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Turistické informační centrum Milevsko se od
16. února 2017 nachází v nově zrekonstruovaných prostorách na adrese nám. E. Beneše
6, 399 01 Milevsko. Největší novinkou je zde
to, že informační centrum zároveň slouží jako
pokladna Muzea milevských maškar, a tak přímo přes infocentrum vstoupíte do tohoto unikátního muzea, které v České republice nemá
obdoby. Hlavní náplní TIC Milevsko však stále
zůstává zajištění kompletního informačního servisu pro návštěvníky i obyvatele města
a propagace města a celého regionu Milevsko
široké veřejnosti. V současnosti lze dokonce
říci, že informační centrum poskytuje informace 24 hodin denně, a to prostřednictvím
informačního kiosku, který je instalován vedle vstupních dveří do infocentra. Mezi další
služby informačního centra patří poskytování

širokého výběru propagačních materiálů, prodej rozmanitých propagačních předmětů, regionálních publikací a keramických výrobků,
sdělování turistických a praktických informací
a v neposlední řadě také zajišťování výlepové
služby po městě. Návštěvníci zde mohou využít kopírovacích, skenovacích a laminovacích
služeb, internetového připojení a také zde
funguje předprodej vstupenek v systému Colosseum a v předprodejních sítích Ticketstream
a Ticket Art. TIC Milevsko zároveň slouží i jako
dopravní kancelář ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., a tak poskytuje dopravní informace
o jízdních řádech, probíhá zde výdej a ověřování žákovských průkazů a karet pro seniory,
vydávání a plnění dopravních karet či předprodej místenek AMS. Turistické informační centrum Milevsko je členem Asociace turistických

TIC MILEVSKO – PROVOZNÍ DOBA

informačních center České republiky kategorie C, je součástí členské sítě infocenter o. p.
s. Toulava a je rovněž zaregistrováno u státní
agentury na podporu domácího cestovního
ruchu Czech Tourism. Informační centrum je
provozováno obecně prospěšnou společností
Milevský kraj. Tato organizace se zabývá shromažďováním, zpracováváním a poskytováním
všestranných informací o milevském regionu
a blízkém okolí a o aktuálním dění ve městě a v
celém regionu z oblasti turistiky, společenského, kulturního a sportovního života, činnosti
veřejné správy, spolků a občanských iniciativ.
Milevský kraj o. p. s. je také tradičním pořadatelem různých kulturních akcí – tou nejznámější je jeden z největších hudebních festivalů
jižních Čech – Open Air Musicfest Přeštěnice.
Ing. Miroslava Houžvičková

MUZEUM MILEVSKÝCH MAŠKAR – PROVOZNÍ DOBA
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Veřejné zasedání zastupitelstva města Milevska
se koná ve středu 12. dubna od 17 hodin ve velkém sále domu kultury.
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Informace z jednání Rady města Milevska
Z rady města 1. 3. 2017
Rada města milevska se sešla poprvé v obměněném složení (nově je členem rady františek
koutník). její agenda zahrnula více než 20
záležitostí, z výsledků projednání vybíráme:

• Změna rozpočtu – rada mohla schválit zvýšení příjmů rozpočtu o 2 milióny korun. Jde
o dotaci přiznanou městu na výměnu kondenzátoru chladícího zařízení zimního stadionu
už v roce 2016. V loňském roce mělo dojít i k
proplacení dotace, peníze však na účet města
doputovaly až v začátku roku 2017 a jsou tak
vítaným zlepšením pro letošní hospodaření.
• Kácení dřevin – rada se přiklonila ke stanovisku komise a neschválila několik požadavků
na kácení dřevin na městských pozemcích.
U žádostí v oblasti Komenského ulice jde
o odklad řešení, které by měla přinést připravovaná územní studie. Ta se zaměří zejména na rozvoj parkování a právě na veřejnou
zeleň.
• Provozování kompostárny – v letech 2015
a 2016 Služby Města Milevska provozovaly pro
město kompostárnu. Odměna se v obou letech
rovnala pouze prokázaným nákladům společnosti. Pro rok 2017 rada schválila na návrh
společnosti řešení ekonomicky správnější.
V ceně za provozování kompostárny tedy bude
nadále kalkulováno s 10 % ziskem s tím, že je
stanovena maximální roční cena (1,2 mil. Kč
bez DPH).

• Oprava ulice Na Hůrkách – na základě výsledku poptávkového řízení zadala rada města
zakázku na opravu povrchu v ulici Na Hůrkách
společnosti Služby Města Milevska za částku
309 tis. Kč. Ulice bude nově vydlážděna kamennými kostkami.
• Elektřina pro Bažantnici – po dohodě se společností E.ON bylo rozhodnuto o zřízení
nového přípojného místa v prostoru parku.
Odpadnou tím do budoucna velké provozní
výdaje při všech velkých akcích jako je třeba
posvícení, kdy se vše muselo zajišťovat za pomoci zapůjčených elektrocentrál. Investice ve
výši zhruba 50 tis. Kč se tak velmi rychle vrátí.

Z rady města 15. 3. 2017
Rada města milevska projednala 25 záležitostí, z jejích rozhodnutí vybíráme:

• Zeleň na hřbitově – v roce 2015 došlo s využitím dotací k navýšení rozsahu zeleně na městském hřbitově. Smlouva na správu hřbitova
s firmou Kamenictví Novotný toto dosud nezohledňovala. Rada proto schválila v dodatku
smlouvy přiměřené zvýšení roční částky z 262
tis. Kč na 296 tis. Kč. Rozpočet roku 2017
s touto úpravou počítal.
• Podlaha v hale – rada se seznámila s výsledky
výběrového řízení na rekonstrukci podlahy ve
sportovní hale. Současnou palubovku, kterou od počátku provázely potíže a reklamace
a která už je v téměř havarijním stavu, nahradí moderní litý povrch. Ten dodá společnost

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN za částku 1 930 tis.
Kč. Město na tuto akci také požádalo o příspěvek z programu Jihočeského kraje.
• Záměr na rozšíření kanalizace – rada města
na návrh odboru investic uložila poptat zpracování studie na rozšíření městské kanalizace
do nově se rozvíjející lokality nad ulicí Blanická. Podle současného územního plánu je
to území určené ke komerčnímu využití a celá
tato poměrně rozsáhlá oblast nemá napojení
na centrální kanalizaci. Jako reálné se nabízí
propojení na ulici Čs. Legií zhruba u Suchanova rybníka.
• Rekonstrukce klimatizace – rada vzala na vědomí informaci Základní školy Komenského
o výsledku výběrového řízení na rekonstrukci
klimatizace ve školní jídelně. Zakázku provede
společnost KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
za cenu 1 350 tis. Kč bez DPH.
• Přestupní terminál – rada města schválila
finální variantu studie přestupního terminálu
(po zapracování připomínek podniku Paliva
Písek) v prostoru vlakového nádraží. Práce
na záměru budou nyní pokračovat přípravou
projektové dokumentace a uzavřením smlouvy o spolupráci se Správou železniční dopravní cesty, která bude nositelem hlavní části
celé akce, tedy části týkající se železnice.
více na www.milevsko-mesto.cz
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Poplatek za komunální odpad pro rok 2017
Od 1. 1. 2017 je v platnosti nová obecně závazná
vyhláška města Milevska č. 6/2016, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku na rok 2017 se nezměnila a činí
456 Kč za osobu za kalendářní rok a jeho splatnost je 30. 4. 2017 pro osoby s trvalým pobytem
v Milevsku a cizince s povoleným pobytem v Milevsku. Sazba poplatku pro vlastníky rekreačních
objektů a objektů bez trvale žijících osob je rovněž 456 Kč se splatností do 31. 5. 2017.
Rozsah osvobození se oproti loňskému roku také
nezměnil. Úleva od placení poplatku se poskytuje studentům do 26 let ubytovaným mimo
město, občanům pobývajícím déle jak 6 měsíců

v zahraničí, osobám ve výkonu trestu odnětí
svobody, důchodcům pobývajícím část roku v rekreačních objektech, osobám zdržujícím se ve
zdravotnických zařízeních déle jak 3 měsíce
a osobám umístěným v některých typech sociálních zařízení.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti i platební
kartou ve stanovených pokladních hodinách
v pokladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám.
E. Beneše 420 a Sažinova 843).
Dále lze poplatek uhradit poštovní poukázkou
nebo bezhotovostním převodem na účet města
Milevska číslo 19-0640992319/0800, vedený
u České spořitelny. Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako identifikaci poplatníka
správný variabilní symbol, který vám přiřadíme.

