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NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MILEVSKO
Vážení občané,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o skutečnosti, že byly zahájeny práce na novém územním plánu Milevsko a o úvodních krocích, které budou vznik tohoto důležitého dokumentu provázet.
Nejprve co je to vlastně územní plán:
Zcela zjednodušeně se jedná o dokument, který upravuje, jakým způsobem a za jakých podmínek lze využít území
celého správního území města, samozřejmě včetně místních částí Dmýštice, Klisín, Něžovice, Rukáveč a Velká.
V lednovém čísle jsme Vás informovali o možnosti dávat Vaše požadavky nebo podněty, které projektant v rámci
zpracování nového územního plánu prověří. Termín pro vyplnění a zaslání požadavků prodlužujeme do konce
února, a to z důvodu kladného ohlasu veřejnosti. Na stránkách města Milevska, v sekci aktuality je možné vyplnit
tento formulář pod názvem Požadavky k novému územnímu plánu Milevsko, online. Samozřejmě Vaše požadavky
můžete podávat i písemnou formou na Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje.
Ale protože územní plán není pouze o vyhodnocení jednotlivých žádostí, ale především určí budoucí podobu
města Milevska, aby se v něm lidem dobře žilo, dovolte nám, abychom Vás pozvali na:

Setkání s projektanty
Ing. arch. Jiřím Brůhou a Ing. Lenkou Šímovou, které se uskuteční

v pátek 22. února od 16 hodin v Domě kultury Milevsko
Na setkání Vás čeká stručné seznámení s tím, co to územní plán je
a jak se můžete i vy podílet na tvorbě budoucí vize města.
Toto setkání má přispět k formulaci „vize obce“, tedy jeho ideální budoucí podoby.
Pojďme tedy vytvořit fungující územní plán, který odrazí život občanů města, občanů dojíždějících do
města za prací, ekonomických hybatelů města a dalších, kteří utváří město a život v něm.
Ing. Lenka Šímová

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
se koná
ve středu 13. února
od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
ZASTUPITELSTVO MĚSTA 12. 12. 2018
• Schválilo na základě podkladů od ﬁrmy Čevak a. s. České Budějovice úpravu
ceny vodného a stočného na rok 2019 s platností od 1. ledna 2019 z původní
částky 60,42 Kč/m3 na 61,55 Kč/m3. Výše nájemného od ﬁrmy Čevak a. s.
České Budějovice pro město bude zachována na částce 7 748 000 Kč/rok.
• Schválilo 1. ZŠ Milevsko T. G. Masaryka a 2. ZŠ Milevsko J. A. Komenského
realizaci projektu „Vybavení přírodovědných a technických učeben“ a podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
k výzvě „MAS Střední Povltaví – IROP zlepšení kvality vzdělávání 1“ s maximálními předpokládanými výdaji ve výši 1 500 000 Kč pro 1. ZŠ a s maximálními předpokládanými výdaji ve výši 6 000 000 Kč pro 2. ZŠ. V případě získání podpory by byla výše dotace 95% z celkových výdajů.
RADA MĚSTA 17. 12. 2018
• Schválila poskytnutí věcného daru pro Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Požární stanici ve výši 16 302 Kč pro nákup suchého pracovního
obleku Agama Aquatic.
• Rozhodla ukončit smlouvu o výpůjčce nebytových prostor č. 106 v č. p. 6,
nám. E. Beneše Milevsko s Milevských muzeem, příspěvkovou organizací, se
sídlem v Milevsku dohodou k 31. prosinci 2018 a rozhodla uzavřít smlouvu
o výpůjčce nebytových prostor č. 106 v č. p. 6, nám. E. Beneše Milevsko od
1. ledna 2019 na dobu neurčitou s půlroční výpovědní dobou s organizací
Milevský kraj o. p. s. se sídlem v Milevsku.
• Schválila uzavření smluv o výpůjčce nabíjecích stanic pro elektrokola v rámci projektu Regionem na elektrokole pro obce Chyšky, Sepekov a Bernartice.
• Schválila darovací smlouvu se sportovním oddílem FBC DOŠWICH MILEVSKO z. s., na bezúplatný převod V.I.P. buňky ve sportovní hale do vlastnictví
města, kterou si oddíl na základě dohody s vlastníkem nemovitosti města
Milevska na vlastní náklady vybudoval.
• Jmenovala na návrh tajemnice městského úřadu Bc. Martu Bardovou
vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Milevsko na dobu určitou s účinností od 1. února 2019.
• Jmenovala nového člena redakční rady Milevského zpravodaje pana Michala Horka a současně odvolala členy pana Michala Fröhra a Mgr. Martina
Třeštíka.
RADA MĚSTA 20. 12. 2018
• Souhlasila na základě dodaných podkladů s pořízením velkokapacitní nerezové smažící pánve pro školní jídelnu MŠ Klubíčko v pořizovací hodnotě
164 548 Kč vč. DPH.
RADA MĚSTA 7. 1. 2019
• Vzala na vědomí informace o záměru „Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku“, rozhodla zařadit záměr do Trvalého zásobníku investičních projektů a zadat zpracování projektové dokumentace
a energetického posudku.
• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Nákup nové
rolby pro úpravu ledové plochy ZS v Milevsku“ a vyhlásila zadávací řízení –
zjednodušené podlimitní řízení – na veřejnou zakázku.
• Vzala na vědomí nákup 19 ks notebooků pro radní a zastupitele města
Milevska, které budou kryty z rozpočtu. Návratnost této investice je
v poměru k tištěným materiálům 2 roky.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

