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Vážení spoluobčané,
jak dobře víte, i letos pořádáme maškarní masopustní průvod. Ten je v našem městě jednou
z největších kulturních událostí roku. V průvodu se objevuje několik set masek, lidé, zvířata,
vozidla nejrůznějšího druhu, hudební a taneční uskupení – všichni samozřejmě v maskách.
V loňském roce jsme vytvořili český rekord
v počtu masek: v průvodu jich šlo 1248. Rekord
je zanesen v České knize rekordů a mnozí z Vás
se o něj svojí účastí zasloužili. Letos o co největší počet masek neusilujeme, ale i tak očekáváme v průvodu kolem tisíce účastníků. Průvod projde naším městem v sobotu 25. února,
doprovodné akce ale poběží již od čtvrtka.
Novinkou bude otevření Muzea maškar v Milevsku, prvního svého druhu v naší zemi. Jeho
expozice bude věnována historii i současnosti
Milevských maškar a své brány otevře veřejnosti právě o „maškarním víkendu“. Muzeum
bude umístěno v budově spořitelny na náměstí E. Beneše.
V loňském roce jsme – po předloňském nultém ročníku - s úspěchem zorganizovali první
ročník festivalu maškar. V průvodu defilovali
vedle „domácích“ masek také členové maškarních spolků a nejrůznějších sdružení nejen
z blízkého okolí našeho města, ale i ze vzdálenějších míst Jihočeského kraje a partnerské
obce Münchenbuchsee. Letošní druhý ročník
představí mimo jiné maškary ze Studnice, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Jsme rádi, že vybudování Muzea maškar v Milevsku zaštítil ministr kultury Daniel Herman
a letošní maškarní průvod místopředseda

V sobotu 21. ledna se na veletrhu cestovního ruchu Regiontour na brněnském výstavišti prezentoval také region Milevsko. V rámci expozice „Jižní Čechy pohodové“ a Turistické oblasti Toulava
se návštěvníkům představily mimo jiné i Milevské maškary, které zvaly na otevření svého muzea.

Poslanecké sněmovny Jan Bartošek.
K účasti na letošním ročníku festivalu bychom
Vás chtěli co nejsrdečněji pozvat. Přijďte
se podívat na náš masopustní průvod a doprovodný program, zúčastněte se průvodu a zažijte atmosféru této akce, která, troufáme si
tvrdit, je v naší zemi jedinečná.
Další a mnohem podrobnější informace o naší
činnosti můžete získat:
Web - Maškarní sdružení:
www.milevskemaskary.cz
Facebook – Maškarní sdružení:
facebook.com/milevskemaskary

Facebook – Milevské maškary 2017:
facebook.com/events/380690502275037/
Těšíme se na setkání při Milevských maškarách!
Karel Procházka, předseda
Jiří Kálal, místopředseda
Vít Kratochvíl, jednatel
Maškarní sdružení – spolek
pro udržování tradic v Milevsku

Slavnostní otevření
muzea maškar
23. 2. 2017 v 16.00 hodin
Milevsko - nám. E. Beneše 6

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
se koná ve středu 22. února od
17 hodin ve velkém sále domu kultury.

SPORTOVNÍ PLES
17. 3. 2017 od 20.00
Předprodej od 1. 2. 2017
v DK Milevsko.
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Informace z jednání Rady města Milevska
Z rady města 11. 1. 2017
Rada města na své první letošní schůzi projednala 12 bodů, z nich vyjímáme:
• Plánování sociálních služeb – město již řadu
let zpracovává a aktualizuje tzv. komunitní
plán sociálních služeb pro celý region Milevska. K aktualizaci dojde i v roce 2017 a bude
podle rozhodnutí rady města provedena ve
spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní
Čechy.

• Zakázky na malé opravy – rada rozhodla
přidělit zakázky menšího rozsahu na opravy
městského majetku společnosti Služby Města Milevska. Jde o opravy sociálního zázemí
v budově společnosti a stavební úpravy v nové
části budovy radnice.
• Žádost o dotace – rada města schválila návrh na podání tří žádostí o dotaci z programu Jihočeského kraje „Podpora sportu“.
Město bude žádat o příspěvek na nový povrch do sportovní haly, výměnu oken a dveří

v budově fotbalové tribuny a na nákup nových
hokejových branek.
• Plán rozvojových aktivit – rada města
schválila výchozí podobu plánu aktivit města
v rozvojové oblasti pro rok 2017, předložený
pracovní skupinou „Rozvoj“. Jde o přehled
hlavních aktivit a akcí, který bude v průběhu
roku doplňován. Pracovní skupina pak tyto
záměry průběžně sleduje a koordinuje.
více na www.milevsko-mesto.cz
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Muzeum milevských maškar finišuje

m

ar

Muzeu

Práce na novém Muzeu milevských maškar
jsou v plném proudu.
Otevřít se má už 23.
února, a tak času není
nazbyt. Technické prám
ile
vských mašk
ce na interiéru muzea
jsou už téměř hotovy.
Jednalo se o nové rozvody elektřiny, generálku parket, nátěr oken, topení, osvětlení, nátěr
schodů, zavěšení žaluzií, položení koberců
a mnoho jiného, ale některé práce byly specifické, jako např. demontáž a odvoz starých
trezorů – nesmíme zapomenout, že budova
byla v roce 1910 stavěna jako městská spořitelna a některé součásti původního vybavení
tam zůstaly až dodnes. Jeden z trezorů, tzv.
popelka, který pochází ještě z časů rakouské monarchie, v místnosti bývalé trezorovny
zůstane a využijeme jej pro ukázku dobových
platidel a starých vkladních knížek. Někdejší
trezorovna byla srdcem bývalé spořitelny, kam
se obyčejný smrtelník nikdy nedostal, takže
návštěvníci si budou moci tento prostor prohlédnout vůbec poprvé.
Po tajném schodišti pak zájemci vystoupí nahoru do velkého sálu, kde bude připravena expozice s figurami milevského maškarního průvodu. Nechtěli jsme se však zaměřit na žádný
konkrétní rok, jedná se o průřez maskami milevského masopustu z konce 19. a první poloviny
20. století. Některé historické originály se dochovaly dodnes, jindy jsme si ale museli nechat vyrobit přesné kopie. Naštěstí v Zákupech
u České Lípy existuje firma Rydygr, která byla
založena roku 1884 a dnes se jako jediná u nás
a patrně i ve střední Evropě zabývá výrobou
papírového maškarního zboží. Mají v depozitáři asi 5000 starých forem na papírové hlavy
a masky, a když jsme se tam vypravili, s radostí jsme tam poznali celou řadu masek, které
se kdysi objevovaly i v milevském maškarním

průvodu. Už přes sto let totiž pořadatelé milevských maškarních průvodů odebírali masky
právě ze Zákup. V hlavním sále maškarního
muzea tedy bude k vidění přes 30 figur klasického milevského průvodu masek, instalovaných na dřevěném pódiu. Na okolních stěnách
si návštěvník může prohlédnout jednak velké
tapety s fotografiemi ze starých maškarních
průvodů, a také jednotlivé zvětšené figury ve
skleněných závěsných rámech. Snímky začínají
rokem 1904, což jsou nejstarší záběry milevských maškar.
V dalším menším sálku bude malý improvizovaný kinosál, kde si divák může prohlédnout staré týdeníky, zachycující milevské maškary. Patrně nejstarším a nejvzácnějším záběrem bude
krátký šot, který natočili filmaři v Milevsku už
roku 1935. Z padesátých a šedesátých let jsou
pak už filmové záběry častější.
V posledním sálku bude jednak malý fotoateliér, kde se návštěvníci budou moci vyfotografovat v některých maškarních figurách, a dále tu
bude i výtvarná dílnička pro děti. Malí výtvarníci si tu budou moci zakoupit čisté, bílé polotovary papírových masek, které si pak namístě
mohou vyzdobit podle svého vkusu.

PhDr. Jan Pokorný – vedoucí pobočky.

Část nových figur do Muzea milevských maškar.

Vstup do muzea bude z vestibulu spořitelny
přes nové infocentrum. Výhodou je, že v budově je výtah, takže naprostá většina prostor
nového muzea kromě tajného schodiště bude
přístupna i vozíčkářům.
Muzeum milevských maškar je organizační pobočkou Milevského muzea a návštěvníky zde
bude mít na starost nový pracovník muzea,
PhDr. Jan Pokorný, vystudovaný etnograf,
který dosud pracoval v Regionálním muzeu
v Jílovém u Prahy. Doktor Jan Pokorný dnes
žije v Táboře, ale jeho rodina pochází z Kovářovska, přesněji řečeno, z Hostína. Mezi jeho
předky patří i tamní rodák, válečný pilot Ing.
Václav Pešička, který padl na počátku II. světové války roku 1939 v Polsku.
Na vybudování nového muzea získalo Milevské muzea grant Ministerstva kultury ve výši
504 000 korun, což je jádro financování probíhajících prací. Další finanční prostředky poskytlo město Milevsko a ze svého provozního
rozpočtu i Milevské muzeum.
Snad se tedy nové muzeum bude návštěvníkům
líbit a přinese i některé nové pohledy na zajímavou milevskou národopisnou zvláštnost
– masopustní průvody, které se tu konají s několika přestávkami už od roku 1862. Pokud je
nám známo, jedná se o jediné muzeum v České republice, věnované starým masopustním
zvykům a průvodům.
Vladimír Šindelář