Pokud chcete zaplatit jednou bezhotovostní
platbou za více osob, je třeba nahlásit správci
poplatku jména, data narození a bydliště všech
osob, za které je poplatek odváděn.
Více informací o poplatku naleznete na internetových stránkách města Milevska www.milevskomesto.cz nebo se informujte u správce poplatku
P. Zděnkové (e-mail: pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz, tel. 382 504 132).
Pokladní hodiny jsou:
Pondělí 08.00–11.30
12.30–17.00
Úterý
08.00–11.30
Středa 08.00–11.30
12.30–17.00
Čtvrtek Zavřeno
Pátek
08.00–11.30
Pavlína Zděnková, odbor finanční

Určení a popření otcovství
Zákon k určení otcovství stanoví tzv. tři po sobě
jdoucí „domněnky otcovství“. Podle první z domněnek je otcem dítěte manžel matky, narodíli se dítě za trvání manželství nebo do 300 dnů
po jeho zániku. Výjimku tvoří situace, kdy matka
dítěte, její bývalý manžel a skutečný biologický
otec dítěte souhlasně prohlásí před soudem, že
otcem dítěte je již nový partner matky. V takovém případě se za otce považuje nový partner,
i když se dítě narodilo před uplynutím výše

uvedené lhůty. Manžel matky může do šesti
měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je
otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce,
popřít své otcovství u soudu, nejpozději však
do šesti let od narození dítěte. Narodí-li se dítě
mimo manželství a mimo uvedenou 300 denní
lhůtu, nastupuje druhá domněnka otcovství,
podle níž je otcem dítěte muž, který to o sobě
společně s matkou prohlásí v rámci souhlasného

prohlášení před matričním úřadem v místě trvalého bydliště nebo u okresního soudu. Není-li otcovství určeno ani jedním z předchozích
způsobů, v rámci třetí domněnky otcovství, je
za otce považován muž, který měl s matkou dítěte pohlavní styk v tzv. rozhodné době. V rámci této domněnky otcovství je otcovství určeno
soudem na návrh matky, dítěte, nebo na návrh
muže, který o sobě tvrdí, že je otcem.
Bc. Andrea Klozová, odbor sociálních věcí
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příspěvky zastupitelů
Na nejbližší jednání ZMM ANO Milevsko připravuje
Dílčí návrhy - Rozvoj města a regionu:
•

•
•

Konkrétně kroky k zajištění pasportizace
pozemků na území Svazku obcí Milevska za účelem rozvoje podnikání a vytvoření pracovních příležitostí v Milevsku
a regionu.
Požadavek na předložení předběžného
projektu na obnovu a využití či transformace hotelů Sport a Stadion v Milevsku.
Dotažení a prosazení našich návrhů
na zřízení parkovišť v ulici B. Němcové

a Libušina, Komenského a příjezdu
a parkování ke koupališti a tenisovým
kurtům ještě v roce 2017.
• Bezpečnost, Městská policie a Kamerové
systémy.
• Návrh na zřízení pracovní skupiny s názvem Efektivní bezpečnost.
Předmětem návrhu je zřízení pracovní skupiny na seznámení se s prací MP a KS v Milevsku
a dále pak na získání informací z jiných měst,

kde bezpečnost je zajišťována jiným způsobem, třeba bez existence MP (například město
Pelhřimov) nebo omezeným způsobem, to je
s výrazně menším počtem strážníků MP (např.
město Protivín) nebo způsobem s výrazně větším počtem strážníků (například Písek, nebo Č.
Krumlov).
O získaných informacích podat objektivní zprávu zastupitelstvu nejpozději do 11/2017.
T. Kaleja – zastupitel ANO

Příspěvky zastupitelů nejsou nijak upravovány.

Milevsko má
nového radního

Informace pro občany:

Jan Klicman | Jaroslav Roubal

95 let | Vladimír Tobrman
97 let | Anastázie Vávrová
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90 let | Vlasta Čunátová
91 let | Růžena Jelínková
93 let

červen

85 let

Emil Beck | Vladimír Filip
Josefa Hřebejková | Miroslava Kolářová

květen

80 let

Vladimír Švagr | František Baštýř
Marie Čunátová | Marie Kotinská
Anna Petrášková | Bedřiška Havlová

Harmonogram svozů odpadu 2017

prosinec

V měsíci únoru 2017 oslavili
životní výročí a zároveň souhlasili
se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

duben

Zastupitelstvo města zvolilo na svém zasedání 22. 2. 2017 nového člena rady města. Stal
se jím Ing. František Koutník (1956), zvolený
na kandidátce ČSSD. František Koutník pracuje
v obchodním úseku společnosti ZVVZ, je členem
sportovní komise a v minulosti byl více než 10
let prezidentem fotbalového klubu. V radě se zaměří na oblast investic. Nový radní doplnil městskou radu na plný počet po odstoupení Ing. Mgr.
Miroslava Doubka.
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Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017
Milevsko a Klub českých turistů Milevsko, pro
které jsou připraveny úklidové trasy v okolí
Milevska.
Úklidová akce je naplánována na pátek
21. dubna dopoledne (příp. na středu 19.

Odborné sociální poradenství
Milevsko
Potřebujete poradit v nepříznivé životní situaci? Nevíte si se svými problémy
rady? Potřebujete podporu a nasměrování
na správnou cestu? Neváhejte nás kontaktovat, jsme tady pro vás ve věci pracovně-právních vztahů, nezaměstnanosti,
sociálních dávek, rodinných vztahů a ve
věci dluhové problematiky.

dubna). Pokud budete mít zájem se připojit,
ozvěte se Ing. Vratislavské na odbor životního
prostředí MěÚ Milevsko, tel. 382 504 204.
Ing. Marie Vratislavská,
odbor životního prostředí

Fotoohlédnutí
za maškarami naleznete
na facebooku
Dům kultury Milevsko

Město se stejně jako v předchozích letech
opět zaregistrovalo jako organizátor jarního
úklidu Milevska v rámci celorepublikové akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Jako první se do akce zapojila 2. základní
škola J. A. Komenského, která se s počtem
přibližně 400 žáků soustředí na úklid v ulicích
a parcích města. Účast podobně jako loni potvrdila také SOŠ a SOU Milevsko, Gymnázium

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Mgr. Věra Křížová, sociální pracovnice
Tel. 702 133 122, e-mail:
poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz
ulice Za Radnicí 95, Milevsko

Po 8.00-17.00
Út 8.00-12.00
St 8.00-17.00
Čt 8.00-12.00
Pá 8.00-12.00

Ve čtvrtek 2. března se o malý kulturní program postaraly děti z MŠ Sluníčko, zleva Emička Fořtová, Toník Černý a Terezka Švejdová.

Ve čtvrtek 9. března přednesly básničky děti
z MŠ Sluníčko, zleva Karolínka Koutníková, Karolínka Bejšáková a Terezka Dvořáková.

Ve čtvrtek 2. března přivítal místostarosta Mgr. Martin Třeštík nové občánky města Milevska. Jsou jimi zleva Filip Mošanský, Ella Magdaléna Vojkůvková, Žaneta Čunátová, Helena Kofroňová, David Jílek, Vanessa Kolářová, Jiří Neuberger, Antonie Šťastná a Ema Zelenková.

Ve čtvrtek 9. března byli přivítáni zleva Ondřej Šimeček, Vanda Flemrová, Amálie Farová, Vítězslav Ryant, Vojtěch Kadlec, Terezie Polodnová, Sebastian
Matějka a Stela Červenská.
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střípky z minulosti
Počátky městské spořitelny v Milevsku

Plakát oznamující v červnu 1888 otevření
městské spořitelny v Milevsku. Ze sbírek Milevského muzea.

Velkou secesní budovu na náměstí E. Beneše
nemůže přehlédnout žádný návštěvník Milevska. Budova městské spořitelny se zde tyčí
nad hlavami obyvatel už více než sto let a stala
se neodmyslitelným fenoménem města. Původně byla vystavěna především pro potřeby banky,
ale dnes zde sídlí i nové infocentrum a Muzeum
milevských maškar. V Milevsku je dnes celá řada
dalších finančních ústavů a bank, ale pokud
se vrátíme do historie, zjistíme, že městská spořitelna patřila v našem městě k finančním podnikům s nejdelší tradicí.
První návrh na založení spořitelny v Milevsku
pochází už z roku 1872. Zůstalo však jen u plánů, a teprve až za starostování MUDr. Jana
Rejšila byl dne 26. ledna 1885 podán konkrétní návrh na zřízení městské spořitelny, jakožto
finančního ústavu města Milevska. Nápad měl
velkou podporu veřejnosti i zastupitelů, a tak
už na schůzi zastupitelů města Milevska, která se konala 29. dubna 1885, byly předloženy
stanovy spořitelny, aby zde byly projednány.
Celá věc pak šla úředním postupem až do Prahy
na místodržitelství, kde se však vyskytla první
vážná překážka. Místodržitelství totiž požadovalo nejprve vznik garančního fondu ve výši
5.000 zlatých, který měl zaručit případné ztráty.
Tato částka byla pro tehdejší městský rozpočet
nečekaně vysoká a Milevsko tuto sumu v dané
chvíli nemohlo uvolnit. Už to skoro vypadalo, že
z lákavé myšlenky na vznik městské banky sejde,

