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ROZPOČET NA ROK 2019
Ve středu 12. prosince byl zastupiteli města schválen rozpočet na rok 2019. V letošním roce jsou
předpokládány příjmy ve výši 200 mil. Kč, z toho daňové příjmy činí 143 mil. Kč.
Výdajová stránka zahrnuje předpoklad běžných výdajů ve výši 175 mil. Kč, z toho na opravy městského
majetku bude vynaloženo přes 7 mil. Kč a dalších 36 mil. Kč zajistí fungování deseti zřízených příspěvkových organizací v oblasti sociální, školní a kulturní. Do oblasti ochrany životního prostředí se vydají prostředky přesahující částku 13 mil. Kč, a to především na zabezpečení svozu odpadů a na péči o městkou
zeleň. Na zajištění údržby místních silnic se vyčerpají prostředky ve výši 3,3 mil. Kč.
Významnou položku schváleného rozpočtu tvoří kapitálové výdaje s částkou 59 mil. Kč. Z těchto výdajů se
bude mj. ﬁnancovat zbudování přístupové cesty do podnikatelského parku v předpokládaném objemu
10 mil. Kč, přechod pro chodce na Tyršově nám. za cca 1 mil. Kč, nákup nové rolby pro zimní stadion za
4,6 mil. Kč a za 3 mil. Kč rekonstrukce pokojů Sport hotelů. Další důležitou akcí je zbudování drenáže na
nové části hřbitova za 11 mil. Kč. Značnou změnou by měla projít také ulice Nádražní a Sažinova, kde,
v případě úspěšné žádosti o dotaci, bude provedena rekonstrukce chodníků a osvětlení.
V průběhu tohoto roku město pokračuje se splácením úvěru z roku 2016 využitého na obnovu teplovodu
v Komenského ulici a zároveň začne splácet úvěr čerpaný v letošním roce na 3. etapu kompletní rekonstrukce vč. inženýrských sítí v ulici Švermova. Celkem se za tímto účelem sníží zásoba ﬁnančních prostředků na účtech města o více jak 5 mil. Kč. Konečnou zásobu peněz by mělo pozitivně ovlivnit přijetí plánovaMichal Horek, místostarosta
ných dotací, a to v předpokládané výši 15 mil. Kč.

Město Milevsko přeje všem občanům
hodně úspěchů do nového roku 2019.
Město Milevsko uspořádalo společně se Základní
uměleckou školou Milevsko soutěž o návrhy PF
města. Zasláno bylo celkem 14 prací, první místo
vyhrála Štěpánka Velková, 10 let.

Město Milevsko a Dům kultury Milevsko pořádají

Ples města Milevska

Novoroční ohňostroj

8. února

Úterý 1. ledna od 17:30 hodin

DK Milevsko
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz

Nám. E. Beneše

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
RADA MĚSTA 26. 11. 2018
• Schválila předložený návrh smlouvy s přepravcem ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice a.s. o zajištění přepravy občanů města Milevska nad 70 let na
kalendářní rok 2019. Finanční prostředky na zajištění přepravy občanů
nad 70 let věku jsou v rozpočtu na rok 2019 navrhovány v celkové výši
82 tis. Kč.
• Schválila dotační program „Kultura 2019“ ve výši 200 tis. Kč. Město Milevsko je již několik let nositelem dotačního programu „Kultura“ pro podporu
a rozvoj kulturních a kulturně vzdělávacích aktivit. Stejně jako v minulém
roce lze dotaci města poskytnout pouze na základě veřejnoprávní smlouvy
mezi městem a žadatelem o dotaci. Žádosti je možné podávat na předepsaném vzoru žádosti do 14. 1. 2019. Maximální výše dotace na jeden projekt je
30 tis. Kč. O žádosti rozhodne rada města nejpozději do
40 kalendářních dnů od konce lhůty pro podání žádosti. Více informací na
úřední desce města.
• Schválila prodloužení termínu do 31. 5. 2019 pro zhotovení veřejného
osvětlení v ulici Dukelská formou dodatku k objednávce č. 485/2018 B uzavřené dne 4. 9. 2018 mezi městem Milevskem a Službami Města Milevska
s. r. o. Dále schvaluje prodloužení termínu do 31. 5. 2019 pro zhotovení části chodníku do nové průmyslové zóny v ul. Dukelská formou dodatku
k objednávce č. 0316/2018 uzavřené dne 6. 9. 2018 mezi městem Milevskem a Službami Města Milevska s. r. o.
• Schválila nájemní smlouvu na nájem prostor sloužících k podnikání č. 101
v č. p. 127 nám. E. Beneše Milevsko pro VÁCLAVÁK s. r. o.
ZASTUPITELSTVO 28. 11. 2018
• Schválilo dotační program „Sociální a související služby 2019“. Město
Milevsko i v příštím kalendářním roce spustí dotační program pro subjekty,
které poskytují občanům města Milevska sociální a související služby. Do
rozpočtu města je na podporu výše uvedených subjektů na kalendářní rok
2019 schválena částka 345 000 Kč. Žádost o dotaci je možné podat v termínu od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019.
• Schválilo dotační program „Sport“. Dotační program byl vyhlášen proto,
aby samospráva města podpořila sportovní vyžití občanů města, zejména
organizované sportování mládeže do 21 let. Hlavním účelem tohoto programu je podpora systematického sportování mládeže, podpora sportovních akcí a Nákup sportovního vybavení pro mládež. Celková výše peněžních
prostředků je 4 600 000 Kč. Žádosti do tohoto dotačního programu se podávají na předepsaném vzoru žádosti do 14. 1. 2019.
• Bere na vědomí rozdělení kompetencí pro starostu, místostarostu a další
členy rady města Milevska.
Ing. Ivan Radosta, starosta: městská policie a veřejný pořádek, školství,
školské organizace, doprava, investice, rozpočet, Živé Milevsko, Služby
Města Milevska
Michal Horek, místostarosta: správa majetku, sociální věci a zdravotnictví,
kultura, kulturní organizace, životní prostředí, sport, správa sportovních
zařízení, mezinárodní spolupráce a spolupráce obcí, cestovní ruch.
Mgr. Petr Barda, radní: školství, školské organizace, doprava, sport, správa
sportovních zařízení
Ing. Bohuslav Beneš, radní: investice, správa majetku
JUDr. Martin Kupec, Ph.D., radní: investice, správa majetku, mezinárodní
spolupráce
Ing. Jaroslav Mácha, radní: investice, životní prostředí
Karel Procházka, radní: kultura, kulturní organizace, sociální věci a zdravotnictví, mezinárodní spolupráce a spolupráce obcí, cestovní ruch
• Zvolilo předsedu a členy Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska
v tomto složení:
Mgr. Petr Barda – předseda výboru
Ing. Mgr. Miroslav Doubek
Mgr. Pavel Koutník
JUDr. Martin Kupec, Ph.D.
Bc. Květoslava Marvanová
František Šach
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Mgr. Ondřej Šimánek
Ing. Miloslav Šváb
Mgr. Martin Třeštík
• Zvolilo předsedu a členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska
v tomto složení:
Bc. Zdeněk Herout – předseda výboru
Miroslav Březina
Ing. František Jedlička
Martin Kostínek
RSDr. Jiří Kotalík
Marcela Kužníková
Ing. Ladislav Macháček
Ing. Miroslav Machart
Marcela Pekárková

Více informací na www.milevsko-mesto.cz.
Michal Horek, místostarosta

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA V ROCE 2019
13. února • 3. dubna • 15. května
19. června • 11. září • 23. října
11. prosince
Jednání se konají vždy ve středu ve velkém sále DK Milevsko od 17 hodin.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Koncem listopadu proběhla modernizace a rozšíření stávajícího vyvolávacího systému v budově
městského úřadu Milevsko, nám. E. Beneše 420.
Jednalo se o pořízení kiosku s dotykovou LCD
obrazovkou a výdejnou lístků a LED TV s mini PC.
Modernizace stávajícího vyvolávacího systému
umožní zlepšení funkcionalit, jež budou mít pro občany města Milevska jednoznačný přínos. Tato inovace mimo jiné umožní občanům online objednání na
přepážku při řešení jejich cestovních a občanských dokladů, díky čemuž dojde
k výrazné úspoře času, který lidé dosud trávili nežádoucím čekáním na úřadě.
V letošním roce je plánováno rozšíření stávajícího vyvolávacího systému
v budově městského úřadu Milevsko v Sažinově ulici.
Jedenáct pohádek, Dvanáct pohádek a teď Třináct
pohádek Zdeňka Kláska. V pořadí třetí z těchto
knih byla pokřtěna v sobotu 24. listopadu v Galerii M. Knihu ilustrovala Dominika Koutníková
a kmotrem se stal frontman kapely Fantom Jindřich Müller. Přejeme autorovi hodně úspěchů
a těšíme se na další pokračování.

V pondělí 26. listopadu proběhla inovace dálkového přístupu k úřední desce.
S ohledem na kontinuitu vystavených úředních sdělení a platnou legislativu
budou oba dálkové přístupy k úředním deskám „Nový“ a „Starý“ v souběhu,
a to do doby expirace data vystavení dokumentů.
„Nový“ dálkový přístup k úřední desce je přehlednější a umožňuje nastavení ﬁltrů, které Vám pomohou k rychlejší orientaci.
V pátek 30. listopadu byla na
webových stránkách města
Milevska spuštěna registrovaná a moderovaná diskuse
s názvem Dotazy občanů (dále
jen „diskuse“). Diskuse se
nachází na úvodní stránce
webových stránek města
Milevska a byla zřízena za účelem rozšíření komunikace mezi vedením obce a občany. Diskuse je vystavěna

na Facebookovém pluginu pro komentáře a pro vložení příspěvku je nutná registrace, nebo Facebookový účet.
Těšíme se na Vaše komentáře, příspěvky a dotazy, které můžeme využít při dalším rozvoji města Milevska.

Ve čtvrtek 13. prosince došlo k instalaci nového
zábradlí u supermarketu Albert. Zábradlí je prozatím opatřeno základním nátěrem, ﬁnální nátěr
bude proveden na jaře. Okolní plocha byla zpevněna recyklátem.

V pondělí 3. prosince byla v budově knihovny
představena nová kniha Karla Němečka Zmizelý
obraz milevského venkova. Hlavním tématem
knihy je několik desítek fotografií starých více
než 110 let, na nichž jsou zachycené stavby
z osmnácti vesnic v okolí Milevska. Snímky
pocházejí z pozůstalosti Čeňka Zíbrta a pořídil je
pro něj milevský etnograf Štěpán Dvořák. Karel
Němeček stavení lokalizoval a opatřil popisem.
Kniha vychází za podpory města Milevska. Prodejní cena je 190 Kč a zakoupit ji můžete v knihovně, muzeu, infocentru
i u místních knihkupců.
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Prosinec

I v příštím kalendářním roce mohou subjekty, které poskytují občanům města Milevska sociální
a související služby, žádat o dotaci města Milevska
z dotačního programu Sociální a související služby
2019. Do rozpočtu města je na podporu výše uvedených subjektů na kalendářní rok 2019 schválena částka 345.000 Kč. Žádost
o dotaci je možné podat v termínu od 1. do 28. února 2019. Více informací
naleznete na webových stránkách města www.milevsko-mesto.cz.

Březen

V pondělí 10. prosince přijelo do Domova pro
seniory a domu s pečovatelskou službou v ul.
5. května Ježíškovo vnouče. Společným přáním
seniorů bylo v projektu „Ježíškova vnoučata“
vystoupení canisterapeutických pejsků. Přání si
na webu www.jeziskovavnoucata.cz zarezervovala mladá slečna Lucie Vaňková, která za seniory přijela z Prahy. Vystoupila se
svými 2 psími kamarády a parťáky – Limetkou a Chesterem, kteří předvedli psí
kusy, ale zároveň ukázali svou poslušnost a přívětivou povahu k lidem. Senioři
si odpoledne moc užili, pejsci se nechali pohladit, vzali si od lidí piškot a za
odměnu podávali pac. Pejsky si mohli užít i senioři, kteří jsou imobilní, protože
za nimi přišla Limetka na pokoj až k lůžku.