PODĚKOVÁNÍ ZA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Město Milevsko děkuje těmto sponzorům za poskytnutí finančního daru na novoroční ohňostroj v Milevsku: Tomegas s.r.o., Čevak a.s.,
ZVVZ a.s., Služby Města Milevska, spol. s.r.o., Ekoklima a.s., Acond a.s., Fast kovošrot s.r.o., Poliklinika Milevsko s.r.o., Milesoft s.r.o.,
Radiostav a.s., Václav Hejný – Potraviny Prima, Arrbo s.r.o., Jednota SD Milevsko, FPM – Becon s.r.o., Zdeněk Stejskal – Stejstav,
Bonas spol. s.r.o., Ing. Petr Černý – Projekční kancelář.
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Rozvojové aktivity města pro rok 2017
Na počátku roku 2016 ustanovila rada města
stálou pracovní skupinu pro rozvojové záležitosti, zkráceně označovanou jako skupina ROZVOJ. Nahradila tím především ne zcela funkční
rozvojovou komisi. Pracovní skupina má za úkol
sledovat a koordinovat všechny aktivity města,
směřující k podpoře rozvoje – od územního plánování, přípravy strategií a koncepcí až po získávání dotací a podporu městských i podnikatelských záměrů. Postupně se utvářela poměrně
rozsáhlá agenda, kterou skupina trvale sleduje
a za pomoci vedení města a úřadu se snaží jednotlivé aktivity správně směrovat a zajišťovat
jejich uskutečnění. Členy skupiny jsou starosta
Ivan Radosta a místostarosta Martin Třeštík,
zastupitelé Bohuslav Beneš a Jaroslav Mácha,
Miroslava Houžvičková za agenturu Milevský
kraj, vedoucí odboru regionálního rozvoje Petr
Švára a projektová manažerka Jaroslava Procházková. Skupina je otevřená všem, kteří by se
svými podněty chtěli podílet na rozvoji města.
Pro letošní rok skupina ROZVOJ připravila plán
aktivit, který byl schválen radou města. Tento

plán chápeme jako výchozí seznam hlavních
záměrů, kterými se pracovní skupina, úřad i orgány města budou zabývat. Plán bude pochopitelně v průběhu roku doplňován a zpřesňován,
zde je výchozí přehled témat tak, jak byl radou
schválen:
•Hodnocení a revize Strategie města, návrhy
na úpravy a doplnění
•Hodnocení plnění koncepce rozvoje cestovního ruchu, úpravy a doplnění
•Vypracování územních studií - centrum města, lokalita Komenského, zpřesnění zadání
za strany města
•Ve spolupráci se Svazkem obcí Milevska vytvořit pasport pozemků vhodných pro podnikání
v regionu
•Vstup do průmyslové zóny Dukelská, realizace
1. etapy, pokračování projektové přípravy
•Aktivní hledání nových investorů
•Podpora rozvoje místních firem
•Sledování aktivit Občanské poradny při Sociálních službách Města Milevska
•Sledování využití tzv. senior taxi a využití MHD
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•Koordinace záměru vybudování přestupního
terminálu na vlakovém nádraží v Milevsku
•Projekt obnovy a využití či transformace hotelů Stadion a Sport
•Správa seznamu rozvojových projektů a jejich
sledování
•Sledovat záležitosti ohledně záměru firmy
Varta a dalšího rozvoje v lokalitě
•Zapojení města do konceptu SMARTCITY
•Vyhodnocení dopravních otázek, formulace záměru města, schválení radou
a zastupitelstvem
•Další budování databáze informací o městě,
podnikání a zaměstnanosti
•Aktualizace seznamu míst pro výstavbu rodinných domů, včetně cenových zásad
•Rozšíření areálu Služeb Města Milevska
Je zřejmé, že plán je poměrně široký a zdaleka
ne všechny jeho položky se podaří v roce 2017
beze zbytku naplnit, v některých případech
to ani není možné, lze jen určeným směrem
postupovat. Důležité je však v oblasti rozvoje
pracovat systematicky a důsledně. Pracovní
skupina ROZVOJ o to bude usilovat i v roce 2017
a ráda naváže i na podněty z řad veřejnosti.
Pracovní skupina ROZVOJ, Martin Třeštík

Nový jednatel Služeb Města Milevska
Těsně před
koncem roku
rada města Milevska
jako valná
hromada
společnosti
Služby
Města Milevska jmenovala s účinností od 1. ledna 2017
nového jednatele. Stal se jím na dobu sedmi
let pan Vít Král z Písku, který byl radě města
doporučen na základě výsledků výběrového
řízení, jehož se ve finální fázi účastnila i externí personální agentura. Ke stejnému datu
rezignoval na funkci jednatele Martin Třeštík,
místostarosta. Ten dočasně společnost řídil
sedm měsíců od června 2016 do konce roku.
Pan Vít Král, který se narodil v roce 1972
a má mnohaletou manažerskou praxi

v podnikatelské sféře, nám prozradil, s jakými
záměry a předsevzetími do Milevska přišel:
Služby Města Milevska jsou uznávaným regionálním zaměstnavatelem a mým cílem je,
aby byly stále více vyhledávanou firmou, která rozvíjí obchodně-partnerské vztahy, hledá
nové příležitosti a je společností s jasným cílem i strategií, která je obchodně a ekonomicky stabilním prostředím pro své zaměstnance
a obchodní partnery.
Samozřejmě si uvědomuji, že primárním úkolem naší společnosti, který máme i v názvu,
jsou SLUŽBY městu Milevsku a jeho občanům.
Chci stále zlepšovat naše služby a aktivity tak,
aby občané Milevska a samozřejmě majitel
společnosti město Milevsko, byli spokojenými partnery, kteří nás budou stále posunovat
vpřed.
Těším se na každodenní práci a těším se na setkávání s Vámi...

příspěvky zastupitelů

Casting do 6. ročníku pěvecké soutěže Oběžná
dráha. Přihlášky společně s videem nebo
s odkazem vašeho videa posílejte na e-mail
castingobeznadraha@seznam.cz
nejpozději
do 10. 3. 2017. Na základě videa dostanete
rozhodnutí o vašem pozvání na casting, který
se bude konat v neděli 2. 4. 2017 v Milevském kině
od 10 hodin. Další informace na stránkách soutěže
www.obeznadraha.cz.

K odstoupení Svobodných z koalice
Jako zástupci strany založené na demokratických principech plně respektujeme rozhodnutí Svobodných odstoupit z radniční koalice
v Milevsku.
Odmítáme však způsob, jakým byl tento akt učiněn. Namísto svolání koaliční schůzky a diskuse došlo k teatrálnímu vystoupení na veřejném
jednání zastupitelstva. Právě zde Svobodní porušili předem projednané a radou doporučené

záležitosti a prezentovali své nesmyslné předvolební sliby. Děkujeme ostatním zastupitelům, že na tento populismus nereagovali.
Nesouhlasíme se způsobem informování veřejnosti v místním tisku. Straně Svobodných byl
dán celostránkový prostor s obrazem lidového
hrdiny pana Doubka. Žádný z ostatních koaličních partnerů se nemohl k situaci vyjádřit.
Považujeme tento přístup za nevyrovnaný
Příspěvky zastupitelů nejsou nijak upravovány.

a ovlivňující veřejné mínění.
Celou věc pak považujeme za nepochopení základních principů demokracie a politické kultury a snahu prosazovat pouze vlastní stranu.
Přijímáme ale i kritiku do vlastních koaličních
řad a nabízíme nový přístup ke komunikaci
se všemi zastupiteli a vzájemnému předávání
informací.
Pavel Procházka,Pavel Koutník,
Lubomír Šrámek,zastupitelé za TOP 09

únor

2017

strana

4

Druhá etapa Švermovy ulice dokončena
V roce 2016 úspěšně proběhla druhá část rekonstrukce Švermovy ulice v úseku od ulice
Úzká po ulici Pod Zvíkovcem. Tím jsme navázali na první etapu realizovanou v roce 2014.
Ve druhé etapě byla vybudována dešťová kanalizace, která tu měla dvě části, a to hlavní
stoku vedoucí přímo pod komunikací a větev
pro svod vody v prostoru nad velkým tarasem,
kde se říká „Na Pankrací“. Na tuto novou dešťovou kanalizaci byly jednotlivě přepojeny rodinné domy i vpusti pro odvod dešťových vod
z vozovky.
V části nad velkým tarasem „Na Pankrací“ byla

kompletně rekonstruována splašková kanalizace a také vodovodní řad včetně přípojek.
Švermova ulice má zcela nový povrch komunikace, chodníky a veřejné osvětlení. K největší
změně došlo v části u malého tarasu hned
nad Úzkou ulicí. Taras byl odstraněn, chodník
teď vede podél komunikace, a výškový rozdíl je
překonaný betonovými palisádami. Tato úprava si vynutila v určitém úseku také přeložení
plynovodu. V části Na Pankrací je také položen
nový živičný povrch komunikace a byly upraveny i vjezdy k jednotlivým domům.
Práce na druhé etapě prováděla firma EUROVIA

a.s., závod České Budějovice a celková cena
díla byla téměř přesně 10 miliónů korun.
Všem občanům Švermovy ulice, ale i ulic
Pod Zvíkovcem a Na Cukavě děkujeme
za vstřícnost, trpělivost při uzavírce a respektování komplikací s objížďkou. Celkem jistě lze
říct, že dokončená etapa je přínosem jak pro
ně, tak i pro celé město. A budeme usilovat
o to, aby celá akce Švermova byla dokončena
poslední třetí etapou co nejdříve, s největší
pravděpodobností to bude v první polovině
roku 2018.
Odbor investic a správy majetku

Podporujeme třídění odpadů přímo v domácnostech
Od začátku tohoto roku, při úhradě místního
poplatku za odpad, můžete pro svou domácnost získat přímo na pokladnách městského
úřadu sadu pevných tašek na třídění plastu,
papíru a skla. K dispozici jsou ve dvou velikostech – větší pro rodinné domy a menší pro byty
v sídlištní zástavbě. Pokud jste poplatek již

v letošním roce uhradili, nebo tak učiníte do
30. dubna, lze si sadu tašek vyzvednout po předložení dokladu o zaplacení na pokladně v hlavní
budově úřadu nám. E. Beneše nebo na pokladně či odboru životního prostředí v budově v ul.
Sažinova.
Ing. Marie Vratislavská, odbor životního prostředí