ale řešení se nakonec našlo. Dva zdejší patrioti
požadovanou částku městu zapůjčili. Byl to Karel Doubek a Lambert Princ, kteří se takto zasloužili o vznik garančního fondu a tedy i zřízení
městské spořitelny. Po složení této částky, což
se dělo prostřednictvím státních cenných papírů, došlo do Milevska povolení pražského místodržitelství ke zřízení městské spořitelny. Za starostování Václava Beneše byl pak tento městský
finanční podnik dnem 1. července 1888 uveden
v činnost.
V první správě nové spořitelny zasedli pánové:
předseda-Václav Beneš, purkmistr, členové:
Karel Doubek, Otokar Gregor, Václav Horáček,
Karel Chochole, František Ipser, Samuel Kramer,
František Kypet, Vilém Ondrák, Efraim Reichner,
Antonín Soulek, Antonín Straka, Václav Šmelcer,
František Vodňanský a Josef Vodňanský. Byl zde
ještě vládní komisař pan Vojtěch Klíma a historicky prvním úředníkem spořitelny se stal Leopold Rubner.
Spořitelna začala fungovat v budově milevské
radnice. Nikoli ovšem té současné, která tehdy
ještě nestála, nýbrž v domě čp. 1 na náměstí,
který Milevšťáci hovorově označují „u soudu“,
a kde dnes sídlí městská knihovna. Zde v poněkud stísněných prostorách zůstala spořitelna třináct let. Roku 1901 se pak přestěhovala
do nové pseudorenesanční budovy radnice, tedy
dnešního čp. 420, kde v přízemí získala nové
reprezentačnější prostory. I to se však už záhy
ukázalo jako dočasné provizorium, a tak bylo
nakonec rozhodnuto o výstavbě nové samostatné budovy. Počátkem roku 1909 byl tímto
úkolem pověřen táborský stavitel (a milevský
rodák) František Ješ. Zpravodaj Okresního hospodářského spolku v Milévsku v květnu 1909
o tom píše:
Stavba budovy městské Spořitelny v Milévsku
zadána byla p. Fr. J. Ješovi, mistru zednickému
a podnikateli staveb z Tábora za obnos 71.000 K.
Stavěti se bude dvoupatrová budova v pěkném
moderním slohu mírné secesse – kteráž zajisté
nejen k ozdobě, ale i k oživení našeho náměstí
hojně přispěje.
Stavební práce šly rychle kupředu, a tak mohl
Zpravodaj už v listopadu 1910 spokojeně
konstatovat:
Spořitelna města Milévska přesídlila do svého
vlastního domu na náměstí naproti radnici, kdež
úřadovny své velmi prakticky, moderně v přízemí zařízeny má.
Milevští obyvatelé měli ke své spořitelně důvěru, což dokazuje fakt, že už roku 1901 bylo dosaženo prvního miliónu vkladů. Druhý milión
byl dosažen roku 1907 a třetí pak roku 1911.
V létě roku 1914, před vypuknutím první světové války, spravovala městská spořitelna sumu
3 700,000 tehdejších rakouských korun. Poměr
tehdejší koruny ke koruně nynější bývá obvykle

Pohled na východní část milevského náměstí
s budovou spořitelny a tehdejší zástavbou – červenec 1938. Foto ze sbírek Milevského muzea.

přepočítáván poměrem 1:100. Pokud bychom
se tedy drželi tohoto vzorce, měla by městská
spořitelna v Milevsku v létě 1914 k dispozici
částku 370 miliónů dnešních korun, což rozhodně není málo.
Po vzniku samostatné čs. republiky pak vklady
dosáhly výše 10 000,000 tehdejších korun a v
létě roku 1938, kdy si spořitelna připomínala padesáté výročí svého založení, spravovala
dvanácti tisícům drobných střádalů sumu přes
50 miliónů prvorepublikových korun, což byla
na malé město částka více než úctyhodná.
O vlasteneckém duchu tehdejší správy spořitelny svědčí i fakt, že tehdy, v době ohrožení republiky německým fašismem, věnovala milevská
spořitelna na obranu státu částku 70 000 Kč,
tedy v přepočtu na dobové ceny něco kolem tří
milionů dnešních korun.
Secesní budova milevské spořitelny patří po architektonické stránce k tomu nejlepšímu, co
se v centru města dochovalo. Doufejme tedy,
že se bude zrovna tak líbit i našim budoucím
potomkům.
Vladimír Šindelář – Milevské muzeum

Václav Beneš, starosta Milevska v době vzniku
spořitelny. Foto ze sbírek Milevského muzea.
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fotoobjektivem

Ve čtvrtek 23. února proběhlo slavnostní otevření Muzea milevských maškar. Tato akce přilákala celkem 300 návštěvníků. Slavnostní přestřižení
pásky provedl Ing. Jan Bartošek, místopředseda PS Parlamentu České republiky. Za hudebního doprovodu táborských Pouličníků a Kovářovské Opony
si pak mohli první návštěvníci prohlédnout expozice maškarního muzea, jediného svého druhu v České republice.

Ve středu 1. března byla v milevské Galerii M slavnostně zahájena výstava
obrazů výtvarníka a také hudebníka Josefa Kašpara. Expozice pod názvem
Dopisy z Paříže byla po dlouhých 12 letech další samostatnou výstavou
mapující jeho tvorbu.

Dům kultury Milevsko děkuje milevským loutkařům, kteří si udělali volno,
aby dopoledne 14. března zahráli pro naše nejmenší z milevských školek
pohádku Kašpárek a deštivý les. Dětem se pohádka moc líbila a již se těší
na další pohádkové příběhy.

V sobotu 11. března byla vernisáží zahájena výstava motýlů a brouků s názvem Příroda je mocná čarodějka. Vernisáž v muzeu navštívilo přes 70
návštěvníků.

Žáci 7. ročníku 1. ZŠ Milevsko vyrazili v únoru na lyžařský výcvikový kurz
do Horní Vltavice na Šumavě. Letos jim počasí přálo, takže proběhl výcvik
na sjezdových i běžeckých tratích.

V sobotu 18. března se konal postní koncert v Latinské škole. Zpříjemnit a svátečně nás naladit přijely hned dva sbory. Ten první byl z Písecka, jmenuje se Stříbrné větry. Mladí zpěváci si pozvali hosta - sbor z Pelhřimovska - jmenuje se Řekni všem. Zazněly písně s postní tématikou, písně z Taize,
duchovní středověké písně, české i anglické lidové písně a spirituály. Sbory nakonec zazpívaly i společně, zpěváci byli odměněni dlouhotrvajícím potleskem. Pořadatelem byla Farní charita Milevsko. Na dobrovolném vstupném se vybralo 3630 Kč. Tyto prostředky podpoří sociální služby prevence,
které místní charita provozuje.
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kultura a sport v milevsku a okolí
USA – Horor, thriller - Když tři kamarádi z vysoké školy narazí na hrůzný původ skrytého
zla, zjistí, že existuje jediný způsob, jak se vyhnout této kletbě: nemyslet na ni, nevyslovovat ji.

Milevské kino
5. května 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
sobota 1., neděle 2. 4.
17.30

USA – Animovaný - Šmoulinka se po nálezu
tajuplné mapy vydává společně se svými kamarády na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem.

DABING

90 min.

vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

20.00

ČR – Romantická komedie - Romantická komedie Jaroslava Papouška, jehož filmy Lásky jedné plavovlásky, Černý Petr nebo seriál o rodině Homolkových se staly doslova kultovními.

90 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

MILUJI TĚ MODŘE
čtvrtek 6. 4.

15.00

ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ: 25 Kč

POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU
čtvrtek 6., pátek 7. 4.
20.00

USA – Akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy - Pět
poněkud vzdorných teenagerů se nevysvětlitelnou náhodou či řízením osudu sešlo, aby
se z nich stala nová generace v řadách bojovníků známých jako Strážci vesmíru.

DABING

123 min.

vstupné: 110 Kč

20.00

TITULKY

96 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ANDĚL PÁNĚ 2
čtvrtek 13. 4.
09.00

ČR - Rodinná filmová pohádka - Přijďte strávit
příjemné prázdninové dopoledne do Milevského kina. Nejdříve si vyrobíte velikonočního
zajíce a pak se podíváte na pohádku.

99 min.

RYCHLE A ZBĚSILE 8
čtvrtek 13. až sobota 15. 4.

20.00

136 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

SKRYTÉ ZLO
neděle 16. 4.

106 min.

vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ: 25 Kč

MIMI ŠÉF
3D čtvrtek 20., pátek 21. 4.
2D sobota 22., neděle 23. 4.

17.30
17.30

USA – Animovaná komedie - Seznámíte se s
hodně zvláštním batoletem. Nosí totiž elegantní oblek s kravatou, mluví hlubokým hlasem
a nemístně vtipkuje. A taky se chová jako tajný agent.

3D a 2D DABING

97 min.

vstupné: 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč
vstupné 2D: plné 130 Kč, děti 110 Kč

ŠPUNTI NA VODĚ
čtvrtek 20. až sobota 22. 4.

20.00

ČR – Komedie, rodinný - Rodinná komedie
o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu
bez svých drahých poloviček. Tito muži mají
skvělý plán, ale jako každý plán má i ten jejich
své trhliny. Proto se ocitnou v kánoích sice
bez žen, ale zato se svými dětmi.

83 min.

LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
neděle 23. 4.

20.00

USA – Komedie, krimi - V zoufalé snaze platit
účty a přežít kvůli svým blízkým se trojice kamarádů odhodlá riskovat všechno a přepadnout banku, která je připravila o jejich peníze.

TITULKY

96 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
čtvrtek 27. až neděle 30. 4.
20.00

ČR, SR, Polsko – Milostné drama - Rodinný přítel je první z filmů trilogie Zahradnictví, rodinné ságy, kterou Jan Hřebejk s Petrem Jarchovským považují za své „životní dílo“.

ČESKÉ ZNĚNÍ

115 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

USA – Akční - Dominic Toretto (Vin Diesel)
zradil svou rodinu. V jedné z nejúspěšnějších
filmových sérií všech dob je sice možné cokoliv, ale tohle je víc než automobilové seskoky
padákem, průlety aut mezi mrakodrapy, nebo
tažení obřího trezoru ulicemi Ria.

