jen starostou města Milevska ivanem radostou, 
místostarosta Martin třeštík pozdravil gymnast-
ky a zdůraznil, že letošní již 25. ročník závodu 
vypovídá o stálosti a kvalitě sportovního odvětví 
moderní gymnastiky v Milevsku.
trenérky a rozhodčí jak zahraničních klu-
bů, tak českých nešetřily chválou na průběh 
závodu, jeho organizaci, vybavení a kvalitu 

předvedených výkonů. to všechno přispívá 
k rozšiřování povědomí nejen o moderní gym-
nastice, ale hlavně o Milevsku, kde se takový 
zdařilý podnik již 25 let daří pořádat.
nejúspěšnější domácí závodnicí se stala třia-
dvacetiletá ludmila korytová, která zvítězila 
v kategorii dorostenek a získala pro domácí klub 
zlatou medaili a pohár pro vítězku. Medaile při-
daly i mladší naděje, kdy valentýna petříková 
vybojovala stříbro a veronika šimáková bronz. 
všechny milevské závodnice však předvedly vel-
mi pěkné výkony, které ocenilo početné hlediště 
sportovní haly.

Dana Vojtová

Na snímku jsou milevské závodnice, zleva Ludmila Korytová, Veronika Šimáková, Kateřina Bendová, Karin Králová, Kristina Procházková, Ema Kuče-
rová, Nikola Blažková, Aneta Šimáková, Valentýna Petříková, Tereza Kutišová.

Zlatá Ludmila Korytová na Milevském poháru
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fOtOObjeKtIveM

14. ročník Velikonočního jarmarku se konal v neděli 20. března v Milev-
ském muzeu, navštívilo ho téměř 600 návštěvníků.

Jedním z doplňkových programů naší MŠ Sluníčko je  program „Zdravý 
úsměv“. Jeho součástí je pravidelná denní péče o zoubky. Do MŠ mezi 
předškoláky dochází i zubní hygienička Jitka Mužíková, která ve 3 lekcích 
seznamuje děti s celkovou péčí o chrup. Pomocí vhodných motivačních 
pomůcek mají děti možnost si prakticky vyzkoušet i odstranění zubního 
kazu. Čistění zoubků je v naší MŠ samozřejmostí po každém obědě.

Tento sní-
mek Vltavy 
pod Zvíkovem 
z roku 1960, 
který ukazuje 
sestavování 
vorů ze dříví 
v zátopové ob-
lasti, a ještě 
mnoho dal-
ších fotografií 
z časů dáv-
no minulých, 
bylo k vidění 
v měsíci břez-
nu v milevské 
Galerii M, kde 
probíhala vý-
stava černo-
bílých archiv-
ních fotografií 
hrejkovického 
rodáka Jana 
Pikouse.

V pátek 18. března se 160 žáků z 2.–9. tříd 1. ZŠ Milevsko zúčastnilo ma-
tematické soutěže Klokan. Soutěž byla dobrovolná a proběhla  ve čtyřech 
věkových kategoriích: Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet.

Nejnovější kolekci skla a skleněného šperku z ateliéru Waga Roberta 
a Martiny Kaufmanových představují manželé z Berounska v Galerii M. 
Přijďte se podívat nebo zakoupit jedinečný a osobitý dárek pro sebe či 
přátele. V Galerii M se těší na Vaši návštěvu.

V průběhu měsíce března byla v DDM Milevsko k vidění výstava prací 
kroužku Patchwork. Pro tento rok byla výstava opět rozšířena a k vidění 
byla více než stovka výrobků. Návštěvníci obdivovali nejen známé deky, 
ale i různé doplňky, polštáře, dekorace a ručně vyráběné panenky. Výsta-
va sklidila velký úspěch a obdiv k mravenčí práci. Například jedna deka 
zhotovena technikou Hexagon byla sešita z 1246 dílků! Členkám kroužku 
tímto děkujeme za prezentaci.

V Galerii M se tentokrát Listovalo knihou vítězky Stardance Marie Dole-
žalové Kafe@cigárko. Herci Barbora Jánová a Gustav Hašek byli vtipní 
a přesvědčiví a diváci se hodinu výborně bavili. Další Listování knihovna 
plánuje na červen.
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Předškoláčci, kteří se scházejí v DK Milevsko, si na své schůzce za po-
moci foukacích fixů na textil ozdobili trička, ve kterých budou vystupo-
vat na závěrečné besídce. Na snímku nahoře zleva: Adélka Procházková, 
Tomášek Bolek, Honzík Kahoun, Nelinka Červenská, Lukášek Novotný 
a Vašík Šafránek, dole zleva Tánička Lhotová, Pepča Teska, Kubík Šoule 
a Adámek Bárta.

Milevské krasobruslařky ukončily na konci března ledovou sezónu. Po-
kračovat v trénincích se bude, již ale na suchu, v tělocvičně.

Žáci 5.A z 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko se ve středu 2. března plavili 
po mořích Evropy. Při strastiplné cestě vytvářeli příběhy, hledali vhodná 
místa k přežití na pustém ostrově, naučili se navigovat. Zkusili si i vytvo-
řit mapu ostrova a naučit se co nejvíc o podmořském životě a známých 
námořnících. Námořnický projektový den pro ně připravila paní učitelka 
Lucie Kosobudová Štemberková.

S velkým zájmem se setkala vernisáž výstavy Poklady ze starých truhel, 
skříní a šperkovnic, která se uskutečnila v sobotu 5. března v Milevském 
muzeu. Výstavu můžete navštívit až do 9. května.

V Domě kultury v Milevsku probíhá výstava výtvarných prací dětí z Níz-
koprahového klubu Fanouš. Výstava je volně přístupná ve vestibulu 
u knihovny v prvním patře.

V sobotu 19. března se v DK Milevsko uskutečnily velikonoční trhy. Byly spoje-
né se soutěží o nejhezčího a nejchutnějšího velikonočního beránka. Návštěv-
níci trhů svým hlasováním zvolili jako vítěze beránka č. 3, který upekla Dana 
Márová z Milevska a získala tak ručně modelovanou keramickou formu na be-
ránka od manželů Pichových z Ateliéru Radost. Ze všech hlasujících lístků byl 
vylosován výherce dvou vstupenek na divadelní představení Zebra s Ondře-
jem Vetchým v hlavní roli. Výhercem se stala Štěpánka Havlíková z Milevska. 
Všichni soutěžící věnovali beránka dětem z dětského domova z Přestavlk, kte-
ré se trhů také zúčastnily. Součástí trhů byla také tvořivá dílnička, na které 
se vyráběl zajíček z kelímku, ovečka a velikonoční přáníčko.
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KuLtuRa a SPORt v MILevSKu a OKOLí

milevskÉ kino

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

ŘaChanda
pátek 1., sobota 2.4. 17.30 
neděle 3. 4.  15.00 hod. 
ČR – Pohádková komedie - Pohádka Řachan-
da vypráví příběh o rozmazlené princezně a 
dvou kamarádech, kteří se neživí vždy úplně 
poctivě.
ČeskÉ ZnĚní 104 min.      
vstupné: plné 120 Kč, děti 100 Kč

