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Rozpočet města pro rok 2017
List1

Rozpočet města 2017 v mil. Kč

2016

Rozpočtové příjmy

170,4

Běžné výdaje včetně oprav

139,2

Kapitálové výdaje (investice)

51,8

Saldo rozpočtu

-20,6

Zůstatek na rozpočtových účtech

21,1

Nesplacené úvěry

12,2

Zůstatek na účtech minus úvěry

8,9

Nepočítá se tentokrát s žádnou
velkou akcí, k těm nejviditelněj165,1
ším asi budou v roce 2017 patřit
dokončení kruhového objezdu
141,8
v Masarykově ulici, obnova veřej22,2
ného osvětlení v prostoru náměs1,1
tí, výměna palubovky ve sportovní
17,1
hale, zahájení prací na vstupu
6,2
do prostoru zamýšlené průmyslové zóny. Dostane se také na ně10,9
kolik menších záměrů, které byly
řadu let odsouvány.
Rozpočet byl po delší diskusi nakonec schválen
výraznou většinou zastupitelů. Věříme, že byl
připraven odpovědně, s dostatečnou rezervou,
a stane se základem pro dobré letošní hospodaření města. Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
2017

Uprostřed prosince se sešli naposled v minulém
roce zastupitelé, aby projednali patrně nejdůležitější dokument každého roku, rozpočet na rok
následující, na rok 2017.
Rozpočet je navržen jako přebytkový, s příjmy ve
výši 165 mil. korun a výdaji 164 miliónů. Víme
však, že reálně navržený přebytek je vyšší, zhruba 3,5 miliónu, protože rozpočtové předpisy
nám v okamžiku schvalování nedovolily zapojit
všechny předpokládané příjmy. Stejně tak je
v hospodářské činnosti města plánovaný zisk
2 milióny korun. Je to samozřejmě doplněno
splátkou úvěrů přijatých v předchozích letech,
ale celková finanční bilance města se v roce
2017 zlepší.
V plánovaných příjmech rozpočtu je zakotvena
určitá opatrnost, podle prognóz ministerstva
financí bychom mohli počítat s příjmy o několik
miliónů vyššími, ale vycházeli jsme raději z předpokládané výše příjmů letošních. Opatrní jsme
byli i u příjmů z výherních automatů, kde došlo
ke změně zákona, a není jasné, jaký bude další
vývoj.
Na straně běžných výdajů na provoz města dochází k několika nárůstům. Mnohé z nich nemůžeme ovlivnit, například zákonný nárůst platů ve
veřejné správě, který se promítne do úřadu i do
všech organizací města. Jedná se přitom o nemalou částku.
Na výdaje, které směřují do údržby a rozvoje
města Milevska, je v rozpočtu vyčleněno méně,
než bychom si ideálně představovali. Zastupitele na to upozornil i finanční výbor a investiční
komise. V letech 2011-2013 město vynakládalo
na obnovu a rozvoj majetku přibližně 40 miliónů ročně. V letech 2014-2016 pak tato částka
byla výrazně vyšší díky mnoha velkým akcím
– průměrně to bylo 72 miliónů ročně. Pro rok
2017 je v rozpočtech města a jeho organizací
na reprodukci majetku určeno 44 miliónů korun.
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Informace z jednání Rady města Milevska
Rada města na své 27. schůzi 23. 11. 2016
projednala 19 záležitostí, mezi nimi rozhodla:
• Návrh rozpočtu 2017 – rada doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu na rok
2017. Tento návrh předpokládá celkové rozpočtové příjmy ve výši 165,1 mil. Kč, přebytek rozpočtu 1,1 mil. Kč, příjmy hospodářské
činnosti města ve výši 27,5 mil. Kč, plánovaný
zisk hospodářské činnosti 2,0 mil. Kč, splátky
úvěrů města 6,0 mil. Kč. Na jmenovité investice a velké opravy rozpočet vyčleňuje zhruba
31 mil. Kč.
• Provoz kompostárny – rada města se seznámila se závěry studie, jejíž výsledek byl podstatný pro další směr rozvoje kompostárny.
Odborná firma v ní odpověděla na dvě zásadní otázky. První odpověď říká, že současný
prostor je kapacitně vyhovující, a to i pro
případné potřeby kompostování celého regionu Milevska. Druhá odpověď je, že problém
zápachu je i v současném prostoru řešitelný,
zejména změnou postupů a rozšířením ploch
pro zpracování. Rada rozhodla pokračovat
ve výstavbě potřebných kapacit v současné
kompostárně.

• Místo pro přecházení – po opakovaných návrzích na zřízení přechodu pro chodce v ulici
5. května byly zpracovány varianty řešení.
V souladu s doporučením dopravní komise
i policie bylo rozhodnuto vybudovat místo pro
(zkrácené) přecházení. Výhodou vybraného
řešení je možnost v případě potřeby jednoduše toto místo pro přecházení změnit na přechod pro chodce.

Rada

města na své

28.

schůzi

7. 12. 2016

projednala 24 záležitostí, mezi nimi rozhodla:

• Dotační program – rada města vyhlásila
dotační program „Práce s mládeží a ochrana
přírody 2017“. Na podporu práce s mládeží
a aktivit v ochraně přírody bylo vyčleněno
celkem 100 tis. Kč, tedy o 15 tis. Kč více než
v roce 2016.
• Městská hromadná doprava – na základě
žádosti dopravce ČSAD autobusy schválila rada pro rok 2017 dodatek k uzavřené
smlouvě, který znamená navýšení výdajů
města o zhruba 150 tis. Kč ročně. Hlavní podíl na navýšení ceny má nárůst mezd řidičů,
který vyplývá z nově přijaté zákonné úpravy.

• Územní studie – po vyhodnocení nabídek
rada rozhodla uzavřít smlouvu na územní
studii centra města se společností MS PLAN,
Praha (autoři úspěšného návrhu v předcházející architektonické soutěži) a na územní
studii prostoru Komenského ulice s Architektonickým studiem Hysek, Plzeň. Souhrnná cena obou studií je 785 tis. Kč, získaná dotace ale kryje v tomto případě 90%
výdajů.
• Školské obvody – v souvislosti se změnou
zákona rada posoudila návrh na rozdělení
města na školské obvody pro jednotlivé mateřské školy a doporučila jej zastupitelstvu
ke schválení. Hlavním principem je přednostní nárok dítěte bydlícího v určitém obvodu na přijetí do určené mateřské školy.
• Úklid budov úřadu – na základě výsledku
veřejné zakázky s elektronickou aukcí rozhodla rada města uzavřít smlouvu na úklid
budov města na roky 2017 a 2018 se společností SaJ a.s., Praha za roční částku 823 tis.
Kč.
více na www.milevsko-mesto.cz
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

příspěvky zastupitelů
Třetí ze čtyř
Vážení spoluobčané, máme před sebou třetí
rok ze čtyřletého volebního období. Kandidáti
za Hnutí ANO 2011 měli ve volebním programu
záměr „otočit kormidlem“ – změnit směr vývoje v Milevsku. Bohužel, pro tento svůj záměr
jsme u partnerů v koalici nenašli pochopení,
a proto jsme začátkem roku 2016 z koalice
vystoupili. I tak jsme nesložili ruce do klína
a předložili jsme zastupitelům města celou
řadu návrhů. Není nám lhostejný pokračující

úbytek občanů v Milevsku. Za rok 2015 ubylo 109 občanů a k 12. 12. 2016 dalších 65.
Od roku 1993, od kdy je vedena srovnatelná
evidence, je celkový úbytek 1.190 občanů.
Při propočtu, že město dostává do rozpočtu
na jednoho občana cca 10.000,- Kč za rok,
přijde Milevsko v roce 2017 cca o 12 miliónů
Kč, a tato suma každým rokem narůstá. Nelze se pak divit, že je nedostatek prostředků
na investice.

Vnímáme, že těch nespokojených s vývojem
v Milevsku, je nás víc. Proto uvítáme, když
se nám přihlásíte osobně nebo na mailovou
adresu anomilevsko@email.cz. Náš web je
www.anomilevsko.cz.
Vážení spoluobčané, do nového roku 2017
nám všem přeji pevné zdraví, životní pohodu
a optimismus a hodně dobrých přátel blízko
sebe.
Za ANO, Tibor Kaleja

Zastupitelé zvolení za Stranu svobodných občanů:
Odstupují z Rady města Milevska, odstupují
z koalice „Členů zastupitelstva města Milevsko
na období 2014 – 2018“ z důvodů:
•Nesouhlasu se zásadním porušováním
koaliční dohody – programového prohlášení v oblasti finančního hospodaření města,
oprav a investic do infrastruktury
•Nesouhlasu s rozpočtem na rok 2017.
•Nesouhlasu se směřováním města k spotřebě - místo k opravám a investicím, které

by znamenaly, že město odevzdáme v lepším
stavu, než jsme ho převzali.
•Nesouhlasu, aby většina občanů musela
nedobrovolně platit příspěvky na aktivity zájmových skupin.
•Nemožnosti zasedat v kolektivu RMM,
kde názor založený na koaliční dohodě je
přehlasováván.
•Jako protest na neřešené obcházení gesce
naší pracovní působnosti od představitelů

města a některých úředníků.
Účinnost odstoupení je dva dny před následujícím zastupitelstvem, tj. ke dni 20. února 2017.
Děkuji občanům za podporu našich názorů
a práce, ve které budeme nadále pokračovat
v zastupitelstvu, nadále budeme podporovat
návrhy, které jsou v souladu s dnes porušovanou koaliční dohodou.
Ing. Mgr. Doubek Miroslav,
Ing. Machart Miroslav

Příspěvky zastupitelů nejsou nijak upravovány.