TITULKY

15.00

ČR – Drama, komedie - Po setkání s otužilcem
Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit
svůj stereotypní život, který se doposud točil
výhradně kolem jejích synů, snach a vnoučat.

vstupné: 120 Kč

USA – Sci-fi, thriller - Snímek Život vypráví příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských
dějin: prvního důkazu o existenci mimozemského života na Marsu.

vstupné: 60 Kč

BÁBA Z LEDU
čtvrtek 20. 4.

ČESKÉ ZNĚNÍ

ŽIVOT
sobota 8., neděle 9. 4.

ČESKÉ ZNĚNÍ

96 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

ČESKÉ ZNĚNÍ

MILUJI TĚ MODŘE
sobota 1., neděle 2. 4.

ČESKÉ ZNĚNÍ

TITULKY

20.00

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

JARNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH
sobota 1. 4.
10.00-12.00

V rámci burzy je možné darovat oblečení, domácí potřeby, hračky apod. pro děti a maminky z Domova sv. Alžběty ve Veselíčku.

prostory DK

vstupné: zdarma

TOULKY ZA POZNÁNÍM
PATAGONIE A OHŇOVÁ ZEMĚ
středa 5. 4.

18.00

Cestovatel Jaromír Novák představí prostřednictvím fotografií a povídání Národní park Los
Glaciares s největšími kontinentálními ledovci
mimo Antarktidu a štíhlými monumentálními
věžemi Fitz Roy a Cerro Torre, divoké a okouzlující pohoří Torres del Paine, nehostinnou
i vzrušující krajinu Ohňové země s koloniemi
tučňáků. To jsou místa, při jejichž vyslovení
se všem cestovatelům tají dech.

loutkový sál

vstupné: 25 Kč

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 6. 4.

14.00

učebna 2
IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 6. 4.

17.00

Poradna Jitky Hanzalové.

Přednáška Jitky Hanzalové.

učebna 2
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE
čtvrtek 6. 4.
18.00

Jak Bachovy květové esence navrací ztracenou harmonii a vyrovnanost člověka a tedy
předchází vzniku nemoci nebo napomáhají
jejímu uzdravení.

výuková učebna
vstupné: 50 Kč

MICHAL NA HRANÍ
pátek 7. 4.

17.00

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

VELIKONOČNÍ TRHY
sobota 8. 4.

08.30-11.30

Součástí trhů bude výstava dřevěných soch
Pavla Heberta, dílnička pro děti a soutěž
O nejlepší velikonoční sekanici.

prostory DK

vstupné: zdarma

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ROZMARNÝ DUCH
neděle 9. 4.

19.00

Hraje: divadelní a osvětový spolek FIKAR Nadějkov
Spisovatel Charles Condomin se chce pro svou
novou knihu poučit o spiritistických seancích,
médiích a šarlatánech. Aby ve své nové knize používal správný žargon, pozve na večeři
proslulé médium, mysteriózní madame Arcati.
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz,
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino

velký sál

vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ 25 Kč

SEMINÁŘ FOTOGRAFOVÁNÍ
pondělí 10. 4.

15.00

duben
Focení krajiny v exteriéru s osobním dohledem lektorů.
pouze pro přihlášené

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 11. 4.
13.00-16.00

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

učebna 2
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
středa 12. 4.
17.00
velký sál
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 12. 4.
18.00-20.00
loutkový sál
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ
FILMU ANDĚL PÁNĚ 2
čtvrtek 13. 4.
09.00

Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoledne do Milevského kina. Nejdříve si vyrobíte
velikonočního zajíce a pak se podíváte na pohádku.

Milevské kino
vstupné: 60 Kč

DISCO V COOLTURÁKU
čtvrtek 13. 4.

JARNÍ POHÁDKA – SKŘÍTEK
TŘEŠNIČKA A MRAZÍK ZLOBIVKA
neděle 23. 4.
15.00

Hraje: Liduščino divadlo
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz,
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino

velký sál

vstupné: předprodej 50 Kč, na místě
60 Kč

SEMINÁŘ FOTOGRAFOVÁNÍ
pondělí 24. 4.

19.00

18.00

Veselé vzpomínání s oblíbenou herečkou
a spisovatelkou Ivankou Devátou. Historky,
postřehy, vzpomínky a příběhy z hereckého,
spisovatelského i osobního života, okořeněné
jejím jedinečným smyslem pro humor. Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino

malý sál

pouze pro přihlášené

17.00

Hraje: Divadélko bez opony žáků 2. ZŠ Milevsko

velký sál

vstupné: dobrovolné

WARM UP PŘEŠTĚNICE
pátek 28. 4.

20.00

prostory DK

17.30-20.00 hodin - zábavný program pro
děti: soutěže na podiu, diskotéka, stanoviště
se soutěžemi; 20.00 program na jevišti, zapálení vatry; 20.30-22.00 diskotéka, ohňová
show Tekknical hard cirkus, po setmění ohňostroj. V případě vytrvalého deště se program přesouvá do DK Milevsko.

amfiteátr

vstupné: zdarma

První ročník turistického pochodu.

Bazilika Navštívení Panny Marie

Výstava brouků a motýlů nejen z Čech, Moravy a Slezska.

15. VELIKONOČNÍ JARMARK STARÝCH
ŘEMESEL
neděle 9. 4.
09.00

Senior klub ZVVZ
www.zvvz.cz/seniorklub

17.00

Účinkují: GEMISCHTER CHOR MÜNCHENBUCHSEE, Sbormistr: Eugen Stähli a Fred
Graber, Milevský ženský sbor, Milevský
smíšený sbor, Sbormistr: Anděla Maršálková, Varhany: Jiří Emmer, Písecký komorní
orchestr, Dirigent: Oldřich Vlček. Sólisté:
Soprán: Michell Katrak, Baryton: Jiří Rajniš.
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz,
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino do 21. 4.
vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč

NĚMČINA
středa 12. 4.
08.30-10.40
1. ZŠ
BIO SENIOR - BÁBA Z LEDU
čtvrtek 20. 4.
15.00
Milevské kino
FOTOGRAFOVÁNÍ KRAJINY A PORTRÉTŮ
pondělí 24. 4.
18.00
Pokračování kurzu.

DK
EUROPA THERME BAD FÜSSING
úterý 25. 4.
odjezd v 07.00

Koupání v termálních lázních. Vstupné 11 €
není v ceně.

galerie M

ANGLIČTINA
středa 5. 4.
1. ZŠ
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
čtvrtky od 6. 4.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SKUPINY
TERIFOTA SOKOLA PÍSEK
úterý 4. - čtvrtek 27. 4.
vstupné: 10 Kč

VLADIMÍR MIŠÍK „70“
& ČDG + PŘEKVAPENÍ
úterý 4. 4.

19.30

SPOS Milevsko

Milevské muzeum

PŘÍRODA JE MOCNÁ ČARODĚJKA
do úterý 9. 5.

PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODOU
MILEVSKA A KOVÁŘOVSKA
sobota 22. 4.
07.30-09.30

odjezd v 06.30

VYPRODÁNO

KURZ – DRÁTOVANÉ ŠPERKY
čtvrtek 20. 4.

vstupné: 150 Kč

DK
MLADÁ BOLESLAV
úterý 11. 4.

www.milevskem.cz

www.muzeumvmilevsku.cz

výuková učebna

Pokračování kurzu.

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 522 082

vstupné: 100 Kč, členové SK ZVVZ 50 Kč

18.00

FOTOGRAFOVÁNÍ KRAJINY A PORTRÉTŮ
pondělí 10. 4.
15.00

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
neděle 30. 4.
17.30

Klášterní 557 | tel.: 382 521 093

Přijďte si pod vedením lektorky Laďky Bečkové vyrobit prstýnek a náhrdelník, materiál
v ceně.

8

Odjezd autobusu v 17.45 hodin se zastávkou
u paneláku.

vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 290 Kč

Milevské kino

start od DK
JUBILEJNÍ KONCERT SBORŮ
sobota 22. 4.

18.00

Kontrola nafocených snímků a vysvětlení
chyb.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
čtvrtek 27. 4.
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Exkurze v automobilce ŠKODA a návštěva
Škoda Muzea.

Rybičky 48, Gansta ska, The Needs, Absolutní
všechno

Po roce velká taneční párty na sále DK Milevsko, DJ Daniel Čechtický. Z každé prodané
vstupenky poputuje 20 Kč na Nízkoprahové
zařízení Fanouš Milevsko. Přispět můžete
také do zapečetěných kasiček.
vstupné: předprodej 59 Kč, na místě 80 Kč

POVÍDÁNÍ IVANKY DEVÁTÉ
úterý 18. 4.

2017

08.30-10.40
13.00-14.30

Kurz vedený lektorkou Markétou Kotmelovou.

Městská knihovna
BIO SENIOR - MILUJI TĚ MODŘE
čtvrtek 6. 4.
15.00
Milevské kino
MUZIKÁL MALOVANÉ NA SKLE
DIVADLO TÁBOR
neděle 9. 4.