Harmonogram svozů odpadu 2019

Duben

Čekání na autobus bude o trochu příjemnější.
V pondělí 10. prosince došlo k výměně autobusových zastávek v ulicích Komenského a Týnická.

Michal Horek, místostarosta města

Květen

Místostarosta města Michal Horek se v pátek
7. prosince zúčastnil generálního shromáždění
Euroregionu Silva Nortica, jehož je Milevsko členem. Silva Nortica se zaměřuje na přeshraniční
spolupráci Česka a Rakouska. Aktuálně hledá město Milevsko rakouského partnera, se kterým by
mohlo navázat partnerskou spolupráci.

V průběhu roku 2018 byla doplněna dětská
hřiště ve Velké a Rukávči o nové herní prvky.
Byla tak dokončena celková obnova obou
hřišť, kdy místo zastaralých a nevyhovujících
prvků zde byly umístěny prvky nové, které již
vyhovují současným přísným normám.
V Milevsku vzniklo zcela nové menší hřiště
v Souhrádkách, kde v rámci rekonstrukce lokality byly ke stávajícímu pískovišti doplněny
Dětské hřiště v Souhrádkách.
dva herní prvky, a to kolotoč a pružinové houpadlo. Celkově bylo za nové herní prvky v roce 2018 vynaloženo 280 000 korun.

Červen

V podvečer 5. prosince dorazila pekelná cháska i do Milevska. Pro všechny děti
byl na náměstí E. Beneše připraven program v režii zaměstnanců městského
úřadu. A jiná skupinka Mikuláše a jeho družiny potěšila seniory v domech
s pečovatelskou službou.

Město Milevsko je již několik let nositelem dotačního programu „Kultura“ pro podporu a rozvoj kulturních a kulturně vzdělávacích aktivit. Stejně
jako v minulém roce lze dotaci města poskytnout
pouze na základě veřejnoprávní smlouvy mezi
městem a žadatelem o dotaci. Žádosti je možné
podávat na předepsaném vzoru žádosti do 14. ledna 2019. Na rok 2019 byla pro tento projekt schválena částka 200 tisíc Kč. Maximální výše dotace na
jeden projekt je 30 tisíc Kč. Více info na webu města.
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ROZHOVOR S NOVÝM MÍSTOSTAROSTOU

Michal Horek, místostarosta města Milevska
Po říjnových volbách jste se stal novým místostarostou města Milevska, můžete se čtenářům
Milevského zpravodaje představit?
Jmenuji se Michal Horek, narodil jsem se v Písku, je
mi 33 let. Jsem ženatý, mám dvě děti. Mezi mé záliby patří zejména sport, ať už se jedná o fotbal, který jsem od mala závodně provozoval, nebo cykloturistiku a jízdu na inline bruslích. Druhou mou
velkou zálibou je kultura. Rád navštěvuji a podílím
se na pořádání kulturních akcí, ať už se jedná
o koncerty nebo o akce pořádané maškarním sdružením.
Co jste za první měsíc ve funkci místostarosty
stihl udělat?
Po nástupu do funkce místostarosty mě čekalo oﬁciální uvedení, seznámení se se zaměstnanci úřadu, seznámení se s možnými přístupy do systému
úřadu. Seznámení se s povinnostmi z mé pozice
vyplývajícími, ať už se jedná o občanské obřady
nebo místopředsednictví v bezpečnostní radě měs-

ta. První mé kroky směřovaly za řediteli městských
organizací, které mám svěřeny do své kompetence,
aby mi osvětlili svou činnost a případně mě seznámili s problémy, které je tíží. Navštívil jsem dům
kultury, milevskou knihovnu, milevské muzeum,
Spos a domy s pečovatelskou službou. Dále se snažím dotáhnout některé projekty, které se v minulosti hodně diskutovaly a nedotáhly se, ať už se
jedná o workoutové hřiště, které bych rád na jaře
otevřel. Dále se také zaobírám otázkou ohledně
revitalizace prostoru okolo spořitelny, na které
město dostalo dotaci 450 tisíc od nadace ČEZ. Rád
bych tyto prostředky, které byly mimo jiné zamýšleny použít na pořízení sochy „maškarní lavičky“,
přesměroval na otevření zahrady za spořitelnou,
kde bych chtěl udělat odpočinkovou zónu s posezením. Dále se zaobírám otázkou komunikace veřejnosti s úřadem a začal jsem k tomu dělat první kroky. Na webu města je nově zřízená otevřená
diskuze, kde můžou občané psát své podněty,
popřípadě stížnosti, dalším komunikačním kanálem je facebook města, kde je třeba být opravdu
aktivní a zásobovat občany informacemi a v neposlední řadě je to inovace Milevského zpravodaje,
který drží čtenáři právě v ruce a budeme na náplni
dále pracovat. Dále aktuálně řeším partnerství
s rakouským městem. V tuto chvíli jednáme s městem Perg, které je velikostí podobné Milevsku a se
kterým bychom rádi navázali kontakt, mám tam
naplánovanou cestu.
Jaké máte vize v rámci funkce místostarosty?
Rád bych byl místostarostou, který naslouchá
problémům veřejnosti. Samozřejmě není možné
vždy vyjít každému vstříc, ať už z důvodu nedostatku ﬁnancí, právních nebo technických překážek.

SETKÁNÍ S CHIROPRAKTIKEM
Pozvání do domu kultury na náš první letošní
diskusně vzdělávací večer přijal chiropraktik
Vinci László. Na večeru, který je naplánovaný
na úterý 15. ledna od 18 hodin, se dozvíte
spoustu rad, jak pomoci svému tělu, aby lépe
pracovalo a nebolelo. Probereme bolesti zad,
ramene, léčbu páteře a vnitřních orgánů pomocí
chůze.
Dále uvidíte praktické ukázky a mnoho dalšího.
Přednáška se uskuteční ve výukové učebně a vstupné je 50 Kč.

Nicméně pokud to bude jenom trochu možné, vždy
budu chtít podněty veřejnosti řešit s nejvyšší
váhou. Vizí je samozřejmě spousta. Když pominu
relativně příjemné záležitosti v oblasti kultury
a sportu, tak musím zmínit další mou gesci, kterou
je správa majetku. Už během prvních dnů na radnici mi začalo být více než jasné, že majetek osmitisícového Milevska je předimenzovaný. Musíme být ve
spoustě ohledů střízliví a neklást si nereálné cíle.
Bohužel právě široká škála budov v majetku města
je a bude pro Milevsko v budoucnu zátěž. Spousta
zařízení si dříve či později vyžádají nemalé investice. Jako jedny z mnoha uvedu dům kultury, zimní
stadion, bytové domy, autobusové nádraží, dále
musím zmínit místní komunikace Dukelská, Sokolovská, stav veřejné kanalizace a vodovodů atd. Je
tedy otázkou, jak se nám bude dařit získávat dotace, protože do budoucna bude ﬁnancování takových investic z vlastních zdrojů téměř nereálné.
Většina lidí v Milevsku Vás zná v masce, jako
představitele piráta Jacka Sparrowa. Znamená
to, že po nástupu na radnici už lidé Vaši masku
neuvidí?
To rozhodně ne. Nevidím jediný důvod, proč bych
nemohl při maškarním průvodu jít za jakoukoliv
masku. Samozřejmě si uvědomuji váhu své role pro
město, ale nebudu ze sebe dělat někoho jiného,
než jsem. Víte, přál bych si, abychom byli patrioti.
Máme krásné město, v okolí krásnou přírodu,
máme zde relativně bezpečno, máme krásné tradice, tak buďme na sebe hrdí a neházejme klacky pod
nohy lidem, kteří přijdou s jakýmkoliv nápadem na
lepší Milevsko.
Děkujeme za rozhovor.

V MĚSÍCI LISTOPADU 2018 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM
V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET

91 LET

94 LET

Václav Kříž
Anna Nováková
Jaroslav Pipek

Jaroslav Buriánek

František Fiala

90 LET

93 LET

96 LET

Květa Rejdová
Josef Dlouhý

Václav Král

Jarmila Mitisková
Milada Kálalová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 29. listopadu proběhlo vítání nových občánků města Milevska, které přivítala v obřadní síni radnice zastupitelka Mgr. Marie Jarošová. Jsou to zleva:
Petr Žalud, Marek Kostínek, Elen Krylová, Matyáš Málek, Jiří Tengler, Lukáš Doubrava, Šimon Smrt a Viktorie Šnoblová.
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ZREKONSTRUOVANÁ RESTAURACE
SPORTHOTELU

POŽADAVKY K NOVÉMU
ÚZEMNÍMU PLÁNU MILEVSKO

Na začátku ledna se ve Sporthotelu znovu otevře zrekonstruovaná restaurace,
nyní nově pod vedením ﬁrmy T&T Chudý, Podlipský s.r.o. Restaurace je nově předělána a zařízena, na čemž se ve spolupráci podílela ﬁrma SPOS Milevsko s.r.o.
a nový podnájemci prostor pan Chudý s panem Podlipským, kteří si vás dovolují
pozvat k návštěvě a ochutnání jejich kuchyně.

Vážení občané města Milevska, podnikatelé, spolky, organizace,
v současné době se začíná se zpracováním nového územního plánu Milevska.
Především probíhá shromažďování podkladů pro tvorbu tohoto dokumentu.
A protože právě vy zde žijete, pracujete a společně tvoříte město Milevsko
a jeho sídla Klisín, Velká, Dmýštice, Rukávěč a Něžovice, dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a požádat Vás o požadavky a podněty k novému územnímu
plánu Milevsko, které zpracovatel nového územního plánu prověří. Tyto zasílejte na adresu: Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, ul. Sažinova 843, Milevsko 399 01, a to v termínu do 14. 1. 2019. Přikládáme formulář toho, co by Váš požadavek nebo podnět měl obsahovat.

Otvírací doba restaurace:
pondělí 10:00-15:00
úterý 10:00–15:00
středa 10:00-15:00
čtvrtek 10:00–22:00
pátek 10:00-22:00
sobota 11:00–22:00
neděle 11:00-20:00

VĚC: POŽADAVEK K NOVÉMU ÚZEMNÍMU PLÁNU MILEVSKO
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého pobytu:
Vymezení území
dotčeného požadavku:

JAK BYLO V ADVENTNÍ KAVÁRNĚ

Katastrální území:
Číslo pozemku (pozemků):

V pondělí po 1. neděli adventní jsme vůbec poprvé otevřeli ve Fanoušovi
Adventní kavárnu. Fanouš je familiérní označení Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež sv. Františka z Assisi při Farní charitě Milevsko. Kdo přišel,
mohl načerpat příjemnou adventní atmosféru. Připravili jsme lahodné nápoje – pro děti domácí jablečný punč provoněný hřebíčkem, dospělým chutnal
svařák a samozřejmě nemohla chybět káva a čaj. K zakousnutí jsme napekli
cukroví a štrůdl, děti z Fanouše pomáhaly při zdobení perníčků. Zapojily se
velmi nadšeně i do obsluhy hostů a byl to pro ně velký zážitek. Naše kavárna
nebyla jen o jídle a pití, ale také o tvoření. Každý si mohl vyrobit vánoční
zápich nebo pustit ořechovou lodičku. Bavilo to nejen děti, ale přiložili ruku
k dílu i ostatní. Také bylo možné si prohlédnout celé zařízení, přítomní toho
rádi využili. Zajímalo je, co vše děláme, takže jsme jim vysvětlovali činnost
sociálních služeb prevence (práci s rodinami, kde učíme maminky péči o děti,
rodinný rozpočet, pořádáme přednášky na různá témata, dětem pak poskytujeme bezpečný prostor, aby mohly u nás trávit smysluplně svůj volný čas
(doučování, bezpečnost na sociálních sítích, výtvarné i hudební aktivity
apod.). Velmi mile nás překvapila
štědře naplněná kasička, kde na
dobrovolném vstupném se sešlo
krásných 780 Kč. Peníze jsme
využili např. na předvánoční
pečení s dětmi, které je velice
bavilo. Všem moc děkujeme
a těšíme se na nějakou příští akci
u nás, ve Farní charitě Milevsko.
Mgr. Marie Šindelářová

(může být i v samostatné graﬁcké příloze, je však
nutné aby bylo jednoznačné o jaké katastrální
území a pozemky se jedná)
Text požadavku:

Odůvodnění:

V .................... dne ......................... podpis ....................................