Co s vánočními stromky?

Nevhazujte je do sběrných nádob na směsný komunální odpad!
Jde o čistý biologický materiál, který lze seštěpkovat a následně zpracovat v nové kompostárně. Pečlivě odstrojené
stromky proto odkládejte vedle kontejnerů, odkud budou SMM průběžně odváženy.
Odbor životního prostředí
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Nová pracovní
doba v Odborném
sociálním
poradentství
Od začátku roku 2016
se mohou občané z regionu Milevsko obrátit pro
radu na naši Odbornou
sociální poradnu, která je součástí komplexu
sociálních služeb poskytovaných organizací Sociální služby Města
Milevska.
Poradna se zaměřuje na dluhové poradenství,
poradenství v oblasti rodiny, péče o děti, poradenství v systému sociálních dávek, pracovně-právních vztahů, nezaměstnanosti a na
další problémy, se kterými se klienti na poradnu obrátí. Poradna klientům pomáhá lépe
se orientovat ve svých právech, ale i povinnostech. Odborné sociální poradenství má
za cíl podpořit samostatnost a nezávislost klienta při hledání řešení jeho nepříznivé životní
situace.
Poradna sídlí v 1. patře nové budovy městského úřadu. Od ledna 2017 bude poradna
k dispozici pro veřejnost v pondělí a středu
od 8 do17 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od
8 do 12 hodin.
Odborné sociální poradenství je poskytováno
bezplatně a anonymně.
Sociální poradenství můžeme poskytnout při
osobní návštěvě klienta v kanceláři poradny,
telefonicky na čísle 702 133 122, případně
e-mailem poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz.
Všem našim klientům i ostatním obyvatelům
přejeme klidné vánoční svátky a úspěšný vstup
do nového roku 2017.
Bc. Věra Křížová, sociální pracovnice

Výstava Kabinet v Galerii M
Do 5. ledna vystavovuje v Galerii M již podruhé
svoji tvorbu milevská rodačka Denisa Cirmaciová, které jsme položili několik otázek:
Jak jste se dostala k této výtvarné umělecké
činnosti?
Stěžejní pro mne bylo studium na AVU v ateliéru
Restaurátorské školy malířských děl a polychromované plastiky pod vedením pana profesora
Strettiho. Během let jsem měla možnost získat
rozmanité zkušenosti, které souvisejí přímo
s tímto oborem, ale zároveň i s malbou samotnou. Naučila jsem se vnímat restaurátorskou
problematiku na jednotlivých artefaktech v souvislosti s faktem, že díla, na kterých pracuji,
mají svoji umělecko historickou hodnotu, kterou
je třeba respektovat. Vlastní umělecká činnost
je pro mne jistou kompenzací, momentem, který
s sebou nenese žádný z těchto „limitů“.
Vaše umělecká tvorba je převážně z historie,
laděna do tmavých barev. Proč se věnujete

právě tomuto období, neláká vás
i tvorba současného barevného
vnímání?
Výstava je prezentací několikaleté
práce. Zahrnuje technologické kopie
a interpretaci dobových historických
technik, které byly součástí studia,
diplomové a disertační práce. Volná
tvorba spočívá právě v krajinomalbě.
Již deset let absolvuji Letní krajinářskou školu pod vedením Doc. Milana
Periče a Mgr. Jitky Handlové. Ačkoliv na těchto plenérech působím jako lektorka,
mám čas i pro sebe. Právě v krajinomalbě vidím
možnost realizace svého potenciálu. Tyto obrazy jsou expresivní, emotivní, barevně bohaté.
Současné umění stíhám vnímat letmo, necítím
se být umělcem.
Věnujete se restaurátorství, spolupracujete s Národní galerií, malujete. Máte čas i na

nějaké jiné koníčky nebo je vaše práce pro vás
hlavním koníčkem?
Jsem workoholik, který rád absolvuje dlouhou
procházku se svým psem.
Kde čerpáte inspiraci pro svoji tvorbu?
Jsou to asi především rozličné vnitřní prožitky
a atmosféra konkrétních míst, které se do mé
tvorby promítají.
Děkujeme za rozhovor.
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Pro podnikatele: Ohlašování produkce odpadů za rok 2016
Podle § 39 odst. 2 zákona o odpadech
č. 185/2001 Sb. jsou původci odpadů (firmy,
podnikatelé, obce) povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostatních
odpadů za kalendářní rok zasílat každoročně
do 15. února následujícího roku hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání
s nimi příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Milevsko).

Toto Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001
Sb. lze podat pouze elektronicky prostřednictvím ISPOP. Pro první podání hlášení do systému
ISPOP musí být předem provedena registrace
ohlašovatele.
Na internetové adrese https://www.ispop.cz
jsou zveřejněny formuláře pro elektronické vyplňování hlášení, a to v potřebném datovém
standardu MŽP. Použití tohoto formuláře je

bezplatné. Výstupem je hlášení v listinné i elektronické podobě.
Podrobný postup pro splnění ohlašovací povinnosti je k dispozici na webových stránkách
města www.milevsko-mesto.cz (titulní strana –
Aktuálně) nebo www.ispop.cz (odkaz „Jak podat
hlášení“). V případě potřeby kontaktujte Ing.
Vratislavskou, tel. 382 504 204.
Ing. Marie Vratislavská,
Odbor životního prostředí

Nová kniha Zdeňka Kláska
Začátkem prosince byla v milevské Galerii
M pokřtěna již
druhá kniha
Zdeňka Kláska z Milevska.
Autorovi jsme
položili několik
otázek.
Jste
známý
jako milovník
dýmek a cyklistiky, jak jste
se dostal ke

psaní knih?
V podstatě svým odchodem do důchodu, kdy
jsem začal psát své paměti. Vždy jsem říkal, že je
budu psát, a od kterých jsem utekl k povídkám.
Ovšem něco jiného je psát do šuplíku a něco jiného tu myšlenku dotáhnout do konce, vydat
knížku. Bez kamarádů, a tím myslím, jak já říkám kamarády s velkým „K“, bych to nedokázal.
Hlavně jsem neměl nejmenší tušení, co to všechno obnáší a co je potřeba zařídit. Bavíme se o situaci, kdy nemáte nakladatele.
První kniha, kterou jste napsal, byla o dýmkách, druhá kniha jsou pohádky pro děti. Kde

jste čerpal náměty pro vaše příběhy? A proč
jste si vybral zrovna dětskou literaturu?
Trošku Vás opravím, první kniha není o dýmkách,
je o životě (tak trochu o mém), o ženách a v každé povídce je postava s dýmkou. Jedna z povídek se jmenuje „Pohádka o mluvící dýmce“ a od
ní už to bylo jenom krůček k pohádkám pro děti.
Náměty pro pohádky jsou vymyšlené a popravdě? Já z legrace říkám, že máme doma nějakou
zázračnou vodu. Ráno si vlezu do vany, dám si
na kraj kávu, a jen tak si přemýšlím, o čemkoli
a najednou naskočí pohádka. Ne pokaždé, samozřejmě. Nebo v zimě na procházce s dýmkou.
Ale ta vana vede. Dětskou literaturu jsem si nevybral. Když nad Vaší otázkou přemýšlím, tak
mi připadá, že si ona vybrala mne. K pohádkám
jsem měl vždy blízko, jak v knížkách, na divadle,
tak ve filmu, mám je rád. Uvědomuju si, že asi
svojí první vymyšlenou pohádku jsem vyprávěl dceři Anetě před dvaceti lety, když jí bolel
na dovolené zub. Byla to o tom, jak šel bolavý
zoubek na vandr. Ale víc si nepamatuju.
Máte v plánu i nějakou další knihu?
Plány jsou, otázkou je jak se budou vracet finance. Pokaždé, když se vrátí náklady, může být
další knížka. Mám napsané pohádky, ke kterým
už Dominika Koutníková maluje ilustrace, a v
hlavě mám knížku o jedné vymyšlené rodině,

kde se dědí řemeslo z praděda na dědu, na otce
a syna. Tedy to je od prvorepublikového četníka,
až k současnému policistovi. To mě moc láká,
něco už mám napsané, ale bude to, jak se říká
běh na delší trať.
Kdo byl prvním čtenářem a možná i kritikem
vašich příběhů?
Jak povídky, tak pohádky čte jako první manželka Hanka, opravuje chyby a překlepy, které tam
jsou. Teprve potom je posílám kamarádce Lence
ke korektuře. Když mi letí myšlenky a nápady,
moc se tomuhle nevěnuju. Dvě tři pohádky jsem
rozeslal kamarádům, aby je přečetli svým dětem
a poprosil je o názor jako rodič a také o reakce
dětí.
Děkujeme za odpovědi.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Vzpomínka
Starosta obce s rozšířenou působností, mezi a občanských sdružení, dále pak soudce, státní na Josefa Kroha
které patří i město Milevsko, zřizuje podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí jako zvláštní
orgán obce komisi pro sociálně-právní ochranu
dětí (dále jen „komise“). V zákonem vymezených případech komise rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy, doporučuje provést opatření
v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, na žádost tajemníka obecního úřadu
posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní ochrany a v rozsahu své působnosti
pořádá případové konference. K jednání komise
je možno podle potřeby přizvat dítě (s ohledem
na jeho věk a schopnosti), rodiče dítěte nebo
jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte,
zástupce poskytovatele zdravotnických služeb,
školy, zaměstnavatele dítěte, u kterého se připravuje na budoucí povolání, pověřených osob

zástupce a jiné fyzické osoby.
V minulém roce se komise sešla dne 12. 12. 2016.
Přítomní byli seznámeni s činností Městského
úřadu Milevsko jako orgánu sociálně-právní
ochrany dětí za uplynulé období roku 2016, s informacemi z jednotlivých oblastí činnosti tohoto orgánu, s problematikou náhradní rodinné
péče, s preventivními programy realizovanými
Městskou policií Milevsko. V průběhu jednání
komise byly mimo jiné prezentovány i preventivní aktivity, které jsou zajišťovány zejména pro
děti a seniory, dále sociální služby sociálně-psychologického centra Arkáda a sociální služby
Farní charity Milevsko, se kterými Městský úřad
Milevsko na úseku sociálně-právní ochrany dětí
úzce spolupracuje.
Bc. Jana Dvořáková
referent odboru sociálních věcí,
kurátor pro děti a mládež