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

LETNÍ STADION:
FC žáci - Meteor/Větrovy
FC muži „A“ - Planá n/L.
FC st. př. - FC Písek C
FC dorost - Loko Č. B.
FC Junioři - FK Met. Tábor
FC žáci – Prachatice
FC muži A - J. Hradec
FC st. př. - IPD Kestřany
FC dorost - Č. Krumlov
FC junior - Týn n/Vl.
FC ml. př. – Protivín
FC žáci - TJ Hradiště
FC muži „A“ – Soběslav
SPORTOVNÍ HALA:
Proactive - Milevský pohár
Florbal ml. žáci
Handball ženy – Cheb
Florbal elevové
Handball ženy – Ústí
Handball muži - Č. B.
Handball ml. žačky - Č. B.
Handball ženy – Trutnov

01. 4. 12.30
01. 4. 16.00
06. 4. 17.00
08. 4. 10.00
09. 4. 16.30
15. 4. 13.00
15. 4. 16.30
20. 4. 17.00
22. 4. 10.00
23. 4. 17.00
27. 4. 17.00
30. 4. 13.30
30. 4. 17.00
01. 4. 08.00
02. 4. 08.00
02. 4. 16.00
09. 4. 08.00
09. 4. 16.00
22. 4. 18.00
29. 4. 08.30
29. 4. 10.15

duben

SAUNA:
středa: muži
čtvrtek: ženy
pátek: muži

16.00–21.00
15.00–21.00
15.00-21.00

OS Diacel

2017

2014 vypráví o křehkosti rodící se lásky a o
tom, jakou moc mají slova: ta, která uzdravují, i ta, která ubližují. Listovat se bude
knihou, která ve Francii vyvolala skandál
i překvapivou žalobu Scarlett Johanssonové.
Účinkují: Sára Venclovská a Jakub Zedníček.

Milevské kino

vstupné: 80 Kč, předprodej v knihovně

Sdružení rodičů s diabetem a celiakií

ČARODĚJNICKÁ AKADEMIE
pátek 28. dubna
14.00-16.00

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

BESEDA V ZŠ CHYŠKY
pátek 7. 4.
ČARODĚJNICE VE CHVALETICÍCH
sobota 22. – neděle 23. 4.

Výjimečná čarodějnická škola bude zdarma
otevřena pro malé čaroděje a čarodějky. Budeme kouzlit, zaklínat a létat na koštěti. Školné
se nevybírá a bereme všechny.
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15. ROČNÍK S KAPREM JAKUBEM
OKOLO MILEVSKÝCH RYBNÍKŮ
neděle 23. 4.

Pěší trasa 6-12 km. Start: Infocentrum Milevsko 8.00–9.00 hodin, cíl: terasa Restaurace
V Klubu od 10.00 do 14.00 hodin, akce IVV.
organizační zajištění: Vladimír Ondruška

KOLEM BEČOVA
středa 26. 4.

Pěší vycházka, délka trasy 14 km, možno zkrátit o 5 km (busem z Přeštěnice). Odjezd z nádraží ČD v 8.17 hodin. vede: Jindřich Jelínek

OKOLÍM TÁBORA
sobota 29. 4.

Pro členy a přátele.

dětské oddělení

Kamenáč music art pub

ZUŠ Milevsko

www.kamenac.net

Libušina 1217 | tel.: 383 809 253

Nízkoprahový klub Fanouš

LED ZEPPELIN SOURHERN REVIVAL
sobota 8. 4.

www.zus-milevsko.cz

Hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444

Budějovická skupina Led Zeppelin Sourhern
Revival patří už ke stálicím hudební scény.
Na rozdíl od mnohých jiných revivalů slavných interpretů však tato sklízí u publika ovace a slova uznání.

LOLA & THE NEEDS
sobota 22. 4.

Koncert pop rockovych kapel v akustickém
podání.

Obec branice
BRANICKÉ HELIGONKY
sobota 8. 4.

Srdečně zvou „Sousedé 95“.

14. 00

Městská knihovna

BESÍDKA PRO SENIORY
středa 5. 4.
14.00
Klub důchodců, Libušina ul.
VÝCHOVNÝ KONCERT PRO ŽÁKY MŠ
čtvrtek 6. 4.
10.00
sál ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
čtvrtek 6. 4.
17.00
sál ZUŠ
KONCERT SWINGOVÉHO ORCHESTRU
SILVER BAND
čtvrtek 27. 4.
17.00
sál ZUŠ

tel.:

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz

PRODEJNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Z VYHLÍDEK NAD STŘEDNÍM TOKEM
VLTAVY
pondělí 3. – pátek 28. 4.

Fotograf Ivan Klich, rodák z Milevska a autor
knihy Vltavské vyhlídky, představí své dechberoucí fotografie.

vestibul knihovny
IVAN KLICH - PŘEDNÁŠKA
pondělí 10. 4.

Pěší vycházka, délka trasy 14 km, odjezd z nádraží ČD v 8.17 hodin.
vede: Tomáš Wilda

čsop milevsko

KD Branice

18.00

Povídání s vynikajícím fotografem a spisovatelem o tom, jak vznikají jeho působivé a emocionální fotografie a inspirativní knihy.

parkoviště u Bažantnice

Klub českých turistů
www.kctmilevsko.pisecko.info

JARNÍ ŠPEKÁČEK
středa 5. 4.

Na krátkou vycházku do okolí Milevska si
vezměte s sebou chutný špekáček. Sraz u sokolovny v 13.00 hodin.
vede: Jaroslav Mácha

OTEVÍRÁNÍ VÁŠOVA RYBNÍKA
pondělí 17. 4.

dětské oddělení
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
čtvrtek 13. 4.
10.00

PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODOU
MILEVSKA A KOVÁŘOVSKA
sobota 22. 4.

Na modré pondělí, šedé úterý a škaredou středu si v knihovně vyrobíme velikonoční přání
a zároveň povíme o velikonočních zvycích.

Poslední přednáška letního semestru.

studovna
LISTOVÁNÍ - NA PRVNÍ POHLED
(Grégoire Delacourt)
středa 19. 4.
18.00

Grégoire Delacourt ve svém románu z roku

08.00

Přijďte se dozvědět více o svých ptačích sousedech!

studovna
BAREVNÉ VELIKONOCE
pondělí 10. - středa 12. 4. 15.00-16.00

UKLIĎME ČESKO
úterý 4. 4.

Zapoj se do úklidu v Milevsku.

14.00

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
středa 12. 4.
13.00
PREVENTIVNÍ TÉMA
FINANČNÍ GRAMOTNOST
pátek 21. 4.
14.00
VAŘÍME - SUSHI
středa 26. 4.
14.00
VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
V KNIHOVNĚ - VYTVOŘ NOVÉ LOGO
NZDM FANOUŠ
pátek 28. 4.
14.00
SaS ROZÁRKA

603 825 389

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
neděle 23. 4.

9

Pěší vycházka kolem kláštera s posezením
u Vášova rybníka. Start u sokolovny v 13.30
hodin.
vede: Jindřich Jelínek

1. ročník turistického pochodu, trasy: pěší: 6,
10, 16, 26 km, cyklo: 28, 40 km. Start: Milevsko od DK 7.30–9.30 hodin, další start Kovářov od restaurace Na křižovatce 8.00–10.00
hodin.
organizační zajištění:
Jaroslav Mácha, Jindřich Janouch

VELIKONOCE
úterý 4. 4.

Rozvoj jemné a hrubé motoriky.

10.00

PŘEDNÁŠKA MGR. JAROMÍRA
BASLERA - VZTAHOVÁ AGRESE
úterý 11. 4.
10.30
DEN ZEMĚ
úterý 18. 4.
10.00
CVIČENÍ S KOJENCI 3-10 MĚSÍCŮ
úterý 25. 4.
10.00

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

VELIKONOCE – ZELENÝ ČTVRTEK
čtvrtek 13. 4.
09.00–12.00

Pletení pomlázky, zdobení kraslic a orientační
běh za pomlázkou – hledáme nadílku od velikonočního zajíčka (od 11 do 11.30 hodin).
S sebou 10 vrbových proutků, pentle, 4 vyfouklá vajíčka a přezuvky.

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

JÓGA S MICHAELOU HOTOVOU
středa 5. 4.
17.30, 18.45
Příjem přihlášek na tel.: 777 670 525.

duben

PORADNA PSYCHOLOGICKÁ
čtvrtek 6. 4.
08.30–16.00
středa 26. 4.
08.30–16.00

Bezplatné odborné poradenství v rámci projektu „Klíče pro rodinu 2017“. Nutno objednat
předem.

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
středa 12. 4.
08.30-16.00

Mgr. Jan Röhrich, nutno objednat předem na
tel. čísle 723 449 409

PRVNÍ SETKÁNÍ V KRUHU ŽEN
čtvrtek 20. 4.
18.00-20.00

Pozvánka na připravované příjemné setkávání žen. Intuitivní tanec, relaxace, párová jóga,
masáže… S terapeutkou Mgr. Marií Klimešovou.
vstupné: dobrovolné

WORKSHOP PRO RODIČE
úterý 25. 4.
09.30–11.30

Téma: Jsem ten nejlepší rodič – jak správně
vychovávat
Mgr. Monika Hodáčová (psycholog), v rámci
projektu „Klíče pro rodinu 2017“, nutno objednat předem.
vstupné: 60 Kč/osoba

JAK NA VZTAHY MEZI SOUROZENCI
pátek 28. 4.
16.30–19.30

Seminář určený nejen rodičům s psycholožkou Mgr. Evou Mikešovou. Přihlášky na tel.:
737 369 130.
cena: 360 Kč

2017

MŠ pastelka

Děti z Pastelky uspěly v soutěži
„PLANETA ZEMĚ“
V píseckém kině Portyč byly 1. března slavnostně
vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže „PLANETA
ZEMĚ“, kterou vyhlásila 15. mateřská škola v Písku spolu s Centrem kultury města Písek. Všechny
úspěšné děti dostaly pozvání na slavnost. Nechyběly mezi nimi děti z MŠ Pastelka. Karolína
Straková získala 1. místo v kategorii 5-6letých
dětí a Klára Studenovská 3. místo v kategorii
4-5letých dětí. Obě děvčata si domů odnesla diplomy a drobné dárky.
Kolektiv MŠ Pastelka

2. ZŠ Milevsko

Nové webové stránky

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

17.00

Pohádka jako odměna pro všechny, kteří letos
pomáhali s realizací Tříkrálové sbírky.