V pondělí 7. ledna přivítali místostarosta města Michal Horek a radní Karel
Procházka v Milevsku velice sympatického hosta, známou zpěvačku a herečku
Annu Julii Slováčkovou. Byla zde velice spokojená a těší se na další spolupráci,
vidět ji budete moci na Milevských maškarách 2. března, kdy vystoupí v rámci
programu na náměstí.

V pondělí 14. ledna začala výměna výloh v bývalém obchodě potravin Na Růžku. Výběrové řízení na pronájem těchto prostor vyhrála ﬁrma Václavák s. r. o.,
která zde má záměr provozovat pohostinskou činnost.

Milevská sportovní hala nutně
potřebuje zateplení. Momentálně
se dokončuje projektová dokumentace a v letošním roce bude
podána žádost o dotaci. Pevně
věříme v její schválení a do roku
2020 budeme vstupovat s vidinou
realizace projektu. Na snímku je
první návrh možné podoby sportovní haly, jak se Vám líbí?

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

PODĚKOVÁNÍ ZA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Město Milevsko děkuje těmto sponzorům za poskytnutí ﬁnančního daru
na novoroční ohňostroj v Milevsku: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice,
ČEVAK a. s., TOMEGAS s. r. o., Služby Města Milevska, spol. s r. o., ACOND a. s.,
FAST KOVOŠROT s. r. o., Poliklinika Milevsko s. r. o., ARRBO s. r. o.,
MILESOFT s. r. o., RADIOSTAV, a. s., FPM – Becon spol. s r. o.,
Václav Hejný – POTRAVINY PRIMA.
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JSDH a SDH Milevsko prosí řidiče, aby jim neparkovali v prostoru před vraty za
poštou a vzkazují: naše cisterny nejsou tak krátké, aby se dokázaly na tomto
place v případě výjezdu vytočit, pokud by se ale situace opakovaly, s Vaším
autem si pak poradí městská policie nebo jedna z našich cisteren…

Město Milevsko uzavřelo dohodu
o navázání partnerské spolupráce
s městem Hustopeče. Spolupráce
by se měla rozvíjet na úrovni kulturních spolků, škol, sportovních
klubů a seniorských klubů. Na
snímku zleva radní pro kulturu
v Milevsku Karel Procházka, starostka Hustopečí Hana Potměšilová, vedoucí odboru pro kulturu
a marketing města Hustopeče
Jana Hrádková a místostarosta
města Milevska Michal Horek.

nost s námi diskutovat a ptát se i touto cestou. Zatím jsme zaznamenali pouze
několik příspěvků.
Dal jste si nějaké novoroční předsevzetí, a pokud ano, jak se vám daří ho plnit?
Raději se ani nebudu vyjadřovat, snad jen, že jsem zatím ani nezhubnul, ani
nezačal sportovat…
Děkujeme za rozhovor