teorie tYGra
pátek 1., sobota 2. 4. 20.00 
ČR – Tragikomedie - I ochočení muži mohou 
zdivočet. Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho 
má dost.
ČeskÉ ZnĚní 101 min.
vstupné: 120 Kč 

já, olGa hePnarová
neděle 3. 4. 20.00
ČR – Drama - Příběh dívky, která ve svých 
dvaadvaceti letech nákladním vozem úmyslně 
najela v centru Prahy do lidí na tramvajové za-
stávce a osm jich usmrtila.
ČeskÉ ZnĚní 105 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čarodĚjniCe
čtvrtek 7., pátek 8. 4. 20.00 
USA – Horor - Jeden z nejoriginálnějších a 
nejděsivějších hororů posledních let. Pokud 
si myslíte, že jste odkojení Perníkovou cha-
loupkou a tím pádem připravení na ledacos, 
nemůžete se víc mýlit.
titulky 92 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

trabantem do Posledního deChU
sobota 9. 4. 20.00
ČR – Dokument - Patrně nejznámější český 
cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl 
svou dosud nejnáročnější expedici. Posádky 
dvou žlutých trabantů, polského Fiatu neboli 
malucha, čezety, jawy a dokonce i dvou inva-
lidních vozíků vyrazily z australského Perthu, 
a během půlroční dobrodružné výpravy proje-
ly Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thaj-
sko.
ČeskÉ ZnĚní 96 min. 
vstupné: 80 Kč

vojtĚCh
neděle 10. 4. 20.00
SR – Komedie - Vojtěch je městská komedie, 
které dominuje příběh „ztraceného“ čtyřicát-
níka. Vojtěch prožívá krizi středního věku. Při-
jde mu, že je na tomto světe nepotřebný v ka-
ždém ohledu. Přišel o ženu, o práci, s rodinou 
se nestýká. Průvodcem jeho života se stane 
jeho soused - svérázný taxikář Laco.
slovenskÉ ZnĚní 98 min.
vstupné: 100 Kč

orel eddie
čtvrtek 14., pátek 15. 4. 20.00
USA, VB, Německo – Komedie, drama, životo-
pisný - Inspirováno skutečným snem. Touha 
splnit si životní sen je motorem snad každého 
z nás. Ale takový motor, jaký v sobě skrývá už 
od dětství Michael Edwards (Taron Egerton), 
nemá jen tak někdo. Jeho touha je zdánlivě 
prostá a přímočará: Stát se olympionikem.
titulky 108 min. 
vstupné: 110 Kč

Pat a mat ve filmU
pátek 15., sobota 16.4. 17.30 
neděle 17. 4. 15.00 hod.
ČR – Animovaný, rodinný - Dvojice „šikulů“ 
Pat a Mat se vrací na scénu, a to rovnou v celo-
večerním filmu pro celou rodinu!
oriGinÁlní ZnĚní 80 min.         
vstupné: 100 Kč

jak básníCi čekají na zázrak
sobota 16., neděle 17. 4. 20.00 
ČR – Komedie - aneb Jak už básníci opravdu 
dospívají… Legenda se vrací po 12 ti letech na 
plátna kin! Tentokrát básníci čekají na zázrak. 
Dočkají se?
ČeskÉ ZnĚní 110 min. 
vstupné: 120 Kč

dvojníCi
čtvrtek 21., pátek 22. 4. 20.00
ČR – Komedie - Je lepší vyhořet než potkat 
dvojníka. Potkat ho, se může docela dobře ho-
dit, ale také nemusí. Záleží na úhlu pohledu…!
ČeskÉ ZnĚní 103 min.
vstupné: 100 Kč  

kniha dŽUnGlí
pátek 22. až neděle 24. 4. 17.30
USA – Animovaný - Kniha džunglí, kterou re-
žíruje Jon Favreau („Iron Man”), je hraný celo-
večerní velkofilm podle překrásných povídek 
Rudyarda Kiplinga inspirovaný klasickým ani-
movaným stejnojmenným snímkem.
3d dabinG 100 min.          
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

sPotliGht
sobota 23. 4. 20.00 
USA – Drama – Oskarový film! Mark Ruffa-
lo, Michael Keaton, Rachel McAdams a Liev 
Schreiber v hlavních rolích skutečného pří-
běhu, ve kterém reportéři amerického deníku 
The Boston Globe odhalili masivní skandál 
zneužívání nezletilých představiteli místní ar-
cidiecéze.
titulky 129 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

nikdY nejsme sami
neděle 24. 4. 20.00
ČR – Drama - Tento film je o dnešní době. O 
boji mezi temnotami, které opět začínají ob-
cházet Evropou. Ty jsou ztělesněné dospělými. 
O touze po volnosti a po svobodě, kterou v 
sobě nesou jejich děti.
ČeskÉ ZnĚní 105 min.
vstupné: 110 Kč  

loveC – zimní válka
čtvrtek 28., pátek 29. 4. 20.00
USA – Fantasy, dobrodružný - Lovec měl Sně-
hurku zavést do lesa a tam ji zabít. Místo toho 
ji zachránil a stal se legendou, hrdinou svého 
vlastního filmu.
3d dabinG 114 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč  

jak se zbavit nevĚstY
sobota 30., neděle 1. 5. 20.00
ČR – Romantická komedie - Film natočil au-
tor jednoho z nejúspěšnějších českých filmů 
poslední doby, režisér Hodinového manžela, 
Tomáš Svoboda. Zatímco ve snímku o partě 
kamarádů bavil diváky z mužského pohledu, v 
„Nevěstě“ přinese zábavu ze světa žen.
ČeskÉ ZnĚní 89 min.
vstupné: 110 Kč

dům kUltUrY

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

jarní bUrza dĚtskÉho oblečení 
a ostatníCh PotŘeb + bleší trh
sobota 2. 4. 10.00-12.00
Více informací na www.milevskem.cz. V rám-
ci burzy je možné darovat oblečení, domácí 
potřeby, hračky, prostěradla apod. pro děti a 
maminky z Domova sv. Alžběty ve Veselíčku.
prostory DK
vstupné: zdarma

taneční Podvečer 
nejen Pro seniorY
neděle 3. 4. 18.00-22.00 
Hraje: Zelená šestka. Pořádají: DK Milevsko a 
Sociální služby Města Milevska.
velký sál
vstupné: 50 Kč

diskUsnĚ vzdĚlávaCí večer 
tajnÉ Učení sÚfijskýCh mniChů
úterý 5. 4. 18.00
Typologie ENNEAGRAMU a návaznost vztahů 
v rodině i mimo ni na dění minulé. Také se 
dozvíte, jak najít pravého partnera a žít poho-
dové vztahy. Přednáší Bohumila Truhlářová a 
Miloslav Závorka.
výuková učebna 
vstupné: 50 Kč

toUlkY za Poznáním 
armÉnie, zemĚ ve stínU araratU
středa 6. 4. 18.00
Přednáší a promítá Aleš Zeman a Jakub Krejčí. 
Vydejte se s jihočeskou partou do Zakavkaz-
ska v jihozápadní Asii, konkrétně do Arménie.
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