V závěru minulého roku nás
opustil pan Josef
Kroh, pro Milevské velmi známá
osobnost. Celý
svůj život se věnoval kultuře.
Podílel se na
otevření Klubu
pracujících v Milevsku, kde pracoval až do odchodu do důchodu.
Organizoval kulturu pro širokou spádovou oblast
Milevska. Mimo jiné byl dlouholetým redaktorem
Závodního časopisu Jiskra. Pracoval v různých
činnostech kulturního dění v Jihočeském kraji,
věnoval se společenskému tanci. Více jak třicet
let vyučoval v Milevsku taneční kurzy.
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střípky z minulosti
Nové předměty ve sbírkách muzea
Milevské muzeum má ve svých sbírkách dnes asi
25.000 předmětů nejrůznějšího druhu a stáří.
Tyto předměty mají na starost jednotliví pracovníci, jejichž úkolem je předměty nejen zkatalogizovat, ale také o ně pečovat, dbát o jejich
stav, o konzervaci a případné restaurování. Zároveň se jednotliví kurátoři snaží získat o daném
předmětu co nejvíce informací, ať už v literatuře,
na internetu či konzultací v jiných muzeích. Každoročně do muzejních sbírek celá řada dalších
předmětů přibude, v průměru přibližně 100 až
150 kusů. Někdy se jedná o dary, jindy o nákupy.
V letošním roce přibyly jednak tři krásné betlémy (keramický, skleněný a pískovcový), jsou zde
nové historické panenky, kolekce obrazů z Milevska či okolí, knihovna je obohacena o zajímavé
knihy a také sbírka militarií získala několik zajímavostí. Podívejme se tedy na ně.

šperkem než zbraní, přesto jejich čepele nelze
podceňovat. I přes malou hmotnost (náš kordík
váží jen 0,38 kg), mohl být takový kord ve vycvičené ruce nebezpečným předmětem.

Španělský nůž Navajo. Krabička zápalek je zde
použita jako měřítko.

Dalším novým přírůstkem sbírky militarií je španělský zavírací nůž typu Navajo. Mnohé tyto
nože zejména z 19. století budí obdiv kvůli své
velikosti. Náš exemplář má v otevřeném stavu
délku 42 cm a existují i větší kusy. Důvodem jejich vzniku byla skutečnost, že ve Španělsku bylo
v některých obdobích 19. století zakázáno nošení pobočných zbraní (šavle, kordy), takže španělští muži začali místo kordů nosit velké nože.
Existuje dokonce učebnice šermu tímto nožem,
vydaná ve Španělsku roku 1840. Některé nože
Navajo se kvůli své velké délce otevíraly v kloubu pomocí kovového ozubu, za zvuku podobného velikonoční řehtačce. Ve Španělsku těch
časů se říkalo, že když se ve zdejších hospodách
ozve zvuk řehtačky, je nejlepší urychleně opustit
lokál a ani se raději nezdržovat placením. Náš
exemplář byl vyroben v Toledu ve druhé polovině
19. století.

Rokokový kordík, diamantový vzor, kolem roku
1790.

Nejstarším předmětem je rokokový kordík. Pochází ze samého konce 18. století, kdy kordy
už více než zbraní byly ozdobným doplňkem
pánského oděvu. Náš kordík byl zhotoven někdy
mezi lety 1780 až 1800 a jedná se o tzv. diamantový vzor. Ne snad, že by jílec kordu byl zdoben
skutečnými diamanty. Jednalo se o typ pasířské
výzdoby, kdy jednotlivé plošky na jílci zbraně
byly vybrušovány do hraněné podoby, takže
zdálky působí dojmem skutečných drahých kamenů. Kordík má trojúhelníkovou čepel, která
byla tehdy velmi oblíbená pro svou pevnost –
trojúhelníkové čepele totiž na rozdíl od čepelí
plochých nemají sklony při zásahu se prohnout.
Ačkoli rokokové kordíky byly už více pánským

stisknutím lučíku spouště, poté se samočinně
zajistil a po odjištění bylo opět možno jej sklopit. Zatímco u pušek jsou bajonety běžným
doplňkem, u pistolí se jedná spíše o vzácnost,
takže jsme rádi, že tento zajímavý předmět
obohatil naše sbírky.

Křesadlová pistole se sklopným bodákem, kolem roku 1800.

Z palných zbraní obohatila naše sbírky zajímavá rarita – anglická křesadlová pistole se sklopným bodákem. Tyto zbraně byly oblíbeny zejména v námořnictvu a vyráběly se přibližně
v letech 1790 až 1820. Pokud výstřelem nebylo dosaženo požadovaného výsledku, mohl
se střelec pokusit vyřešit situaci bodnutím bajonetu pod hlavní pistole. Bodák se vztyčoval

Revolver Lefaucheux, kolem roku 1880. Tělo
zbraně je zdobeno rytinou, rukojeť je ze slonoviny.

Posledním zajímavým přírůstkem letošního roku
v militární sbírce je belgický revolver typu Lefaucheux. Jedná se o jeden z prvních typů revolverů, nabíjených zezadu. Roku 1835 si totiž
dal francouzský puškař a vynálezce Casimir Lefaucheux (1802-1852) patentovat svůj náboj
s kolíčkovou zápalkou. Na rozdíl od dnešních
nábojů, které mají zápalku nalisovanou do dna
nábojnice, trčel u těchto nábojů z těla nábojnice malý kolíček, na který měl při výstřelu
dopadnout kohout. Válec takových revolverů
byl proto opatřen výřezy, které udržovaly tyto
kolíčky ve správné poloze. „Lefošky“ byly používány ještě na začátku 20. století, to však
už byly dosti zastaralé. Náš exemplář pochází
podle belgické zkušební značky na válci z doby
kolem roku 1880, takže je dle zákona zbraní historickou. Tento revolver zajisté nebyl
zbraní určenou pro proletariát. Svědčí o tom
rukojeť ze slonoviny a tělo zbraně (válec, rám
i hlaveň), zdobené rytinou. Jedná se o luxusní
předmět, ze kterého máme v Milevském muzeu
radost.
Vladimír Šindelář, Snímky: Lukáš Panec
Milevské muzeum
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15. ročník Vánočního jarmarku řemesel se konal v neděli 4. prosince v Milevském muzeu, navštívilo ho přes 800 návštěvníků.

Ve středu 30. listopadu proběhl v Mateřské škole Sluníčko v rámci environmentální výchovy další z eko – programů. Po lvíčeti, prasátku, fretce a ježkovi, byla tentokrát hlavním účastníkem mladá liška Mia. Děti se obohatily o nové poznatky ze života lišek, a protože Mia je zvyklá na lidi, mohly si ji
děti i pohladit.

V pátek 5. prosince navštívil Mikuláš se svojí družinou jesličky Milísek.

V raně adventním čase otevřely tradičně své brány budovy SOŠ a SOU Milevsko. Akce přilákala nejen zájemce o studium, ale také úspěšné absolventy
nebo ty, kteří chtěli proniknout do života instituce poskytující odborné vzdělání v nejrůznějších oborech.
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Budoucí pečovatelé, kteří se na své povolání připravují na SOŠ a SOU Milevsko, překročili v pondělí 12. prosince hranice standardního vyučování, vyrazili do předvánoční Prahy a díky unikátnímu projektu Novoměstské radnice s názvem Neviditelná výstava pronikli do reálného života nevidomých lidí.

Adventní čas by neměl být uspěchaný a nabitý stresem z nesplněných úkolů. O krásné rozjímání nad Matoušovým evangeliem a o dějinách spásy
se s posluchači rozdělil v neděli 11. prosince 2016 v sále Latinské školy
vojenský kaplan P. Jan Böhm. Citaci z Bible, své úvahy i vyprávění prokládal písničkami. Přes svoji zdravotní indispozici vydal obdivuhodný výkon,
takže všichni odcházeli s úsměvem na rtech a duševně osvěženi.

V úterý 6. prosince žáci 4. A z 1. ZŠ vyrazili vlakem do muzea v Písku.
Čekal je naučný program Dobývání středověkého hradu. Měli tak možnost
zábavně a přímo v prostorech bývalého hradu rozšířit své znalosti vlastivědy. Prohlédli si také výstavu Proměny českých Vánoc 19. a 20. století.
Nejvíce ovšem zabodovala „hrací skříň“, tzv. orchestrion, kterou má muzeum zapůjčenou.