Aby Vaše podnikání v novém roce nabralo správný směr, vykročte pravou,
Oblastní hospodářská komora Milevsko pro Vás tradičně připravila na začátek roku
vzdělávací akce týkající se aktuální daňové, účetní a mzdové problematiky:
1) Dvojseminář: DPH 2019 + daň z příjmů 2019 a další změny

čtvrtek 17. 1. 2019 9-16 hodin lektor: Ing. Václav Dvořák, Finvest Příbram s.r.o.

2) Novinky a změny v mzdovém účetnictví pro rok 2019

pátek

18. 1. 2019 9-13 hodin lektor: Jan Svatoň, mzdový účetní a asistent daňového
poradce

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 hospodářské komory Milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz; mobil: 608 572 260; www.jhk.cz
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STARONOVÝ NÁLEZ VE SBÍRKÁCH MUZEA. DEPOT HŘIVEN Z OKOLÍ MILEVSKA

Hřivny – Milevsko okolí, okr. Písek (dle Moucha 2007, tab. 144).
Foto depotu hřiven – Milevsko okolí, okr. Písek –
současný stav (foto M. Pelich).
Na jaře loňského roku se na Milevské muzeum obrátila Veronika Schönigerová, archeoložka Vlastivědného
muzea ve Slaném s tím, že by nám rádi předali do sbírek depot 11 hřiven. Jedná se o nález z 30. let 20. století, ale ve sbírkách Milevského muzea figuruje jako novinka. Osud tohoto nálezu není jednoduchý. Procestoval řadu institucí, než se vrátil zpátky na jih Čech do Milevského muzea.
Kde tedy započala jeho cesta? Přesnou lokalizaci tohoto hromadného nálezu bohužel neznáme. Víme pouze, že depot byl nalezen při stavbě silnice z Milevska do
Bernartic v letech 1930-1931. Původně měly být předměty uloženy v keramické nádobě, která se však nedochovala. Po vyzvednutí ze země putovaly nálezy do Prahy
do Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Odtud si je vypůjčil archeolog Václav Moucha, když psal svou zásadní publikaci o depotech starší doby
bronzové v Čechách. Václav Moucha působil v Archeologickém ústavu Akademie věd v Praze, ale po celý život úzce spolupracoval se slánským vlastivědným muzeem,
kde měl nejspíše uložené i některé artefakty, které zpracovával. V oboru působil až do své smrti v roce 2014. Od té doby se nacházel depot z okolí Milevska spolu
s dalšími nálezy v muzeu ve Slaném a nyní je pracovníci slánského muzea vracejí na původní místa. Toto je však až takzvaný druhý život těchto předmětů. Rekonstruovat jejich prvotní příběh z pravěku je mnohem složitější. Klademe si mnoho otázek, ale odpovědět dokážeme jen na některé.
Co je to vlastně depot, jak se dostal do země a proč? A co si představit pod pojmem hřivna a k čemu vlastně sloužila? Depot je hromadný nález několika předmětů,
které byly záměrně uloženy pospolu. V našem případě se jedná o 11 měděných hřiven. Předpokládá se, že hřivny stejně jako žebra jsou ingoty (surovinové polotovary). Hřivny mají kruhový tvar se zesíleným středem a se zeslabenými, ploše roztepanými konci, které pak byly zahnuté nebo stočené. Průměrná hmotnost hřiven
kolísá mezi 185 a 200 g. Tyto hřivny mají hrubě opracovaný povrch, pokud jsou opracovány pečlivěji, říkáme jim nákrčníky. V jižních Čechách známe tyto nálezy
především z depotů. Vyskytují se však i jako ojedinělé nálezy nebo nálezy ze sídlišť. Z chronologického hlediska se výskyt hřiven (ve smyslu ingotů) omezuje na starší
dobu bronzovou (cca 2100-1600 př. n. l.). Depoty hřiven jsou nejčastějším hromadným nálezem tohoto období pro celou střední Evropu. V této formě se nejspíše
transportovala měď v době bronzové do těch oblastí, které postrádaly vlastní ložiska tohoto kovu. V současné době se předpokládá, že se měď do českého prostředí
dostávala z alpských těžebních revírů mezi dnešním Salcburkem a Innsbruckem.
Rozměry hřiven nalezených v okolí Milevska se pohybují v rozmezí 152 x 137 mm a 175 x 150 mm, váhové rozmezí je mezi 154 g a 180 g, jedná se tedy o drobnější
předměty. Pečlivější opracování povrchu a subtilnější rozměry umožňují jejich zařazení do kategorie nákrčníkovitých hřiven. U všech 11 hřiven byla provedena také
analýza prvkového složení. Jedná se o slitinu, která obsahuje kromě převažující mědi (více než 95%) také arsen, antimon, stříbro a bismut. Jedná se o typické složení, pro nějž se používá termín „hřivnový kov“, který měl sloužit k dalšímu zpracování. Podle některých badatelů byly tyto prvky přidávány do mědi záměrně, za účelem zlepšení jejích vlastností v době, kdy cínový bronz byl ještě vzácností.
Dalším krokem je výroba bronzových předmětů, která probíhala přímo na sídlištích. Aby docílili výrobci ideálních vlastností výsledného kovu, přidávali k měkké mědi
cín. Většina předmětů se odlévala do kamenných či hliněných forem. Odlitek se následně opracovával tepáním, broušením a leštěním povrchu. Dále mohly být předměty zdobené rytím či vytepáváním. Archeologickými doklady jsou nálezy slévačských pecí, tyglíků, forem
a dalších předmětů.
Co vedlo daného člověka nebo skupinu lidí v pravěku k ukládání předmětů do země nebo jiných těžko přístupných míst, nevíme. V současné době disponuje archeologie souborem několika tezí, které mohou vysvětlit deponování různých souborů předmětů. Základní dělení je založené na tom, zda se pro ně majitel chtěl
vracet či nikoli. V případě, že neměl v úmyslu si předměty vyzvednout, hovoříme spíše o votivních uloženích,
které byly „obětovány“ božstvům. V případě těchto surovinových polotovarů (hřiven i žeber) se uvažuje spíše o profánním charakteru. Mohlo se jednat o dočasnou skrýš, ze které si majitel předměty vyzvednout
chtěl, leč bohužel to již z jakýchkoli důvodů nestihl. Uložení měděných ingotů bývá spojováno s kovářskou
činností. Také se zdá, že tyto nálezy se kumulují podél předpokládaných pravěkých cest. A o jižních Čechách
se nejčastěji hovoří jako o tranzitním regionu, přes který se měď dostávala z Přialpí dále do Čech.

Kamila Pokorná, Milevské muzeum
Nákrčníkovitá hřivna (upraveno dle Moucha 2007,
obr. 6).
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Literatura: Moucha, V. 2007: Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen. Praha.

KULTURA A SPORT – LEDEN 2019

kantní cestu po světové počítačové síti a najít
náhradní část do Vanilopčiny videohry s názvem
Cukrkáry.
DABING
113 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

TOMAN
čtvrtek 3. 1.

BIO SENIOR
15:00

ČR – Drama – Filmové drama režiséra a producenta
Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu člověka, který
kšeftoval s osudy lidí.
ČESKÉ ZNĚNÍ
145 min.
vstupné: 50 Kč

UTOP SE, NEBO PLAV
čtvrtek 3. 1.

20:00

Francie – Komedie – Když depresivní Bertrand,
trpící krizí středního věku, odpoví na inzerát, který
hledá nového člena do družstva mužského synchronizovaného plavání (mužské akvabely), netuší, do
jak pestré společnosti sympatických ztroskotanců
se dostává.
vstupné: 110 Kč
TITULKY
122 min.

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
pátek 4. až neděle 6. 1. pá, so 17:30, ne 15:00
ČR – Animovaný - Je tu zima a naši známí kutilové
to nemohou nechat jen tak, navíc když je „zaskočí“
sněhová nadílka.
ČESKÉ ZNĚNÍ
60 min.
vstupné: 100 Kč

THE DOORS
– 50 TH. ANNIVERSARY CELEBRATION
pátek 4. 1.
20:00
USA – Koncert - U příležitosti 50. výročí jediného
koncertu THE DOORS který byl kdy nafilmován, se
letos vrátil do studia jejich legendární osobní zvukař
Bruce Botnick a celý koncert zremasteroval.
68 min.
vstupné: 180 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
sobota 5., neděle 6. 1.

20:00

USA, VB – Drama, životopisný, hudební - Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho
příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu
i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho
Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný
koncert Live Aid v roce 1985.
TITULKY
134 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ROBIN HOOD
čtvrtek 10., pátek 11. 1.

20:00

USA – Akční, dobrodružný - Robin, válkou zocelený
bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně
se svým maurským přítelem Malým Johnem povstal
proti zkorumpované anglické vládě v moderní vzrušující akční podívané plné zběsilých bojů, epické
válečné choreografie i nadčasové romantiky.
TITULKY
117 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
3D
pátek 11. až neděle 13. 1. pá, so 17:30, ne 15:00
USA – Animovaný, dobrodružný, komedie - Známý
videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout ris-

CENA ZA ŠTĚSTÍ
sobota 12., neděle 13. 1.

20:00

ČR – Drama, komedie - Film režisérky Olgy Dabrowské Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu
ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu
najít.
ČESKÉ ZNĚNÍ
95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ZLATÝ PODRAZ
čtvrtek 17. 1.

BIO SENIOR
15:00

ČR – Drama, romantický - Příběh o vášnivé lásce,
basketbalu a životě ve stínu politiky.
ČESKÉ ZNĚNÍ
106 min.
vstupné: 50 Kč

SKLENĚNÝ
čtvrtek 17., pátek 18. 1.

20:00

USA – Drama, mysteriózní, sci-fi - M. Night Shymalan
uvádí zcela nový thriller inspirovaný komiksem,
nazvaný Skleněný. Spojuje tak dva samostatné
úspěšné filmy Vyvolený (2000) a Rozpolcený
(2016).
TITULKY
129 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN
pátek 18. až neděle 20. 1.
17:30
USA – Akční, dobrodružný, komedie - V pokračovaní
úspěšné komedie Husí kůže opět pár zvědavých
teanagerů oživí monstra uvězněná v knihách, a to
navíc na Halloween!
DABING
90 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

ANDRÉ RIEU KONCERT ZE SYDNEY 2018
sobota 19. 1.
20:00

LEDOVÁ SESÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
pátek 25. až neděle 27. 1. pá, so 17:30, ne 15:00
USA – Animovaná komedie - Lední medvěd Norm
si na zimní spánek vůbec nepotrpí. Právě naopak.
Když se venku ochladí, začíná pro něj a pro celou
partu kamarádů ze severu ta pravá Ledová sezóna.
DABING
90 min.
vstupné: 120 Kč

NARUŠITEL
sobota 26., neděle 27. 1.