o vodníkovi a víle amálCe
neděle 10. 4. 15.00 
Loutkový soubor při DK Milevsko vás zve na 
pohádku o tom, jak statečnost a dobré srdce 
zvítězilo nad zlem. Scénáře se ujala Marie 
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Polívková a hudby Ing. Jan Cihlář. Rezervace 
vstupenek v kanceláři DK Milevsko, na tel.: 
383 809 201 nebo e-mailu kortanova@mile-
vskem.cz.
loutkový sál                                         
vstupné: 30 Kč

zdravotní PojišŤovna 
ministerstva vnitra čr
úterý 12. 4. 13.00-16.00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2
veŘejnÉ zasedání zastUPitelstva 
mĚsta milevska
středa 13. 4.  17.00
velký sál
Univerzita tŘetího vĚkU
středa 13. 4. 18.00-20.00
loutkový sál
kUrz Pískohraní
čtvrtek 14. 4. 18.00
Přijďte se naučit malovat obrázky pískem, 
kurz je vhodný i pro děti. Lektorka Laďka Beč-
ková
výuková učebna
vstupné: 70 Kč + materiál
holka odjinUd
pátek 15. 4. 19.00
Hraje Divadelní a osvětový spolek Fikar Naděj-
kov. Hlavu rodiny, Alojze Veverku, potkaly ne-
čekané svízele nejen díky nenadálému sňatku 
jeho čerstvě zletilé dcery Alenky s pochybným 
individuem Pepanem, ale především kvůli od-
kazu jeho bratra Václava, který v roce 1968 
emigroval do USA.
velký sál
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ 25 Kč
disComazeC 3 
PaUlie Garand & kennY roUGh
sobota 16. 4.
Svého třetího pokračování se v Milevsku do-
čká legendární jihočeská noc – Discomazec!
Jako hlavní hvězdy vystoupí zpěváci Paulie 
Garand a Kenny Rough, kteří na své tour aktu-
álně beznadějně vyprodávají jeden koncert za 
druhým. Zazní všechny populární písně: La Fa-
milia, Molo, Manifest, Pavučina lží, jejichž sle-
dovanost se počítá v řádech milionů. Na co se 
těšit dál? Zahraje DJ Lukhe, vystoupí krásné ta-
nečnice a chybět nebude promo team z Metaxy. 
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, 
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské 
kino.
velký sál
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč
jan kraUs & matĚj rUPPert 
v milevskU
středa 20. 4. 19.30 
Talk show „Hvězdy, jak je neznáte“
Nedostižný talk show bavič Jan Kraus společ-
ně s Matějem Ruppertem - frontmanem skupi-
ny Monkey Business a Václavem D. Kosíkem 
se představí obecenstvu na jevišti Domu kul-
tury v Milevsku, kde Vás budou bavit ve sty-
lu, který znáte z TV. A dojde také ke zpěvu... 
Jan Kraus - český herec, publicista, drama-
tik, režisér a především známý moderátor 
populárního pořadu – Uvolněte se, pro-
sím. Tato současná moderátorská špička 
míří do Milevska se svými hosty frontma-

nem skupiny Monkey Business Matějem 
Ruppertem a Václavem D. Kosíkem. Pořad 
se skládá z vyprávění a otázek, které uměl-
cům klade Václav Daniel Kosík a ve druhé 
části umělci odpovídají na dotazy diváků. 
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, 
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské 
kino
velký sál
vstupné: 320 a 300 Kč

PoChod z onoho svĚta 
na onen svĚt
sobota 23. 4. start od dk 7.00-10.00 
Tradiční turistický pochod, trasy pěší: 6, 11, 
16, 20, 25, 28, km, cyklo: 25, 34, 50 km. 

mm GrammY 
milevskÉ hUdební CenY
sobota 23. 4. 19.30 
Wohnout, X-Core, The Needs, Náhodný výběr
Vyhlášení nejlepších zpěváků, zpěvaček, ka-
pel, talentů a fotografů kulturních akcí za rok 
2015! 
vstupné: předprodej do 22. 4.: 180 Kč, na mís-
tě: 200 Kč

irisdiaGnostika
čtvrtek 28. 4. 14.00
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2

irisdiaGnostika 
čtvrtek 28. 4. 17.00
Přednáška Jitky Hanzalové.
učebna 2
divadelní PŘedstavení 
čtvrtek 28. 4. 17.00
Divadélko Bez opony 2. ZŠ Milevsko.
velký sál
Pálení čarodĚjniC
sobota 30. 4. 17.30
Pořádají: Maškarní sdružení a DK Milevsko. 
Více informací na plakátech a www.milevs-
kem.cz.
amfiteátr dk
vstupné: zdarma

Připravujeme:
vodovod mUzika 
sobota 7. 5. 20.30
Unikátní čtyřhodinová zábava.
velký sál
vstupné: předprodej 160 Kč, na místě 190 Kč

mUzikál – teP královskÉ krve
neděle 8. 5. 19.00
Repríza původního českého muzikálu Gabri-
ely Molové. Tvůrci: Gabriela Molová (hudba), 
Leoš Voronin (texty), Michaela Bicanová (cho-
reografie). Předprodej vstupenek na www.
milevskem.cz.
velký sál
vstupné: 220 Kč

Galerie m

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

vernisáŽ výstavY fotoGrafií 
skUPinY terifota sokola Písek
pátek 1. 4. 17.00

výstava fotoGrafií skUPinY 
terifota sokola Písek
úterý 5. – čtvrtek 28. 4.
vstupné: 10 Kč
vYstoUPení Žáků zUš 
ze tŘídY jaromíra kašPara
úterý 19. a středa 20. 4. 16.30
vstupné: dobrovolné
hUdební sklePY – lUboš PosPíšil 
& Pája táboŘíková  
pátek 22. 4. 19.30
Předprodej vstupenek v Galerii M.
vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč

sPos milevsko

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

IN - LINE veřejné bruslení dle rozpisu na strán-
kách www.spos-milevsko.cz.
velká UmĚlá tráva:
Fc ZvvZ muži „a“ - aritma praha
03. 4. 10.30
Fc ZvvZ žáci - lokomotiva Č. b.
03.4. 13.00
Fc ZvvZ ml. příp. - sokol Čížová b
07. 4. 17.00
Fc ZvvZ st. příp. - Fc písek c
07.4. 18.00
Fc ZvvZ dorost - spartak kaplice
10. 4. 12.00
Fc ZvvZ junior - Fk protivín
10.4. 16.30
Fc ZvvZ ml. příp. - hradiště d
14. 4. 17.00
Fc ZvvZ žáci - Fk sj. Č. krumlov
17. 4. 13.30
Fc ZvvZ muži „a“ - Fc rokycany
17.4. 17.00
Fc ZvvZ st. příp. - Fk protivín b
21. 4. 17.00
Fc ZvvZ junior - Fk týn nad vltavou
23. 4. 10.00
Fc ZvvZ přípravky - Fc ZvvZ Milevsko
24. 4. 10.00
Fc ZvvZ dorost - sk slávia Č. b.
24.4. 15.00
Fc ZvvZ ml. příp. - Záhoří
28. 4. 17.00
Fc ZvvZ st. příp. - Mirovice
28.4. 18.00
sPortovní hala:
Florball
02. 4. 08.00
Florball
03. 4. 08.00
handball
03.4. 16.00
handball
09. 4. 17.30
Florball
10. 4. 08.00
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handball
23. 4. 10.30
proactive
30. 4. 08.00
handball
30.4. 16.00
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