Milevské kino

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ředitelky mateřských škol v Milevsku
vyhlašují ZÁPIS do mateřských škol.

Příjem žádostí pro školní rok
2017/2018 se bude konat:
v pátek 5. května 2017
od 13.00 do 16.30 hodin
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
MŠ Sluníčko, Jeřábkova 781
MŠ Kytička, Jiráskova 764
MŠ Klubíčko, B. Němcové 1380
MŠ Pastelka, J. Mařánka 226
1. Do mateřské školy budou přijímány
děti ve věku zpravidla od 3 let, podle
kapacitních a provozních možností
mohou být přijímány i děti starší 2 let.
2. K zápisu se dostaví i ty děti, které
chtějí nastoupit v průběhu školního
roku 2017/2018.
3. Nezapomeňte si s sebou vzít rodný
list dítěte.

10

vyhrazeno pro školy

Farní charita Milevsko

TŘI BRATŘI
neděle 9. 4.
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Již dva roky funguje nový web 2. základní školy
J. A. Komenského v Milevsku www.2zsmilevsko.
cz. Obzvláště v posledních měsících se značně
zvýšila jeho návštěvnost a popularita. Smyslem
stránek je především zvýšit informovanost rodičů, žáků i učitelů.
Prvním úspěchem webu byl začátek školního
roku 2015/16, kdy se rodiče i žáci dozvěděli
podrobný program celého prvního týdne. Tímto
způsobem se značně přiblíží organizace a akce

školy široké veřejnosti.
Změnou oproti dřívějšímu pojetí stránek je především snaha o co největší
aktuálnost. Téměř každý den se zde
objevují nové informace ze života
a dění ve škole, doplněné fotodokumentací. Samozřejmostí jsou i měsíční plány. Součástí stránek jsou odkazy na informace o zápisu žáků do 1.
tříd, o přijímacím řízení na střední
školy, dokumenty školy, informace
o volnočasových aktivitách našich
žáků, účast na didaktických soutěžích atd.
Web fungoval i o prázdninách. Přinášel krátké
reportáže z prováděných rekonstrukcí a oprav ve
škole jako byla oprava teplovodu, položení nové
dlažby do vstupní haly a další drobné úpravy.
Naším plánem do budoucna je zavedení e-learningové části. Chceme žákům nabídnout doprovodné programy, které budou rozvíjet jejich
vědomosti a poslouží domácí přípravě.
Mgr. Michal Divíšek, ředitel školy

duben

2017
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1. ZŠ Milevsko

Matematické soutěže
Na konci února se téměř sto žáků 4.–9.
ročníku zapojilo do mezinárodní matematické soutěže Pangea. Tato soutěž
vznikla v roce 2007 v Německu a rozšířila se již do 18 evropských zemí.
V tomto školním roce je zaregistrováno
téměř 553 000 žáků, v České republice
se této soutěže účastní 32 200 žáků.
Každý žák je registrovaný a vedený
pod speciálním Pangea kódem, řeší
celkem 15 úloh po dobu 45 minut. Materiály dodává školám Pangea tým,

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE
DK MILEVSKO - čtvrtek 6. dubna
od 18 hodin
Jak Bachovy květové esence navrací ztracenou harmonii a vyrovnanost člověka a tedy
předchází vzniku nemoci nebo napomáhají jejímu uzdravení. Pokud nám negativní
pocity zablokují životní sílu – stáváme
se citlivější na vlivy okolí, jsme podráždění a mentálně unavení a po čase se tato
nerovnováha na duši projeví i jako tělesná
nemoc. Bachovy esence pomáhají rozeznat
a odstranit vlivy a impulsy, které vedou
k narušení harmonie a jednoty životní síly.
Vstupné: 50 Kč

Žáci 1. ZŠ recitují
Dne 7. března se v Písku uskutečnila soutěž v recitování a i naše škola měla mezi soutěžícími svá
želízka v ohni - Nikola Šímová, Monika Stehlíková a Kateřina Kouklová se představily s nacvičenými texty a v silné konkurenci rozhodně ostudu
neudělaly.
Nejlépe se umístila Kateřina Kouklová, která
se ve své kategorii dostala mezi 5 nejlepších recitátorů. O týden později se 5 žáků z naší školy
(Monika Stehlíková, Amálie Klatovská, Kateřina
Kouklová, Matouš Pinc, Šárka Štvánová) pokusilo vykouzlit dobrou náladu členům Senior klubu
ZVVZ na setkání jubilantů.
Doufáme, že se jim záměr podařil.
Mgr. Lenka Dvořáková

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
KDE: 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko
KDY: pátek 7. 4. 2017 14 - 17 h, sobota 8. 4. 2017 9 – 11 h
JAKÝ: netradiční - pohádkový
BONUS: kromě získání kvalitní škola i DVD + FOTO ze zápisu zdarma

Zápis 2014 - Vodnický

Zápis 2015 Šmoulové

který také vyhodnocuje odpovědi a statisticky
je zpracovává.
Kromě této soutěže se žáci naší školy účastní
i dalších matematických soutěží – Pythagoriády, Matematického klokana a Matematické
olympiády.
Cílem těchto soutěží je motivovat žáky, podporovat jejich vztah k matematice a ukázat jim její
důležitost a spojitost s každodenním životem.
Mgr. Marie Jelenová

Zápis 2016 – Námořnický

duben
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Ocenění firmy a živnostníka roku 2016
Oblastní hospodářská komora v Milevsku
pod záštitou starosty města Milevska Ing. Ivana Radosty vyhlásila na tradičním setkání Rady
oblasti JHK a zastupitelů města Milevska firmu
a živnostníka roku 2016.
Hodnocení navržených subjektů bylo posuzováno dle těchto kritérií:
• přínos pro region
• kvalita výrobků a služeb
• dynamický rozvoj firmy
• ovlivnění životního prostředí
• etika podnikání - závazky vůči státu, věřitelům
Vítězové jednotlivých kategorií:
Významná společnost roku: Tollinger, s.r.o.
Společnost TOLLINGER, s.r.o. – vznikla v roce
1997 za účelem zřízení STK pro traktory a traktorové přívěsy. V roce 2003 byla rozšířena STK

pro motocykly, OA, NA do 3,5t a o stanici měření emisí. V roce 2005 byla společnost rozšířena
o autoškolu. V následujícím roce byla firmě udělena akreditace na provozování školicího střediska pro řidiče NA a autobusů.
Firma TOLLINGER, s.r.o. se významnou měrou
zapojuje do vzdělávání zaměstnanců ve firmách.
Díky svému zaměření rovněž rozšiřuje povědomí
žáků a studentů na podporu technických oborů.
Významný živnostník roku: Ladislav Klíma
Pan Ladislav Klíma začal podnikat v roce 1992
jako fyzická osoba.
Jeho podnikatelské aktivity směřují k výstavbě
bytových a nebytových budov. Dále se zabývá
výrobou strojů a zařízení a výrobou elektřiny. Rovněž provozuje silniční nákladní dopravu. Pan Ladislav Klíma se významně zapojuje

do spolupráce s JHK při vzdělávání žáků jak
základních škol, tak i středních škol. Díky jeho
ochotě a spolupráci se mohly téměř 4 desítky
žáků v rámci projektu „Impuls pro kariéru“ seznámit s výrobou tlakových a vzduchových hadic
a oprav hydraulických teleskopických zvedáků.
Jeho podnikání zaznamenává dynamický vývoj.
Marcela Kužníková,
ředitelka Oblastní hospodářské komory v Milevsku

Toulava otevírá své brány
Na duben se turista těší. Země se zazelená, vysvitne slunce a vzduch je cítit jarem. Ale hlavně
se otevírají brány hradů, zámků a dalších zajímavých míst, kam se člověk přes zimu nedostal.
Jinak tomu není ani u nás v turistické oblasti
Toulava, která sahá od Tábora až k Sedlčanům,
Milevsku, Bechyni, Mladé Vožici, Voticím, Chýnovu či Soběslavi. Hned 1. dubna tak můžete
vyrazit například na slavnostní otevření rozhledny Drahoušek u Osečan, do skanzenu ve
Vysokém Chlumci, do kláštera v Milevsku, na Velikonoce otevírá své brány i hrad Choustník.