Miloš Mareš vydal tři knihy
Milevský rodák
Miloš Mareš vydal koncem roku
2016 hned tři své
knihy. Jedná se o
knížku básní Než
bude ze mě země,
knížku aforismů
Co slovo to berla
a knížku epigramů A tak si to seru v protisměru.
Tato originální literární díla, která spojuje nejen
jméno autora, ale také nápaditá grafická úprava
a fotografie Lubomíra Šedivého, můžete v Milevsku zakoupit v knihkupectví Ivy Zídkové vedle
Koh-i-nooru nebo v knihkupectví Aleny Bolkové
v Riegrově ulici. Miloš Mareš vybudoval úspěšnou
firmu a v současné době žije v zrekonstruované
chalupě uprostřed hor. V horách, mezi oblaky,

na nepřístupném, ale překrásném místě, kde
se cítí opravdu šťastný. Málokdy se tam za ním
někdo vydrápe, zato ho navštěvují múzy a výsledkem je návrat k podstatě – k duši, k srdci,
k poezii, k literární tvorbě. Jeho knihy už stihly
okouzlit Petru Černockou, Heidy Janků a Michala
Davida, kterého některé texty zaujaly natolik, že
sedl ke klavíru a hned je začal přehrávat.
Ukázka z knihy Než bude ze mě země:

Sochař
Když mám veliké splíny
uplácám si tě z hlíny
Navzdory všemu
k obrazu svému
Vytesám tě do skály
na krk přidám opály
Dlaněmi tě stvořím
potom zase zbořím

Milevský vánoční koncert
Všichni, kteří přišli 23. prosince 2016 na tradiční vánoční koncert do kostela sv. Bartoloměje,
strávili příjemný podvečer Štědrého dne. Milevský smíšený sbor za řízení sbormistryně Anděly
Maršálkové a Milevský dětský sbor, který dirigovala Gabriela Molová, opět nezklamaly očekávání přítomných v naplněném kostele.
Koncert zahájil Milevský dětský sbor. Nosnou
částí jejich vystoupení byla Vánoční koledová
mše z roku 1939 a několik dalších skladeb. Milevský smíšený sbor přednesl mimo jiné nově
nastudovanou skladbu Zdeňka Lukáše Alleluja
a první část Messe G-dur-Kyrie France Šuberta,
kterou sbor připravuje na letošní 11. Milevské
bienále v klášterní bazilice.
Potom nastoupily oba pěvecké sbory, aby společně přednesly připravené skladby. Mezi nimi
to byly Bílé vánoce od Berlinga nebo Hallelujah

L. Kohena. Na samý závěr pak vystoupení končilo několika vybranými klasickými koledami. Hlavním aktérům byly předány květinové dary. V průběhu celého
koncertu se v dirigování vystřídaly obě
sbormistryně stejně tak také u klavíru.
Smíšený sbor také na klavír doprovázela
Miroslava Koutníková. Sólo měly Libuše
Vlnová a Barbora Ondrušková-Nedvědová. Při společném vystoupení na kytary doprovázely Kristýna Kreuzerová a Marcela Lípová.
Po celou dobu koncertu obecenstvo potleskem
bouřlivě děkovalo za předvedený výkon, zvláště
na konci koncertu. Potom hlavní aktéři obdrželi květinové dary. Starosta města Milevska Ivan
Radosta poděkoval oběma pěveckým sborům
za připravení pěkné předvánoční nálady a popřál všem přítomným k nastávajícím svátečním

dnům. Po něm si vzal slovo milevský děkan Mikuláš Selvek. Pozval všechny přítomné na připravované programy katolické církve během vánočních svátků a rovněž popřál všem k přicházejícím
svátkům. Již před zahájením koncertu a po něm
skauti rozdávali Betlémské světlo. Také v kostele
po koncertu si jej účastníci koncertu brali u jesliček z rozsvícené paškálové svíce.
Vladislav Hadáček

únor

2017

strana

5

střípky z minulosti
Vzpomínka na archeologa Bedřicha Dubského

Bedřich Dubský. Fotografie z archivu Milevského muzea.

V únoru uplyne již 60 let od úmrtí jednoho
z nejvýznamnějších jihočeských archeologů
Bedřicha Dubského (obr. 1). Narodil se 10. července 1880 v Komárově (asi 10 km od Bechyně), ale své mládí strávil v Hrejkovicích u Milevska. Zde působil jeho otec jako učitel na místní
škole. V Hrejkovicích vychodil Bedřich Dubský
obecnou školu a měšťanku pak v Milevsku.
V letech 1895 až 1899 navštěvoval učitelský
ústav v Soběslavi, kde také v červnu 1899 složil zkoušku dospělosti, a mohl tak vyučovat
na školách obecných. Během své učitelské kariéry vystřídal mnoho venkovských škol na Strakonicku. Svou archeologickou kariéru započal
až v roce 1910. Badatelskou činnost zaměřil
na poznání jižních Čech v dobách prehistorických. Nejvíce se věnoval Strakonicku a Písecku,

Nálezy získané výzkumy B. Dubského. 1-4 Přeborov, 5 Kučeř (upraveno z Michálek 1969).

ale pohyboval se i v jiných regionech. Výjimkou nebylo ani Milevsko. Jeho životu a především dílu byla věnována již rozsáhlá literatura.
Na následujících řádcích bych ráda připomněla
jeho působení v našem kraji.
V okolí Milevska se Bedřich Dubský podílel
na několika výzkumech mohylových (Kučeř)
a plochých pohřebišť (Přeborov, Zbislav) či hradišť (Obrovy hroby, Skalice či Voltýřov). Díky
svému výzkumu posunul naše poznání o některých lokalitách kupředu, další objevil a jiné pak
na základě svého průzkumu doporučil „škrtnout ze seznamu památek“ (např. Skalice u Sepekova). Níže uvedu jen několik lokalit, které
v našem okolí prozkoumal a získané nálezy pak
odevzdal do vznikajícího Milevského muzea.
Během roku 1940 se v okolí Milevska pohyboval hned několikrát. Na jaře toho roku provedl výzkum žárového pohřebiště jihozápadně
od Zbislavi, které rok předtím porušila hluboká orba. Spolu s pracovníky Milevského muzea
(B. Ždichyncem – správcem sbírek a J. Růžičkou
– konzervátorem památkového úřadu v Praze
pro okres Milevský) a třemi dělníky zde Dubský
prozkoumal tři hroby. Na základě nálezů datoval zdejší pohřební aktivity do pozdní doby
halštatské.

Vlastnoruční plánek B. Dubského z výzkumu ve
Voltýřově.

Téhož dne odpoledne se vydala tato skupinka
badatelů na místo jiného pohřebiště, ze kterého zachránil J. Růžička roku 1937 obsah žárového hrobu (bronzový tyčinkovitý nárameček,
dvě misky, malou baňatou nádobku a zlomky
patrně dvou amforek). Pohřebiště se nachází
severně od Přeborova v malém lesíku. Badatelé
zde prozkoumali jeden z neporušených pohřbů,
který obsahoval dva bronzové masivní náramky
amforovitou nádobu a nízký koflíček s ouškem
(obr. 2: 1-4). Pohřeb byl uložen 20 cm pod povrchem v jamce vyhloubené do podloží. Kromě
výše zmíněných předmětů byl v jamce uložen
popel a nedopálené kůstky (nejspíše dospělé
osoby). Pohřeb byl do země uložen v pozdní
době halštatské.
V září toho roku prozkoumal B. Dubský jednu
z mohyl na pohřebišti nedaleko Kučeře v lese
Bráníky u hájovny U Křížku. Mohyla měla průměr 8 m, její věnec byl vyskládán z velkých
kamenů. Na spodku mohyly byla popelovitá

vrstva, nad kterou se nacházel kamenný kužel, při jehož povrchu byl uložen pohřeb. Tělo
zemřelého bylo spáleno a popel byl spolu s milodary (bronzovým náramkem – obr. 2:5, zlomkem prstenu a keramickým střepem) uložen do
hrobu. Přiložené milodary datují dobu uložení
pohřbu do střední doby bronzové.

Bedřich Dubský nejspíše při prohlídce nějaké
stavby. Nepopsaná fotografie z archivu Milevského muzea.

Další lokalitou prozkoumanou Bedřichem Dubským je hradiště u Voltýřova, které se nachází
na pravém břehu řeky Vltavy na vrchu zvaném
Žíkovec. Jedná se o hradiště, které je rozděleno na akropoli a předhradí. Z opevnění se do
dnešní doby dochoval val postavený z kamenů
v některých místech dvojitý. Na jižní straně
se nacházejí pozůstatky brány. Na tuto lokalitu se Dubský několikrát vracel. Zjišťovací průzkum zde provedl již v roce 1943. Na akropoli
hradiště položil sondu, která zachytila kulturní
vrstvu a kůlovou jamku (obr. 3). V srpnu roku
1947 pokračoval ve výzkumu a na akropoli prozkoumal velkou zahloubenou jámu o rozměrech
8 x 9 m hloubce 0,8 m. Další sondy pak položil
na předhradí. V září 1948 se sem vrátil znovu
a pokračoval ve výzkumu v místech první sondy z roku 1943. Z jeho výzkumů pochází soubor keramiky, mazanice, zvířecí kosti a několik
oblázků. Období fungování hradiště bylo díky
jeho výzkumu datované na samotný závěr doby
bronzové.
To je jen zlomek lokalit, které Dubský během
svého života prozkoumal, jeho postavu v kabátě s velurovým kloboukem a černým deštníkem
jste mohli potkat v krajině téměř v kteroukoli
roční dobu. „Přijedu za každého počasí, jsem
na to zvyklý,“ vzkázal při přípravě výzkumu
u Zbislavi. Nepostradatelná byla také jeho plechová lopatka, kterou nosil v náprsní kapse
kabátu, kde vytvářela mírnou bouli. Byl to plachý, skromný a velmi pracovitý člověk. Se svou
zarputilou pilností uváděl všechna svá zjištění
do odborné literatury a bezesporu ho můžeme
označit jako nejvýznamnější osobnost jihočeské archeologie první pol. 20. století.
Kamila Pokorná
Milevské muzeum
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fotoobjektivem

Fotografiemi se vracíme k účinkování Milevského smíšeného sboru v Českém rozhlasu Praha při přímém přenosu České vánoční mše Jakuba Jana
Ryby 17. 12. 2016 na stanici Junior.