kUrz nĚmčinY
středy 6., 13., 20. 4.
Vede lektorka J. S. AGENCY. Začátečníci 9.30–
10.30 hodin, pokročilí 8.30-9.30 hodin.
1. Zš Milevsko
zájezd č. 1 – bad fÜssinG
úterý 12. 4.
Koupání v termálních lázních. Vstupné 10 € 
není v ceně. Odjezd od sokolovny v 7.00 hodin, 
zastávka u paneláku.
zájezd č. 2 – vídeŇ 
Po stoPáCh habsbUrků 
úterý 19. 4.
Prohlídka města, palác Hofburg (císařské 
apartmány, Sisi muzeum, Stříbrná klenotnice). 
Vstupné 12,90 € není v ceně. Večeře v Halám-
kách. Odjezd od sokolovny v 6.00 hod, zastáv-
ka u paneláku.
romeo a jUlie 
sobota 23. 4.
Divadlo na Vinohradech uvádí klasickou hru 
Romeo a Julie od Williama Shakespeara. Začá-
tek divadla je v 14.00 hodin. Odjezd od soko-
lovny bude účastníkům upřesněn, zastávka u 
paneláku.
zájezd č. 3 – Cheb 
úterý 26. 4. 
Prohlídka historické části města a Chebského 
hradu. Zastávka u přírodní rezervace SOOS 
– bahenní sopky. Odjezd od sokolovny v 6.00 
hodin, zastávka u paneláku.

klUb českýCh tUristů

www.kctmilevsko.pisecko.info

táborsko
neděle 3. 4.
Odjezd vlakem v 8.20 hodin.
vede: Zuzana Sekalová
tajUPlná místa rakovniCka
sobota 9. 4.
Pokračování oblíbeného putování po zá-
hadných památkách naší vlasti s výkladem 
PhDr. Pavla Břicháčka. Tentokrát navštívíme 
oblast Rakovnicka (hrad Krakovec, Kounov-
ské řady kamenů, prohlédneme si Rakovník 
a další pamětihodnosti). Pěší vycházka do 
10 km. Odjezd od sokolovny v 7.00 hodin. 
Přihlášky v Infocentru, tel. 383 809 101. 
vede: Jiří Lesák
na rozhlednU jestŘebiCe (kUPa)
neděle 10. 4.
Cyklovýlet po trase: Milevsko – Sepekov 
– Jestřebice – Rozárka – Svatkovice Ve-

selíčko – Branice – Milevsko. Délka trasy 
43 km. Odjezd v 9.00 hod od sokolovny. 
vede: Tomáš  Wilda
okolím tábora
středa 13. 4.
Pěší vycházka po trase Tábor, Komora, Sezi-
movo Ústí, Soukeník, Planá n. L., návrat vla-
kem. Délka trasy 10 km. Odjezd z nádraží ČD 
v 8.17 hodin.
vede: Tomáš Wilda
jarní otevírání PŘírodnĚ 
krajináŘskÉho okrUhU
sobota 16. 4.
Pěší vycházka po okruhu klášter, Židovna, 
Kuřinec s ukončením u Vášova rybníka. Délka 
trasy 7,5 km. Pořádáme ve spolupráci s měs-
tem Milevskem. Start z kláštera v 13.00 hod. 
vede: Jindřich Jelínek

eUrorando 2016 
krajská akCe kčt 
sobota 16. 4.
Délka trasy (Fritschova stezka Boršov – 
Holubov) 10 až 20 km dle volby a poča-
sí. Odjezd v 5.34 vlakem z Milevska, ná-
vrat v 17.40 nebo v 19.40 do Milevska. 
vedoucí: Vladimír Ondruška  
PoChod z onoho svĚta 
na onen svĚt 
sobota 23. 4.
Tradiční turistický pochod, trasy pěší: 6, 11, 
16, 20, 25, 28, km, cyklo: 25, 34, 50 km. 
Start: Milevsko od domu kultury 7.00–10.00 
hod., další starty u chaty Onen Svět a v Pet-
rovicích. Pochod je zařazen mezi akce IVV. 
Společný odjezd zájemců na cyklotrasy 
v 8.00 hod. od startu, vede Tomáš Wilda. 
organizační zajištění: Jaroslav Mácha
s kaPrem jakUbem okolo 
milevskýCh rYbníků 
neděle 24. 4.
Pěší pochod – pořádáme ve spolupráci s 
Infocentrem a DK Milevsko. Pěší trasa do 
10 km. Start: Infocentrum 8.00–9.00 hod., 
cíl v zahradě DK do 13.00 hodin, akce IVV. 
organizační zajištění: Vladimír Ondruška

CentrUm milísek

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

sPolečná výroba čarodĚjniCe
úterý 12. 4. 16.30
Výtvarné tvoření pro maminky s dětmi.
vstupné: 50 Kč (rodič + dítě)
WorkshoP s fYzioteraPeUtem 
„lidskÉ tĚlo“ 
pondělí 18. 4. 17.00
Oblast: Noha a její vliv na bolest kloubů a pá-
teře. Zaměřeno na teorii i výuku praktických 
cviků. Pořádá rehabilitační centrum R. Cihlá-
řová.
vstupné: 140 Kč
oPÉkání bUŘtíků 
a Pálení čarodĚjniCe
úterý 19. 4. 16.30
vstupné: 50 Kč (buřtík s sebou)

WorkshoP s fYzioteraPeUtem 
„lidskÉ tĚlo“ 
pondělí 25. 4. 17.00
Oblast: páteř - bolesti zad a jejich terapie. Za-

měřeno na teorii i výuku praktických cviků. 
Pořádá rehabilitační centrum R. Cihlářová.
vstupné: 140 Kč
kUrz CestoU montessori 
3. lekCe: jazYk – nástroj mYšlení 
úterý 26. 4. 16.15–18.30 
Teorie i praktická výroba montessori pomů-
cek k rozvoji oblasti jazyka u dítěte předškol-
ního věku
vstupné: 180 Kč

zUš milevsko

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

besídka Pro seniorY
středa 13. 4. 14.00
klub důchodců, libušina ul. 
výChovný konCert Pro ŽákY mš
čtvrtek 14. 4. 10.00
sál Zuš
Žákovský konCert 
čtvrtek 14. 4. 17.00
sál Zuš

milevský smíšený sbor

jarní konCert 
v sYnaGoze v milevskU
sobota 23. 4. 17.00
Učinkují: Milevský smíšený sbor, sbormistry-
ně Anděla Maršálková, host: sbor Famiredo z 
Chocerad, sbormistr Vlastimil Kvída, milevský 
rodák.
vstupné: dospělí 50 Kč, děti nad 6 let 20 Kč