Nezapomeňte si sebou zážitkovou kartu Toulavka, protože třeba právě do skanzenu s ní dostanete k jedné zakoupené vstupence druhou
zdarma (vše o kartě na www.toulava.cz/karta).
Duben je také ideální čas k tomu oslovit turisty z celé republiky, aby se do našeho regionu
podívali. Na tom destinační společnost Toulava
pilně pracuje. Na našem webu tak turisté najdou mimo jiné i tipy na výlety spojené s akcemi,
které se na jaře u nás konají, jako jsou Táborské
festivaly vína a piva, Sukovy Sedlčany, ale i oslavy Velikonoc a jara. K tomu jim nabídneme tipy

na ubytování a především tipy na výlet
po těch nejkrásnějších místech v okolí. Přilákat
a zdržet tady turistu je cílem, z kterého budou
profitovat všichni. Nejen města a podnikatelé,
ale i místní lidé, protože přes cestovní ruch následně může dojít k tvorbě nových pracovních
příležitostí. Náš kraj je krásný, stačí o tom jenom dát vědět ostatním. Těšíme se na setkání
s vámi všemi na toulkách Toulavou.
Jan Sochor, produktový manažer
Štěpánka Barešová, ředitelka TOULAVA, o.p.s

Práci zaměstnanců ulehčují dva nové zvedáky
Počátkem letošního roku přibyli do organizace
Sociálních služeb Města Milevska dva noví pomocníci, kteří dopomáhají pracovnicím při péči
o klienty na pobytové službě Domova pro seniory. Těmito pomocníky jsou mobilní stavěcí zvedáky MINILIFT 200 a MINILIFT 160.
Hlavním důvodem nákupu těchto pomůcek bylo
zejména zvýšení kvality poskytovaných služeb
s ohledem na specifické potřeby klientů Domova
pro seniory a také na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců pracujících v přímé péči.
Dlouholeté zkušenosti personálu ve spojení
s technikou dokázaly výrazně rozvinout možnosti poskytování potřebné péče v běžném
provozu. Po více jak měsíčním využívání hodnotili klienti i personál používání mobilních
stavěcích zvedáků velmi pozitivně. I přes drobné

Velikonoční jarmark
Milevské muzeum vás v neděli 9. dubna zve
na svůj tradiční, v pořadí už 15. velikonoční
jarmark starých řemesel. Opět můžete sledovat práci hrnčíře, řezbáře, výrobu skleněných
figurek, pletení pomlázek a košíků, výrobu kožených doplňků, květinových aranží, malování
kraslic a mnoho dalšího. Můžete si nakoupit
tradiční velikonoční zboží, ale také bylinky,
keramiku, umělecké sklo, perníčky či horkou

počáteční obavy, jak ze strany klientů se zhoršenou mobilitou a stabilitou, tak ze strany personálu se ukázalo, že se jedná o jednoduchá a přitom velmi pohodlná zařízení. Fungují podobně
jako mobilní výtah se sit-to-stojanem, který byl
vyvinut tak, aby pozvolně, jemně a zejména bezpečně dopomohl uživateli při vstávání ze sedící
do stojící polohy a naopak. V kombinaci s příslušným zvedacím příslušenstvím uživatel získá
podporu pod nohama, na přední straně spodní
části nohou a za zády. Lze jej tedy využívat při
přesunu klienta z lůžka na invalidní vozík, židli
či k nácviku chůze během aktivizačních cvičení
po úrazech, cévní mozkové příhodě nebo jen pro
zlepšení chůze.
Bc. Markéta Jarošová,
sociální pracovnice SSMM
Dům kultury MILEVSKO
pořádá

medovinu, to vše za doprovodu flašinetáře. Jarmark začíná v devět hodin v budově Milevského
muzea ve druhém nádvoří kláštera. Zároveň si
můžete prohlédnout i výstavu brouků a motýlů
s názvem Příroda je mocná čarodějka, doplněnou kresbami dětí z milevských škol. Všechny
srdečně zveme na oblíbenou jarní akci v Milevském muzeu.
Vladimír Šindelář

Součástí trhů bude výstava dřevěných soch Pavla Heberta,
dílnička pro děti

a soutěž o nejlepší velikonoční sekanici.

vstupné zdarma
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Zájezdy s Univerzitou třetího věku
Spolek pro rozvoj kultury oznamuje, že v rámci
programu Univerzity třetího věku jsou na jarní
období r. 2017 připraveny 2 poznávací zájezdy
po jihočeských vlastivědných zajímavostech
a 2 zájezdy do blízkého rakouského příhraničí.
V autobusu máme několik volných míst, nabízíme tedy účast na zájezdech i širší veřejnosti.
Zájemci o účast na 1. zájezdu se mohou hlásit
u p. Bílka na tel. čísle 777 647 117 do 22.
dubna 2017, u ostatních zájezdů na stejném
čísle vždy nejpozději o víkendu před konáním
zájezdu. Všechny zájezdy se konají ve středu,
odjezd je vždy v 7.00 hod. od Sokolovny v Milevsku, předpokládaný návrat okolo 18 hodin.
Zájemci, hlaste se včas, počet míst v autobusu
je omezený!
Termíny a cíle zájezdů:
26. 4. – vlastivědné novinky a zajímavosti
na Táborsku (zřícenina hradu Borotín, nové
rozhledny a přírodní rezervace u Tábora, poutní místo Klokoty, nová rozhledna u Soběslavi,
muzeum v léčebně v Opařanech, zemědělské
muzeum v Netěchovicích, křížová cesta a poutní

kaple v Chotovinách, muzeum turistiky a naučná
stezka Kolem opevnění Bechyně v Bechyni).
10. 5. – Rakousko, Schiltern a Langenlois –
údolí zahrad (na ploše cca 5 ha mohou návštěvníci shlédnout okolo 50 zahrad v různých stylech
(zahrada bylinková, zahrada rekreační, zahrada
okrasná), ale i zahrady různých národů (čínská,
japonská, portugalská, francouzská), nebo také
zahrady podle využití (zahrada koření, zahrada
zelinářská) atd. V areálu je řada odpočinkových
míst, herní zákoutí pro děti, mnoho zahradních
dekorativních staveb i okrasných prvků, restaurace s výbornou zmrzlinou, ale i dalším občerstvením, řada vodních ploch. Je zde i možnost
nákupu sazenic nebo semen, či dekorativních
prvků do zahrady.
31. 5. – vlastivědné novinky Jindřichohradecka (nová rozhledna u J. Hradce, Kunžak – Vysoký
kámen, Nová Bystřice – muzeum autoveteránů
zaměřené na „Ameriky“ z 30.–60. let, Valtínov
- nová rozhledna na Havlově hoře, Lomnice n.
Lužnicí – bývalý bunkr v hrázi rybníka Dvořiště,
Deštná – muzeum provaznictví, Slavonice – pevnostní areál).

Zřícenina hradu Borotín.

28. 6. – Rakousko – Kopfing a Scharding:
Kopfing (Stezka v korunách stromů, hotel
v korunách stromů, lesní restaurace, posilovna
v přírodě, herní prvky pro děti, naučná stezka), Schardind – barokní město – individuální
procházka, výhledy na soutok Innu s Dunajem,
památky, muzeum žuly. Při cestě domů možná
zastávka u Gmundu – rozhledna Nebeský žebřík.
Cena dopravy: v ČR 300 Kč, při cestách do Rakouska 400 Kč + vstupné do navštívených objektů, v Rakousku cca 8 Eur – bude vybráno v autobusu včetně úhrady dopravy.
Na podzimní období připravujeme další 3-4 zájezdy, bližší informace o nich budou pro čtenáře Milevského zpravodaje zveřejněny v srpnovém čísle.
Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku J. Bílek

Humanitární sbírka Farní charity Milevsko
Farní charita Milevsko
oznamuje, že uskuteční
tradiční jarní humanitární sbírku (pro Diakonii
Broumov, sociální družstvo). Jedná se o veškeré
šatstvo (i nepoškozené
boty), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, polštáře, deky, spací pytle, hračky, knihy
i domácí potřeby – nádobí, skleničky (nepoškozené, hlavně dobře zabezpečené proti rozbití)
– vše čisté a zabalené do pevných pytlů nebo

krabic. Nelze vzít ledničky, televize, počítače,
matrace, koberce, nábytek ani znečištěný nebo
vlhký textil.
Sběr proběhne:
V úterý 04. 4. od 15.00 do 17.00 hodin
Ve středu 05. 4. od 15.00 do 18.00 hodin
Ve čtvrtek 06. 4. od 15.00 do 17.00 hodin
V pondělí 10. 4. od 15.00 do 18.00 hodin
Humanitární sběr bude uskutečněn opět ve spolupráci s Českým svazem chovatelů Milevsko.
ČSCH nám prostor zapůjčí zdarma, děkujeme!
Sběrné místo najdete v jejich objektu – ve výstavní hale v Týnické ulici (u bývalé Madety).