20:00

ČR – Drama - Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, jeho kamarádů i bezbřehou lásku k létání.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ÚNIKOVÁ HRA
čtvrtek 31. 1., pátek 1. 2.

20:00

USA – Akční, dobrodružný, horor - Psychologický
thriller Úniková hra vypráví příběh šesti lidí, kteří
přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy
ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… a začíná
boj o přežití.
TITULKY
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA
+ PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
pátek 1. 2.

09:00

ČR – Loutková animace – Přijďte strávit příjemné
prázdninové dopoledne s dílničkou a pracanty
Patem a Matem.
ČESKÉ ZNĚNÍ
60 min.
vstupné: 60 Kč

DŮM KULTURY
NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
úterý 1. 1.

Koncert - Znamenitý houslista André Rieu se vrací
do kin po celém světě se svým koncertem ze Sydney
Town Hall v Austrálii.
TITULKY
140 min.
vstupné: 200 Kč, členové SK ZVVZ 150 Kč

Město Milevsko a Dům kultury Milevsko srdečně
zvou na tradiční novoroční ohňostroj na náměstí
E. Beneše v Milevsku.
nám. E. Beneše

KURSK
neděle 20. 1.

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 3. 1.

20:00

Belgie, Lucembursko – Drama, akční - Film vypráví
o skutečné katastrofické události, ke které došlo
v roce 2000 na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk.
TITULKY
117 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

AQUAMAN
čtvrtek 24., pátek 25. 1.

20:00

USA – Akční, fantasy, dobrodružný - Studio Warner
Bros Pictures a režisér James Wan Vám přináší akcí
nabitý, dobrodružný a vizuálně úchvatný velkorozpočtový snímek ze světa sedmi moří, „Aquaman“.
DABING
143 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

17:30

15:00

Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 3

REPREZENTAČNÍ PLES SOŠ A SOU MILEVSKO
pátek 4. 1.
19:00
Tradiční společenský večer školy spojený se slavnostním šerpováním žáků třídy SO3.
prostory DK

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 8. 1.

13:00-16:00

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
učebna 2
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Promítá a přednáší cestovatel Pavel Šembera.
S Pavlem Šemberou se podíváme do Brazílie, kam
již deset let pravidelně cestuje a tuto zemi i její obyvatele si zamiloval. Ve svém povídání představí pestrost Brazílie, ať už po stránce přírodního bohatství,
kulturních zvyků nebo gastronomických specialit.
Společně navštívíme manaus, mokřady Pantanal,
zavítáme na kávové plantáže i do hlavního města
Brasília, který nechal zbudovat brazilský prezident
českého původu Juscelino Kubitschek. Nemůžeme
vynechat slavné vodopády nebo multikulturní
metropoli Säo Paulo.
Orozdílech mezi českou abrazilskou kulturou napsal
Pavel Šembera i humoristickou knížku Návod na
použití, kterou si budete moct na přednášce zakoupit.
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

Přijďte si zkusit malbu na hedvábí – k dispozici
budou mandaly, šátky, kravaty, pouzdra na brýle,
šály…
Lektorka: Laďka Bečková
výuková učebna
vstupné: 70 Kč + materiál

V osobním životě jsou to však pánové – Lukáš, Honza,
Martin aJirka. Tentokrát se společně s nimi vypravíme
na cestu po celé zeměkouli. Výpravné kostýmy, flitrované šaty, dlouhé řasy, vyčesané paruky a spousta
známých písniček ascének – na to vše se můžete těšit
v novém pořadu.
velký sál
vstupné: 280 Kč

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE PRO POKROČILÉ
čtvrtek 17. 1.
17:00-20:00

MICHAL JE PAJDULÁK
pátek 22. 2.

MATURITNÍ PLES 4.A
– GYMNÁZIUM MILEVSKO
pátek 11. 1.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ODBORU KČT
úterý 22. 1.
18:00

TOULKY ZA POZNÁNÍM – BRAZÍLIE
úterý 8. 1.

18:00

19:00

Hraje: Elizabeth, moderátor & DJ: Pavel Janovský
prostory DK

POHÁDKA
– KAŠPÁREK, HONZA A ZAKLETÁ PRINCEZNA
neděle 13. 1.
15:00

KURZ – MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
středa 16. 1.

18:00

Další z oblíbených seminářů Mgr. Jany Maškové.
Přihlášky v kanceláři DK, tel.: 383 809 201.
výuková učebna
vstupné: 450 Kč

RYBÁŘSKÝ PLES
sobota 19. 1.

20:00

Pořádá: výbor Českého rybářského svazu, místní
organizace Milevsko; hraje kapela Strings.
velký sál

Program doplní připomenutí 100 let vzniku a historie působení Klubu českých turistů v Milevsku.
Zajišťují: Jindřich Jelínek, Jiří Lesák, Jaroslav Mácha
loutkový sál DK

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 23. 1.

18:00-20:00

Hraje: Divadelní soubor Tábor
Veselá nová pohádka na staré motivy – loupežník
Jozífek se marně pokouší získat ruku princezny Jasněnky, a tak se obrátí o pomoc na svoji tetičku –
babu Jagu. Ta ale princeznu zakleje a odnese do
Černého jezera, které hlídá drak. Naštěstí jsou tu
kamarádi Kašpárek, Honza a hastrman, kteří se
vydají princeznu zachránit. Kudy vedla jejich cesta,
jaká nebezpečí na ně čekala a jak to nakonec všechno dopadne? To se dozvíte z naší pohádky.
velký sál
vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč

loutkový sál

DIVADELNÍ PŘESTAVENÍ
– HROBKA S VYHLÍDKOU
neděle 13. 1.

JAPONSKO
– 3 TÝDNY VLAKEM, BUSEM, AUTEM I PĚŠKY
úterý 29. 1.
18:00

19:00

Detektivní komedie Normana Robinse v podání
Divadelního souboru Tábor.
Hrobka s vyhlídkou je inscenace, která v sobě míchá
žánry detektivky, hororu a komedie. Vcelku běžný
příběh se postupně mění a zaplétá do stále nejasnějších obrysů. To vše je podtrženo klasickým
anglickým humorem a reáliemi starobylého anglického sídla se vším, co k tomu patří. Nechybí vraždy,
láska, nečekané zvraty, slepé uličky i překvapivé
rozuzlení.
velký sál
vstupné: 50 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
– SETKÁNÍ S CHIROPRAKTIKEM
úterý 15. 1.

18:00

Dozvíte se spoustu rad, jak pomoci svému tělu, aby
lépe pracovalo a nebolelo. Probereme bolesti zad,
ramene, léčbu páteře i vnitřních orgánů pomocí
chůze. Uvidíte praktické ukázky a mnoho dalšího.
Přednáší: Ing. Vinci László
výuková učebna
vstupné: 50 Kč
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SPORTOVEC MILEVSKA
pátek 25. 1.
Pořádají: Jihočeské týdeníky

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – MŮŽEM I S MUŽEM
neděle 27. 1.
19:00
Vyprodáno.
Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Dáša Zázvůrková, Vanda Hybnerová a Jitka Sedláčková
velký sál
vstupné: 350 a 320 Kč

Turistická beseda - vypráví a promítá Ing. Jiří Kolda.
loutkový sál DK

PARTIČKA – VYSOKÁ ŠKOLA IMPROVIZACE
SE VRACÍ DO MILEVSKA!
středa 30. 1.
20:00
Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer,
Michal Novotný, Jakub Kohák, Marian Čurko… to je
nová sestava Partičky.
velký sál
vstupné: 480 Kč

PŘIPRAVUJEME:
PLES MĚSTA MILEVSKA
pátek 8. 2.

20:00

Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino
prostory DK
vstupné: 250 Kč

CESTA KOLEM SVĚTA – TRAVESTI SHOW
sobota 16. 2.
19:00
Travesti show Techtle Mechtle a Kočky zvou na Cestu
kolem světa. Právě tak se jmenuje nový pořad, který
pro vás připravili dámy Dolores, Stacey, Cathrin aGina.

17:00

Po celou dobu jsou děti aktivně zapojeny ho hry
s Michalem! Představení plné překvapení a legrace,
malých a velkých loutek a kostýmů. Dětské pořady
Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly
velké množství nadšených diváků. Představení pro
děti již od 2 let! Přijďte se bavit a hrát si!
velký sál
vstupné: 200 a 180 Kč

SETKÁNÍ S YVETTOU SIMONOVOU
čtvrtek 21. 3.

17:00

Yvetta Simonová je stálice české populární hudby.
Začala nejprve zpívat jako operetní a muzikálová
zpěvačka. Teprve později se z ní stala zpěvačka populárních písní. Za svoji kariéru nazpívala více jak 500
písní. Nesmazatelně se zapsala do podvědomí posluchačů ve spojení s Milanem Chladilem, se kterým
nazpívala bezpočet populárních duetů. Ve svém
novém pořadu Setkání s Yvettou Simonovou zavzpomíná nejenom na své nejznámější písničky, ale bude
mluvit o svém životě, rodině, láskách, práci.
V pořadu zazní písně Sen lásky, Čas borůvkových
koláčů, Ten sen se nesplní, Chtěla bych kapelu, Chviličku spát, Já sedím jen tak v oblacích aj.
Milevské kino
vstupné: 190 Kč, členové SK ZVVZ 150 Kč

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
– DOMACI@STESTI.HNED
neděle 24. 3.

19:00

Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David
Suchařípa
Hlavní hrdinka této komedie přijde jako hospodyně
z agentury Manželské štěstí udělat pořádek do
moderní rodiny. Okamžitě ale vycítí, že v této domácnosti není něco v pořádku a začne dávat dvojici
dohromady.
velký sál
vstupné: 320 a 290 Kč

KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH
STAND-UP COMEDY LUKÁŠE PAVLÁSKA
čtvrtek 28. 3.
19:00
One man show známého komika Lukáše Pavláska
s podtitulem „Češi, alkohol a Rock and roll“, ve které
se dozvíte, který národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů, proč pití prospívá naší civilizaci a co
pít, když chcete, aby se vám narodil Václav Klaus.
velký sál
vstupné: 250 a 220 Kč

JIŘÍ KOLBABA
– VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY
pondělí 8. 4.

18:00

Pro velký zájem přidáváme ještě jednu přednášku
oblíbeného cestovatele, tentokrát se přeneseme do
Afriky.
Milevské kino
vstupné: 220 Kč

ZŮSTANE TO MEZI NÁMI
středa 8. 5.

19:00

Výjimečné setkání s Evou Holubovou a Bobem Kleplem.
velký sál
vstupné: 390 Kč

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – NA OSTRO
neděle 12. 5.
19:00
Účinkují: Leoš Noha, Kateřina Kornová, Jaroslav
Sypal, Eva Hráská, Petr Vojnar
Manželé Rollie a Dafné se shodou okolností dostanou do tíživé životní situace. Za každou cenu potřebují peníze, stejně jako jejich rodinný přítel –
kameraman Alex. Jak se ale od pomyslného dna
odrazit? Při náhodném setkání s neúspěšnou, leč
krásnou herečkou se zrodí nápad: natočit film pro
dospělé… Snaha těchto filmových amatérů baví diváky po celém světě už řadu let. Originální komedie
s originální zápletkou přináší nejen mnoho vtipných
scén, ale i nečekaný příběh lásky a překvapivý happy-end.
velký sál
vstupné: 320 a 290 Kč

GALERIE M
NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082
www.milevskem.cz

VERNISÁŽ VÝSTAVY
VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
pátek 18. 1.

naší paměti a mozku. Cena za 5 lekcí je 350 Kč.
pobočka v DK

SPOS MILEVSKO

ŠŤASTNÉ A SPOKOJENÉ VZTAHY
SAMI SE SEBOU A S DRUHÝMI
středa 16. 1.