milevský klášter

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

ještĚ jsme ve válCe 
PŘíbĚhY 20. století
pátek 1. 4. – neděle 1. 5.
Výstava vychází ze stejnojmenné knihy, která 
v roce 2012 získala prestižní ocenění Muriel 
za nejlepší komiksovou knihu roku. Na vel-
koformátových panelech představuje osudy 
třinácti lidí, kteří bojovali na válečné frontě, 
prošli koncentračními tábory a komunistický-
mi lágry či zažili  výslechy StB.
výstavní síň v přízemí barokní prelatury
mezinárodní den Památek a sídel
sobota 16. 4.
Prohlídky za symbolickou cenu 10 Kč.
10 a 12 hodin: první okruh (bazilika a kostel 
sv. Jiljí)
11 hodin: druhý okruh (barokní prelatura a 
Latinská škola)
13.30 – procházka klášterem s přednáškou 
archeologa PhDr. Pavla Břicháčka, sraz na 
prvním nádvoří
PovĚsíme jenom faráŘe
úterý 19. 4. 19.00
Scénické čtení z deníků kněze, který strávil 10 
let v 13 různých vězeních a lágrech. 
Účinkují herci Slováckého divadla v Uher-
ském Hradišti Jan Horák, Pavel Hromádka a 
Pavel Majkus, režie: Zuzana Malá.
latinská škola
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vyHRaZeNO PRO šKOLy
milevskÉ mUzeUm

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

PokladY ze starýCh trUhel, skŘíní 
a šPerkovniC
do pondělí 9. 5.
Výstava ve spolupráci se sběratelkou Milenou 
Drtinovou.

mĚstská knihovna

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

noC s andersenem
pátek 1. 4. 18.00-22.00
Tentokrát na téma Malá mořská víla, již plně 
obsazeno.
dětské oddělení
koUzelná Geometrie
čtvrtek 14. a 28. 4. 10.00
Přednášky letního semestru Virtuální univer-
zity třetího věku. Nové studenty stále mezi 
sebou rádi přivítáme.
studovna
čarodĚjniCká akademie
pátek 29. 4. 14.00-16.00
Zveme všechny malé čaroděje a čarodějky na 
společné kouzlení. Přijďte řádně oděni a při-
praveni na vaření lektvarů a zaklínání.
dětské oddělení
fotoGrafiCká výstava PamátnÉ 
stromY
do pátku 29. 4.
Výstavu fotografií milevského fotografa Petra 
Stříže pořádá Český svaz ochránců přírody.
vestibul knihovny
rok karla iv.
14. května uplyne 700 let od narození našeho 
nejvýznamnějšího panovníka.
Celoroční rodinná soutěž o Karlu IV. o skvělé 
ceny! Více informací na webu a plakátech.
dětské oddělení

kamenáč music art pub

www.kamenac.net

závodní ovCe – konCert
sobota 9. 4. 
Závodní ovce je písecké pikantní písničkové 
paté aneb proklatě pálivá paštika. Závodní 
ovce jsou funk-folk-rock-rap-pop-blues, a to vše 
pod jednou střechou!
jaromír kašPar - sÓlový reCitál
pátek 15. 4. 
Sólový recitál autorských skladeb známého 
milevského hudebníka. 

Mladí truhláři přispěli do tomboly
v pátek 11. března 2016 proběhl v dk Milevsko 
reprezentační ples soš a sou Milevsko, v rámci 
kterého byli slavnostně šerpováni žáci denního 
a nástavbového studia. akce se kromě skvělé 
zábavy a bohatého programu pyšnila i speciál-
ní tombolou. kromě tradičních lihovin, dortů, 
pochutin a poukázek na služby se během večera 
vyhrávaly hodnotné ceny, zhotovené přímo pří-
tomnými žáky oboru truhlář.
učňové se mohli pochlubit svým rodičům, pří-
buzným, kamarádům a známým například se-
stavou nábytku do kuchyně (stůl + 4 židle), 
dvěma štokrlaty, vyřezávanými stoličkami nebo 
praktickým zahradním křeslem, vyrobeným 
podle návrhu mladých mistrů. ani tento rok 

se nezapomnělo na kuchyňská prkénka a také 
na jednu z hlavních cen - na štafle, jež byly na-
konec vydraženy.

Karel Šácha

Výrobky žáků oboru truhlář

Maturanti – nástavbové studium Maturantky – sociální činnost

Okresní kolo chemické 
olympiády na 1. Zš
v pondělí 7. března 2016 proběhlo na naší ško-
le okresní kolo chemické olympiády. jedná 
se o olympiádu náročnou na přípravu žáků, což 
dokládala i poměrně skromná účast. celkem 
se olympiády zúčastnilo 8 žáků. o to větší dík 
patří za přípravu soutěžících učitelům z obou 
milevských základních škol, z kovářova, z chy-
šek a písecké Zš j. husa. soutěž měla dvě části, 
teoretickou a praktickou. nejvíce bodů a vítěz-
ství si odnesl lukáš hronek z písecké základní 
školy, na 2. místě skončil tomáš Zdeněk z chy-
šek a 3. místo patří elišce jedličkové z 1. Zš 
Milevsko. všem účastníkům děkujeme za účast. 
o perfektní přípravu a průběh se zasloužila paní 

učitelka jitka haškovcová ve spolupráci s paní 
hanou Forejtovou z ddM Milevsko.

Martin Hrych

Čsop Milevsko zve na tradiční

vítání Ptačího zPĚvU
neděle 24. 4. 2016 v 8 hodin
parkoviště před bažantnicí
Lektor: Ing. Josef Jahelka

POZVÁNka
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Novinky – sociální služby prevence
Farní charita Milevsko a její dvě sociální služby 
procházejí přeměnou a novou nabídkou služeb. 
nízkoprah Fanouš, který poskytuje zázemí, po-
moc a podporu dětem a mládeži v Milevsku bude 
od měsíce dubna poskytovat podporu a pomoc 
přímo na ulici. projekt terénní práce je financo-
ván z nadačního fondu albert. náš terénní pra-
covník má tak možnost pracovat s mládeží přímo 
na místech, kde má mládež tendenci se shlu-
kovat. terénní pracovník bude v ulicích města 
1x za 14 dní vždy v úterý.
další změnou, která se na Farní charitě od dub-
na chystá je zrušení středečního tvoření pro 

děti od 6 let věku při sociálně aktivizační služ-
bě rozárka. sociální pracovnice se budou více 
věnovat rodinám, které potřebují jejich pomoc. 
tato služba nabízí rodinám s dětmi či matkám 
samoživitelkám pomoc a podporu v situacích, 
se kterými si neví rady (základní sociální po-
radenství, dluhy, exekuce, vyřízení sociálních 
dávek, řešení výchovných potíží u dětí, pomoc 
při uplatnění svých práv, doučování dětí, prá-
ce s listinami, kontakt s odborníky (psycholog, 
lékař) atd.) na tuto službu se můžete obrátit 
každé úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin, ve stře-
du od 12 do 16 hodin, konzultační místnost 

naleznete v rozárce (hůrecká cesta 227), pon-
dělí a středa od 8 do 12 hodin poskytují sociální 
pracovnice terénní služby rodinám v jejich pro-
středí. služba je bezplatná.
součástí této služby je také klub maminek (úte-
rý 10.00–11.30 hod.). klub nabízí maminkám 
prostor pro sdílení svých zkušeností s výchovou 
děti či vedením domácnosti, nachází se také 
na adrese hůrecká cesta 227.