Vánoční trhy v Domě kultury Milevsko přilákaly v neděli 11. prosince necelou tisícovku návštěvníků.

Ve středu 14. prosince se opět milevský dům kultury připojil k akci Česko
zpívá koledy a v amfiteátru si téměř 200 návštěvníků zazpívalo společně
se sborem 1. základní školy vánoční koledy.

Příjezd vánočního kamionu zaplnil v sobotu 3. prosince nám. E. Beneše stovkami diváků.
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kultura a sport v milevsku a okolí
ANDĚL PÁNĚ 2
pátek 13. až neděle 15. 1.

Milevské kino
www.milevskem.cz

POHÁDKY PRO EMU
čtvrtek 5. 1.

15.00

ČR – Romantický příběh - Petr Miller pracuje
již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici
leží po autonehodě svobodná matka, která ho
v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera.

101 min.

vstupné: 50 Kč,
členové Senior klubu ZVVZ: 25 Kč

20.00

USA – Dobrodružný, fantasy - Její tvůrci museli mít dobrý důvod, proč z ní udělali největší
stavbu na světě. Velká čínská zeď je opředena mnoha mýty. Jednoho z nich se chopil legendární režisér Čang Yimou, který s pomocí
Matta Damona natočil velkolepé dobrodružné
fantasy, v němž nepůjde o nic menšího než
o záchranu lidské civilizace.

94 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
pátek 6. až neděle 8. 1.
17.30

USA – Rodinný, fantasy - J. K. Rowlingová
Vás zve do nové epochy kouzelnického světa. Newt Scamander přichází do New Yorku
se svým záhadným kufříkem, ve kterém se nachází obrovská sbírka vzácných magických
tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může
stát, když se nadaný britský kouzelník vydá
do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu
nebezpečná) uniknou z kufříku?

DABING

vstupné: 110 Kč

133 min.

LA LA LAND
sobota 7., neděle 8. 1.

20.00

USA – Komedie, muzikál, drama - Moderní
pojetí klasického hollywoodského milostného
románu umocněné skvělými písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí
vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení
rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí.

TITULKY

127 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

PŘÍCHOZÍ
čtvrtek 12., sobota 14. 1.

20.00

USA – Sci-fi, drama - Snímek Příchozí je provokativním vědeckofantastickým thrillerem
od slavného režiséra Denise Villeneuvea. Když
po celém světě přistanou tajemné vesmírné
lodě, dojde k sestavení elitního týmu – v čele
s odbornicí na lingvistiku Louise Banksovou
(Amy Adams) – s cílem zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly.

TITULKY

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
vstupné: 100 Kč

20.00

3D TITULKY

99 min.

RAMMSTEIN IN AMERIKA
pátek 13. 1.

Německo – Dokument, koncert - Uvidíte
RAMMSTEIN IN AMERIKA - velký ﬁlm o kapele RAMMSTEIN a o tom, jak si podmanili
kontinent na druhém břehu Atlantiku. A jako
vrchol večera můžete zažít údajně nejlepší
koncert kapely RAMMSTEIN vůbec - koncert
z Madison Square Garden v New Yorku.

TITULKY

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
čtvrtek 5., pátek 6. 1.

3D DABING

PASAŽÉŘI
sobota 21., neděle 22. 1.

ČR - Rodinná filmová pohádka - Anděl Páně 2
je volným pokračováním úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem
v hlavních rolích.

5. května 117| tel.: 382 521 216

ČESKÉ ZNĚNÍ

17.30

117 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

223 min.

vstupné: 160 Kč

20.00

ČR – Komedie - Manžel na hodinu jako pokračování mimořádně úspěšné české komedie
a diváckého hitu z roku 2014 sleduje další
osudy čtveřice hráčů vodního póla z Nymburku, kteří začali pracovat jako hodinoví manželé.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

105 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

UČITELKA
čtvrtek 19. 1.

15.00

ČR, SR – Drama - Děj strhujícího a velmi aktuálního snímku o síle lidského charakteru
inspirovaného skutečnou událostí se sice
odehrává na začátku 80. let, ale jde o příběh
univerzální, který by se mohl odehrát kdekoliv a v jakékoli době, neboť zkorumpovanost,
stejně jako malost a vypočítavost vládnou světem bez ustání. Režie Jan Hřebejk.

102 min.

vstupné: 50 Kč,
členové Senior klubu ZVVZ: 25 Kč

XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE
čtvrtek 19., pátek 20. 1.

20.00

USA – Akční, komedie - Xander Cage (Vin Diesel), zvaný též xXx, je naživu. To ale není ta
nejdůležitější zpráva. Hlavní je to, že je zase
v dokonale vyladěné formě a připravený s pomocí svých vymazlených ale hlavně dokonalých adrenalinových kousků a triků nabančit
všem největším hnusákům na světě.

TITULKY

105 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

DIVOKÉ VLNY 2
pátek 20. a sobota 21.
neděle 22. 1.

17.30
15.00

USA - Animovaný - Surfaři ve fraku jsou zpět!
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se surfování na prkně a tráví čas
na pláži. Možná ne úplně všichni, ale zcela jistě mladý tučňák Cody, který se ve filmu Divoké
vlny stal překvapivým šampionem v surfování
a teď se vrací v nové animované komedii Divoké vlny 2. A zase ve velkém stylu na prkně.

DABING

vstupné: 110 Kč

116 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA
čtvrtek 26., pátek 27. 1.
20.00

USA – Akční, horor - Na filmová plátna míří závěrečný díl nejúspěšnější filmové série na motivy videoher, která celosvětově utržila přes
1 miliardu dolarů a inspirovala se úspěšnou
herní sérií společnosti Capcom.

3D TITULKY

do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

MANŽEL NA HODINU
neděle 15. 1.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

20.00

USA – Akční, thriller - Jennifer Lawrence
a Chris Pratt představují dva pasažéry vesmírné lodi, která je má dopravit na jinou planetu,
kde by měli začít nový život. Když je jejich hibernační kóje za záhadných okolností probudí o 90 let dříve, než loď dosáhne svého cíle,
mění se ale rutinní cesta v souboj o přežití.

85 min.

PSÍ POSLÁNÍ
pátek 27. až neděle 29. 1.

17.30

USA – Komedie, drama - Všichni psi jednou
přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své
poslání. Podle stejnojmenného knižního bestselleru Bruce W. Camerona.

DABING

vstupné: 110 Kč

SPOJENCI
sobota 28., neděle 29. 1.

20.00

USA – Válečný, romantický - Oscarový režisér Robert Zemeckis, tvůrce Forresta Gumpa
a Trosečníka, vrhnul Brada Pitta a Marion
Cotillard do světa, v němž může láska skončit
vlastizradou.

TITULKY

124 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

LISTOVÁNÍ:
LÁSKA A TĚLO – ARNOŠT LUSTIG
úterý 31. 1.
17.30

Akce Městské knihovny Milevsko. Předprodej
vstupenek v milevské knihovně.
vstupné: 80 Kč

dům kultury
Nádražní 846 | tel.: 383 809 200
www.milevskem.cz

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
neděle 1. 1.
nám. E. Beneše

17.00

vstupné: zdarma

IRISDIAGNOSTIKA – PORADNA
čtvrtek 5. 1.
14.00
Poradna Jitky Hanzalové.

učebna 1
IRISDIAGNOSTIKA – PŘEDNÁŠKA
čtvrtek 5. 1.
17.00
Přednáška Jitky Hanzalové.

učebna 1
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – VINNETOU
sobota 7. 1.
19.00

Po krátké době se k nám vrací Spolek divadelních ochotníků Petrovice. Tentokrát v počet-

leden

2017

ném zastoupení uvede hru VINNETOU. Tato
hra autora Petra Kolečka není klasickým uvedením napínavého příběhu apačského náčelníka! Kdo očekává klasický příběh Vinnetoua,
tak se jej nedočká! Nenechte se zmýlit názvem
a přijďte se podívat na příběh hlavního hrdiny, který vzhlíží k hodnotám, které ctil Vinnetou, ale život takový není.

prostory DK

vstupné: 50 Kč,
členové Senior klubu ZVVZ 25 Kč

galerie M

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 10. 1.
13.00-16.00

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 522 082

velký sál

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny v DK
Milevsko, každé druhé úterý v měsíci.

učebna 2
GUATEMALA A SALVADOR
úterý 10. 1.

18.00

Turistická beseda - vypráví a promítá Mgr. Michal Hrazdil.

loutkový sál DK
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 11. 1.
18.00-20.00
loutkový sál
KURZ – TRPASLÍK PRO ŠTĚSTÍ
čtvrtek 12. 1.
18.00

vstupné: 250 Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 29. 1.