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
17:30

Přednáška psychoterapeutky a psychosomatičky
Evy Hulešové nás seznámí s několika způsoby, jak
dosáhnout „lehkosti žití“.
studovna
vstupné: 100 Kč

FILM(S) TEENS
středa 23. 1.

14:00

Filmový klub pro mladistvé, kterým není jedno, jak
žijí. Vstupné zdarma a diskuze po filmu. Více info
na Facebooku knihovny.
Bookroom

ARTE TVOŘENÍ PRO HOLKY 12–18 LET
čtvrtek 24. 1.
16:00
„Nové začátky“, to je téma dalšího kreativního setkání pro všechny holky, které rády tvoří a které se
o sobě chtějí něco dál dozvědět. Tvoří se bez kritiky
a bez tlaku na výkon. Cena 50 Kč, počet míst omezen, rezervace v knihovně.
Bookroom

COMMENT ÇA VA?
čtvrtek 24. 1.

17:00

Lehká francouzská konverzace o všem možném
i nemožném s Markétou. Vstupné dobrovolné.
studovna

17:00

VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
úterý 22. 1. až pátek 22. 2.
30. ročník tradiční výstavy.
vstupné: 10 Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231
www.knihmil.cz

ZAČÁTEK LETNÍHO SEMESTRU
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
úterý 29. 1.
10:00

16:30

Přijďte potrénovat svoji paměť a dozvědět se, jak
si ji udržet dlouho v kondici. Kurz probíhá ve velmi
přátelské a tvořivé atmosféře. Velice brzy budete
mile překvapeni, kolik toho Vaše paměť dokáže,
pokud víte, jak s ní pracovat. Součástí kurzu jsou
ukázky mnemotechnik, tj. různých způsobů trénování paměti, cvičení a jiné aktivity k posílení činnosti

13:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00

Florbal junior
Florbal junior, přípravky
Handball turnaj
Florbal muži
Florbal dorost
Florbal ml. ž., junior
Florbal dorost
FC ZVVZ turnaj

SAUNA:
Středa: muži 16:00-21:00
Čtvrtek: ženy 15:00-21:00
Pátek: muži 15:00-21:00

SENIOR KLUB ZVVZ
www.skzvvz.cz

BIO SENIOR – TOMAN
čtvrtek 3. 1.

15:00

ČR – Drama - Filmové drama režiséra a producenta
Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu člověka, který
kšeftoval s osudy lidí.
Milevské kino

BIO SENIOR – ZLATÝ PODRAZ
čtvrtek 17. 1.

15:00

ANDRÉ RIEU – KONCERT ZE SYDNEY 2018
sobota 19. 1.
20:00

ČESKÉ KOŘENY V LUCEMBURSKU A BELGII
středa 30. 1.
17:00

MINIKURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
středy 16. 1. až 13. 2.

05. 1.
06. 1.
12. 1.
13. 1.
19. 1.
20. 1.
26. 1.
27. 1.

LISTOVÁNÍ
- HRY BEZ HRANIC (MICHAL KAŠPÁREK)
úterý 29. 1.
18:45

GENEALOGIE – HLEDÁME SVÉ PŘEDKY
úterý 15. 1.
15:00
Beseda s Terezou Dvořákovou, zakladatelkou společnosti GeneTe v Táboře. Pracujete na svém rodokmenu nebo se chystáte? Přijďte se poradit a sdílet
zkušenosti.
studovna
Vstupné dobrovolné.

SPORTOVNÍ HALA

ČR – Drama, romantický - Příběh o vášnivé lásce,
basketbalu a životě ve stínu politiky.
Milevské kino

Zážitkové foto vystavuje Josef Luxemburg s dcerou
Leou od 8. ledna do 22.února.
vestibul knihovny

18:00

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
na měsíc leden 2019 dle rozpisu na stránkách
www.spos-milevsko.cz.

Téma: Hudební nástroje. Všichni noví zájemci senioři - jsou srdečně zváni.
studovna

Publicista a komentátor Michal Kašpárek se ve své
ajťácké grotesce strefuje do současných kultů efektivity, kreativity nebo flexibility a předkládá mrazivý
i krutě vtipný pohled na generaci, narozenou po
roce 1982. Hrají Věra Hollá a Pavel Oubram.
Milevské kino
vstupné: 100 Kč, předprodej v knihovně 90 Kč

VERNISÁŽ VÝSTAVY
„ZASTAVTE SE NA ZASTÁVCE“
pondělí 7. 1.

www.spos-milevsko.cz

České kořeny jsou sérií nezávislých dokumentů,
které mapují cesty za svobodou, úspěchy i ztráty
zajímavých osobností a rodin českého původu, které
před rokem 1989 našly nový domov v zahraničí.
Na promítání filmu a následnou diskuzi zve Josef
Luxemburg.
studovna

SETKÁNÍ SPOLKU PŘÁTEL
KRÁSNÉ LITERATURY A VOŇAVÉ KÁVY
čtvrtek 31. 1.
17:00
Tradiční setkání milovníků knih a kultury se od ledna přesouvá na poslední čtvrtek v měsíci. Setkání
je stále otevřeno všem novým zájemcům.
studovna

Koncert – Znamenitý houslista André Rieu se vrací
do kin po celém světě se svým koncertem ze Sydney
Town Hall v Austrálii.
TITULKY
Milevské kino
vstupné: 200 Kč, členové SK ZVVZ 150 Kč

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VYCHÁZKA DO OKOLÍ
úterý 1. 1.
Sraz ve 14 hodin u sokolovny.
vede: Jindřich Janouch

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ODBORU
úterý 22. 1.

18:00

loutkový sál DK
Program doplní připomenutí 100 let vzniku a historie působení Klubu českých turistů v Milevsku.
zajišťují: Jindřich Jelínek, Jiří Lesák, Jaroslav Mácha

JAPONSKO
– 3 TÝDNY VLAKEM, BUSEM, AUTEM I PĚŠKY
úterý 29. 1.
18:00
Turistická beseda - vypráví a promítá Ing. Jiří Kolda.
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loutkový sál DK

DDM MILEVSKO
NA TRŽIŠTI 560 | TEL.: 777 339 923

09:00-12:00

Navštivte nás v tvořivé dílně plné zábavy. Tvoříme
z papíru netradiční výzdoby do dětského pokoje.
Přezůvky a dobrou náladu s sebou.

CENTRUM MILÍSEK

Další z workshopů s Bc. Andreou Kadlecovou.

Jak souvisí jídlo se zdravím - preventivní téma.

S certifikovanou lektorkou Ing. Dagmar Hellerovou,
přihlášky na jogahormonalni@email.cz nebo na tel.
724 624 534. Více informací na www.jogahormonalni.com.
Cena kurzu: 2000 Kč

GRAVIDJÓGA

www.centrummilisek.cz

WORKSHOP – VHODNÁ KONTROLA DĚTÍ
středa 9. 1.
09:00-11:00
Workshopem Vás provede Bc. Andrea Kadlecová.
Každý rodič si přeje mít své ratolesti pod dohledem.
Touha chránit své děti je rodičům přirozená. Přijďte
diskutovat nad tímto tématem a společně najít vhodnou formu dohledu, která děti neodradí a zároveň
jim poskytne vlastní způsob objevování světa.

14:00

SaS ROZÁRKA

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ - PLÁNY NA ROK 2019
úterý 8. 1.
10:00
TVOŘENÍ - MONTESSORI NÁPADY
úterý 15. 1.

10:00

NĚCO MÁLO O RECYKLACI
úterý 22. 1.

10:00

ZIMNÍ RECEPTY - VAŘÍME NA ZAHŘÁTÍ
úterý 29. 1.
10:00

JÓGA S PAVLÍNOU KOCHOVOU
úterý 16:30–17:40

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 17. 1.

NEMOC A JÁ
pondělí 28. 1.

VÍKENDOVÉ KURZY HORMONÁLNÍ JÓGY
PRO ŽENY
sobota 19. - neděle 20. 1.
09:00–15:00
sobota 9. – neděle 10. 2.
09:00–15:00

www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

TVOŘENÍ Z PAPÍRU
sobota 12. 1.

WORKSHOP – MEZILIDSKÉ VZTAHY
středa 23. 1.
09:00-11:00

(500 Kč – 5 lekcí)

úterý 17:50–18:50

ZUŠ MILEVSKO

HORMONÁLNÍ JÓGA – zahájení II. kurzu 5. února
(1500 Kč – 17 lekcí)

L IBUŠINA 1217 |

úterý 19:00–20:30
JÓGA PRO DOSPĚLÉ (1500 Kč celé pololetí,
1 lekce 120 Kč)
Přihlášky na tel. 724 762 297.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

08:00-16:00

TEL.:

383 809 253

www.zus-milevsko.cz

KONCERT PRO SENIORY
středa 30. 1.

14:00

Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

HUDEBNÍ SKLEPY

Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat se předem.

JAK NA ZDRAVOU SVAČINU
středa 9. 1.

14:00

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 23. 1.

AZ KVÍZ
pondělí 14. 1.

Teepee
Tereza Lavičková alias Teera
a Miroslav Patočka alias Mason

14:00

Středa 16. ledna | 19:30 hodin

08:00-16:00

Bezplatné individuální konzultace - Mgr. Jan Röhrich,
nutno objednat se předem.

KOLIK STOJÍ ZDRAVÁ SVAČINA - ROZPOČET
středa 23. 1.
14:00

GYMNÁZIUM MILEVSKO
MATURITNÍ PLES VE STYLU GTA
GTA je počítačová hra, jež se
stala tématem maturitního plesu studentů sexty milevského
gymnázia. V pátek 7. prosince
2018 bylo v milevském DK slavnostně šerpováno osmnáct studentů šestiletého oboru. Druhý
maturitní ples gymnazistů, tentokrát studentů čtyřletého studia, proběhne v pátek 11. ledna 2019.

Galerie M

vyrobit nejrůznější vánoční ozdoby, nazdobit si perníčky, seznámit se s vánočními zvyky nebo se inspirovat při přípravě slavnostní vánoční tabule. Zpestřením také bylo, že každý mohl nahlédnout do tajů chemie, fyziky a přírodopisu
v odborných učebnách, kde vyučující předváděli zajímavé pokusy. K vánoční
atmosféře jistě také přispělo hudební vystoupení žáků. Na přípravě celé akce
se podíleli nejen žáci a pedagogové, ale i milevské a okolní organizace, jako
například Centrum mladé rodiny Milísek, Střední rybářská škola Vodňany, Nízkoprahový klub Fanouš, Darovna Milevsko, Dětský domov Zvíkovské Podhradí,
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, Městská knihovna Milevsko nebo taneční klub NRG crew. Na závěr každého potěšilo, že si mohl zakoupit některý z výrobků vytvořený žáky či si zajít na malé občerstvení do školní
jídelny. Děkujeme všem zúčastněným a doufáme ve shledání i v tomto roce.
Mgr. Markéta Radostová

Mgr. Jana Plavcová

2. ZŠ MILEVSKO
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK

Stalo se již tradicí, že se
v období adventu koná na
2. základní škole
J. A. Komenského v Milevsku
vánoční jarmark. Ani loňský
rok nebyl výjimkou. A tak se
13. prosince 2018 otevřely
dveře budovy a na všechny
příchozí dýchla vánoční
atmosféra. V jednotlivých
třídách si mohli návštěvníci
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ČEPS CUP
Koncem loňského roku proběhlo v milevské sportovní hale okresní ﬁnále mládežnického ﬂorbalu ČEPS cupu, který je každoročně pořádán na podporu rozvoje další náplně tělesné výchovy na základních školách. Soutěže se zúčastnilo
šest škol z píseckého okresu. Chlapci vyslaní naší školou hráli výborně, s velkým nasazením i očekáváním. Předváděli krásné herní kombinace, jen jim trošku chybělo to střelecké štěstí. Nakonec obsadili bronzovou příčku.
Výsledky zápasů:
2. ZŠ Milevsko – 1. ZŠ Milevsko
3:4
2. ZŠ Milevsko - ZŠ Kovářov
5:2
2. ZŠ Milevsko – ZŠ Čimelice
5:2
2. ZŠ Milevsko – ZŠ Bernartice
10:0
2. ZŠ Milevsko – ZŠ E. Beneše Písek
1:5
Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková

DĚTI CVIČILY A TANCOVALY PRO SENIORY
Děti z naší školy vyrazily
potěšit seniory do Domova
s pečovatelskou službou
v Milevsku v ulici 5. května.
Zde jim nejdříve někteří
z nich zarecitovaly krátké
básničky. Poté přišla na řadu
jóga. Děvčata předvedla
sestavu na téma „Procházka
do přírody“ a snažila se do
cvičení zapojit i obyvatele
domova. Závěr představení patřil tanci. Žáci 4. B bravurně předvedli mazurku
a vyzvali i některé babičky a dědečky do svých řad. Úsměvy na tvářích měli
všichni, jak naše děti, tak i diváci.
Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková

MŠ PASTELKA
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

Ve čtvrtek 29. listopadu se MŠ Pastelka zahalila do předvánoční atmosféry.
Děti a rodiče slavnostně rozsvítili
vánoční stromeček, který ozdobili
vlastnoručně vyrobenými ozdobami.
U stromečku nechyběl zpěv vánočních
koled za hudebního doprovodu paní
učitelek. Na závěr se děti i rodiče
odměnili a zahřáli drobným občerstvením. Všichni si tak v příjemné atmosféře alespoň na malou chvíli připomněli
krásné kouzlo blížících se Vánoc.
Kolektiv MŠ Pastelka

ÚSPĚCHY VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
Malí malíři z Mateřské školy Pastelka slavili úspěch
ve výtvarné soutěži „CESTOVÁNÍ S PRARODIČI“,
kterou vyhlásilo Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. Za své obrázky získali chlapci: Adámek
Buzek 1. místo a Ondrášek Blecha 2. místo. Společně s rodiči se zúčastnili slavnostního vyhlášení
a předávání cen v Českých Budějovicích. Našim
malým výhercům byly předány diplomy a ceny za
účasti zástupců Krajského ředitelství policie ČR
Jihočeského kraje.
Kolektiv MŠ Pastelka

1. ZŠ MILEVSKO
FLORBALOVÁ JÍZDA ŽÁKŮ

Abychom mohli být ﬂorbalovou velmocí a naši
hráči mohli bojovat na
letošním mistrovství
světa v Praze o medaile,
musíme je na to připravit a vytrénovat. A o to
se snažíme i svým malým
dílem na naší škole. Na
škole máme celkem
sedm skupin kroužků
ﬂorbalu, od 3. do 9. třídy. Před pár lety, kdy jsme začínali, vše bylo nové. Neznali jsme techniku, taktiku, neměli jsme pořádnou výstroj a výzbroj. Ale musíme říci, že po překonání
těchto „dětských nemocí“ se nám v současné době daří. Florbalové turnaje
pořádá Asociace školních sportovních klubů – jedná se o kategorie III.

(žáci 6. a 7. tříd) a kategorie IV. (žáci 8. a 9. tříd). Pro žáky 1. stupně se jedná
o turnaj ČEPS Cup, který pořádá Český ﬂorbal. Každoročně se těchto turnajů
účastníme a vždy obsazujeme přední místa. Ale v loňském roce se nám opravdu
dařilo. Po odehraných okresních kolech jsme v žádné kategorii nenalezli přemožitele, všechny zápasy jsme vyhráli a postoupili tak do krajských kol. A jízda
pokračuje dál, v kategorii III. jsme po infarktovém ﬁnálovém zápasu se ZŠ Kaplice vstřelili 10 sekund před koncem vítězný gól a postoupili jsme do republikového ﬁnále. V dalších kategoriích na krajská kola teprve čekáme, tak uvidíme.
Cílem naší školy je přivést ke sportu co nejvíce žáků. Dík tedy patří všem vyučujícím, kteří vedou zájmové sportovní kroužky. Jsme rádi, že jsme navázali perfektní spolupráci s ﬂorbalovým klubem Došwich, kdy musím vyzdvihnout nezištnou pomoc pana Lukáše Dolejše při přípravě žáků na turnaje, ale i jeho
osobní účast na všech turnajích a vedení zápasů. Představme si složení jednotlivých týmů:
a) kategorie 1. stupeň – Vlastimil Blažek, Oto Hanus, Marcel Trkovský, David
Koutník, Michal Bejšák, Kristián Sivák, David Kabíček a Jan Pištěk
b) kategorie III. (6. – 7. třída) – Jan Bejšák, Daniel Dolejš, Šimon Klíma, Adam
Sláma, Patrik Novotný, Adam Hejný, Dominik Fábera, Michal Říha, Karel Čunát,
Jakub Kraus, Jakub Veselý
c) kategorie IV. (8. – 9. třída) – Jakub Hruška, Vít Šobek, Jakub Trojáček, Pavel
Pištěk, Adam Špánek, Tomáš Kopáček, Jakub Čapek, Jiří Lípa, Marian Sivák
PaedDr. Martin Hrych

BOBŘÍK INFORMATIKY
Žáci 5., 6. a 7. ročníku se letos opět zapojili
do národního kola soutěže Bobřík informatiky. Soutěžní otázky byly zaměřeny na informativní myšlení, algoritmizaci, porozumění
informacím, řešení problémů a digitální gramotnost.
Nejlépe si vedli žáci 5. A a 5. B, kde 17 dětí
získalo v kategorii Mini diplom úspěšného
řešitele. Vynikajících výsledků s plným počtem bodů dosáhli Filip Dvořák z 5. A a Barbora
Stejskalová z 5. B. Blahopřejeme.
Mgr. Dagmar Vošahlíková

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Milevská Oblastní hospodářská komora
uspořádala adventní workshop se
zaměřením na zdobení vánočních perníčků.
Pod vedením zkušené lektorky paní
Milady Petrů měly účastnice možnost si
zkusit různé techniky např. zdobení
krajkou či glazování polevou, a jak
sama lektorka říká, právě tyto techniky
obecně patří i mezi ty nejžádanější.
„Myslím, že se letošní adventní tvoření vydařilo, i přesto, že jsme se sešly spíše
v komornějším uskupení, celé odpoledne se neslo v příjemné vánoční náladě.
K vidění bylo spousty zdařile ozdobených perníků a u některých se fantazií
nešetřilo“, prozradila ředitelka milevské hospodářské komory paní Marcela
Kužníková a dodává, že se těší na další společné setkání.
Marcela Kužníková

UKÁZKOVÁ LEKCE „IPSC AIRSOFT“ STŘELBY
V DDM MILEVSKO
Kolegové a členové ZÚ z DDM Písek
předvedli koncem listopadu v DDM
Milevsko ukázkovou lekci jedné
z mladých střeleckých disciplín, a to
IPSC střelbu. Tato disciplína je obdobou akční praktické střelby a je upravena
pro výcvik mládeže s využitím airsoftových zbraní. Ukázková lekce měla velký
úspěch a již nyní je v jednání zavedení této střelecké disciplíny v DDM Milevsko
pro příští školní rok v rámci „Branně střeleckého kroužku“.
Kateřina Štolzová
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Snímky se vracíme k vernisáži prosincové výstavy v Galerii M. Lenka Čížek Mašková a Tomáš Čížek zde
vystavovali obrazy a konceptuální projekt s tématem partnerského vztahu.

Nejmenší děti z jesliček a mikrojeslí Milísek navštívily ve čtvrtek 13. prosince babičky a dědečky
v domě s pečovatelskou službou v Milevsku, kde si
společně zazpívali koledy i lidové písničky.

Dětské oddělení milevské knihovny představuje své Krále čtenářů pro rok 2018 – Lukáše Kuryse z 1. ZŠ
a Matyáše Kaprála ze 2. ZŠ v Milevsku. Gratulujeme!

Uplynulý rok uzavřely členky oddílu moderní gymnastiky milevského sokola vánoční besídkou, která
proběhla v sobotu 15. prosince v místní sokolovně.
Početnému publiku předvedly závodní sestavy
i vánočně laděná vystoupení. Nechybělo vánoční
cukroví a svařené víno.

Poslední Hudební sklepy v roce 2018 přivítaly v milevské Galerii M Jiřího Dědečka a Viktorie a František
Band.

Vánoční koncert Josefa Vágnera a Milevského dětského sboru proběhl v domě kultury koncem prosince. Účinkující odměnili diváci velkým potleskem
a ovacemi ve stoje.

Předvánoční akcí Česko zpívá koledy se Milevští již pošesté zapojili do celostátního zpívání vánočních
koled, nechyběl ani sbor 1. základní školy v Milevsku. Součástí byla i malá dílnička pro děti.

„Půjdem spolu do Betléma…“ Betlém ztvárnil Kájík
Vačlena s MŠ Klubíčko.
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„Každým rokem v zimní čas, chodívá k nám Mikuláš…“ Tradiční mikulášskou nadílku v Mateřské škole
Klubíčko nakreslily Karolínka Kodadová a Gábinka Stropnická.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILEVSKO – KONTAKTY
www.milevsko-mesto.cz; pevná linka: 382 504 111 (ústředna)
Městský úřad Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

MěÚ Milevsko, pracoviště Sažinova ul.
Sažinova 843
399 01 Milevsko

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

Vedení (nám. E. Beneše)
Ing. Ivan Radosta

starosta

382 504 102 602 384 405 ivan.radosta@milevsko-mesto.cz

Michal Horek

místostarosta

382 504 124 702 222 330 michal.horek@milevsko-mesto.cz

Ing. Vladimíra Štorková

tajemnice

382 504 104 602 968 799 vladimira.storkova@milevsko-mesto.cz

Odbor kancelář úřadu
Bc. Ivana Peterková

vedoucí odboru, personalistka

382 504 151 702 152 608 ivana.peterkova@milevsko-mesto.cz

Iveta Jelínková

referentka - administrativní pracovnice, zástupce vedoucí odboru

382 504 121 601 085 840 iveta.jelinkova@milevsko-mesto.cz

Bc. Petra Slunečková

referentka - administrativní pracovnice

382 504 103 606 212 088 petra.sluneckova@milevsko-mesto.cz

Vendula Černá

mzdová účetní, cestovní náhrady

382 504 128

Bc. Jiří Batysta

referent - obrana, krizové řízení a požární ochrana

382 504 122 724 151 734 jiri.batysta@milevsko-mesto.cz

Marek Hradil

informatik

382 504 135 721 029 733 marek.hradil@milevsko-mesto.cz

Ing. Zdeněk Jánský

informatik

382 504 108 602 814 005 zdenek.jansky@milevsko-mesto.cz

vendula.cerna@milevsko-mesto.cz

Odbor vnitřních věcí (nám. E. Beneše)
JUDr. Jana Čunátová

vedoucí odboru

382 504 101 724 180 828 jana.cunatova@milevsko-mesto.cz

Bc. Anna Randová

referent - matrika, zástupce vedoucí odboru

382 504 144 605 161 301 anna.randova@milevsko-mesto.cz

Jitka Hrochová

referent - ohlašovna

382 504 114

jitka.hrochova@milevsko-mesto.cz

Vendula Krausová

referent - cestovní doklady

382 504 147

vendula.krausova@milevsko-mesto.cz

Ivana Suchanová

referent - občanské průkazy

382 504 110

ivana.suchanova@milevsko-mesto.cz

Drahomíra Fujerová

referent - evidence obyvatel

382 504 100

drahomira.fujerova@milevsko-mesto.cz

Iveta Kolínová, DiS.