PŘEDSTAVUJEME ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU

Michal Horek, místostarosta města

ROZHOVOR SE STAROSTOU

Ivan Radosta
Jak hodnotíte minulé volební období, co se povedlo a co naopak ne?
Minulé volební období bylo mým prvním ve funkci starosty, proto jej nemohu
porovnávat s jinými. Byly to čtyři intenzivně odžité roky plné práce, která se
vám dostane pod kůži, zasáhne do rodiny. Hlavním, a vlastně trvalým, úkolem,
který jsme si před čtyřmi lety stanovili, bylo rozumně hospodařit a ﬁnančně
stabilizovat město. Ten jsme splnili. A i když se zvýšil objem investic, z tehdejších 20 mil. korun na účtu máme dnes téměř 70 mil. (úvěrové zatížení města je
ovšem o 12 mil. korun vyšší než v roce 2014). Výčtem investic, uskutečněných
během čtyř let, se nechci opakovat a naše čtenáře zatěžovat, spíše mi dovolte
vyjádřit radost z toho, že se daří udržet vysokou míru podpory sportu a kultury
v Milevsku, aniž bychom zanedbávali to ostatní. Obě tyto oblasti totiž mají
spolu se vzděláním zásadní vliv na úroveň a prestiž města i jeho obyvatel.
A co se nepovedlo? Řada plánovaných investic i smělých přání se neuskutečnila. Většinou z nedostatku času, kapacity nebo ﬁnancí. Nedostali jsme se k přestavbě autobusového nádraží, k rekonstrukci domu kultury, našich bytových
domů nebo sportovišť. Potřebovali bychom postavit podnikatelský park, zlepšit stav chodníků, povrchů silnic, chybí nám parkovací místa. Zapojení občanů
do chodu města by mohlo být intenzivnější.
Jaké jsou vaše vize do dalších 4 let?
Musíme pokračovat v dosavadním trendu – jen rozumné hospodaření města
a dostatek ﬁnančních prostředků nám dává šanci plnit si svá přání a vize.
Potřebujeme zpřístupnit a naplnit podnikatelský park, zrekonstruovat dům
kultury a kino, s dotací opravit Dukelskou ulici a opravit chodníky a přechody
v Nádražní ulici. Vybudovat parkoviště v Komenského ulici a vyřešit parkování
v centru města. Zateplit sportovní halu a zrekonstruovat zázemí tenisových
kurtů. Mít štěstí a dočkat se dotací jednak na přístavbu DPS v ulici 5. května,
jednak na dopravní terminál u vlakového nádraží. Zmenšit a upravit autobusové nádraží. Ještě více zapojit naše spoluobčany do dění v Milevsku. Plánů je
hodně, předpokladem jejich naplnění je dobré zdraví a účinná podpora všech
zainteresovaných.
Kdy vidíte reálně rekonstrukci domu kultury?
Bylo by skvělé, kdyby to vyšlo v roce 2020. Projekt i rozpočet máme.
Jaká je vaše spolupráce s novým místostarostou Michalem Horkem?
Michal Horek se rozhodl opustit dobře fungující ﬁrmu a perspektivní zaměstnání, aby nám pomohl vyřešit patovou povolební situaci. Jsem za to rád a věřím,
že na radnici bude moci plně využít svých zkušeností. Jsem přesvědčen, že
naše spolupráce bude velmi dobrá.
V loňském roce byla na webových stránkách města spuštěna diskuze Dotazy
občanů. Splnila vaše očekávání?
Zatím se nedá říci, zda splnila očekávání, vždyť byla spuštěna až na sklonku
loňského roku. Mohlo to být daleko dříve, ale jsem rád, že tomu tak je. Rozšiřuje možnosti občanů, kteří kromě osobní návštěvy, dopisu nebo mailu mají mož-