14.00-17.00

Zábavné odpoledne s diskotékou, v maskách,
plné soutěží pro malé i velké.

prostory DK

vstupné: 30 a 50 Kč

www.milevskem.cz

VERNISÁŽ – VÝSTAVA VÝTVARNÍCI
MILEVSKA A OKOLÍ – 28. ROČNÍK
pátek 13. 1.
17.00
VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA
A OKOLÍ – 28. ROČNÍK
úterý 17. 1. až středa 22. 2.
vstupné: 10 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY
JARDA TRABANDITA SVOBODA
pátek 20. 1.
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pokusil o konečné zúčtování s tématy, která
poznamenávají celou jeho tvorbu - nepochopitelnost nacistické myšlenky na vyhlazení Židů
na straně jedné a láska k životu a ke všemu
tělesnému na straně druhé. Hlavní představitelé, mladí lidé plní tělesných tužeb Gabriela
Lágusová a Josef Reinisch, prožívají v terezínském ghetu svou zakázanou lásku. Transport
může přijít každým dnem, a tak útěchu nacházejí hrdinové knihy pouze jeden v druhém.
Žijí naplno a vyslovují věci, které by nebýt
tlaku okolností možná ze sebe možná nikdy
nevypustili. Přežívají, dokud mají tělo toho
druhého. Výsledkem je příběh plný milostných
vyznání i esejistických podobenství o smyslu života. V rámci projektu AL90, nedožitých
90. narozenin Arnošta Lustiga. Účinkují: Bára
Jánová, Lukáš Hejlík, Zdeněk Černín (alt. Alan
Novotný)

Milevské kino
CVAKYCVAK 2016
celý leden

Výstava milevského fotoklubu Cvakycvak prodloužena na celý leden.

19.30

vestibul knihovny

Multiinstrumentalista a frontman kapely Traband si na jaře k padesátinám nadělil sólovou
desku, a teď s ní objíždí kluby.

SPOS Milevsko

Šijeme s Laďkou Bečkovou, materiál v ceně
kurzu.

Městská knihovna

www.spos-milevsko.cz

vstupné: 250 Kč

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 521 231

výuková učebna

TOULKY ZA POZNÁNÍM
středa 18. 1.

Přednáší a promítá: Aleš Zeman

www.knihmil.cz

18.00

loutkový sál

15.00

Malá prázdninová dílna o vločkách nejen těch
papírových...

vstupné: 25 Kč

RYBÁŘSKÝ PLES
sobota 21. 1.

PRÁZDNINOVÉ VLOČKOVÁNÍ
pondělí 2. 1.

20.00

Hraje Elizabeth, předprodej vstupenek - Výbor
ČRS Milevsko.

prostory DK
KAŠPÁREK A DEŠTIVÝ LES
neděle 22. 1.
15.00 a 16.00

Hraje Loutkový soubor při DK Milevsko, námět a režie Marie Polívková, hudba Jan Cihlář.
Počet míst v sále je omezen, zajistěte si svá
místa v předprodeji.

loutkový sál

vstupné: 30 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
JAK SE ŽIJE UPRCHLÍKŮM
úterý 24. 1.
18.00

Promítání fotografií a přednáška fotografa
Radka Procyka, který několikrát navštívil
uprchlické tábory v Sýrii a Turecku v době
před a během syrského válečného konfliktu.

výuková učebna
vstupné: 30 Kč

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KČT
úterý 24. 1.
18.00

Program doplní beseda manželů Jelínkových
na téma Kypr.

loutkový sál DK
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 25. 1.
18.00-20.00
loutkový sál
PLES MĚSTA MILEVSKA
pátek 27. 1.
20.00

dětské oddělení
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
pondělí 16. 1.

Promoce v aule České zemědělské univerzity
v Praze.

Praha
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
čtvrtek 19. 1.
13.00

Slavnostní předání Osvědčení studentům, kteří ukončili své studium promocí.

Galerie M
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
čtvrtek 26. 1.

Závěrečný seminář - Božetice – Muzeum mlynářství, pekařství a zemědělství.

BEZODPADOVÁ DOMÁCNOST
pátek 27. 1.
15.00-16.00

Knihovna se zapojuje do 14denní výzvy Pravého domácího časopisu na bezodpadový provoz. Přijďte si popovídat o tom, jak správně
třídit, co recyklovat a jak produkovat co nejméně odpadu.

dětské oddělení
BEZODPADOVÁ VÝZVA
pátek 30. 1. až neděle 12. 2.

Zapojujeme se do výzvy Pravého domácího časopisu a zavazujeme se k tomu 14 dní poctivě
třídit a recyklovat. Pojďte do toho s námi!

celá knihovna
LISTOVÁNÍ LÁSKA A TĚLO
(ARNOŠT LUSTIG)
úterý 31. 1.
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17.30

V jedné z posledních knih se Arnošt Lustig

J. A. Komenského 1034 | tel.: 382 521 269
Veřejné bruslení dle rozpisu na stránkách
www.spos-milevsko.cz.

VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
FC ZVVZ A - FC Tábor U19
FC ZVVZ st. žáci – Hradiště
SPORTOVNÍ HALA:
Florbal elevové
FC ZVVZ turnaj
FC ZVVZ st. žáci – turnaj
FC ZVVZ ml. žáci turnaj
FC ZVVZ st. přípr. turnaj
FC ZVVZ ml. příp. turnaj
Florbal elevové
SAUNA:
středa: muži
čtvrtek: ženy
pátek: muži

28. 1. 14.00
29. 1. 10.00
08. 1. 08.00
14. 1. 09.00
15. 1. 08.00
21. 1. 09.00
22. 1. 08.00
28. 1. 09.00
29. 1. 08.00
16.00-21.00
15.00-21.00
15.00-21.00

Senior klub ZVVZ
www.zvvz.cz/seniorklub

POHÁDKY PRO EMU
čtvrtek 5. 1.
Milevské kino
Novoroční galakoncert
operetních melodií
pondělí 9. 1.

15.00

Vystoupí světoznámá operní hvězda Gabriela Beňačková společně s tenoristou Jakubem
Pustinou za klavírního doprovodu doc. Marty
Vaškové z JAMU Brno, odjezd v 17.45 hod.

divadlo v Táboře
ANGLIČTINA
středa 11. a 25. 1.

Kurz angličtiny vedený externím lektorem. Výuka od 8.30 do 10.40 hod.

1. Základní škola v Milevsku

leden

NĚMČINA
středa 18. 1.

2017
12. PLES DIACELU PÍSEK
pátek 13. 1.
Hotel Otava Písek
BEDŘICHOV 2017
sobota 21. až sobota 28. 1.

Centrum Milísek

Kurz němčiny vedený externím lektorem. Výuka od 8.30 do 10.40 hod.

1. Základní škola v Milevsku
TANEČNÍ PRO SENIORY
středa 4., 11., 18., 25. 1.

18.00

Taneční pro členy senior klubu. Vedou manželé Bolkovi.

taneční sál DK
UČITELKA
čtvrtek 19. 1.
Milevské kino
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
29. 1.

15.00

Komedie s Václavem Vydrou s kriminální příchutí o pytli peněz, který oživí jak sebevraha,
tak policii, odjezd v 17.45 hod.

divadlo v Táboře

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

JÓGA S MÍŠOU HOTOVOU
středa 4. až středa 11. 1.

LOGOPEDICKÁ PORADNA
čtvrtek 12. 1.
14.30–16.30

Individuální logopedická poradna pro děti
od 4 let, pod vedením log. asistenta Marcely
Vávrové. Přihlášky předem na tel. 608 259
525.

www.kctmilevsko.pisecko.info

16.30–17.30

POVÍDÁNÍ na téma:
JÓGA MÍSTO HORMONŮ
pátek 13. 1.

18.30

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
do okolí
neděle 1. 1.

Seznámení se kde a jak pomáhá hormonální
jóga, lektorka: Ing. Dagmar Hellerová, www.
jogahormonalni.com, přihlášky na tel. 724
624 534.
vstupné: dobrovolné

NOVOROČNÍ HREJKOVICKÁ DVACÍTKA
sobota 7. 1.

NEJUPOVÍDANĚJŠÍ JAZYKOVÉ KURZY
V MILEVSKU
úterý 17. 1.
17.00

Sraz
ve
14
hod.
vede: Jindřich Janouch

u

sokolovny.

Tradiční turistický pochod, který pořádají „Kamarádi cest“ z Hrejkovic. Start
od 7.00 do 9.00 hod. v místní hospodě.
Odjezd autobusem od nádraží ČD v 8.20
hod., zastávka u sokolovny. Odjezd z cíle
v 15.10 hod. do Milevska na nádraží ČD.
informace: Jaroslav Mácha

GUATEMALA A SALVADOR
úterý 10. 1.

18.00

Turistická beseda - vypráví a promítá Mgr. Michal Hrazdil.

loutkový sál DK
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ODBORU
úterý 24. 1.
18.00

Program doplní beseda manželů Jelínkových
na téma Kypr.

loutkový sál DK

20.00

Připravujeme:
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO ITÁLIE
pátek 17. až středa 22. 2.
Možnost přihlášení.

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

Zápis dětí od 3 do 6 let na druhé pololetí,
www.flashdance-labut.cz.

Klub českých turistů

10

Zimní tábor pro děti s cukrovkou a bezlepkovou dietou.

Příjem přihlášek na zimní lekce, www.jogovani.cz. Tel.: 777 670 525

BALETNÍ ŠKOLIČKA
Flashdance – Labuť
čtvrtek 12. 1.

strana

Jazyková škola Globis Tábor, příjem přihlášek
na druhé pololetí, angličtina – mírně pokročilí, angličtina – začátečníci, více na www.
grammp.cz, tel.: 773 127 997.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
V PORADNĚ
čtvrtek 19. 1.
13.00–16.00
Psychoterapeut - Kateřina Procházková, kineziologie, rodinné konstelace, Bachova květová
terapie. Nutno objednat předem na tel. 723
156 675.

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

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
od pondělí 2. 1.