referent - centrální podatelna

382 504 117

iveta.kolinova@milevsko-mesto.cz

Miloslava Zemanová

referent - podatelna a pokladní Sažinova

382 504 219

miloslava.zemanova@milevsko-mesto.cz

Odbor ﬁnanční (nám. E. Beneše)
Ing. Hana Jánová

vedoucí odboru

382 504 105 702 152 606 hana.janova@milevsko-mesto.cz

Klára Doubková, DiS.

hlavní účetní, zástupce vedoucí odboru

382 504 154

klara.doubkova@milevsko-mesto.cz

Ing. Lenka Jandová

referent - rozpočet

382 504 129

lenka.jandova@milevsko-mesto.cz

Petra Fořtová

referent - účetní (rozpočet)

382 504 126

petra.fortova@milevsko-mesto.cz

Pavlína Zděnková

referent - správce poplatků (psi, komunální odpad)

382 504 132

pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz

Bc. Alena Klůfová

referent - účetní (rozpočet, poskytnuté dotace)

382 504 127

alena.klufova@milevsko-mesto.cz

Marie Houžvičková

referent - účetní (rozpočet)

382 504 125

marie.houzvickova@milevsko-mesto.cz

Bc. Lenka Kofroňová

referent - účetní (hospodářská činnost)

382 504 133

lenka.kofronova@milevsko-mesto.cz

Jana Šrámková

referent - pokladní

382 504 112

jana.sramkova@milevsko-mesto.cz

Petra Lívancová

referent - daně, účetní

382 504 152

petra.livancova@milevsko-mesto.cz

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

vedoucí odboru

382 504 210 602 192 072 milena.brcakova@milevsko-mesto.cz

Ing. Jaroslav Bláha

referent - silniční správní úřad, speciální stavební úřad

382 504 240 602 440 218 jaroslav.blaha@milevsko-mesto.cz

Ing. Michal Kovařík

referent - silniční správní úřad, speciální stavební úřad

382 504 240 722 445 978 michal.kovarik@milevsko-mesto.cz

Jaroslava Tomanová

referent - evidence vozidel

382 504 215

jaroslava.tomanova@milevsko-mesto.cz

Ing. Milena Ilievová

referent - evidence vozidel, dopravní úřad, taxi

382 504 235

milena.ilievova@milevsko-mesto.cz

Libuše Čandová

referent - řidičské průkazy, profesní průkazy, digitální tachografy,
evidence řidičů a bodového systému

382 504 214

libuse.candova@milevsko-mesto.cz

Vojtěch Koula

referent - řidičské průkazy, profesní průkazy, digitální tachografy,
evidence řidičů a bodového systému

382 504 214

vojtech.koula@milevsko-mesto.cz
jiri.fara@milevsko-mesto.cz

Bc. Jiří Fara

referent - zkušební komisař, SME, autoškoly

382 504 242

Ing. Milan Weber

referent - živnostenská kontrola, zástupce vedoucí odboru

382 504 239 606 876 914 milan.weber@milevsko-mesto.cz

Ivana Nováková

referent - evidence podnikatelů

382 504 238

ivana.novakova@milevsko-mesto.cz

Alena Suchanová

referent - evidence podnikatelů

382 504 234

alena.suchanova@milevsko-mesto.cz
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Odbor sociálních věcí (nám. E. Beneše)
Ing. Ladislav Kotalík

vedoucí odboru

382 504 106 602 440 221 ladislav.kotalik@milevsko-mesto.cz

Pavla Jansová, DiS.

referent - sociální pracovník, sociální kurátor, veřejný opatrovník, zást. vedoucího odboru

382 504 141 601 372 637 pavla.jansova@milevsko-mesto.cz

Pavlína Hajská, DiS.

referent - sociální pracovník, domy s pečovatelskou službou, dopravní karty pro seniory,
veřejný opatrovník

382 504 138 607 005 973 pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz

Bc. Ivana Kuntová

referent - sociálně-právní ochrana dětí

382 504 145 601 372 643 ivana.kuntova@milevsko-mesto.cz

Mgr. Hana Fritzová

referent - sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

382 504 120 601 372 633 hana.fritzova@milevsko-mesto.cz

Bc. Jana Dvořáková

referent - sociálně-právní ochrana dětí , kurátor pro děti a mládež

382 504 139 601 372 647 jana.dvorakova@milevsko-mesto.cz

Mgr. Jana Krihová, DiS.

referent - terénní sociální pracovník se zaměřením na romskou komunitu

382 504 148 725 891 007 jana.krihova@milevsko-mesto.cz

Bc. Žaneta Novotná

referent - sociálně-právní ochrana dětí

382 504 130 601 372 646 zaneta.novotna@milevsko-mesto.cz

Odbor životního prostředí (Sažinova ul.)
Ing. Marie Vratislavská

zastupující vedoucího odboru; referent - odpadové hospodářství, rybářství,
samospráva ve vodním hospodářství, EVVO

382 504 204 607 005 968 marie.vratislavska@milevsko-mesto.cz

Bc. Bohdana Šimáková

referent - ochrana ZPF, ochrana zvířat proti týrání, veterinární péče,
evidence zemědělských podnikatelů, závazná stanoviska odboru

382 504 209 732 250 245 bohdana.simakova@milevsko-mesto.cz

Mgr. Monika Šimečková

referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad )

382 504 203 607 005 967 monika.simeckova@milevsko-mesto.cz

Ing. Kristýna Jirmannová

referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad )

382 504 233 722 065 138 kristyna.jirmannova@milevsko-mesto.cz

Ing. Michaela Šídová

referent - státní správa lesů a myslivosti, přenos genetického materiálu, městské lesy

382 504 205 602 192 071 michaela.sidova@milevsko-mesto.cz

Ing. Ludmila Komárková

referent - ochrana přírody a krajiny, rostlinolékařství

382 504 206 602 402 243 ludmila.komarkova@milevsko-mesto.cz

Ing. Hana Hadrbolcová

referent - ochrana ovzduší, městská zeleň, dětská hřiště, péče o nalezené psy a toulavé kočky 382 504 207 607 005 971 hana.hadrbolcova@milevsko-mesto.cz

Odbor regionálního rozvoje (Sažinova ul.)
Ing. Hana Pejřilová

vedoucí odboru

382 504 223 721 029 748 hana.pejrilova@milevsko-mesto.cz

Jaroslav Bolek

referent - stavebního úřadu, zástupce vedoucí odboru

382 504 225 721 029 641 jaroslav.bolek@milevsko-mesto.cz

Bc. Martin Hroch

referent - stavebního úřadu

382 504 227 606 347 258 martin.hroch@milevsko-mesto.cz

Ing. Veronika Hřebejková

referent - stavebního úřadu

382 504 228 775 108 922 veronika.hrebejkova@milevsko-mesto.cz

Jana Nečasová, DiS.

referent - úřadu územního plánování

382 504 221 721 029 739 jana.necasova@milevsko-mesto.cz

Ing. Kateřina Nebesová

referent - úřadu územního plánování

382 504 221 722 465 871 katerina.nebesova@milevsko-mesto.cz

Jaroslava Novotná, DiS.

referent - stavebního úřadu

382 504 226 702 152 607 jaroslava.novotna@milevsko-mesto.cz

Ing. Lenka Džermanská

referent - památky

382 504 116 601 122 537 lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz

Odbor investic a správy majetku (Sažinova ul.)
Ing. Bc. David Lukeš

vedoucí odboru

382 504 201 602 413 825 david.lukes@milevsko-mesto.cz

Marcela Heroutová

referent - bytové hospodářství

382 504 231

Filip Stejskal

referent - investice, zábory veřejného prostranství

382 504 208 722 445 981 ﬁlip.stejskal@milevsko-mesto.cz

Bc. Eva Kotrbová

referent - investice, technická infrastruktura, zábory veřejného prostranství

382 504 208 725 549 135 eva.kotrbova@milevsko-mesto.cz

marcela.heroutova@milevsko-mesto.cz

Jiřina Kortanová

referent - správa pozemků

382 504 230

jirina.kortanova@milevsko-mesto.cz

Kateřina Schoníková

referent - správa pozemků

382 504 230

katerina.schornikova@milevsko-mesto.cz

Markéta Stromková, DiS.

referent - správa majetku města

382 504 229 702 125 949 marketa.stromkova@milevsko-mesto.cz

Bohumila Hlavínová

referent - investice, zástupce vedoucího odboru

382 504 200

bohumila.hlavinova@milevsko-mesto.cz

Kateřina Jarošová, BBuS.

referent - investice

382 504 200

katerina.jarosova@milevsko-mesto.cz

Bc. Marcela Suchanová

referent - bytové hospodářství

382 504 232 602 479 070 marcela.suchanova@milevsko-mesto.cz

Ing. Michal Kolář

referent - smluvní vztahy, správa hřbitova

382 504 236 724 347 684 michal.kolar@milevsko-mesto.cz

Jaroslava Procházková

referent - projektový manažer, dotace obcím

382 504 222 724 338 597 jaroslava.prochazkova@milevsko-mesto.cz

Ing. Jana Huptychová

referent - projektové řízení, dotace obcím

382 504 218 607 005 969 jana.huptychova@milevsko-mesto.cz

Bc. Gabriela Zemanová

referent - silniční hospodářství

382 504 213 607 005 972 gabriela.zemanova@milevsko-mesto.cz

Odbor právních služeb, přestupků a kontroly (nám. E. Beneše)
Mgr. Petra Burdová

vedoucí odboru, pověřenec GDPR

382 504 109 602 444 324 petra.burdova@milevsko-mesto.cz

Zuzana Šimáková, DiS.

referent - dopravní přestupky, zástupce vedoucí odboru

382 504 119

zuzana.simakova@milevsko-mesto.cz

Karel Budera

referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy

382 504 212

karel.budera@milevsko-mesto.cz

Bc. Alena Stejskalová

referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy

382 504 217

alena.stejskalova@milevsko-mesto.cz

Ing. Hana Kozáková

referent - veřejný pořádek, pohledávky

382 504 113

hana.kozakova@milevsko-mesto.cz

JUDr. Jiří Hradil

kontrolor, metodik

382 504 149 606 641 943 jiri.hradil@milevsko-mesto.cz
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

KADEŘNICTVÍ

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď
pošlou do neděle 20. ledna na telefonní číslo
775 733 552, získají vstupenku na animovanou
komedii Ledová sezóna – Medvědi jsou zpět, kterou
promítáme v pátek 25. ledna od 17:30 hodin v Milevském kině. K odpovědi nezapomeňte připojit svoje
celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla:
nová kaplička u Okrouhlé
Výherci: Marie Hlavínová, H. Dostálová,
Anna Kotrbová, všechny z Milevska