Zleva:
Ing. Vladimíra Štorková – tajemnice Městského úřadu Milevsko, řídí a koordinuje chod celého městského úřadu, je součástí vedení města.
Marek Hradil – informatik, zajišťuje správu a údržbu informačních systémů včetně
výpočetní techniky, aktivně se podílí na modernizaci technického vybavení.
Bc. Jiří Batysta, DiS. – referent pro krizové řízení, bezpečnost a požární
ochranu, zabezpečuje připravenost obce na mimořádné události a krizové stavy, zajišťuje bezpečnostní politiku pro zaměstnance města Milevska, požární
ochranu a údržbu vozového parku.
Ing. Zdeněk Jánský – informatik, zajišťuje správu a údržbu informačních systémů včetně výpočetní techniky, aktivně se podílí na modernizaci technického
vybavení.
Vendula Černá – mzdová účetní, zajišťuje kompletní zpracování výplat pro
zaměstnance města Milevska, včetně odměn pro zastupitele města a členy
komisí i výborů.
Bc. Petra Slunečková – administrativní pracovnice/asistentka vedení, organizačně a technicky zabezpečuje veškerá jednání pro vedení města, včetně zpracování zápisů z těchto jednání a zajištění kompletních administrativních činností.
Iveta Jelínková – administrativní pracovnice/asistentka vedení, organizačně
a technicky zabezpečuje veškerá jednání pro vedení města, včetně zajištění
kompletních administrativních činností a materiálového vybavení pro zaměstnance města Milevska.
Ing. Bc. Ivana Peterková – vedoucí odboru kancelář úřadu/personalistka,
vykonává řídící a kontrolní činnosti v rámci odboru kancelář úřadu, kompletně
zajišťuje proces nástupu do pracovního poměru a proces ukončení pracovního
poměru pro zaměstnance města Milevska, organizačně a technicky zabezpečuje výběrová řízení vyhlášená tajemnicí městského úřadu.
Odbor kancelář úřadu se zabývá převážně činnostmi směřujícími k zaměstnancům města Milevska, to však neznamená, že se tím opomíjí potřeby občanů či
veřejnosti. Hlavním cílem je tak nejenom spokojený zaměstnanec, ale i spokojený občan, ve smyslu odborně a kvalitně odvedené služby.
Ing. Bc. Ivana Peterková, vedoucí odboru kancelář úřadu/personalistka

ZLATÁ SVATBA

Ve středu 2. ledna 2019
oslavili manželé Václav
a Vlasta Benešovi zlatou
svatbu. Toto své krásné
výročí si připomněli
v kruhu rodiny a přátel
na milevské radnici
12. ledna.
Srdečně gratulujeme.
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POZITIVNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
ROKU 2018

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

Předběžný přehled o plnění rozpočtu roku 2018
Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po
změnách v mil. Kč

Schválený
rozpočet 2018

Upravený
rozpočet
31.12.18

Skutečnost
k
31.12.2018

A. Hospodaření běžného roku
I. Příjmy (P)
tř.1 - Daňové příjmy
tř.2 - Nedaňové příjmy
tř.3 - Kapitálové příjmy
tř.4 - Přijaté transfery
II. Výdaje (V)
tř.5 - Běžné výdaje
tř.6 - Kapitálové výdaje
III. Saldo P a V

178,3
131,2
14,0
0,5
32,6
182,6
161,0
21,6
-4,3

207,0
132,4
7,6
11,6
55,4
215,4
174,0
41,4
-8,4

212,3
139,6
7 ,2
11,6
53, 9
201,2
162,7
38,5
+11,1

B. Financování
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)

-4,3
+0,0
-5,8
-10,2

-8,4
+21,0
-5,8
+6,8

+11,1
+21,0
-5,8
+26,3

C. Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2018
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)
Stav na konci vykazovaného období

42,1
-10,2
31,9

42,1
+6,8
48,9

42,1
+26,3
68,4

Město Milevsko v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 plánovalo hospodařit se schodkem rozpočtu ve výši 4,3 mil. Kč. V průběhu roku se rozpočet a plánované saldo několikrát změnil s tím, že konečný upravený rozpočet k 31. 12.
2018 přepokládal schodek přes 8 mil. Kč.
Skutečnost je však nakonec zcela odlišná s velmi optimistickým výsledkem,
a to s přebytkem ve výši 11,1 mil. Kč.
Výrazné zlepšení bylo zaznamenáno v oblasti daňových příjmů, kde oproti rozpočtu se nakonec obdrželo o 7 mil. Kč více. Příjmy velice pozitivně ovlivnil
nucený výkup akcií České spořitelny, po kterém na účet města Milevska přibyla
částka 10,2 mil. Kč.
Druhým faktorem, který ovlivnil celkový výsledek hospodaření, jsou úspory
dosažené v oblasti běžných výdajů. V porovnání s upraveným rozpočtem se
uspořilo přes 11 mil. Kč.
Město Milevsko v průběhu roku 2018 vynaložilo do realizace svých investičních
záměrů částku přesahující 38 mil. Kč. Finančně nejnáročnější byla III. etapa
kompletní rekonstrukce ulice Švermova, i proto se na tuto akci schválilo přijetí
investičního úvěru.
Po ukončení hospodaření za rok 2018 a po odečtu splátek úvěrů z předchozích
let ve výši 5,8 mil. Kč na účtech města zůstalo přes 68 mil. Kč. Tento pozitivní
výsledek umožní městu realizovat další nutné investiční výdaje pro rozvoj
města.
Ing. Hana Jánová, vedoucí ﬁnančního odboru