Tradiční Vánoční koncert se opět uskutečnil 23. 12. 2016 v kostele
sv. Bartoloměje v Milevsku.
V pátek 13. ledna byl v Galerii M zahájen další ročník výstavy Výtvarníci
Milevska a okolí. Výstava trvá do 22. února.

Jihočeská hospodářská komora, oblastní
kancelář Milevsko pro Vás připravila:
Seminář: Nemocenské pojištění zaměstnanců
Lektor: Ing. Jindřich Rozkopal, vedoucí odboru sociálního pojištění ČSSZ
Termín: pátek 10. 2.2017 od 9.00 do 13.00 hodin
Místo konání: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

HORMONÁLNÍ
Přirozenou cestou
harmonizuje hormonální
hladiny,
udržuje emoční rovnováhu
a protahuje celé tělo.

JÓGA PRO ŽENY

v centru Milísek
v Milevsku

11. - 12. 3.
2017

Vhodná pro všechny ženy,
které se chtějí cítit dobře.
Předchozí zkušenost s jógou
není nutná.
Více informací na

www.jogahormonalni.com

Seminář: Mzdové účetnictví – Příjmy ze závislé činnosti a jejich zdaňování
Lektor: Ing. Jana Rohlíková, Finanční ředitelství České Budějovice
Termín: pondělí 13. 2. 2017 od 9.00 do 13.00 hodin
Místo konání: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846
Dvojseminář: DPH + Daň z příjmů a další zákony
Lektor: Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram s.r.o.
Termín: středa 15. 2. 2017 od 9.00 do 17.00 hodin
Místo konání: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846
Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku
a pořádaných akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK Milevsko, Husovo nám. 391.
Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz; mobil: 608 572 260; www.jhk.cz
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Městský úřad Milevsko - kontakty

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
www.milevsko-mesto.cz, pevná linka: 382 504 111 (ústředna), fax. 382 521 879 (fax umístěný v hlavní budově)
Vedení (nám. E. Beneše)
Ing. Ivan Radosta
Mgr. Martin Třeštík
Ing. Vladimíra Štorková

Odbor životního prostředí (Sažinova ul.)
starosta
382 504 102
místostarosta
382 504 124
tajemnice
382 504 104

ivan.radosta@milevsko-mesto.cz
martin.trestik@milevsko-mesto.cz
vladimira.storkova@milevsko-mesto.cz

Ing. Andrea Rucká
Ing. Marie Vratislavská
Bc. Bohdana Šimáková

Odbor kancelář úřadu
Bc. Ivana Peterková
Bc. Petra Slunečková
Iveta Jelínková
Bc. Jiří Batysta
JUDr. Jiří Hradil
Lukáš Klouda
Ing. Zdeněk Jánský
Bc. Jaroslav Kálal

mzdová účetní, personální
382 504 128
ivana.peterkova@milevsko-mesto.cz
asistentka
382 504 103
petra.sluneckova@milevsko-mesto.cz
asistentka
382 504 121
iveta.jelinkova@milevsko-mesto.cz
referent - obrana, krizové řízení a požární ochrana
382 504 122
jiri.batysta@milevsko-mesto.cz
interní auditor
382 504 149
jiri.hradil@milevsko-mesto.cz
informatik
382 504 135
lukas.klouda@milevsko-mesto.cz
informatik
382 504 108
zdenek.jansky@milevsko-mesto.cz
informatik, web
382 504 109
jaroslav.kalal@milevsko-mesto.cz

Odbor vnitřních věcí (nám. E. Beneše)
JUDr. Jana Čunátová
Ing. Hana Kozáková
Bc. Anna Randová
Jitka Hrochová
Vendula Krausová
Ivana Suchanová
Drahomíra Fujerová
Ing. Lenka Džermanská
Miloslava Zemanová

vedoucí odboru
382 504 101
jana.cunatova@milevsko-mesto.cz
referent - veřejný pořádek, pohledávky, zást.vedoucí odboru
382 504 113
hana.kozakova@milevsko-mesto.cz
referent - matrika
382 504 144
anna.randova@milevsko-mesto.cz
referent - ohlašovna
382 504 114
jitka.hrochova@milevsko-mesto.cz
referent - cestovní doklady
382 504 147
vendula.krausova@milevsko-mesto.cz
referent - občanské průkazy
382 504 110
ivana.suchanova@milevsko-mesto.cz
referent - evidence obyvatel
382 504 111
drahomira.fujerova@milevsko-mesto.cz
referent - centrální podatelna
382 504 117
lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz
referent - podatelna a pokladní Sažinova
382 504 219
miloslava.zemanova@milevsko-mesto.cz

Ing. Barbora Kukačová
Ing. Tomáš Kakos
Ing. Ondřej Feit
Ing. Hana Hadrbolcová

Odbor regionálního rozvoje (Sažinova ul.)
Ing. Petr Švára
Jaroslav Bolek
Bc. Martin Hroch
Ing. Veronika Hřebejková
Jana Nečasová, DiS.
Jaroslava Novotná, DiS.
Tomáš Novotný

Bc. Petra Procházková
Ing. Lenka Jandová
Petra Fořtová
Pavlína Zdeňková
Jana Hryzová
Jana Hryzová
Marie Houžvičková
Bc. Lenka Kofroňová
Jana Šrámková
Bc. Jana Holečková

vedoucí odboru
382 504 105
jaroslava.rodova@milevsko-mesto.cz
hlavní účetní
382 504 126
petra.prochazkova@milevsko-mesto.cz
referent pro dotace (rozpočet)
382 504 129
lenka.jandova@milevsko-mesto.cz
referent - účetní (rozpočet)
382 504 126
petra.fortova@milevsko-mesto.cz
referent - správce poplatků (psi, komunální odpad)
382 504 132
pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz
referent - účetní (rozpočet)
382 504 127
jana.hryzova@milevsko-mesto.cz
rozpočet, účetní příjmy
382 504 127
jana.hryzova@milevsko-mesto.cz
referent - účetní (rozpočet)
382 504 125
marie.houzvickova@milevsko-mesto.cz
referent - účetní (hospodářská činnost)
382 504 133
lenka.kofronova@milevsko-mesto.cz
referent - pokladní
382 504 112
jana.sramkova@milevsko-mesto.cz
referent pro daně, rozbory, účetní (hospodářská činnost)
382 504 133
jana.holeckova@milevsko-mesto.cz

Ing. Jaroslav Bláha
Karel Budera
Ing. Milena Ilievová
Jaroslava Tomanová
Libuše Čandová
Bc. Alena Stejskalová
Bc. Dušan Beneš
Bc. Jiří Fara
Ing. Milan Weber
Ivana Nováková
Ing. Pavla Čapková
Alena Suchanová

Marcela Heroutová

Ing. Ladislav Kotalík

Ing. Pavel Stejskal

Pavla Jansová, DiS.
Pavlína Hajská, DiS.
Bc. Andrea Klozová
Mgr. Hana Fritzová
Bc. Jana Dvořáková
Mgr. Jana Krihová, DiS.
Bc. Michaela Jelínková

vedoucí odboru
382 504 210
milena.brcakova@milevsko-mesto.cz
referent - silniční správní úřad, speciální stavební úřad
382 504 240
jaroslav.blaha@milevsko-mesto.cz
referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy
382 504 212
karel.budera@milevsko-mesto.cz
referent - dopravní úřad, silniční hospodářství (místní komunikace,
chodníky), veřejné osvětlení, MHD, taxi
382 504 213
milena.ilievova@milevsko-mesto.cz
referent - evidence vozidel
382 504 215
jaroslava.tomanova@milevsko-mesto.cz
referent - řidičské průkazy, profesní průkazy,
digitální tachografy, evidence řidičů a bodového systému
382 504 214
libuse.candova@milevsko-mesto.cz
referent -přestupkové řízení v oblasti dopravy
382 504 217
alena.stejskalova@milevsko-mesto.cz
referent - dopravní přestupky, řidičské průkazy
382 504 214
dusan.benes@milevsko-mesto.cz
referent- zkušební komisař, SME, autoškoly
382 504 242
jiri.fara@milevsko-mesto.cz
referent - živnostenská kontrola, zástupce vedoucího odboru
382 504 239
milan.weber@milevsko-mesto.cz
referent - evidence podnikatelů
382 504 238
ivana.novakova@milevsko-mesto.cz
referent - živnostenská kontrola
382 504 235
pavla.capkova@milevsko-mesto.cz
referent - evidence podnikatelů
382 504 234
alena.suchanova@milevsko-mesto.cz

Odbor investic a správy majetku (Sažinova ul.)