Největší celorepubliková akce, do které jsou
zapojeni desetitisíce dobrovolníků. Požehnání
koledníkům udělí milevský děkan P. Mikuláš.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně
určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným.
Sbírka má předem jasně daná pravidla pro
rozdělení výtěžku, většina vykoledovaných
prostředků (65 %) zůstává v regionu, kde byly
vybrány.

Nízkoprahový klub Fanouš
Hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444
V nízkoprahu Fanouš i Rozárce běží pravidelné programy a služby. Změna - každý čtvrtek
odpoledne bude vyhrazen pouze starším 13ti
let.

ZUŠ Milevsko
Libušina 1217 | tel.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

BESÍDKA PRO SENIORY
středa 25. 1.
14.00
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

Kašpárek a deštivý les
V lese stále prší, ztratila se v něm princezna.
Kašpárek a Kubíček mezi lesními strašidly princeznu hledají. Hýkal, divoženky, čerti, ale princezna tam není. Prší, prší, hrozné počasí. Najde
se princezna? A kdepak asi je? Jak to dopadne
se přijďte podívat v neděli 22. ledna do milevského domu kultury. Loutkový soubor při DK

Milevsko si pro velký zájem o minulou pohádku
připravil hned dvě představení – od 15 a 16 hodin. Rezervovat vstupenky si můžete na telefonu
383 809 201 nebo e-mailu kortanova@milevskem.cz. Vstupné je 30 Kč, námětu pohádky a režie se ujala Marie Polívková, hudbu nahrál Jan
Cihlář.

Dějiny oděvní kultury II., to je další téma pro letní semestr Virtuální univerzity 3. věku v Městské knihovně Milevsko.
Zahájen bude ve čtvrtek 2. 2. 2017 v 10 hodin. Čeká ná s dalších šest přednášek a šest testů.
A na ukončení semestru závěrečný test.
Mužská část studentů by si ráda přidala ještě jedno téma, a to Vývoj informační technologie. Kdo byste měl
zájem o toto téma, přijďte je podpořit. Přihlásit se můžete ve studovně knihovny do 10. 1. 2017.
Ivana Paterová - tutor Virtuální univerzity 3. věku

leden

2017
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Tentokrát senioři na charitě
Naše terénní pečovatelská služba pomáhá zvládat obtíže stáří mnoha seniorům. Před Vánocemi
jsme se rozhodli, že by se alespoň někteří naši
klienti (příp. jejich rodinní příslušníci) mohli
podívat k nám do prostor charity a strávit tam
příjemné odpoledne. Většině to zdravotní stav

nedovolil, ale přesto jsme mohli přivítat
šest milých návštěvníků. Většině jsme
zajistili dovoz i odvoz služebními auty.
Na naše klienty čekalo vystoupení paní
Věry Pichové (housle), její dcery Aničky (housle) a syna Martina (trubka).
Poslechli jsme si několik
skladeb, poslední - Adeste fideles nás naladila již
vánočně. Po občerstvení
jsme si všichni popovídali
a dokonce došlo i na lidové písničky. Nejstarším účastníkem předvánočního posezení byl dvaadevadesátiletý pan František Buriánek
z Hrazan, náš dlouholetý uživatel
služby. Všichni naši klienti (i ti, co
zůstali doma) dostali malý vánoční

vyhrazeno pro školy
2. ZŠ Milevsko

Tak jako každý rok jsme 7. prosince 2016 přivítali na naší škole ty rodiče, kteří chtěli nahlédnout
do výuky. V dopoledních hodinách mohli sledovat své děti při rozmanitých činnostech v jednotlivých vyučovacích hodinách. Všímali si, jak učitelé s žáky pracují, jak děti reagují, snaží se, jak
se jim daří, co všechno už zvládly. Potěšila nás vysoká účast rodičů, kteří navštívili naši školu
a děkujeme jim za zájem.
Mgr. Michal Divíšek, ředitel školy

balíček s ovocem a vánočními oplatkami.
Alena Růžičková, ředitelka FCHM

Každá
koruna
pomáhá
V lednu opět přijdou koledníci Tříkrálové sbírky
možná i k vašim dveřím. Letos již po šestnácté.
Jedná se o největší celorepublikovou akci,
do které jsou zapojeni desetitisíce dobrovolníků.
Požehnání koledníkům udělí milevský děkan P.
Mikuláš v pondělí 2. ledna 2017 před kostelem
sv. Bartoloměje v Milevsku v 15 hodin. Posvětí
také křídu, kterou koledníci na dveře napíší požehnání. Pak se skupinky koledníků rozběhnou
na všechny strany.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním
postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má
předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina
vykoledovaných prostředků (65 %) zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.
Sbírku v Milevsku a okolních obcích pořádá Farní
charita Milevsko, U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko, IČO 63263416, www.fchm.cz.
Alena Růžičková

MŠ KYTIČKA

Návštěva Milevského muzea a Milevského kláštera
Předvánoční čas ladíme do svátečního, posloucháme a zpíváme koledy, vyprávíme a čteme si vánoční příběhy, připravujeme dárky
pro své nejbližší. K tradičním zvyklostem v MŠ
Kytička patří i návštěva předškoláků v Milevském muzeu. Nejinak tomu bylo i letos. Výstava „Štědrý večer nastal...“ se dětem moc
líbila, obdivovaly betlémy, různě ozdobené
stromečky, vánoční pohlednice, staré formičky a kuchyňské náčiní k pečení cukroví
z dob našich babiček a prababiček, a další.
Mimořádný zážitek si letos děti odnesly i z
návštěvy premonstrátského kláštera. Dostalo
se nám pohoštění od paní Věry Němečkové,
velmi milé bylo přivítání otce Mikuláše. S paní

Dvořákovou jsme si prohlédli chrám Navštívení Panny Marie a obdivovali jsme nejenom
dřevěný betlém, překrásný oltář, ale hlavně

monumentalitu, krásu a jedinečnost této kulturní památky.
Marcela Brčková
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1. ZŠ MILEVSKO

Žáci 1. ZŠ na cestě za polskou historií
My, žáci osmého a devátého ročníku 1. základní
školy Tomáše Garriguea Masaryka, spolu s bývalými deváťáky, kteří nás minulý rok opustili,
a paní učitelkami Lenkou Dvořákovou, Lenkou
Soldátovou a Ilonou Jelínkovou jsme se vydali
na dvoudenní výlet do Polska. Ve čtvrtek 1. 12.
v 5.15 ráno na nás před školou čekal autobus
od Student Agency. Plánovaný odjezd byl v 5.30,
ale to bychom nebyli my, kdyby se nenašlo pár
jedinců, na které jsme museli čekat. Když všichni
uložili své věci i sebe do autobusu, konečně jsme
mohli vyrazit na výlet, na který jsme se těšili už
několik týdnů dopředu.

Většina z nás si dopřála chvíli spánku, zjišťování, co vše umějí dotykové obrazovky zabudované v sedačkách, nebo jsme se prostě připojili
na wi-fi, která v autobuse též byla. Cesta trvala
dlouho, jedinou naší záchranou byly zastávky
na benzinkách, na nichž jsme se mohli provětrat. Když jsme se dostali na českou a následně
polskou celnici, všichni zbystřili, co se bude dít
a co nového zažijeme. Nejprve jsme v Krakově
vyzvedli našeho sympatického průvodce Radovana Krhovského. Za dobu, co nám trvalo přejet
do Wieliczky na prohlídku solných dolů, nás pan
průvodce prováděl polským jazykem a pravopisem. Poučil nás, jak se čtou polská písmena,
která neznáme, polská slova, jež přijdou vtipná
nám (prase=tisk/noviny) a česká slova, u kterých by se Polák potrhal smíchy.
Konečně jsme byli na parkovišti solných dolů ve
Wieliczce, přepočítali jsme se a vzhůru do dolů.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Místní průvodkyně, kterou jsme dostali my, měla velmi
roztomilý polský přízvuk. Nejprve jsme šli 64
metrů pod zem po točitém schodišti. Nejděsivější na tom bylo, že když jsme se podívali dolů,
mohli jsme vidět do hloubky 135 metrů. Vyslechli jsme si příběh o princezně Kinze, jejím prstenu