TOULAVÉ KOČKY ČEKÁ KASTRACE
Stejně jako v ostatních městech se i u nás potýkáme s problematikou přemnožených toulavých a opuštěných koček. Řešení tohoto problému není krátkodobá a jednoduchá záležitost. Město Milevsko nevlastní žádné zařízení k umístění odchycených toulavých koček. Útulků pro opuštěné kočky je celkově velmi
málo, bývají přeplněné a není tedy možné sem takové kočky průběžně předávat. Jediným dlouhodobým řešením je tedy provádění tzv. „kastračního programu“, který spočívá v odchycení přemnožených koček, kdy po posouzení
jejich zdravotního stavu veterinárním lékařem budou nevyléčitelně nemocná
zvířata utracena a ostatní pak po kastraci a nezbytné rekonvalescenci vypuštěna zpět do původní lokality, kde byla odchycena. Tímto způsobem se zabrání
nejen jejich nekontrolovatelnému množení, ale i šíření chorob, které kočky na
člověka mohou přenášet.
Nejproblematičtějšími lokalitami v Milevsku jsou ulice B. Němcové,
J. A. Komenského a oblast autobusového nádraží. Během února bude proveden odchyt a kastrace koček právě v těchto lokalitách.
Na internetových stránkách a facebooku města budou uvedeny bližší informace o tom, kdy a v které lokalitě bude odchyt koček prováděn. Zde budou rovněž
rozmístěny informační cedule. V této souvislosti žádáme majitele koček, aby
sledovali tyto informace a své kočky ve výše uvedených dnech zajistili proti
volnému pohybu tak, aby nebyly omylem odchyceny.
Ing. Hana Hadrbolcová, odbor životního prostředí
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80 LET

85 LET

90 LET

Jindřich Tollinger
František Mrzena
Josef Šika
Hana Resslová
Jaroslav Soldát

Jiřina Jelínková
Marie Staňková
Marie Farová
František Cetlovský
Zdeňka Fialová
František Lívanec

Emilie Janušková

95 LET
Vladimír Sedláček

Máte dotaz na úředníky nebo vedení města?
Nechcete čekat frontu na úřadě?
Zde máte příležitost:
www.milevsko-mesto.cz

STÁNEK RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ
V AMFITEÁTRU DK K PRONÁJMU
Dům kultury Milevsko dle usnesení
Rady města Milevska vyhlašuje
záměr na pronájem nebytových
prostor v Domě
kultury Milevsko,
Nádražní ul. 846,
Milevsko, stavebně určených k provozování stánku rychlého občerstvení s příslušenstvím v amﬁteátru DK Milevsko. Prostory budou pronajaty sezónně, každoročně na období od 20. dubna
do 20. září a budou využívány výhradně za účelem provozování stánku rychlého občerstvení, podřízeného režimu a potřebám Domu kultury Milevsko. Hodnotící kritérium je nabízená výše nájemného. Nabídky do výběrového řízení se
odevzdávají nejpozději do 15. února 2019 do 15:30 hodin společně s povinnými přílohami do kanceláře DK Milevsko. Prostory si lze prohlédnout po předchozí dohodě s ředitelem DK Milevsko – Mgr. Vít Kratochvíl, tel.: 776 33 88 55,
e-mail: reditel@milevskem.cz. Kompletní znění vyhlášeného záměru a veškeré
podmínky naleznete na úřední desce Městského úřadu Milevsko a na
www.milevsko-mesto.cz.
Mgr. Vít Kratochvíl, ředitel DK Milevsko

DOTAČNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ
A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2019
I v letošním kalendářním roce mohou subjekty, které poskytují občanům města
sociální a související služby, žádat o dotaci města Milevska z dotačního programu Sociální a související služby 2019. Cílem dotačního programu je podpora
a rozvoj sociálních služeb a služeb, které se sociální oblastí úzce souvisejí.
V rozpočtu města Milevska na kalendářní rok 2019 je na podporu výše uvedených subjektů vyčleněna částka 345 000 Kč. Žádost o dotaci je možné podat
v termínu od 1. do 28. února 2019. Více informací naleznete na úřední desce
umožňující dálkový přístup (oblast Dotační programy) a na webových stránkách města (Podnikání a rozvoj/Dotační programy). V případě dotazů můžete
rovněž kontaktovat referentku odboru sociálních věcí Pavlínu Hajskou, DiS.,
tel.: 382 504 138, e-mail: pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz.
Pavlína Hajská, DiS., referentka odboru sociálních věcí