Bc. David Lukeš

Odbor sociálních věcí (nám. E. Beneše)
vedoucí odboru
382 504 106
ladislav.kotalik@milevsko-mesto.cz
referent - sociální pracovník, sociální kurátor, veřejný opatrovník
382 504 141
pavla.jansova@milevsko-mesto.cz
referent - sociální pracovník, domy s pečovatelskou službou,
dopravní karty pro seniory, veřejný opatrovník
382 504 138
pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz
referent - sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež
382 504 145
andrea.klozova@milevsko-mesto.cz
referent - sociálně-právní ochrana dětí
382 504 130
hana.fritzova@milevsko-mesto.cz
referent - sociálně-právní ochrana dětí , kurátor pro děti a mládež
382 504 139
jana.dvorakova@milevsko-mesto.cz
referent - terénní sociální pracovník se zaměřením
na romskou komunitu
382 504 148
jana.krihova@milevsko-mesto.cz
referent - sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež
382 504 130
michaela.jelinkova@milevsko-mesto.cz

vedoucí odboru
382 504 223
petr.svara@milevsko-mesto.cz
referent - stavebního úřadu, zástupce vedoucího odboru
382 504 225
jaroslav.bolek@milevsko-mesto.cz
referent - stavebního úřadu
382 504 227
martin.hroch@milevsko-mesto.cz
referent - stavebního úřadu
382 504 228
veronika.hrebejkova@milevsko-mesto.cz
referent - úřadu územního plánování
382 504 221
jana.necasova@milevsko-mesto.cz
referent - stavebního úřadu
382 504 226
jaroslava.novotna@milevsko-mesto.cz
referent - památky
382 504 116
tomas.novotny@milevsko-mesto.cz

Odbor dopravy a živnostenský (Sažinova ul.)
Bc. Milena Brčáková

Odbor finační (nám. E. Beneše)
Ing. Jaroslava Rodová

vedoucí odboru, vodní hospodářství (speciální stavební úřad)
382 504 202
andrea.rucka@milevsko-mesto.cz
referent - odpadové hospodářství, rybářství, samospráva ve vodním
hospodářství, zástupce vedoucího odboru
382 504 204
marie.vratislavska@milevsko-mesto.cz
referent - ochrana ZPF, ochrana zvířat proti týrání, veterinární péče,
evidence zemědělských podnikatelů, závazná stanoviska odboru
382 504 209
bohdana.simakova@milevsko-mesto.cz
referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad )
382 504 203
barbora.kukacova@milevsko-mesto.cz
referent - státní správa lesů a myslivosti,přenos genetického
materiálu
382 504 205
tomas.kakos@milevsko-mesto.cz
referent - ochrana přírody, rostlinolékařství, vodoprávní úřad
(speciální stavební úřad)
382 504 206
ondrej.feit@milevsko-mesto.cz
referent - ochrana ovzduší, péče o městskou zeleň
382 504 207
hana.hadrbolcova@milevsko-mesto.cz

Jiřina Kortanová
Markéta Stromková, DiS.
Bohumila Hlavínová
Bc. Marcela Suchanová
Ing. Michal Kolář
Bc. Petr Soulek
Jaroslava Procházková
Ing. Jana Huptychová

vedoucí odboru
382 504 201
david.lukes@milevsko-mesto.cz
referent - bytové hospodářství
382 504 231
marcela.heroutova@milevsko-mesto.cz
referent - investice, zábory veřejného prostranství
382 504 233
pavel.stejskal@milevsko-mesto.cz
referent - správa pozemků
382 504 230
jirina.kortanova@milevsko-mesto.cz
referent - správa majetku města
382 504 229
marketa.stromkova@milevsko-mesto.cz
referent - investice, zástupce vedoucího odboru
382 504 200
bohumila.hlavinova@milevsko-mesto.cz
referent - bytové hospodářství
382 504 232
marcela.suchanova@milevsko-mesto.cz
referent - smluvní vztahy, správa hřbitova
382 504 236
michal.kolar@milevsko-mesto.cz
referent - investice
382 504 208
petr.soulek@milevsko-mesto.cz
referent - projektový manažer, dotace obcím
382 504 222
jaroslava.prochazkova@milevsko-mesto.cz
referent - projektové řízení, dotace obcím
382 504 218
jana.huptychova@milevsko-mesto.cz

Adresy úřadu: Městský úřad Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko | MěÚ Milevsko, pracoviště Sažinova ul., Sažinova 843, 399 01 Milevsko
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kultura a sport v milevsku a okolí
5. května 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

ANDĚL PÁNĚ
čtvrtek 2. 2.

15.00

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

ČESKÉ ZNĚNÍ

vstupné: 50 Kč,
členové SK ZVVZ: 25 Kč

99 min.

KRUHY
čtvrtek 2., pátek 3. 2.

20.00

USA – Horor - Nejdřív se podíváš. Potom zemřeš. Samara se vrací v hororu Kruhy. Analogová éra videokazet je pryč, digitalizovaný
svět jí nabízí úplně jiné možnosti. Pravidla
přitom zůstávají stejná. Každý, kdo uvidí ono
záhadné video, má sedm dní na to, aby uspořádal své poslední věci, protože osmý den už
takového chudáka nečeká.

TITULKY

102 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

VŠECHNO NEBO NIC
sobota 4., neděle 5. 2.

20.00

ČR – Romantická komedie - Český Deník Bridget Jonesové? Romantická komedie o dvou
majitelkách malého knihkupectví a jejich životních eskapádách s muži.

ČESKÉ ZNĚNÍ

107 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
čtvrtek 9. až neděle 12. 2.

20.00

USA – Erotický thriller - Už žádná pravidla. Už
žádná tajemství. Jamie Dornan a Dakota Johnson se vrací, aby napsali další kapitolu pikantní romance o vztahu dominantního milionáře
Christiana Greye a submisivní studentky Anastasie Steeleové.

TITULKY

117 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

LEGO® BATMAN FILM
pátek 10. a sobota 11. 2. 3D
neděle 12. 2. 2D

17.30
15.00

USA – Animovaný - V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se film „LEGO® příběh“ stal
celosvětovým fenoménem, se dočkal vlastního
filmového dobrodružství přirozený vůdce celého ansámblu – LEGO Batman.

DABING

výuková učebna

T2 TRAINSPOTTING
čtvrtek 16., sobota 18. 2.

Milevské kino

104 min.

vstupné: 3D: 130 Kč, 2D: 110 Kč

MANŽEL NA HODINU
čtvrtek 16. 2.

USA – Komedie, drama - Na počátku byla příležitost, a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet
let. Mnohé se změnilo, ale stejně tak zůstalo
mnohé při starém. Mark Renton (Ewan McGregor) se vrací na jediné místo, které mu kdy
bylo domovem.

TITULKY

109 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

SPORTOVEC MILEVSKA 2016
pátek 17. 2.
MÍSTO U MOŘE
neděle 19. 2.

18.00
20.00

USA – Drama - Film úspěšného scenáristy
a režiséra Kennetha Lonergana, vypráví příběh osamělého bostonského údržbáře, jemuž
se zcela změní život poté, co se vrací do svého
rodného města, aby se zde postaral o svého
dospívajícího synovce.

TITULKY

137 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

SEMINÁŘ
MOŽNOSTI ČERPÁNÍ PODPORY
Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
čtvrtek 23. 2.
17.00
JOHN WICK 2
čtvrtek 23., pátek 24. 2.

20.00

USA – Akční, krimi, thriller - Další dobrodružství nájemného zabijáka Johna Wicka v podání Keanu Reevese.

TITULKY

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

PES RO(C)KU
pátek 24. a sobota 25.
neděle 26. 2.

17.30
15.00

loutkový sál
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
ŘEČ TĚLA ANEB ČTĚTE GESTA, MLUVTE
POHYBY
středa 8. 2.
18.00

Slova často tvoří jen malou část při komunikaci s lidmi. Možná to zní neuvěřitelně, ale vše
co říkáme okolí, výrazně ovlivňuje naše řeč
těla. Chcete vědět více? Přijďte na přednášku
PaedDr. Ivany Bečvářové.

výuková učebna
vstupné: 50 Kč

IRISDIAGNOSTIKA – PORADNA
čtvrtek 9. 2.
14.00
učebna 2
IRISDIAGNOSTIKA – PŘEDNÁŠKA
čtvrtek 9. 2.
17.00

Téma: Každý zdravotní problém má svoji příčinu

učebna 2
SENIOR PLES S KAPELOU BOŽEJÁCI
pátek 10. 2.
18.00-24.00

Dům kultury Milevsko, Senior klub ZVVZ Milevsko společně se Sociálními službami Města
Milevska připravují Senior ples, na kterém
tentokrát vystoupí k tanci i poslechu hasičská
dechová kapela Božejáci, jedna z nejstarších
dechovek v Čechách a na Moravě.

velký sál

vstupné: 160 Kč, členové SK ZVVZ 80 Kč

vstupné: 100 Kč

80 min.

BÁBA Z LEDU
sobota 25., neděle 26. 2.

20.00

ČR – Drama, komedie - Po setkání s otužilcem
Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana
(Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav
Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat.

106 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

vstupné: 50 Kč,
členové SK ZVVZ: 25 Kč

Přijďte si vyrobit přáníčko a zápich. S sebou
červenou vlnu.

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

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA – SRDÍČKOVÁNÍ
pátek 3. 2.
09.00

18.00

Osamělé lávky – putování po odlehlých místech planety. Vypráví a promítá Zdeněk Kolář.

vstupné: 110 Kč

DABING

dům kultury

105 min.

KČT – TURISTICKÁ BESEDA
úterý 7. 2.

20. CHARITNÍ PLES
sobota 11. 2.

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.

ČESKÉ ZNĚNÍ

vstupné: 10 Kč

USA, Čína – Animovaná komedie - Pes, který
zpívá, nekouše. Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes s pevnou pracovní dobou a slibnou
kariérou. Místo toho vzal kytaru, hrábnul
do strun a stal se zcela novým druhem – psem
rockovým.

ČESKÉ ZNĚNÍ
15.00

20.00

20.00

Pořádá: Farní charita Milevsko. Bohatá soutěž
o ceny, předtančení taneční skupina Farida.
Předprodej vstupenek: Klenoty p. Mrzenová,
Riegrova ul.

velký sál

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 14. 2.
13.00-16.00

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

učebna 2
TOULKY ZA POZNÁNÍM
STŘEDNÍ ASIE – AFGHÁNISTÁN
středa 15. 2.
18.00

Budeme sledovat stopy dávných karavan
až do Střední Asie, do samého srdce Hedvábné stezky. Zavítáme i do Uzbekistánu, v tádžickém GORNO-BADACHŠÁNU vyrazíme nádhernými horami až k čínským hranicím.

loutkový sál

vstupné: 25 Kč

KURZ – VRTANÉ MADEIROVÉ KRASLICE
čtvrtek 16. 2.
17.00

Lektorka Vlasta Bardová, s sebou vyfouknutá
a vyschlá vejce.