a o objevení solných dolů. Za pomoci zvukových
a vizuálních efektů nám bylo nastíněno, jak vypadal výbuch v jedné části jeskyně. Obdivovali
jsme obrovské sochy ze soli a takzvané solné
květáky, olizovali zdi, což jsme měli dovoleno.
Ukázali nám, jak v dolech fungoval koňský žentour, což vedlo k tomu, že jsme si mohli vyzkoušet ruční žentour a ti, co si to vyzkoušeli, obdrželi krystal soli. Dostali jsme se nad schodiště,
z kterého jsme měli výhled na Kapli svaté Kingy,
z většiny vybudované ze soli, kde na lavičce seděla naše druhá skupina. Při této příležitosti
paní průvodkyně vtipně pronesla: ,,Támhle sedí
jedna z japonských skupinek. Já vím, to jsou
vaši Japonci.“ Od tohoto okamžiku se termín
,,naši Japonci“ uchytil natolik, že ho používáme
do teď. Připojili jsme se k nim a jako správní turisté jsme udělali skupinové foto. Následně jsme
se znovu rozdělili a vydali jsme se k podzemnímu
jezírku, jehož voda je slanější než voda samotného Mrtvého moře. Na konci naší prohlídky
jsme se dostali do třetího patra z devíti (do 135
metrů pod zemí), přesto jsme však byli několik
metrů nad mořem. Zpět nad zem jsme se dostali šachetním čtyřpatrovým výtahem, normálně
jedoucím osm metrů za sekundu, ale kvůli nám
zpomalil na čtyři metry za sekundu.
V podvečer jsme si konečně v hostelu rozdali
klíče. Ale nebylo to tak jednoduché jako vzít klíč
a odemknout si pokoj, spolu s klíči jsme obdrželi
kartičku s kódem, abychom měli přístup do našeho patra. Pokoje byly obyčejné, ale přesto
hezké a útulné. Vybalili jsme si pár potřebných
věcí, obhlédli pokoje našich kamarádů. Ani jsme
se nenadáli a už jsme vyráželi do krakovských
ulic. Zklamáním pro nás bylo počasí, které nám
moc nepřálo, pršelo a občas i sněžilo.
První jsme měli navštívit královský hrad Wavel.
Bohužel zrovna zavřeli o hodinu dříve, takže jsme neměli tu možnost hrad navštívit, ale
i zvenčí to byla pastva pro oči. Když jsme sešli
pod hrad, naskytl se nám na něj ještě lepší pohled a pozice vedle sochy draka, která chrlila
oheň. Náš pan průvodce nám začal vykládat
o historii hradu Wavel a legendě o drakovi žijícím v jeskyni pod hradem. Fascinující na tom
všem bylo, že vše říkal z hlavy a znělo to, jako
by to dokonce zažil. Dále jsme přešli na staré
město, ulici Gródzka, Rynek Glówny, hlavní náměstí - na němž se konají každoroční vánoční

trhy, na které jsme měli namířeno i my. Při našem rozchodu jsme se všichni rozprchli po celém
náměstí a snažili se nakoupit dárky k Vánocům,
co by se rodině a přátelům mohly líbit. Naším
znamením, že rozchod končí, byla melodie hejnal hraná trubačem každou hodinu a ozývající
se ze severnější a vyšší věže kostela Nanebevzetí
Panny Marie. Pokračovali jsme na tržnici Sukiennice, Collegium Maius (Jagelonskou univerzitu).
Celý večer ve městě jsme zakončili v obchodním
centru Galeria Krakowska. Tam jsme se všichni
velmi těšili, nejen proto, že uvnitř byl jeden zajímavý obchod za druhým, ale také proto, že jsme
konečně byli v teple a v suchu.
Druhý den jsme museli vstávat v 6.00, neboť
sraz jsme měli v 6.40, a kdybychom vstávali
déle, dozajista bychom to nestihli. Překvapivě
jsme všichni přišli na čas, mohli jsme tedy vyrazit do nedaleké pizzerie na anglickou snídani.
O hodinu později jsme opět nakládali věci zpět
do autobusu. Jeli jsme zhruba hodinu a půl, než
jsme byli v cíli naší cesty - v Osvětimi (německy
Auschwitz). Jakmile jsme vystoupili z autobusu,
ovanul nás pocit smutku a strachu. Při vstupu jsme jako všichni ostatní prošli prohlídkou
na detektoru kovu.
,,Arbeit macht frei“ neboli „Práce osvobozuje“, pod branou s tímto nechvalně proslulým
nápisem jsme procházeli a hned na to se nám
odkrylo nespočet řad cihlových domů tvořících
největší koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim. V domě, do nějž jsme vstoupili nejdříve,
byly tabule s celkovým počtem zesnulých osob
jednotlivých národností. K vidění bylo spoustu
fotek a map, odkud přiváželi lidi. V dalších domech byla schémata pokusů doktora Mengeleho
na dvojčatech, pruhované mundůry, které nosili
lidé v táboře. Prošli jsme blokem 11, takzvaným
,,Blokem smrti“, přes hladomornu okolo popravčí zdi až po krematorium, plynovou komoru
a spalovací pece.
Po přejetí do nedaleko vzdálené Březinky (německy zvanou Birkenau) jsme prošli Branou
smrti vedoucí přes kolejiště. V Březince bylo
málo domů, které by byly alespoň zčásti celé.
Ve většině tábora byly rozpadlé ruiny například
krematoria a podzemních šaten, to z důvodů zahlazování stop Němci ke konci války. Část, v níž
většina budov stála, byla ženskou částí tábora,
jejíž příběh byl spíše pro silnější žaludky.
Po tomhle zážitku na nás čekala už jen sedmihodinová cesta nazpět, abychom doma rodičům
svými zážitky a pocity z předcházejících dnů
mohli vymluvit díru do hlavy.
Gabriela Ctiborová, 8. B
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Taneční skupina EFK slaví 10 let (2. část)
V první části, která vyšla v zářijovém čísle zpravodaje, jsme nahlédli pod pokličku vzniku EFK a
na jeho další vývoj. Poděkovali
jsme všem tanečníkům a lektorům,
kteří nás celá leta podporovali a
předávali nám své zkušenosti. A
lehce nakousli program letošního
- desátého tanečního roku. Dnes
bychom se s vámi rádi podělili o
příběhy z „obyčejných“ dnů.
Jako tanečník většinu času strávíte na trénincích - je to takový
náš každodenní chléb. A co pořád
trénujeme? Pro každý tanec jsou
důležité tři zásadní věci - hudba,
tělo a duše.

Hudbu studujeme poslechem i pohybem, zaměřujeme se na pochopení hudebních dob, rytmů, frází,
repeticí a intonací. Dále hudbu
rozebíráme z pohledu podkladového rytmu a melodickýc pasáží
- někdy se zabíváme až členěním
jednotlivých hudebních nástrojů
a jejich rytmů a melodií. Postupně
se takto učíme vnímat hudbu do
hloubky, což nám dovoluje se do
hudby uvolnit, inspirovat se a protančit ji i s emocemi, které k dané
písni/tracku patří. Zároveň se dozvídáme spoustu zajímavých věcí z
hudební historie.
Tělo - hudební nástroj každého

tanečníka, druhý zásadní element
tance. Tělo je potřeba neustále
kovat a rozvíjet. Zaměřujeme se
komplexně na trénink celého těla a
všech pohybových elementů - síly,
rozsahu, rychlosti, vytrvalosti a
koordinace. Tanečník nemůže fungovat bez správného držení těla,
správného dýchání ani bez ovládnutí svojí vnitřní energie.
Třetím základním elementem tance je duše. Ať jsou to pocity z dané
hudby nebo pocity naše vlastní - je
naprosto nezbytné, aby tanečník
tyto pocity vypustil ze sebe ven
pro diváka a položil se do tance

opravdu celý - jedině poté je jeho
tanec kompletní. Což však není
jednoduchý úkol - tanečník se
nesmí stydět a musí v sebe a svůj
tanec věřit.
A právě studium těchto všech elementů je největším obsahem našich tréninků. Poté se z dětí stávají
skuteční tanečníci, kteří rádi spontálně tančí, důvěřují sami sobě,
umějí si užívat různorodé hudby,
věnují pozornost svému tělu a v
neposlední řadě si umí užít velký
kus zábavy, ať už jsou kdekoli.
Pokračování příště.
Za TS EFK Jarda Jerry Kálal

Promítání fotografií
a přednáška
fotografa

Radka Procyka,
který několikrát
navštívil uprchlické
tábory v Sýrii
a Turecku.

DK MILEVSKO zve na diskusně vzdělávací večer

JAK SE ŽIJE UPRCHLÍKŮM
úterý 24. ledna 2017 od 18 hodin
Vstupné: 30 Kč
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Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
je zaměřen na podporu opatření ke snížení energetické náročnosti budov, na podporu efektivního
využití zdrojů energie a na podporu výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností.

Pozvánka na seminář

Možnosti čerpání podpory
z programu Nová zelená úsporám
Zajímají vás úspory energie a chcete dotaci na investice do vašeho
bydlení? Poradíme vám, jak na to!
Státní fond životního prostředí ČR a Městský úřad Milevsko zvou všechny zájemce
o úspory energií, zateplení nebo změny způsobu vytápění ve svých rodinných domech
na seminář.
Na semináři se dozvíte aktuální informace o vyhlášené výzvě k podávání žádostí o dotaci
z programu Nová zelená úsporám. Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR vám
kromě obecných informací poskytnou také individuální konzultace a poradenství.
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
23. února 2017 / 17:00 / Milevsko
Milevské kino,
5. května 117, Milevsko

Střední škola
spojů a informatiky Tábor
zve
žáky 8. a 9. tříd ZŠ
i jejich rodiče na

Přiblížíme Vám perspektivní
obory moderní školy:
Maturitní – čtyřleté
+ Informační technologie
+ Digitální telekomunikační
technika
+ Mechanik elektronik
Učební – tříleté
+ Elektrikář pro silnoproud
+ Spojový mechanik

Den
otevřených
dveří
v pátek

20. 1. 2017

od 13:00 do 17:00

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:

Více na: www.sous.cz

Elektronika a počítače. Robotika a programování. Logické myšlení a zručnost.