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA MILEVSKA
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
– MŮŽETE NÁS POTŘEBOVAT

Pečovatelská služba
nabízí uživatelům pomoc
a podporu při péči
o vlastní osobu, domácnost a stravování – to
u mnohých klientů nespočívá jen v dovážce obědů, ale často v pomoci a samotné přípravě stravy - snídaně, oběda i večeře.
Pečovatelskou službu v současné době využívá 370 uživatelů, a to nejen
z Milevska, ale i z 23 samostatných obcí regionu: Bernartice, Borovany, Božetice, Branice, Hrejkovice, Chyšky, Jetětice, Jistebnice, Kostelec n. /Vlt., Kovářov, Křenovice, Kučeř, Květov, Nadějkov, Osek, Podolí, Přeborov, Přeštěnice,
Sepekov, Stehlovice, Veselíčko, Vlksice, Zhoř. Služba je tak zajištěna
i v různých usedlostech a samotách, kde je minimální nebo žádná dostupnost
veřejných služeb (obchody, restaurace apod.). Především v zimních měsících je
kontakt klientů se zaměstnanci pečovatelské služby často jediným sociálním
kontaktem v průběhu několika dnů a pro některé klienty někdy i v řádu týdnů.
Pečovatelskou službu poskytují profesionální zaměstnanci, kteří k odborné
péči využívají několik druhů kompenzačních a jiných pomůcek (např. vaničku
na mytí hlavy, pojízdné sprchovací křeslo, invalidní vozík, sedačku do vany,
zvedací pásy, antidekubitní a polohovací pomůcky, apod.). Velmi podstatnou
součástí při poskytování péče jsou i služební vozidla, nově i pro imobilní uživatele - s plošinou umožňující přepravu klientů na invalidním vozíku.
Tzv. přímá péče u klientů je poskytována na základě jejich individuálních
potřeb a požadavků a umožňuje tak lidem i při zhoršeném zdravotním stavu,
omezených schopnostech sebeobsluhy či zcela imobilním, aby co nejdéle mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí – ve svém domově. Zároveň je tak eliminována i ztráta osobních sociálních vazeb (sousedé, přátelé, rodinní příslušníci, apod.). Poskytování služeb v domácím prostředí má velmi příznivý vliv
nejen na psychiku klientů a udržení jejich schopností, ale i neprohlubování
závislosti na sociální službě.
Služby jsou běžně poskytovány ve všední dny od 6:30 do 19 hodin, o víkendech
a svátcích od 6:30 do 12 hodin a od 16:30 do 18 hodin, ale zároveň jsou pružně
přizpůsobovány individuálním požadavkům a potřebám klienta na základě
společné dohody.
Bližší informace k poskytování pečovatelské služby jsou dostupné na webových
stránkách organizace www.socsluzbymilevsko.cz nebo na telefonním čísle
382 522 394.
Bc. Hejnová Bohdana, vedoucí pečovatelské služby

POZVÁNKA T. J. SOKOL
Na čtvrtek 7. února 2019 je připravena další z řady tělocvičných akademií milevského Sokola. Cvičenci, cvičitelé i organizátoři zvou všechny příznivce pohybu, společných cvičení
a dobré pohody do hlediště milevské sportovní haly. V bohatém programu akademie opět vystoupí na tři stovky cvičenců
od těch nejmenších špuntů až po dospělé cvičence seniorského věku. Tradičně
se představí i nejlepší sportovci jednoty. Večerní program, určený široké veřejnosti, tj. rodičům, prarodičům a příznivcům tělocvičné jednoty Sokol Milevsko,
začíná v 18:00 hodin. Dvě dopolední vystoupení jsou určena výhradně žákům
mateřských a základních škol z Milevska a okolí. Vstup ostatních zájemců bude
možný až po umístění těchto pozvaných dětí.
Tělocvičná akademie bude první z řady akcí, připomínajících 130 let od založení milevského Sokola. Tehdy, v roce 1889, se ze zkušené „ve světě“ vrátil do
Milevska zednický a tesařský mistr František Ješ. Na své pouti se setkal se
sokolskými myšlenkami i zapálenými sokoly a sám se pro sokolské ideály zdravě
nadchnul. Dokázal pak přesvědčit svoje přátele a kamarády o prospěšnosti
tělesných cvičení a spolkového života natolik, že vytvořili přípravný výbor pro
založení Sokola v Milevsku. A již 6. října 1889 byla na ustavující schůzi, za