únor

výuková učebna

nám. E. Beneše – Riegrova ul. – Husovo nám. –
Riegrova ul. – nám. E. Beneše

vstupné: 130 Kč

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
HVĚZDNÉ MANÝRY
neděle 19. 2.

od domu kultury
vstupné: 50 Kč

19.00

Hraje: Divadelní společnost Háta
Hvězdné manýry jsou tak povedená, rychlá a bláznivá fraška, že by se za ni nemusel stydět ani mistr tohoto žánru Feydeau.
Hrají v alternacích: Lukáš Vaculík; Mahulena
Bočanová/Adéla Gondíková/Kamila Špráchalová; Vlasta Žehrová/Olga Želenská; Bára
Chybová/Radka Pavlovčinová; Martin Zounar;
Ivana Andrlová/Petra Rychlá; Vlasta Peterková/Ivana Andrlová; Filip Tomsa; Zbyšek Pantůček/Martin Sobotka

velký sál, balkon

vstupné: 310 a 290 Kč

PŘEDNÁŠKA
ZMĚNY DOPRAVNÍCH PŘEDPISŮ
úterý 21. 2.
09.00

Senior klub ZVVZ Milevsko ve spolupráci s domem kultury připravují přednášku, na které
nás seznámí Jaroslav Tollinger se změnami dopravních předpisů dle zákonů 361/2000 Sb.
(Zákon o silničním provozu) a 56/2001 Sb.
(Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích).

loutkový sál

vstupné: 20 Kč, členové SK ZVVZ zdarma

KČT – TURISTICKÁ BESEDA
úterý 21. 2.

18.00

Za krajany do Banátu. Vypráví a promítá Mgr.
Zdeněk Kučera.

loutkový sál
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA
VÝROBA MINI ČEPIČEK
středa 22. 2.

2017

DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ REJ
Hraje: DJ Kali

15.30

velký sál DK

vstupné: v masce zdarma, ostatní 50 Kč

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
Hraje: Fantom

19.00

velký sál DK

vstupné: v masce zdarma, ostatní 100 Kč
Podrobnější informace na plakátech,
www.milevskem.cz,
www.milevskemaskary.cz.

VÝROČNÍ SCHŮZE SENIOR KLUBU ZVVZ
úterý 28. 2.
14.30

Předprodej zájezdů od 7.30 hodin. Od 14.30
schůze, po které následuje taneční zábava.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
MICHAL NA HRANÍ
pátek 7. 4.

17.00

Představení Michala Nesvadby.
Michal Nesvadba, kterého znají děti především z pořadu Kouzelná školka, přijede opět
do milevského domu kultury. Dětské pořady
Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění
získaly velké množství nadšených a pravidelných diváků.
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz,
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino.

velký sál, balkon

vstupné: 180 a 170 Kč

09.00

Nejsou pletené ani uháčkované, přesto vypadají jako opravdové. Přineste si s sebou vlnu.

výuková učebna
vstupné: 10 Kč

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
středa 22. 2.
17.00
velký sál

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 22. 2.
18.00-20.00
loutkový sál
BAKUSŮV PRŮVOD
pátek 24. 2.
19.00

Převzetí nadvlády maškarního sdružení
nad městem Milevskem, Staročeská maškara
ze Studnice (UNESCO) – Porážení kobyly. Oslava získání nadvlády v Restauraci U Broučka,
v Kavárně U Soudu a Sportbaru.

nám. E. Beneše
vstup: volný

MILEVSKÉ MAŠKARY 2017
sobota 25. 2.

Maškary den velký mají, muzeum své otvírají

TRHY, VEPŘOVÉ HODY
od 9.00 hod
nám. E. Beneše
PROGRAM NA PODIU, LED OBRAZOVKA
od 9.45 hod.
nám. E. Beneše
PRŮVOD MILEVSKEM
14.00

Trasa průvodu: DK Milevsko – Nádražní ul. –
Tyršovo nám. – Havlíčkova ul. – Růžová ul. –

Nízkoprahový klub Fanouš
Hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444
TURNAJ VE STOLNÍM HOKEJI
pátek 3. 2.
PEČU, PEČEŠ, PEČEME
úterý 7. 2.
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ
pondělí 13. 2.
PREVENTIVNÍ TÉMA
MEZILIDSKÉ VZTAHY
čtvrtek 16. 2.
PŘESPÁVAČKA
čtvrtek 23. 2.

14.00
14.00
13.00
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HUDEBNÍ SKLEPY - NJOREK
pátek 24. 2.

19.30

Jaroslav Olin Nejezchleba - violoncello, zpěv,
Michal Muller - citera, zpěv, Stanislav Barek kytara, zpěv.
Základem repertoáru skupiny jsou moravské
písně, které hrál a zpíval Olin Nejezchleba
v mládí v cimbálovce a později na různých
večírcích a po hospodách. Předprodej vstupenek probíhá přímo v Galerii M.
vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč

Senior klub ZVVZ
www.zvvz.cz/seniorklub

KURZ NĚMČINY
středa 1. a 15. 2.
1. ZŠ
TANEČNÍ PRO SENIORY
středa 1., 8. a 15. 2.

08.30-10.40
18.00

Taneční pro členy senior klubu, vedou manželé Bolkovi.

DK Milevsko
BIO SENIOR - ANDĚL PÁNĚ 2
čtvrtek 2. 2.
15.00
Milevské kino
KURZ ANGLIČTINY
středa 8. 2.
08.30-10.40
1. ZŠ
SENIOR PLES
pátek 10. 2.
18.00

Členové SK ZVVZ mají 50% slevu na vstup
po předložení průkazky.

DK Milevsko
BIO SENIOR - MANŽEL NA HODINU
čtvrtek 16. 2.
15.00
Milevské kino
DOPRAVNÍ PŘEDPISY
SOUČASNÉ ZNĚNÍ
úterý 21. 2.
09.00

Autoškola Tollinger bude informovat o současném znění Dopravních předpisů. Členové SK
ZVVZ zdarma po předložení průkazky.

DK Milevsko
DÁMY Z ANIANE
středa 22. 2.

odjezd v 17.45

S Danielou Kolářovou a Danou Syslovou.

14.00
17.00

Pouze pro přihlášené.
Každý čtvrtek od 16 do 17 hodin chodíme
do tělocvičny. Sraz v 15.45 v NZDM Fanouš.
Během pololetních a jarních prázdnin bude
NZDM otevřené od 10 do 16 hodin.

Divadlo Tábor
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SK ZVVZ
úterý 28. 2.
14.30

Od 7.30 hodin předprodej zájezdů. Po schůzi
hraje Zelená šestka Vladimíra Bendy pro členy i pro jejich rodinné příslušníky.

DK Milevsko

Klub českých turistů

galerie M

www.kctmilevsko.pisecko.info

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 522 082

OSAMĚLÉ LÁVKY - PUTOVÁNÍ
PO ODLEHLÝCH MÍSTECH PLANETY
úterý 7. 2.
18.00

www.milevskem.cz

VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA
A OKOLÍ – 28. ROČNÍK
do středy 22. 2.

9

Svou tvorbu zde představuje rekordních
40 autorů.
vstupné: 10 Kč

Turistická beseda - vypráví a promítá Zdeněk
Kolář.

loutkový sál DK
ZA KRAJANY DO BANÁTU
úterý 21. 2.

18.00

Turistická beseda - vypráví a promítá Mgr.

únor
Zdeněk Kučera.

loutkový sál DK
6. IVV S MILEVSKÝMI MAŠKARAMI
sobota 25. 2.

Trasa v rozmezí 6-9 km. Zvláštní trasa je i pro
majitele „chytrých telefonů“ i kočárků. Start
od 8.00 do 9.30 hodin na terase Restaurace
V Klubu, cíl 10.00-13.00 hodin v místě startu. Po skončení akce je možné se zúčastnit
maškarního průvodu jako maska, nebo si
zaplatit vstupné a zúčastnit se jako divák.
organizačně zajišťuje: Vladimír Ondruška

Centrum Milísek

Přijďte na malou prázdninovou ochutnávku
z našich nových deskových her s „profíkem“.
Zaměřeno na matematické hry a rozvíjení logického myšlení.

dětské oddělení
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
čtvrtek 2. a 16. 2.
10.00

Téma letního semestru jsou Dějiny oděvní kultury II.

studovna
BEZODPADOVÁ VÝZVA
do 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!

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

NEJUPOVÍDANĚJŠÍ JAZYKOVÉ KURZY
V MILEVSKU
úterý 7. 2.
17.00

Jazyková škola Globis Tábor, příjem přihlášek
na II. pololetí (angličtina – konverzace, angličtina – mírně pokročilí, angličtina – začátečníci). Kontakt: www.grammp.cz, tel.: 773 127
997.

JÓGA S PAVLÍNOU KOCHOVOU
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK
úterý 21. 2.

GRAVIDJÓGA - pravidelné cvičení od 16.30
do 17.45 hodin, cena: 100 Kč/lekce, HORMONÁLNÍ JÓGA (NOVĚ) - pravidelné cvičení od 17.50 do 18.50 hodin, cena: 1200 Kč
za celý kurz (13 lekcí), JÓGA PRO ŽENY I MUŽE
- pravidelné cvičení od 19.00 do 20.30 hodin,
cena: 900 Kč za 10 lekcí. Kontakt: tel.: 724
762 297, email: pavlkoch@volny.cz.

Připravujeme na březen:
VÍKEND S HORMONÁLNÍ JÓGOU
sobota 11. – 12. 3.
09.00–16.30

S certifikovanou lektorkou Ing. Dagmar Hellerovou, přihlášky na tel.: 724 624 534, více
informací na www.jogahormonalni.cz.
cena: 2000 Kč

JAK NA VZTAHY S TĚMI NEJMENŠÍMI
pátek 24. 3.
16.30-19.30

Aneb nejen o vztekání a uspávání. Velice přínosný a zajímavý seminář pro rodiče s psycholožkou Mgr. Evou Mikešovou, přihlášky
na tel.: 737 369 130, více informací na www.
koventina.cz.
cena: 360 Kč

celá knihovna
JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
pondělí 20. – pátek 24. 2.

dětské oddělení

OS Diacel
Sdružení rodičů s diabetem a celiakií
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO ITÁLIE
pátek 17. - středa 22. 2.

Možnost přihlásit se i pro veřejnost.

Obec branice

vstupné: 100 Kč

Obec zbelítov

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 521 231

KD Zbelítov

www.knihmil.cz

vstupné: 80 Kč

DIAGNOSTIKA DLE ČÍNSKÝCH
A JAPONSKÝCH TRADIC
středa 1. 2.