Více informací naleznete na www.fchm.cz, 
fcb:nizkoprahFanouš, 

tel.: 731 604 444, 730 811 950.

vyfoť dobrou náladu v toulavě

Začalo jaro a tedy ten pravý čas vydat se do pří-
rody na procházku nebo na výlet či dokonce po-
řádnou první jarní tůru. na jaro jsme se těšili i v 
turistické oblasti toulava, od tábora až k nám... 
a aby to jarní toulání po kraji, který se táhne 

od tábora až k sedlčanům, Milevsku, Mladé voži-
ci, bechyni a soběslavi bylo zajímavější, odstar-
tovala toulava fotosoutěž vyfoť dobrou náladu 
v toulavě. jde o druhý ročník fotosoutěže, ta 
první probíhala před dvěma lety a její výsled-
ky teď můžete spatřit v Malšicích, protože 15. 
března sem zavítala putovní výstava nejlepších 
fotek. tentokrát má každý, kdo rád fotí, možnost 
„blýsknout“ v toulavě snímek, z kterého čiší 
dobrá nálada, ať už jde o akce a festivaly jako 
byl masopust nebo vítání jara, sport, lidi, kteří 
se baví a jejich úsměvy nebo čistě jen dobrou 
náladu v krajině. soutěž probíhá až do 20. září, 
takže času je dost. Fotky stačí poslat na toulav-
ský mail info@toulava.cz nebo vložit do aplika-
ce na Facebooku. kromě hlavní kategorie se sou-
těží v kategorii u nás na návsi, kam můžete 
posílat obrázky z místních akcí a festivalů. nej-
lepší fotky budou opět vystaveny po celé toulavě 

a dalších mís-
tech po celých 
jižních Čechách 
a na vítěze sa-
mozřejmě čeká 
odměna v po-
době fotografického vybavení za více než 10 tisíc 
korun a dalších cen. ale hlavní odměnou nechť 
vám je, že se budou vaše fotografie líbit a ocení 
je i lidé, kteří v našem kraji třeba dosud nikdy 
nebyli a až na základě fotky se k nám přijedou 
podívat. a co ještě nového by měl turista vědět? 
třeba to, že 1. dubna se otevírá v božeticích 
u Milevska v rozlehlém a zcela zrekonstruova-
ném areálu mlýna muzeum pekařství, mlynářství 
a zemědělství, kde bude mít i toulava malou ex-
pozici. setkáte se zde třeba s toulavským kraján-
kem. a to je jen jedna z novinek, která nás letos 
čeká. vzhůru do nové turistické sezóny. pojďte 
se s námi toulat.

Jan Sochor, ředitel, Toulava o.p.s.
www.toulava.cz

Kámen. Tak nazval svou fotografii, která zvítě-
zila v kategorii Zážitky v loňském roce, Pavel 
Klimeš. Pořídil ji v Příčovech.

Chcete mít radost? Darujte ji!
18. ročník nadační sbírky Pomozte dĚ-
tem vrcholí a zúčastnit se můžete i vy! 
Peříčko k peříčku aneb každá pomoc 
se počítá.

v letošním roce kuře dospívá, a jak už to v ob-
dobí dospívání bývá, prochází velkými změnami.
kupříkladu nový systém přerozdělování vybra-
ných peněz zaručuje ještě rychlejší přísun finan-
cí potřebným organizacím, než tomu bylo dopo-
sud. pomáhající organizace se staly partnery, 
svoje projekty propagují už v průběhu kampaně 
a dárce dopředu ví, komu konkrétní částky po-
putují a k čemu budou použity. pomozte dětem, 
společný projekt České televize a nadace rozvoje 
občanské společnosti, rozdělil za 18 let dětem 
přes 202 mil. kč.
„novým modelem dáváme organizacím šanci 
v pravý moment mobilizovat třeba pomocí so-
ciálních sítí své příznivce, aby jejich projekty 
nezůstaly těsně pod čarou, která oddělí projek-
ty podpořené a nepodpořené. kreativitě se při 
tom meze nekladou,“ objasňuje ing. Martin Fuk, 
předseda správní rady nadace rozvoje občanské 
společnosti.
kuře má na seznamu top 50 organizací, které 

byly vybrány na základě zaslaných žá-
dostí a následného veřejného výběro-
vého řízení. cílem bylo vybrat projekty 
organizací, které nejúčinněji pomohou 
ohroženým a znevýhodněným dětem 
napříč celou Čr. jejich přesný seznam 
s popisem činnosti, regionu a výší po-
třebné částky naleznete na interneto-
vých stránkách www.pomoztedetem.
cz.
Farní charita Milevsko a její projekt 
šance jít dál je jednou z top 50 nezis-
kových organizací, která se probojo-
vala do 18. ročníku nadační sbírky po-
mozte dětem. projekt „šance jít dál“ je 
určen mladým kteří svůj volný čas tráví 
na ulici. Finanční podporu ze sbírky po-
mozte dětem využijeme na financování 
pracovníka v terénu (na ulici), který 
bude děti motivovat a pomůže jim na-
jít smysluplnější směr na jejich cestě 
k dospělosti. pokud přispějete na tento 
projekt, pomůžete dětem a mladistvým 
žijícím v Milevsku.

„pírko k pírku – máme velkou sbírku!“
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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

Prodej slepiček

informace :  Po - Pá  9.00 – 16.00 hod.

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant  ve všech barvách. 

Stáří 14 – 19 týdnů. 
Cena 149,- až 180,- Kč/ks.

Milevsko – u vlak. nádraží

tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

23. dubna, 21. května a 25. června 2016
ve 12.10 hodin

12. května 2016
v 9.00 hodin

Prodej: 

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

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, společná chata, 6nocí/7dní, 3 - 4lůžkové pokoje s vlast.soc.zaříz.

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: rekreační areál (lodní přístav) Orlické přehrady, 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:  „Léto v pohybu”

„Putování křížem x krážem...”