účasti 38 občanů milevských, tělocvičná jednota Sokol Milevsko založena. Připomeňme několik jmen členů vůbec prvního výboru jednoty: MUDr. Josef Rejšil
(starosta), Bohuslav Malík (náčelník), František Ješ (jednatel), Eduard Dvořák, M. Hanuš, Hynek Hofman, Josef Chmelař, František Chmelíček, František
Krejčí, Josef Vodňanský, František Zeman. Členy jednoty byli např. Theodor
Řepka, Emanuel Vaniš, Emanuel Volkán, František Zvonař, František Lacina či
Adolf Totter. Možná, že vám budou ještě některá z těchto jmen povědomá.
T. J. Sokol Milevsko obnovila svoji činnost před 28 lety - 1. ledna 1991. Tehdy
měla 384 členů, z nichž bylo 190 registrováno v kategorii dospělých, 15
v dorostu a 179 v žactvu. Počet členů od té doby přesáhl hranici šesti stovek –
do roku 2019 vstoupil s 630 členy. Větší polovinu z tohoto počtu tvoří děti
a mládež, jasnou početní převahu mají ženské kategorie. O zabezpečení cvičebních hodin se stará na šedesát vyškolených cvičitelů, pomahatelů a trenérů. Ti nabízejí všem žákovským kategoriím klasické sokolské cvičení na nářadí,
atletickou průpravu a rozmanité hry. Sportovně zdatnějším žákům a žákyním
jsou v současné době určeny hodiny atletiky, TemGymu, sportovní a moderní
gymnastiky. Dospělí členové a dorost si mohou vybrat podle svého zaměření
z této nabídky: zdravotní cvičení, aerobik, jóga a jógové cvičení, Pilates, tai-či,
atletika, badminton, volejbal, stolní tenis a turistika.
Ke stotřicátým narozeninám si T. J. Sokol Milevsko přeje hodně obětavých
a fundovaných členů výboru, dostatek nadšených a zapálených cvičitelů
a spoustu spokojených cvičenců všech věkových kategorií. A také vlídné a tolerantní příznivce.
Milí diváci, těšíme se na vás a slibujeme vám opět pohodové a poklidné prožití jednoho čtvrtečního večera.
Výbor T. J. Sokol Milevsko

PROBLEMATIKA PSÍCH EXKREMENTŮ
NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
V poslední době se na městský úřad stále častěji obrací
občané se stížnostmi na některé majitele psů. Nejčastějším terčem stížností je neukázněnost majitelů při
venčení psích miláčků. Jak je v našem okolí zejména
po odtání sněhu často vidět, část chovatelů po svých
pejscích neuklízí vykonanou potřebu, exkrementy pak
zůstávají na chodnících, květinových záhonech či travnatých plochách, kde se stávají hrozbou zejména pro hrající si děti. Častým případem je i znečišťování dětských hřišť a pískovišť, kam sice zvířata přístup nemají, to ale jejich chovatelé často
nerespektují. Zde hrozí nebezpečí šíření nakažlivých chorob. K řešení výše zmíněných stížností přitom stačí pouze ohleduplnost a zodpovědný přístup ze
strany chovatelů psů.
V minulosti byly po městě nainstalovány speciální odpadkové koše na psí
exkrementy včetně sáčků, toto opatření se však příliš neosvědčilo. Sáčky byly
často v krátké době rozkradeny a zásobníky na jejich zavěšení ničili vandalové.
V současné době mají majitelé psů vždy po zaplacení místního poplatku nárok
na igelitové sáčky, které si mohou vyzvednout na pokladnách městského úřadu. Sáčky s exkrementy je možné odhazovat do běžných odpadkových košů.
Od roku 2016 je v platnosti Obecně závazná vyhláška města Milevska č. 4/2016
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně
životního prostředí a veřejné zeleně. Pro informaci uvádíme výňatek z vyhlášky, který se týká právě této problematiky:
• Každý je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných
veřejných prostranství.
• V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete
odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která je vlastníkem nebo držitelem zvířete nebo jiná osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
• Na plochách veřejné zeleně je zakázáno vstupovat do květinových a keřových záhonů, trhat nebo jinak poškozovat na nich rostoucí květiny nebo jiné
rostliny.
Za nedodržení vyhlášky města lze příkazem na místě (např. městskou policií)
uložit pokutu do výše 10 000 Kč, ve správním řízení pak až 100 000 Kč.
Apelujeme proto na všechny majitele psů, aby výkaly po svých psích miláčcích
vždy uklízeli. V opačném případě bude nutné přistoupit k sankcím.
Ing. Hana Hadrbolcová, odbor životního prostředí
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!
V únoru letošního roku se sluší připomenout si méně známou regionální osobnost –
etnografa, folkloristu a pedagoga Čeňka
Holase. Právě v tomto měsíci uplyne již
90 let od jeho úmrtí.
Vincenc Holas přišel na svět v sobotu
10. února 1855 v Zahořanech u Kovářova
č. 8. Jednalo se o druhé dítě 25letého sedláka Josefa Holase a jeho stejně staré manželky Marie rozené Křivánkové. Rodina se
v roce 1858 přestěhovala do Hostína,
do domku k prarodičům z matčiny strany.
Právě Hostín bývá často mylně uváděn jako
rodiště Čeňka Holase. Jelikož zde strávil
Podobizna Čeňka Holase v mládí. celé dětství a dříve se na místo i datum
narození všeobecně nekladl zvláštní důraz,
označoval sám sebe za rodáka z Hostína.
Školu začal Čeněk Holas navštěvovat v Kovářově, později přešel na reálku
do Písku. Po maturitě v roce 1875 studoval matematiku a fyziku na pražské technice. Při studiích v Praze se stal nadšeným sokolem a také cvičitelem.
Se zakladatelem Sokola Miroslavem Tyršem je pojilo přátelství. Tělocvik
si Čeňka Holase natolik získal, že si rozšířil pedagogické vzdělání a jako učitel
tělovýchovy poté pracoval celý život.