Svým darem pomůžete zajistit práci klientům
azylových domů (třídírna), nositelné oděvy
a další věci se dostanou zdarma k potřebným
a nevyhovující materiál se předá k průmyslovému zpracování. Vy si doma uvolníte místo,
ušetříte životní prostředí a pomůžete sociálně
slabším spoluobčanům. Část oděvů použijeme
na doplnění celoročního šatníku, který funguje
v prostorách naší charity v areálu kláštera. Je
na vašem zvážení, kam své nepotřebné oděvy
odložíte a komu pomůžete. Je možné na místě přispět jakoukoliv částkou na manipulaci
se sbírkou.
Alena Růžičková

Mezinárodní Milevský pohár
V sobotu 1. dubna pořádá klub moderní gymnastiky RG Proactive Milevsko již 26. ročník mezinárodního závodu Milevský pohár, neboli Milevsko
cup 2017. Na závod je přihlášeno 170 závodnic
z polských klubů Bielsko-Biala, Legion Varšava
a Lodž, rakouských Rauris a Sportunion Vídeň,
přijedou i závodnice z německého Hofu a slovenské Bratislavy. Zahraniční delegace doplní
závodnice z početných českých klubů. Celý den

tak bude možno v milevské sportovní hale sledovat kvalitní moderní gymnastiku, kdy nastoupí
závodnice od těch nejmladších ročníků 2009
a mladších po dorostenky, zastoupené domácí
závodnicí Ludmilou Korytovou, nedávnou vítězkou ankety Sportovec Milevska 2016.
Dopolední zahájení je plánováno na 10. hodinu, kdy proběhnou mladší závodní kategorie.
Ve 13.00 hodin pak je plánováno slavnostní

Soutěž o nejlepší velikonoční sekanici
Dům kultury Milevsko a Ateliér Radost vyhlašují
soutěž O nejlepší velikonoční sekanici. Soutěž
proběhne během velikonočních trhů, které se v
DK uskuteční v sobotu 8. dubna od 8.30 hodin.
Velikonoční sekanice (nádivky) budou hodnotit
přímo návštěvníci trhů a také zde proběhne v 11
hodin vyhlášení vítěze, který obdrží keramickou
formu na pečení od manželů Pichových z Ateliéru Radost. Cena bude také připravena pro

jednoho z hlasujících, a to dvě vstupenky na rodinnou komedii Špunti na vodě do Milevského
kina. Soutěžící mohou sekanice přinést v pátek
7. dubna do 15.30 hodin do kanceláře DK Milevsko nebo v sobotu 8. dubna od 7 do 8 hodin před
začátkem trhu. Sekanice se rozkrájí pro návštěvníky trhu, kteří budou hlasovat. Pro více informací volejte na telefon 383 809 201 nebo pište
na e-mail kortanova@milevskem.cz.

otevření závodu. Zde nastoupí a představí
se všechny delegace klubů, aby mohly být přivítány v Milevsku představiteli města. Současně proběhne vyhlášení výsledků mladších dopoledních kategorií. V odpolední části závodu
se představí již zkušenější závodnice se svými ve
většině případů novými sestavami, které připravují na jarní přebory a mistrovské soutěže.
Dana Vojtová
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Skupina TeriFoto Sokola Písek
a Galerie M Milevsko

KLÍČE PRO RODINU 2017
- aktivní podpora rodin v regionu Milevsko

Vás zvou na

výstavu
fotografií

V rámci realizace projektu nabízíme:
1) RODIČOVSKÁ PORADNA (bezplatná)

která se uskuteční

bezplatné poradenství pro rodiny

od 4. do 27. dubna 2017

Provozní doba: PO - PÁ 8:00 - 16:00

v Galerii M na náměstí
E. Beneše č. 1 v Milevsku

2) INDIVIDUÁLNÍ ODBORNÉ KONZULTACE (bezplatné)
bezplatné odborné individuální poradenství/konzultace/posudky/diagnostika

www.tiskteringl.cz/terifoto

Právní poradenství (konzultace)

Provozní doba galerie
úterý a čtvrtek 9-11.30 a 12.30-17 hodin
středa a pátek 9-11.30 a 12.30-16 hodin

Mgr. Jan Röhrich
Termíny budou uveřejněny na web. stránkách

Foto: Veronika Beranová,
Václav Turek, Vojtěch Nesvadba

Vstupné 10 Kč

Psychologické poradenství (konzultace, diagnostika)
PhDr. V. Hořánková
Termíny:
Čtvrtek 6. dubna ........... 8:30 - 16:00
Středa 26. dubna ......... 8:30 - 16:00
Úterý 2. května ............ 8.30 - 16:00

3) Workshopy pro rodiče - prostor pro předávání praktických dovedností
Mgr. Monika Hodáčová (psycholog)

Jsem ten nejlepší rodič - jak správně vychovávat
Termín: úterý 25. dubna 9:30 - 11.30
Mám doma předškoláka - školní zralost
Termín: úterý 23.května 9:30 - 11:30
4) Zajištění péče o děti v Jesličkách Milísek
Doprovodná služba pro rodiče - možnost rodičům se zůčastnit všech aktivit
Aktivity projektu KLÍČE PRO RODINU 2017 - aktivní podpora rodin v regionu Milevsko jsou podpořeny z dotačního
programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, JčK, Město Milevsko.

VANOVÁ ZÁSTĚNA TERMOSTATICKÁ

SPRCHOVÁ STĚNA

70 cm
výška 140 cm
chrom proﬁl
6 mm sklo

90+30 cm
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chrom proﬁl
6+8 mm sklo
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Centrum Arkáda - pobočka Milevsko

Náměstí E. Beneše 123 (nad Českou poštou), 39901 Milevsko
Posláním Krizového centra Arkáda v Milevsku je poskytovat včasnou krátkodobou
pomoc lidem v osobní krizi. S našimi klienty sdílíme jejich trápení, pomáháme jim
nalézt rovnováhu a společně hledáme představu o možném řešení krizové situace.

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

duben

Jak dobře znáš své
město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou
odpověď pošlou SMS do pondělí 17. dubna na telefonní číslo 775 733 552, získají volnou vstupenku na rodinnou komedii Špunti na vodě, která
se bude promítat v Milevském kině v pátek 21. 4.
od 20 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit
své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla:
Plot u synagogy v Sokolovské ulici.
Výherci: Jaroslav Veselý, Eva Kašparová a Irena
Wolfová, všichni z Milevska
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Milevský ženský a Milevský smíšený sbor oslavují 40 a 20 let

Milevský ženský sbor založila v r. 1976 sbormistryně paní Anděla Maršálková. Zpočátku
zpívalo asi 20 členek, později se počet zpěvaček zvýšil a repertoár rozšířil. Od r. 1977 se sbor
pravidelně a úspěšně zúčastňoval všech soutěží v okresních, krajských i ústředních kolech,
kde získal v r. 1979 a 1985 bronzové pásmo
a v r. 1987 dokonce pásmo stříbrné.
V r. 1989 se konal první vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje společně s Milevským dětským
sborem. Tento koncert započal každoroční tradici vánočních koncertů v Milevsku.
Vrcholným úspěchem Milevského ženského sboru byla účast na evropské soutěži Riva del Garda
v Itálii v březnu r. 1996. Mezi 95 sbory z celého
světa náš sbor získal stříbrné pásmo, přičemž
zlaté uděleno nebylo.
Sbor na klavír doprovázely: paní Hana Resslová,
Jitka Musilová, Alena Grillová, Petra Klimešová
a Jitka Hejdová.
Repertoár sboru tvořily skladby starých mistrů,
tvorba současná a lidové písně. Příležitostně

sbor
spolupracoval
s Píseckým komorním
orchestrem, se kterým
nastudoval
několik
skladeb, např. Pergolesiho Stabat Mater. Každoročně pořádal sbor
také výměnné koncerty
po celé ČR.
Milevský smíšený
sbor (MSS)
Vznikl
transformací z Milevského ženského sboru v r. 1997. Jeho
sbormistryní byla od jeho založení paní Anděla
Maršálková. Zpočátku zpívalo jen několik odvážlivců, později mužů přibylo, takže si sbor mohl
troufnout nacvičovat repertoár pro smíšené
sbory.
První koncert pod hlavičkou Milevského smíšeného sboru se uskutečnil už v dubnu 1998, kdy nás
navštívil vynikající spřátelený mužský sbor Bianche Zime z italského Rovereta. Na podzim r. 2000
se sbor poprvé vydal do zahraničí na pozvání smíšeného sboru ze švýcarského Münchenbuchsee.
V březnu r. 2004 natočil MSS spolu s Milevským
dětským sborem CD s názvem Vánoční harmonie.
Od milevského rodáka Františka Kudláčka nastudoval Lidovou mši
pastýřskou, která měla
velký úspěch a stala
se nedílnou součástí
stálého
repertoáru.
Od r. 2006 je

klavíristkou sboru paní Miroslava Koutníková.
Sbor se úspěšně zúčastnil několika zahraničních
sborových festivalů: Cantate Adriatica (Itálie
2008), Oheň a hlas (Rakousko 2014), Alta Pusteria (Itálie 2015) a Cantate Dresden (Německo
2014).
V říjnu r. 2014 měla v Milevsku, Táboře a Písku velmi úspěšnou premiéru nově nastudovaná Missa
Brevis Pastoralis od Jiřího Pavlici za doprovodu
Píseckého komorního orchestru pod taktovkou
Oldřicha Vlčka. V r. 2014 byla sbormistryně Anděla Maršálková oceněna stříbrnou pamětní medailí
CUM GRATIA MAGNA CIVITATIS MILEVSKO (S velkým díkem města Milevska).
V r. 2015 bylo pro sbor nevšedním zážitkem zpívání České vánoční mše J. J. Ryby v pražském
Rudolfinu a na Žofíně. V loňském roce zpíval tuto
mši sbor také v přímém vysílání Českého rozhlasu.
Repertoár sboru je dnes už velmi různorodý a bohatý. Zahrnuje hudbu chrámovou i světskou,
skladby českých i světových autorů, lidové písně
i spirituály. Významná jubilea oslaví sbory 22.
dubna 2017 v milevské bazilice velkým koncertem
za účasti smíšeného sboru z Münchenbuchsee,
sólistů a Píseckého komorního orchestru s dirigentem Oldřichem Vlčkem.
Miroslava Koutníková

VÝZVA
Zveme všechny bývalé členky a členy sboru jako čestné
hosty na náš jubilejní koncert,
který se koná v sobotu 22. dubna 2017
od 17 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie v Milevsku.
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