MICHAL JAROŠ ZAČAL SEZÓNU MEDAILÍ
Člen šachového kroužku DDM Milevsko Michal
Jaroš zahájil svou šachovou sezónu na turnaji
v Táboře koncem loňského roku.
Michal zkoušel turnaje již dříve, ale to pojal spíše průzkumně. Zjišťoval, jak to na turnajích
chodí a jakou sílu mají soupeři. Loni své poznatky využil k tomu, aby své soupeře porazil.
Turnaj v Táboře byl připraven jako odrazový
můstek do sezóny pro hráče začátečníky. Ale
nakonec se tam sjeli více či méně zkušení hráči.
Michal to tak neměl vůbec jednoduché. Projevila se jeho přirozená bojovnost a znalosti nabité
v trénincích. Trénuje minimálně dvakrát v týdnu. Tím se stává vzorem pro
ostatní hráče.
Turnaje se zúčastnilo celkem 24 hráčů a podle nasazovací tabulky byl Michal
12. nejlepší. V turnaji si vedl skvěle a získal 5,5 bodu. Díky tomuto fantastickému výkonu si zasloužil stříbrnou medaili. O jeden bod lepší byl jen Adam Martinkovič s elem 1114.
Michal vstupoval do turnaje s elem 1000, což se rovná 5. výkonnostní třídě.
Tuto třídu mají šachisté, kteří se sportem začínají. A díky výkonu 5,5 bodu si
Michal uhrál 4. výkonnostní třídu. Od té doby bude do turnajů vstupovat
s elem 1100. Tento „papírový“ úspěch se dá přirovnat k zisku lepšího pásku
v karate.
Na druhý turnaj sezóny se vypravil do Českých Budějovic. Zde je vždy těžká
konkurence. Přesto i tady si Michal vedl fantasticky.
V kategorii bylo 20 hráčů. Po dlouhých bojích se ukázalo, že na medaili bylo
nutné získat 6 bodů. Všichni tři medailisté měli stejný počet bodů, a tak rozhodovalo pomocné hodnocení. Michal skončil hned za mini se ziskem 4,5 bodu.
Opět krásný výkon. I když podle trenérů, kteří se na turnaji pohybovali, byl
tentokrát prý trochu zbrklý. Přesto je to dobrý výsledek.
Michal měl vstupovat s elem 1100, místo toho vstoupil s elem 1000, což trochu
ovlivnilo počáteční výběr soupeřů. Ještě totiž nevěděl, že si vyšší elo uhrál na
turnaji v Táboře. Vedl si mimořádně dobře, počítač vypočítal, že hrál na výkonost 1302 elo-bodů.
Poslední dva turnaje ukázaly, že se s ním musí počítat do bojů o medaile.
Kateřina Štolzová

DALŠÍ ROČNÍK UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku oznamuje všem zájemcům o bližší seznámení
se Šumavou, že nový (již 17. ročník) tohoto vzdělávacího cyklu bude zahájen první
schůzkou ve středu 23. ledna v 18 hodin v loutkovém sále Domu kultury v Milevsku.
I v nadcházejícím roce se budeme věnovat Šumavě, a to jak formou přednášek, tak
i terénních exkurzí. Na první schůzce se zájemci zapíší, budou seznámeni s celoročním programem a bude vybrána záloha (1000 Kč). Vzhledem ke skutečnosti, že
zájem o tento vzdělávací cyklus vykazuje již několik let stoupající tendenci, doporučujeme zájemcům, aby přišli hned na první schůzku a včas se zapsali, protože se
může stát, že později by na ně už nezbylo místo (kapacita autobusu i přednáškové
místnosti je omezená).

Jiřina Romová
Sažinova 763, Milevsko
Provozní doba po dohodě.
Tel. 605 253 046
Do konce února sleva 10% na barvení.

PRO-LES MILEVSKO
Miroslav Hanzlík

L. Janáčka 1377 (naproti prodejně Koberce KK)
Uzávěrka
únorového
vydání
Milevského
zpravodaje
je 21. ledna.

BROUŠENÍ NÁSTROJŮ na profesionální brusce

• nůžky a nože • nože do hoblovky
• pily kotoučové • nože do strojků na maso
Telefon: 604 200 730, 382 521 971
Po–Pá: 8.00–11.30, 12.30–16.30, So: 8.00–11.00

Přednášky (i exkurze) se konají vždy ve středu – přednášky od 18 hodin v loutkovém sále DK.
Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku Josef Bílek

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
V KNIHOVNĚ STÁLE POKRAČUJE

Městská knihovna v Milevsku se stala Konzultačním střediskem pro Virtuální
univerzitu třetího věku při Provozní ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze již v roce 2013. Tehdy se přihlásilo 9 studentů. Zimní semestr
2018/2019, s tématy České dějiny a jejich souvislosti a Genealogie, absolvovalo 29 studentů. Někteří zvládli navštěvovat obě témata zároveň. Naše setkání
se stala velmi příjemná, a studovnu knihovny, kde se scházíme, si studenti přejmenovali na „Kavárnu na Montmartru“. Nikdy totiž nechybí dobrá káva
a zákusek z dílny studentek i studentů.
Na závěr zimního semestru čeká studenty ještě závěrečný seminář - komentovaná prohlídka Strahovského kláštera a knihovny, dále promoce v aule České
zemědělské univerzity v Praze, a beseda pro rozšíření tématu Genealogie
s Terezou Dvořákovou, zakladatelkou táborské společnosti GeneTe, Hledáme
své předky.
Pro letní semestr 2018/2019 si studenti vybrali dvě témata, Hudební nástroje
a Klenoty barokního sochařství v českých zemích. Senioři, neseďte doma! Přijďte mezi nás!
Tutor Ivana Paterová, studovna knihovny

ZMIZELÝ OBRAZ MILEVSKÉHO VENKOVA
Na začátku prosince vydal Spolek pro rozvoj kultury ve spolupráci s Milevským
muzeem novou zajímavou knihu s názvem
Zmizelý obraz milevského venkova.
Autorem je zkušený milevský regionalista
Karel Němeček. V publikaci představuje
sadu více než pěti desítek originálních
fotograﬁí z let 1907-1908, na nichž jsou
zachycené stavby z osmnácti vesnic
v okolí Milevska. Snímky byly nalezeny
v Památníku národního písemnictví.
Pocházejí z pozůstalosti proslulého etnografa Čeňka Zíbrta, pro kterého je
pořídil milevský učitel a folklorista Štěpán Dvořák. Karel Němeček všechna stavení lokalizoval, opatřil krátkým popisem a stručnou historií. Kniha má atraktivní graﬁckou podobu a vyšla za podpory města Milevska. Prodejní cena je
190 Kč, získat jí můžete v knihovně, muzeu a infocentru.
Mgr. Martin Třeštík, Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku
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MILEVSKO SE PŘIPOJILO K NEJVĚTŠÍ
LIDSKOPRÁVNÍ AKCI NA SVĚTĚ
Maraton psaní dopisů,
Domeček Šrot
Druhou prosincovou
neděli 2018 se Milevsko proměnilo v místo
obrany lidských práv.
Komunitní centrum
Domeček Šrot se letos
poprvé připojilo k tzv.
Maratonu psaní dopisů, který celosvětově zaštiťuje hnutí Amnesty International.
Toto hnutí sleduje případy porušování lidských práv a Maraton psaní dopisů umožňuje každému, aby se do boje s bezprávím zapojil. Princip Maratonu je prostý.
Amnesty International každý rok vybere pět případů lidí, kteří ve svých komunitách bojují za lepší podmínky pro ostatní, a jsou kvůli tomu perzekuováni. Představují je široké veřejnosti, upozorňují na jejich stíhání a vyzývají lidi k akci. V průběhu prosince se pak zájemci schází a píší dopisy politikům a vládám, a nabádají je ke
zlepšení podmínek pro obránce práv. Mohlo by se zdát, že dopisy ničemu nepomohou. Je nutné ale říct, že dopisy se píšou po celém světě a na úřady jich v krátkém
čase přijde množství, které není možné jen tak ignorovat. Podle poznatků z minulých ročníků je zřejmé, že ve 30% případů se situace daných lidí výrazně zlepší.
Může jít například o propuštění z vězení, omezení policejních zásahů nebo důkladnější vyšetření některých případů.
Historicky prvního Maratonu psaní dopisů se v Milevsku účastnilo na dvacet zájemců a díky jejich elánu do kanceláře Amnesty International doputovalo čtyřicet
dopisů k odeslání. Takový úspěch předčil všechna očekávání organizátorů a podpořil je v motivaci k pořádání dalších akcí. Myšlenka Maratonu se odráží i v přístupu
členů spolku Domečku Šrot. Cílem tohoto nově vznikajícího centra je podpora
komunitního života v Milevsku, který podle názoru členů spolku v posledních
letech spíše upadal. Skrze revitalizaci chátrajícího domu v centru města spolek
také ukazuje, že dávat nové šance mladým lidem se vyplácí. Ze slavného domu
námořníka Theodora Hřebenáře, který dříve poutal pozornost především kvůli svérázné fasádě, se tak pomalu ale jistě stává místo pro setkávání všech lidí.
Domeček Šrot dává šanci lidem z Milevska a okolí, aby se zapojili do tvorby kulturního programu. V budoucnu se v Domečku budou konat nejen akustické koncerty,
ale třeba i ﬁlmové projekce, workshopy, semináře, výstavy. Jak shrnují sami členové spolku, nejdůležitější jsou nápady a vůle se zapojit.
Tereza Soldátová

PODĚKOVÁNÍ
Alespoň touto cestou bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří nějakým způsobem přispěli našim dětem z Dětského domova ve Zvíkovském Podhradí a v Milevsku. Naše velké díky patří rovněž organizátorovi sbírky
„Strom splněných přání“ p. Josefu Kortanovi a místní Darovně, která se podílela
logisticky. Děkujeme nejen lidem, kteří plnili dětská přání, ale i dalším sponzorům
a dárcům. Ať jsou to ﬁrmy nebo jednotlivci, kteří přispěli na účet dětského domova
(na našem webu: sponzoři). Také děkujeme všem hostitelským rodinám, které zcela
nezištně dávají možnost dětem zažít, co je to rodina. Vánocemi to však nekončí.
Neustále se snažíme získávat ﬁnance na zimní i letní pobyty dětí. Věnujeme se rozvoji jejich koníčků i trávení volného času. Pomoc uvítáme jakoukoliv. Ať již půjde
o ﬁnanční, materiální (různé sportovní potřeby), nebo pomoc při realizaci výletů
(minibus, dobrovolníci). Jsme malý dětský domov, máme 3 rodinné skupiny. Hlavní
budova ve Zvíkovském Podhradí má kapacitu 17 dětí. V Milevsku, díky podpoře města obýváme polovinu dvojdomku v Libušině ulici, kde máme 7 dětí. Snažíme se všem
poskytnout zázemí pro vzdělávání a rozvoj v rámci možností ústavní péče. Chcete-li
nám nějak pomoci, můžete navštívit naše stránky: www.ddzvikov.cz, kde můžete
využít kontaktní formulář, nebo se jen podívat, jak to u nás vypadá a co děláme. Ještě jednou: Děkujeme!
Mgr. Vilém Fink, DiS. – ředitel DD Zvíkovské Podhradí

SSP 2018
Bez velké pompy, plakátů a oznámení proběhla i letos v Milevsku sbírka dárků
pro děti z charitního domu pro matku a dítě ve Veselíčku a dětského domova
Zvíkovské Podhradí. Díky štědrým lidem z Milevska a okolí, Českých Budějovic
a Prahy se podařilo splnit sny všem třiceti pěti dětem. Jsem opět hrdý a překvapený, kolik je mezi námi spoluobčanů, kterým není špatný osud jiných lhostejný. Děkuji jim všem jménem obdarovaných. Přestože si to někteří nepřáli,
myslím si, že by jejich jména měla být známa. Letos to byly paní Ilona Jelínková, Lenka Kašparová, Věra Bočanová, Novotná, Romana Nováková, Viola
Kahounová, Eva Neužilová, Magda Lejčková, Veronika Točíková, Nikol Dominová, Soňa Budínová, Iva Červenková, Dagmar Němcová, Eva Kovaříková, Olga
Přibylová, Lída Kolářová, Jaroslava Pecháčková, Gabriela Šimková, Yveta Stejskalová, Martina Víšková, Iveta Kolínová, Ludmila Barešová a Pechovi + Iterských, Vendula Matoušková a Pekárkovi, Martin a Katka Rybařovi, Ondřej
Mašek, Josef Pavlík, Pavel Hauer, paní Šmelcová a Vladimír Mařík. Pomohli
udělat tento svět zase o trochu lepší. Věřím, že odměnou jim je hřejivý pocit
a že pod stromečkem najdou také oni to, co si přáli.
Josef Kortan
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