Jste žáky 7. – 9. třídy ZŠ?
Přijďte v sobotu 28. 1. 2017 od 8:00 do 13:00 na

PÁSMO TECHNICKÝCH SOUTĚŽÍ
Registrujte se a sledujte: www.jdunaspoje.cz

• 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
Mgr. Miroslava Pravdová
• informace o programu Pět P.
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

Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

www.arkadacentrum.cz
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit,
kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou SMS do středy 11. ledna
na telefonní číslo 775 733
552, získají volnou vstupenku na film Manžel na hodinu,
který bude promítat Milevské kino v neděli 15. ledna
od 20.00 hodin. K odpovědi

nezapomeňte připojit
jméno a adresu.

své

Správná odpověď z minulého čísla: okno u kostela
sv. Bartoloměje na náměstí
E. Beneše.
Výherci: Pavel Pecháček, Jaroslav Veselý a Milena Křížová, všichni z Milevska

Koupím
poštovní známky,
staré dopisní obálky
se známkami,
pohledy
a všechny hračky
do roku 1985.
telefon: 773 505 063

PRO-LES MILEVSKO
Miroslav Hanzlík
L. Janáčka 1377

NO

VĚ

(naproti prodejně Koberce KK)

BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
na profesionální brusce
nože do hoblovky
pily kotoučové
nože do strojků na maso
Telefon:
604 200 730, 382 521 971
Po-Pá: 7.30-11.30, 12.30-16.30
So: 8.00-11.00

MILEVSKÝ ZPRAVODAJ – Informační měsíčník pro občany Milevska • vydává Dům kultury Milevsko IČO 48257460 • Ročník XXII • Adresa redakce: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 399
01 Milevsko, tel.: 383 809 200, zpravodaj@milevskem.cz • Redakční rada: I. Radosta, M. Třeštík, V. Kratochvíl, M. Fröhr, V. Štorková • Registrováno Ministerstvem kultury České republiky,
odborem hromadných sdělovacích prostředků, č. MK ČR E 11447 • Sazba: J. Kálal • Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s. • Distribuce: Annapurna s.r.o. • ZDARMA – VÝTISK JE NEPRODEJNÝ!
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Strom splněných přání
DĚKUJEME. Nic jiného mě nenapadá. Děkujeme
všem, kteří nám opět pomohli při uspořádání
Stromu splněných přání. Jednotlivcům a rodinám, přímým dárcům konkrétních dárků pro
děti: Iloně, Budínovým, Kortanovým, Krausovým, Přibylovým, Duškovým, paní Raškové,
Bočanové, Hadáčkové, Novákové, Barešové,
Hrnčákové, Čihákové, Řezáčové, Kašparové,
Pechové, Kolínové, žákům 4. B 1. ZŠ, lékárně
DrMax, LTAS dopravě, panu Pavlíkovi a anonymům. Mezi ně patří všichni, kdo si vzali
přáníčka ze stromku a jejichž jména proto neznáme a ti, kteří vhodili nějaký obnos do pokladniček ve městě. Děkujeme také těm, kteří

nám poslali peníze přímo na účet: paní Němcové, Kolaříkové, Ondruškové, Brčákové, Nechanické, žákům 4. B 1. ZŠ, panu Burdovi, Supovi,
Procházkovi, Jedličkovi a úřadu Jihočeského
kraje. Poděkování patří i pracovníkům městského úřadu za přímou pomoc při provedení
a redakci Milevského zpravodaje při propagaci
akce. Pokud jsem někoho neuvedl, bude to mou
chybou nebo proto, že jsem se k jeho jménu
v okamžiku psaní nedostal. Jednou mi to jistě
Velký zúčtovatel přičte k seznamu mých špatných skutků a omlouvám se za to. Někteří lidé
obdarovali i více dětí nebo kromě dárku věnovali i peníze. Hodnocení a vyúčtování najdete

v lednu na stránkách
cmlmilevsko.cz a našem transparentním
účtu. Aktuality jsou
i na FB.
Hlavní je to, že se s pomocí výše uvedených
i neuvedených podařilo splnit skoro všechna
vánoční přání těch čtyřiceti dětí. Na ta největší
bohužel nedosáhneme ani s vaší pomocí. Myslím tím třeba přání: „Chci za mámou, pochopte
to!“ jednoho chlapce z DD. Přesto jsme snad
udělali společně tento svět zase trochu lepší.
DĚKUJEME.
Josef Kortan

Divadelní představení - VINNETOU

Po krátké době se do milevského domu kultury
vrací Spolek divadelních ochotníků Petrovice.
Tentokrát v sobotu 7. ledna v 19 hodin v početném zastoupení uvede hru VINNETOU. Tato hra
autora Petra Kolečka není klasickým uvedením
napínavého příběhu apačského náčelníka! Kdo

očekává klasický příběh Vinnetoua, tak se jej nedočká! Nenechte se zmýlit názvem a přijďte se podívat na příběh hlavního
hrdiny, který vzhlíží k hodnotám,
které ctil Vinnetou, ale život takový není. Ten příběh o pokrevním bratrství ušlechtilého indiánského náčelníka a udatného
greenhorna, který se stal nejslavnějším zálesákem Divokého
západu, je v Čechách všem dobře
známý. Ostatně, kdo se v dětství
alespoň na chvíli nestal Vinnetouem či Old Shaterhandem (nebo Ribannou). A
kdo měl houpacího koně, pojmenoval ho nejspíš
Hatátitlá anebo Ilčí. Co na tom, že se Karel May
do Ameriky podíval až dávno potom, co Vinnetoua dopsal. Co na tom, že se všichni ti filmoví
indiáni ve skutečnosti jmenovali Gojko, Dragan

nebo tak nějak, Vinnetou byl Francouz a jediný
skutečný Američan hrál Němce… přece na tom
příběhu je cosi výjimečného. Nejspíš ty osudové
zvony. A co má společného středověké hradiště
Drahúš se zlatem z Nugget-tsilu? Inu, nejspíš
zase ty zvony.
V režii Pavla Kubíčka hrají: Jan Kubíček – Karel,
Old Schatterhand, Aleš Hejhal – Vinnetou, Richard Kolín – Luděk, Santer, Pavel Kdolský – Sam
Hawkens, Matouš Bílek – Castlepool, Vláďa Čanda – Bancroft, Petr Štěpánek – Inčučuna, Jarda
Fedas – Klekí Petra, Eva Fořtová – Nšo-či, Pavel
Kubíček – Medvěd, Pája Bartošová – Medvídek,
Anička Jarolímková – Ribana, Standa Kubíček –
Ta- šunka, Ondra Fiala – Kulaté sklo, Lucka Šimečková – Indiánka.
Vstupenky zakoupíte v předprodejních místech
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské
kino. Vstupné je 50 Kč, členové Senior klubu
ZVVZ zaplatí 25 Kč.

Pobočce knihovny se daří
V prosinci uplynuly dva roky od doby, kdy pobočka v domě kultury prošla razantní změnou.
Jak se změna odrazila v jejím chodu? Knihovnice Markéta pro Vás rekapituluje:
„Dnes mohu jen s radostí konstatovat, že pobočka přitáhla téměř desetinásobek čtenářů.
Hodně našich čtenářů navštěvuje obě části
naší knihovny, někteří chodí jen na jedno místo, tj. do města nebo do domu kultury. Na pobočku přicházejí děti ze školy, když mají pauzu
mezi vyučováním. Na PC si připravují referáty
do školy, které si zde mohou rovnou i vytisknout. Také sem přicházejí maminky s dětmi,
které si mezi tím, kdy jim mamky vybírají

knihy, mohou pohrát. Hraček tu máme dost
a všechny jsme dostali jako dary od odrostlých
dětí. A mezi hraním a vybíráním knih mají maminky čas si popovídat a třeba si i vypít kafíčko. Často chodí s dětmi také prarodiče.
Velkou předností pobočky je i dostupnost
velmi žádaných titulů - při čekání na takovou
knihu se „stojí menší fronta“ než v naší centrální knihovně ve městě. Pobočka se stala také
zázemím pro náš příměstský letní tábor, který
se letos uskutečnil poprvé a byl skvělý.
Do naší „menší knihovny“ chodí pravidelně
předškoláci i školáci z 2. ZŠ na výchovně vzdělávací pořady a také kroužek při školní družině

s názvem Klub mladého čtenáře.
Z pobočky vyráží každý měsíc zásilka knih
pro naše seniory do obou domovů s pečovatelskou službou v Milevsku. Od restartu pobočky se rozšířila výpůjční doba o jeden den,
a to o čtvrtek dopoledne, kdy je centrální
knihovna ve městě zavřená. Díky tomu máme
na obou místech střídavě otevřeno pět dnů
v týdnu.
Co si přát do let příštích? Spokojenost našich
čtenářů nejen s knihami, ale i se vším, co obě
naše části knihovny nabízejí. Spokojený návštěvník je naše radost.“
Petra Bláhová

Univerzita třetího věku
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku upozorňuje všechny zájemce o poznávání památek a
zajímavostí jižních Čech a Šumavy, že úvodní
schůzka 15. ročníku Univerzity třetího věku
se uskuteční ve středu 11. ledna 2017 od
18.00 hodin v loutkovém sále Domu kultury
v Milevsku. Program nového ročníku bude

orientován v přednáškové části na zajímavosti a bližší seznámení se Šumavou, v exkurzní
části pak na nové zajímavosti a atraktivity jižních Čech. Nově budou do programu exkurzní
části zařazeny i 2 zájezdy do blízkého rakouského příhraničí. Program úvodní schůzky: zápis do ročníku, rozdání celoročního programu

s daty jednotlivých akcí, vybrání zálohy na
nový ročník, obrazová prezentace některých
vybraných novinek na území jižních Čech,
které zde v průběhu posledních 10 let vznikly.
Zveme všechny zájemce o poznávání našeho
regionu!
Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku J. Bílek