1) Termín: 11. - 16.července  

2) Termín : 15. - 20.srpna 

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

                                navštívíme areál olympijských her RIO - LIPNO na Vltavou 

Cena: 1600,-Kč

( celodenní výlet, společná noc v centru Milísek)

 www.jalupe.eu                 info@jalupe.eu                 732 204 991 

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
- nabízíme kompletní zpracování účetnictví (jednoduché i podvojné) 
- možnost samostatného zpracování mezd 
- evidence zaměstnanců, vedení exekucí, samostatný kontakt s úřady 
- roční zpracování vyúčtování firmy i zaměstnanců 
 
SLUŽBY A SERVIS IT 
- nabízíme komplexní IT služby pro vaši výpočetní techniku 
- spolupracujeme s firmami i s domácnostmi 
- zajišťujeme návrhy, realizace i pravidelný servis IT 
- pro váš IT projekt zpracujeme nezávislou analýzu 

vítÁNí ObČÁNKŮ
v úterý 1. března přivítal místostarosta Mgr. Martin třeštík nové občánky 
města Milevska. jsou jimi na horním snímku zleva Magdaléna smrtová, Zu-
zana pecková a karolína dušková, na dolním snímku zleva adéla Fořtová, 
jakub jaroš, šimon novák, adéla kotalíková a dominik Černý. Malým kul-
turním vystoupením zpestřily program děti z Mš sluníčko.
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VELKÉ PRÁZDNINOVÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ PRO VAŠE DĚTI 

Oblíbený příměstský tábor  
tentokrát v duchu Tolkienových příběhů 



1. varianta: 25. 7. – 5. 8. 
2. varianta: 25. 7. – 29. 7. 
3. varianta: 1. 8. – 5. 8. 
1. . – 5. srpna  

info@issou-milevsko.cz  
Tel: 775187756 

25 let obnovené t. j. Sokol Milevsko
dne 1. ledna 2016 jsme si připomněli 25 let 
od obnovení sokola (přesně tělocvičné jednoty 
sokol) v Milevsku. co znamená to drobné slůvko 
„obnovení“? proč se musel sokol „obnovit“, 
když jsme do sokola chodili od nepaměti? když 
se budovy, které stojí na rohu ulic havlíčkovy 
a emy destinové, či spíše na tyršově náměstí, již 
devadesát let nazývají sokolovna a sokolský do-
mek? není to nějaký omyl?
omyl to určitě není. připomeňme si v rychlosti 
události posledních 154 let. první ryze českou 
tělocvičnou jednotu – sokol pražský, založili 
Miroslav tyrš a jindřich Fügner společně s dal-
šími významnými osobnostmi své doby. stalo 
se to v době národního obrození, kdy si Češi 
začali uvědomovat svoji identitu. sokolské my-
šlenky se rychle šířily po Českých zemích i po 
světě. k nám do Milevska si ale hledaly cestu 
dlouhých 27 let. ve světě se s nimi seznámil zed-
nický a tesařský mistr František ješ a po svém 
návratu do rodného města jimi dokázal nakazit 
vlivné přátele. t. j. sokol Milevsko byla založena 
na ustavující schůzi dne 16. října 1889.
Činnost jednoty se začala rychle rozvíjet, její 
členové se aktivně účastnili všesokolských, žup-
ních i okrskových sletů, sami pořádali veřejná 
cvičení, slavnosti, zábavy i výlety. spolkový ži-
vot přerušila první světová válka. brzy po jejím 
skončení se ale činnost jednoty obnovila a člen-
ská základna se ještě zvětšila. druhá světová 

válka pak přinesla ved-
le obrovských lidských 
i materiálních ztrát dal-
ší zákaz činnosti sokola 
ze strany německých 
okupantů v roce 1941. 
také po jejím skončení 
se ale činnost jednoty 
velmi rychle obnovila, 
počet jejích členů opět 
vzrostl a s velkým nad-
šením začali členové 
nacvičovat na Xi. všeso-
kolský slet. sletu se pak 
také zúčastnili.
třetí zákaz činnosti sokola následoval po 28. 
únoru 1948, po „vítězství československého 
pracujícího lidu“, po tzv. vítězném únoru. nej-
prve se činnost sokola úmyslně ochromila sjed-
nocením veškeré tělovýchovy pod hlavičku so-
kola, ale řízeného státními orgány. v roce 1956 
došlo k třetímu zákazu činnosti sokola. od roku 
1957 se veškeré sportovní a tělocvičné dění 
soustředilo pod křídla Čstv (Československý 
svaz tělesné výchovy). i v těchto nepříznivých 
podmínkách pokračovali obětaví cvičitelé, kteří 
nebyli na indexu, v činnosti zejména s mládeží. 
tito lidé, odchovaní sokolem, stále uplatňovali 
při své cvičitelské práci sokolské principy. a to 
nejen při práci s mládeží, ale i s dospělými. a tak 

se sokolské znalosti a dovednosti předávali dal-
ším generacím „bez požehnání“ vládnoucích 
složek. nyní jsme se již dopracovali k našemu 
poslednímu (doufejme, že opravdu poslednímu 
a jednou pro vždy) obnovení činnosti sokola. 
došlo k němu po nejdelším - 42 letém (!!!) - zá-
kazu jeho činnosti. k malému záblesku sice do-
šlo již v roce 1968, ale vpád spřátelených armád 
rvhp tyto snahy překazil na dalších 20 let.
 ale začněme pěkně popořádku. v pátek 24. lis-
topadu 1989 jsme v naší sokolovně oslavovali 
„sto let organizované tělovýchovy v Milevsku“. 
ve skutečnosti to bylo 100 let od založení mile-
vského sokola, ale to se tehdy ještě veřejně ří-
kat nesmělo. a jakou pozvánku dostali členové? 

Snímek z roku 1928 – Akademie žačky a žáci
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Můžeme si ji po pětadvaceti letech znovu přečíst:
Pozvánka:

Plná stovka uplynula let
co prapor milevského Sokola poprvé se zved‘;

díky za to všem jeho zakladatelům,
obdivujme se též všem činovníkům a cvičitelům –

vždyť nebýt jejich vytrvalosti a síly,
z hrdého praporu by cáry jenom zbyly!

Na oslavu kulatého výročí
proud vzpomínek se jistě roztočí -

zavzpomínat si s námi přijďte všici
cvičitelé, ba i činovníci,

v pátek 24. listopadu (1989),
v 18 hodin po slunce západu,

do sokolovny všem dobře známé -
nechť v dobré náladě se tam setkáme!

za ZRTV odbor, srdečně zve výbor

v době, kdy byla na-
psána tato pozvánka, 
ještě nikdo netušil, že 
stovku let tělovýcho-
vy v Milevsku budeme 
oslavovat v období na-
zvaném později „něžná“ 
nebo také „sametová“ 
revoluce. v bouřlivém 
týdnu od 17. listopa-
du 1989 se v praze i v 
dalších městech konaly 
demonstrace, vznikalo 
občanské fórum, mě-
nily se dějiny. aktuální 
zprávy o tomto dění se však do Milevska dosta-
ly až 24. listopadu večer – přivezli je studenti, 

kteří se z prahy vraceli na víkend domů. a při-
nesli je až do milevské sokolovny a nabídli je 

účastníkům slavnostního setkání. pod do-
jmem současného dění možná tehdy trošku 
utrpěla oslava stoletého výročí, ale o to víc 
tato změna prospěla samotnému sokolu. 
a nejen jemu.