SPOS Milevsko
17.30

Praktické ukázky řešení dlouhodobých pohybových a zdravotních problémů. Pomoc
s odstraněním bolesti zad, krku, hlavy, kříže,
migrén, alergií, patních ostruh, vypadáváním
vlasů, problémů se sluchem atd. Lektor Dionýz
Bezák se 16 let aktivně věnuje této medicíně.
Rezervace místa na telefonu 383 809 306.

pobočka v DK

vstupné: dobrovolné

09.00-11.00

20.00

KD Branice

Hraje: Kovářovská opona

15.00

05. 2. 08.00
09. 2. 18.00
11. 2. 08.00
18. 2. 08.00
26. 2. 15.30
16.00-21.00
15.00-21.00
15.00-21.00

ZUŠ Milevsko
Libušina 1217 | tel.: 383 809 253
BESÍDKA PRO SENIORY
středa 15. 2.
14.00
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

DDM Milevsko
Na tržišti 560 | tel.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY
pondělí 20. 2.

Přijďte si vyzkoušet malování na sklo,
dekupáž, pletení z papíru.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
pondělí 20. 2.

09.00

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE
úterý 21. 2.

09.00

GRAFICKÁ TECHNIKA: LINORYT
úterý 21. 2.

Přijďte vyzkoušet poměrně jednoduchou, ale
krásnou techniku tisku Linoryt. Vše k dispozici a zdarma! Vhodné pracovní oblečení. Doporučena registrace – počet omezen! Přihlášky
a informace - V. Fink.

TVOŘIVÁ DÍLNA
středa 22. 2.

09.00

KOKOSY NA SNĚHU
čtvrtek 23. 2.

09.00

Přijďte si vyzkoušet práci, při které se sice
ušpiníte, ale užijete si radosti z vlastní šikovnosti - při tvorbě s hlínou.

Dopoledne plné staveb ze sněhu. Nejlepší stavba bude vyhodnocena.

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

VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
FC muži – Tábor
FC muži A - Veselí n/L.
FC st. žáci – Písek
FC st. žáci – Tábor
FC muži A – Sedlčany
FC Junior – Putim

26. 2. 09.00

Dopoledne plné vědomostních soutěží - křížovky, kvízy apod. Dále stavby z Puzzlů a kostek.
Přijďte poměřit své síly s kamarády.

K tanci a poslechu zahraje skupina Top Ton,
bohatá tombola, rezervace vstupenek na telefonu 606 690 326.

Městská knihovna

FC ZVVZ turnaj
SPORTOVNÍ HALA:
Florbal přípravky
SOKOLSKÁ AKADEMIE
Milevské noviny – turnaj
Florbal junior
Házená
SAUNA:
středa: muži
čtvrtek: ženy
pátek: muži

10

Tradiční turnaj ve stolním tenisu pro holky
i kluky, pokročilé i začátečníky. Kategorie dle
účastníků. Hrajeme o drobné ceny.
Startovné zdarma!

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

REPREZENTAČNÍ PLES
sobota 11. 2.

strana

www.zus-milevsko.cz

V pondělí od 13 do 15 hodin nás čeká zajímavé povídání Pavly Mikotové o ptačích kamarádech.
Každý den kromě čtvrtka si můžete v knihovně od 8 do 11 a od 12 do 16 hodin se svými
kamarády vyzkoušet, zda poznáte podle hlasu
například vrabce, sýkorku a další zástupce
z ptačí říše, vyrobit z papíru hejno ptáčků, zahrát společenské hry, vyhledat a začíst se do
zajímavé knížky nebo vyplnit anketu Nejlepší
dětská kniha, která vyšla v roce 2016.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
LIMONÁDOVÝ JOE
neděle 5. 2.

DESKOVÉ HRY
pátek 3. 2.

2017

04. 2. 14.00
11. 2. 14.00
11. 2. 10.00
12. 2. 10.00
18. 2. 14.00
25. 2. 14.00

BAZÉN
pátek 24. 2.

Sraz v DDM Milevsko a odtud půjdeme společně do bazénu. Akce je určena plavcům.

T. J. SOKOL MILEVSKO
TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE
čtvrtek 9. 2.

18.00

Přijďte se potěšit pohledem na rozmanitá
a nápaditá vystoupení, která si pro vás připravili cvičenci všech věkových kategorií.

sportovní hala

vstupné: 70 Kč, děti a studenti do 18 let 40 Kč

únor
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vyhrazeno pro školy
1. ZŠ MILEVSKO

2. ZŠ Milevsko

Sportovní úspěch florbalistů
Ve středu 11. ledna se naše družstvo žáků
8. a 9. ročníku zúčastnilo v Kaplici krajského
kola ve florbale. Výkon tohoto družstva v okresním kole dával naději, že i na kraji bychom mohli
dosáhnout dobrého umístění. Našimi soupeři
ve skupině byla mužstva ZŠ Soběslav, ZŠ Školní
Kaplice a ZŠ Fantova Kaplice. Nastoupili jsme
hned do prvního zápasu turnaje a naším soupeřem bylo mužstvo Soběslavi. Na hráčích byla
vidět ještě nervozita, ale přesto se nám podařilo
vyhrát 1 : 0. Ve druhém zápasu jsme se již roze-

hráli a ZŠ Školní jsme přehráli 5 : 0. Již v této
chvíli jsme měli zajištěn postup do semifinále.
V posledním zápasu ve skupině jsme hráli ze ZŠ
Fantova Kaplice. Zápas jsme začali velmi dobře

a po 10 minutách jsme vedli 3 : 0. Pak ale chybou
několika špatných rozehrávek a nedůsledného
bránění bylo rázem 3 : 3, tak i zápas skončil.
V semifinále nás čekal soupeř z Kardašovy Řečice, kterého jsme přehráli rozdílem jednoho
gólu 1 : 0, a byli jsme ve finále!!! Finálové utkání
bylo pikantní tím, že jsme se potkali s týmem ZŠ
Máj České Budějovice, v kterém nastoupili naši
bývalí žáci - Adam Kotrba v bráně a Jakub Stejskal v útoku. Finále jsme plně ovládli, ani fyzická
převaha a nasazení soupeřů nestačila na kombinační hru našeho týmu. Konečný výsledek
5 : 0 byl jednoznačným úspěchem a otevřel nám
cestu do republikového finále B, které se konalo
27. 1. 2017 v Plzni za účasti nejlepších týmů
z krajů Jihočeského, Středočeského a Západočeského. Tento postup je největším úspěchem
našich florbalistů v dosavadní historii školy.
Děkujeme za super výkon týmu ve složení: Radek
Bican, Martin Dolejš, Petr Dolejš, David Prokop,
Lukáš Trojáček, Daniel Hrůza, Matyáš Pátek, Vojtěch Soulek, Vít Hron, Štěpán Pokorný, Vojtěch
Bečka a Martin Sedlák.
PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

Odborné sociální poradenství v Milevsku
Dluhové poradenství, poradenství pro osoby v krizi, rodinné poradenství,
sociální dávky, pracovně-právní vztahy, nezaměstnanost.
Kontakty: mail: poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz, telefon 702 133 122
Sídlo: nová budova Městského úřadu, první patro

Projektový den ve 3. B

Ve třídě 3. B 2. ZŠ Milevsko se uskutečnil projektový den „Tři králové“. Žáci si vyrobili královskou
korunu, povyprávěli si společně o třech králích,
s tříkrálovou koledou prošli školou a potěšili zpěvem své mladší spolužáky, pana ředitele
a paní kuchařky ve školní jídelně. Den tří králů
si žáci moc užili. Škoda jen, že tak rychle uběhl.
Mgr. Hana Prášková

OZNÁMEní
Zápis do kurzů německého jazyka, které
probíhají v DK Milevsko, se pro začátečníky
koná v pondělí 6. února od 16.30 hodin a pro
mírně pokročilé ve středu 8. února od 15.15
hodin.

Otevírací doba:
pondělí od 8 do 17 hodin
úterý od 8 do 12 hodin
středa od 8 do 17 hodin
čtvrtek a pátek od 8 do 12 hodin

T. J. SOKOL Milevsko

zve všechny přátele pohybu a dobré pohody
na

TĚLOCVIČNOU
AKADEMII
Kdy?

ve čtvrtek 9. února 2017
od 18:00 hodin

Kam?

do milevské sportovní haly

Proč?

aby se potěšili pohledem na rozmanitá a nápaditá
vystoupení, která si pro ně připravili cvičenci všech
věkových kategorií

Jak?

pod vedením svých cvičitelů ve svých cvičebních
hodinách

Zač?

dospělí
děti, studenti do 18 let

70,- Kč
40,- Kč

Dopolední představení od 8:15 hod. a od 10:00 hod. jsou určena přednostně
pro školy. Vstupné: děti 35,- Kč, dospělí 70,- Kč.

únor
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Výsledky Tříkrálové sbírky
Obec (oblast)
Milevsko

Vybráno Kč
35 561

Osek

3212

Přeštěnice + Týnice, Držkrajov

5267

Slabčice

3874

Předbořice
Kovářovsko (Kovářov, Klisinec,
Pechova Lhota)

5840
10 109

Božetice

4942

Přeborov

833

Nadějkov

12 973

Sepekov

5010

Chyšecko

4445

Písecká Smoleč

3884

Hodušín

1635

Květov, Lašovice, Klučenice
Celkem

2935
100 520

Farní charita Milevsko ukončila Tříkrálovou sbírku rozpečetěním 45 pokladniček na MěÚ Milevsko ve čtvrtek 12. ledna 2017 (7 pokladniček
nebylo použitých). Celková částka 100 520 Kč
(což je o 5562 Kč méně než v loňském roce) byla

odeslána na účet Charity Česká republika. Máme
velikou radost, že jsme opět překonali stotisícovou hranici v historii TS na Milevsku.
Při realizaci sbírky nám pomáhalo cca 30 dospělých a 60 dětí. Koledovalo se v Milevsku i v
okolních obcích. Dobrovolníci, my zaměstnanci,
dospělí i děti, skauti, děti z našeho NZDM, naši
duchovní - všichni pomáhali - každý podle svých
možností, někteří koledovali jednou, někteří
mnoho dnů. Letos se naše kasičky dostaly i do
kostela do Klučenic, Lašovic, Květova a Hodušína. V Milevsku jsou části, kam se naši koledníci nedostali, zůstávají nepokryté i některé
vesnice v okolí nebo se obešla jen jejich část.
S některými kasičkami se putovalo, takže není
možné přesně určit, kolik se kde vykoledovalo.
V tabulce je přehled podle obcí (nebo oblastí).
Potřebovali bychom další dobrovolníky, kteří by nám v příštím roce pomohli – přihlásit
se můžete kdykoli v průběhu roku (734 435
162, mail: charita.mil@seznam.cz).
Z celorepublikového účtu Charity ČR se do naší
charity vrátí 65 % vykoledované částky, která
bude použita na podporu služeb prevence, pro
děti a rodiny v tíživé sociální situaci, pro okamžitou materiální nebo potravinovou pomoc apod.,
ostatní prostředky budou využity na projekty
diecézí, humanitární projekty na pomoc potřebným doma i v zahraničí a na režii sbírky. Více na:

SOŠ a SOU Milevsko
Čs. armády 777, 399 01 Milevsko

http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/
Děkujeme všem, kteří obětavě pomáhali
a také všem, kteří jste do sbírky přispěli.

www.issou-milevsko.cz

Studijní obory – přijímací zkoušky
– český jazyk, matematika:
• Sociální činnost • Mechanik strojů a zařízení
Obory s výučním listem – přijímací zkoušky
se nekonají, podmínkou je doporučení lékaře:
• Strojní mechanik • Opravář zemědělských strojů
• Truhlář • Stravovací a ubytovací služby • Opravářské práce
Nástavbové obory – dálková forma studia:
• Podnikání • Provozní technika

Den otevřených dveří:
Pojďte7.k prosince
nám studovat.
středa
2016

únor
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Centrum mladé rodiny Milísek, z.s. v lednu 2017 zahájilo realizaci projektů pro rodiny s dětmi
1) „RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku“
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003152
Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018
Cíl projektu: realizovat aktivity, které povedou ke zlepšení postavení žen na trhu
práce (konkrétně formou školení a motivačně aktivizačního programu). Pro větší
účinnost a dlouhodobost učiněných opatření se zaměříme rovněž na odstranění
genderových stereotypů, které jsou častou příčinou neúspěchu žen v možnosti
uplatnění na pracovním trhu po návratu z MD/RD.

Aktivity projektu:
1. ANALÝZA TRHU PRÁCE REGIONU MILEVSKO
(v oblasti slaďování rodinného a pracovního života)
2. KONFERENCE PRO ZAMĚSTNAVATELE
3. TVORBA A ŠÍŘENÍ PŘÍRUČKY „JDE TO I JINAK“ aneb manuál slaďování pro zaměstnavatele 21. stol., „RÁDCE AKTIVNÍ ŽENY“
4. MOTIVAČNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŽENY
(květen 2017 – prosinec 2018)
A. BILANČNÍ DIAGNOSTIKA

• ZÍSKÁNÍ OSOBNÍHO PORTFÓLIA
B. KURZ SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA
• JAK HARMONIZOVAT RODINNÝ A PRACOVNÍ ŽIVOT
 • KOMPETENCE PŘI KOMUNIKACI SE ZAMÉSTNAVATELEM

• FINANČNÍ GRAMOTNOST
5. KOMUNIKAČNÍ PLATFORMY
A. PORADNA
B. PSYCHOLOGICKÁ PORADENSTVÍ
C. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
D. DISKUSNÍ OTEVŘENÝ KLUB „Kulatý stůl“

Centrum mladé rodiny Milísek, z.s.
Sažinova 763, 399 01 Milevsko

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 2017
ORLÍK VYSTRKOV

TERMÍN: 16. - 22.července 2017
Dětský tábor u orlické přehrady v překrásné přírodě
rezidenčního areálu Hotelu ORLÍK

Cena: 4400,-Kč

2) „První MIKROJESLE v Milevsku“
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003647
Termín realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Projekt je zaměřen na vybudování a zajištění provozu zařízení péče o nejmenší děti prostřednictvím zřízení mikrojeslí. Smyslem tohoto projektu je
zajištění podpory rodinám s nejmenšími dětmi od půl roku do 4 let tak,
aby rodiče těchto dětí mohli snáze navázat na svou předchozí kariéru či
dostudovat. Reálným výstupem pak bude podpora zaměstnanosti, sladění
rodinného života, či zamezení chudnutí rodin. V rámci projektu bude spolupracováno s městem a v rámci pilotního ověření také se zástupci MPSV.
Partnerem projektu je Město Milevsko.
Aktivity projektu:
VYBUDOVÁNÍ MIKROJESLÍ V MILEVSKU
PROVOZOVÁNÍ MIKROJESLÍ – zahájení provozu 1. července 2017
SPOLUPRÁCE NA PILOTNÍM OVĚŘENÍ SLUŽBY MIKROJESLÍ S MPSV

Kontakt:
Manažer projektů: Bc. Lenka Bečková
Telefon: +420 723 449 409
E mail: centrummilisek@email.cz
www.centrummilisek.cz
Projekty jsou spolufinancovány z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

CENTRUM MILÍSEK
si Vás dovoluje pozvat na super víkend

JARNÍ WELLNESS VÍKEND S JÓGOU

UBYTOVÁNÍ:
GARNI/ BYTY 1+1, 1+2
vedlejší hotelová budova vzdálená 150m od hotelu
STRAVA:
Plná penze + pitní režim
jídelna (venkovní stan) hotelu ORLÍK
PROGRAM:
týden plný zábavy, her a soutěží, letní párty,
koupání (hotelový krytý i venkovní bazén),
letní kino, jízda na Segway,

Termín: 26. - 28.května 2017
ORLÍK MARINA

TERMÍN: 20. - 26.srpna 2017

Dětský tábor v rekreačním areálu (přístaviště) na
břehu orlické přehrady.

Cena: 3900,-Kč

UBYTOVÁNÍ:
4lúžkové apartmány(bungalovy) s vlastním soc. zařízením
STRAVA:
plná penze + pitný režim v restauraci Marina
snídaně švédské stoly (výborná kuchyně)
PROGRAM:
týden plný zábavy, her a soutěží, letní párty,
koupání (venkovní bazén), výlet plachetnicí
jízda na motorovém člunu, letní kino,

Zveme Vás do skvělého rezidenčního areálu Hotelu Orlík,
který je oázou klidu v srdci přírody.
Ubytování: luxusní dvoupodlažní vily hned vedle hotelu
Stravování: polopenze (snídaně švédské stoly)
Program: neomezený vstup do wellness areálu (sauna, whirlpool, ﬁtness,
vnitřní bazén, 5x lekce jógy s Michaelou Hotovou

CENA: 2650,-Kč/osoba
KONTAKT: Tel.: 723449409, www.centrummilisek@email.cz, email.: centrummilisek@email.cz

Rezervace a přihlášky: Tel.: 723449409, email.:centrummilisek@email.cz

únor

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.
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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.

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
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

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!

přijme na HPP:

(kolový nebo pásový)

Automechanik

pro os., nák. vozy,
popř. opravář zemědělských strojů.

Stavební technik Tel. 602 144 282

mistr stavby

o úspory energií, zateplení nebo změny způsobu vytápění ve svých rodinných domech

www.plbeko.cz

Strojník - obsluha bagru

Státní fond životního prostředí ČR a Městský úřad Milevsko zvou všechny zájemce
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

info@plbeko.cz

Nesledujte čas...

Kavárna Sweetcafe

Sledujte své
oblíbené pořady
až 7 dní
zpětně
Nyní

* při uzavření smlouvy
na 24 měsíců.

tel.: 488 999 100
www.nej.cz • nettv@nej.cz

Nejlepší volba

únor

Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou
odpověď pošlou SMS do úterý 14. února na telefonní číslo 775 733 552, získají volnou vstupenku
na divadelní představení Hvězdné manýry s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli, které se v DK Milevsko
uskuteční v neděli 19. 2. od 19 hodin. K odpovědi
nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: sídlo firmy
Lhota-Mlčkovský u vlakového nádraží
Výherci: Marie Sádlová, Křižanov, Tereza Vlčková
a Tomáš Vácha, Milevsko
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HUDEBNÍ SKLEPY 2017
MILEVSKO, GALERIE M
Předprodej Galerie M
tel. 382 522 082 • galerie@milevskem.cz
www.milevskem.cz

24. 2. 2017 NJOREK

Jaroslav Olin Nejezchleba - violoncello, zpěv,
Michal Muller - citera, zpěv,
Stanislav Barek - kytara, zpěv.
Základem repertoáru skupiny jsou moravské písně, které hrál a zpíval Olin Nejezchleba v mládí v cimbálovce a později
na různých večírcích a po hospodách.

17. 3. 2017
PETR BAŤA & MALÁ PARTA
Petr Baťa - kytara, zpěv,
Tomáš Hádek - kytara,
Jarda Jeřábek - sax
Baťa & Kalábův něžný Beat vydali zhruba
před rokem nové CD Snížený dolet, na kterém se podílelo několik desítek muzikantů,
mimo jiné Jarda Jeřábek.

4. 4. 2017 (ÚTERÝ)
VLADIMÍR MIŠÍK „70“ & ČDG
+ PŘEKVAPENÍ
Vladimír Mišík - kytara, zpěv,
Pavel Skála - kytara,
Olin Nejezchleba - violoncello,
Jiří „Zelí“ Zelenka - perkuse

21. 4. 2017 MARK GEARY (IRL)

Nejoblíbenější irský písničkář Milevských
Hudebních sklepů přijíždí po dlouhých pěti
letech.
(Změna programu vyhrazena)

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 XXV • Adresa redakce: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 399
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