Zuzana Sekalová, pokračování příště

HUDEBNÍ SKLEPY
MILEVSKO

G A L E R I E  M

Luboš
Pospíšil

22.04.2016 | 19:30

Vstup 150 Kč / 180 Kč

& Pája Táboříková

Snímek z roku 1931 – Akademie žačky zahradnice

městská knihovna v milevsku
by tímto způsobem chtěla poděkovat 

soš a sou Milevsko za ochotu a šikovné 
muže, kteří zdarma opravili neopravi-
telné a díky nimž už zase máme místo 

na nákup knižních novinek pro své 
čtenáře.

DĚKUJEME!

POdĚkOVÁNÍ
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Zájezdy Spolku pro rozvoj kultury v Milevsku
spolek pro rozvoj kultury v Milev-
sku připravuje na jarní období roku 
2016 několik tematických poznáva-
cích zájezdů.
sobota 30. 4. – meditační zahrada 
Plzeň a Pivovarské muzeum Plzeň 
(cena 280 kč)
meditační zahradu (památník obě-
tem zla) založil bývalý politický vě-
zeň luboš hruška a vytvořil na své 
původní zahradě oázu klidu a míru 
osázenou mnoha exotickými dřevi-
nami. koncem 80. let byla zahrada 
doplněna pískovcovými plastikami 
křížové cesty, v zahradě je i kaple 
věnovaná památce Maxmiliána kol-
beho, vězně koncentračního tábo-
ra, který se obětoval za svého spo-
luvězně, otce tří dětí a podstoupil 
dobrovolně smrt popravou v kon-
centračním táboře. vstupné: 50 kč
Pivovarské muzeum v Plzni jako 
jediné odborné muzeum svého dru-
hu v Čechách střeží legendu pivo-
varnictví, a co se týče pojetí i šíře 
expozice, údajně nemá ve světě 
konkurenci. prohlídka nás zavede 
mimo jiné i do varny z konce 19. 
století, navštívíme historické skle-
py i novou moderní stáčírnu. vstup-
né: 150 kč

sobota 21. 5. – stezka v korunách 
stromů u sankt engelmaru a měs-
to skla arnbruck (srn) – cena 
400 kč
stezka v korunách stromů u sankt 
engelmaru je jednou z prvních ta-
kových stezek vybudovaných v ba-
vorském národním parku. kromě 
vlastní procházky v úrovni korun 
stromů zde návštěvníci najdou 
i stezku optických klamů, malou 
zoo, stezku technických jevů a krát-
kou naučnou a zážitkovou stezku. 
největší atrakcí je dům na střeše – 
skutečně stojí na střeše a veškeré 
vnitřní vybavení a zařízení je obrá-
ceno vzhůru nohama. vstupné: 7 €
arnbruck je město nedaleko sankt 
engelmaru a proslavilo se především 
díky velkému množství skleněných 
plastik umístěných na volně pří-
stupném prostranství nejen v parku 
při silnici do nýrska, ale i v ulicích 
města. vstupné se zde neplatí.
sobota 18. 6. – novodobý hrad 
červený Újezd u kladna a hornický 
skanzen mayrau (cena 280 kč)
novodobý hrad v Červeném Újezdu 
si nechal postavit soukromý majitel 
na konci 20. století. hrad je zají-
mavý tím, že uvnitř jsou expozice 

představující jed-
notlivá (mnohdy 
již zapomenutá) 
řemesla a také 
způsoby života 
lidí různých spo-
lečenských vrstev 
hlavně v 17.-19. 
století. v hrad-
ní zahradě je 
i skanzen zmen-
šených staveb 
jednotlivých ná-
rodopisných ob-
lastí Čr umístěný 

do zajímavě upravené zahrady s řa-
dou odpočinkových zákoutí, jezírky 
a vodními toky. vstupné: 140 kč
hornický skanzen mayrau nedaleko 
kladna je historicky vzácný areál, 
který se snaží zachovat program po-
sledního pracovního dne. prohlídka 
je směřována po trase havíře před 
jízdou do podzemí dolu. návštěvník 
má možnost projít cechovnou, ře-
tízkovými šatnami, koupelemi, lam-
povnou, známkovnou až k jámovým 
budovám dolu. součástí prohlídky 
je i zastavení u historického těžního 
stroje ringhoffer. vstupné: 60 kč, 
důchodci 30 kč
odjezdy na zájezdy jsou vždy v so-
botu v 7 hodin od sokolovny, před-
pokládaný návrat okolo 18. hodiny. 
Zájemci se mohou hlásit na tel. čís-
le: 777 647 117, nebo na e-mailu: 
josef.bilek@jiznicechy.org. Závaz-
né přihlášky na 1. zájezd přijímáme 
do soboty 23. dubna. cena zájezdu 
bude vybrána v autobusu. vstupné 
do jednotlivých expozic není zahr-
nuto v ceně zájezdu – bude vybráno 
individuálně v autobusu. uzávěrka 
přihlášek na ostatní zájezdy je vždy 
týden před odjezdem. všechny zá-
jezdy se uskuteční při minimálním 

počtu 40 účastníků.
spolek pro rozvoj kultury zve zájem-
ce o bližší seznámení se zajímavost-
mi v praze i k účasti na zájezdech 
univerzity třetího věku. ty se konají 
vždy ve středu, odjezd v 7.00 od so-
kolovny, předpokládaný návrat mezi 
17. a 18. hod. 27. 4. se uskuteční 
zájezd na letiště václava havla a do 
leteckého muzea kbely. ve stře-
du 11. 5. navštívíme poslaneckou 
sněmovnu a senát. v červnu (8. 6.) 
se podíváme do břevnovského kláš-
tera, na bílou horu a do letohrád-
ku hvězda. poslední exkurze před 
prázdninami se uskuteční 22. 6. 
a navštívíme při ní pražský hrad.
v autobusu máme omezený po-
čet volných míst, doporučujeme 
tedy případným zájemcům při-
hlásit se co nejdříve, aby se na ně 
dostalo. výše jízdného na těchto 
exkurzích je stanovena na 250 kč, 
vstupné do jednotlivých expozic 
bude vybráno v autobusu. přihlásit 
se můžete (stejně jako u předcho-
zích zájezdů) na tel. čísle 777 647 
117, nebo na e-mailu: josef.bilek@
jiznicechy.org.

 Josef Bílek za Spolek pro rozvoj 
kultury v Milevsku

jak dobře znáš své město?
vaším úkolem je odhalit, kde 
byla fotografie pořízena. tři vy-
losovaní výherci, kteří správnou 
odpověď pošlou sMs do pátku 
15. dubna na telefonní číslo 
775 733 552, získají vstupenku 
na MM Grammy – Milevské hu-
dební ceny, na kterých uslyší-
te například kapely Wohnout, 
X-core, the needs a náhodný 

výběr (dk Milevsko – sobota 23. 
dubna od 19.30 hodin). k odpo-
vědi nezapomeňte připojit celé 
své jméno a adresu.
správná odpověď z minulé-
ho čísla: křížek na konci ulice 
5. května
výherci: dana hrychová, Milev-
sko, František kostínek, Milev-
sko a václav hejpetr, Zbelítov