Záznam písní z okolí Milevska od Karla Cvrka uložený v Milevském muzeu.

Od roku 1880 působil
Holas v učitelském sboru
na jedné z pražských
středních škol. Pak přešel
na malostranskou reálku,
kde se roku 1904 stal profesorem a na této škole
setrval až do svého
odchodu do penze roku
1912. Čeněk Holas
se oženil s Kateřinou
Ševčíkovou, dcerou zámožného píseckého úředníka
a v roce 1896 se jim narodilo jediné dítě – dcera
Anna.
Již při studiích v Písku
projevoval Čeněk Holas
vřelý vztah k literatuře.
V Praze se aktivně zapojil
Dům Čeňka Holase v Milevsku nad autobusovým do literárního života, když
se podílel na vydání Almanádražím.
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nachu české omladiny z roku 1879, který byl věnován Holasovu píseckému učiteli Adolfu Heydukovi. I když Čeněk Holas vydal soubor básní Žaloby a napsal
také několik divadelních her (Bratr Žižka, Rolničky, Satan, Šeherezáda, Štěstí
a bída, Ta naše láska), ve známost vešel jako nejvýraznější osobnost českého
lidového sběratelství počátku 20. století.
„Podepsaný puzen touhou, zachovati to, co se ještě zachytiti dá, počal sbírati
ve svém rodném okresu na Milevsku. A mimo nadání žeň se ukázala nejen dobrá,
ale hojná. Podepsaný počal o věci vážně přemítati, zavedl porady s osobami
z lidu poměrů znalých, rozpředl poptávky po proslulých zpěvácích a zpěvačkách
z lidu, po zkušených hudebnících, a po nabytých zkušenostech počal sbírati
naše národní písně soustavně, ves od vsi, chalupu od chalupy, a z pouhého
okresu milevského nashromáždil slušnou zásobu asi 300 písní. To bylo pobídkou
k velké soustavné práci zejména po českém jihu.“ Tak popsal počátky svého sběratelského úsilí Čeněk Holas v etnografickém časopisu Český lid,
kde zveřejňoval své prvotní výsledky.
Nejvýznamnějším Holasovým dílem je šestidílná sbírka České národní písně
a tance, která byla vydána v letech 1908–1910. Oproti dřívějším spisům lidové
slovesnosti byly tyto písně a tance rozděleny místopisně (IV. díl - Milevsko)
a jednotlivé části potom tématicky. Na rozsáhlou sběratelskou práci získal
Čeněk Holas od ministerstva vyučování dovolenou na celé dva roky! Sběratelskou činnost hmotně podpořila Česká akademie a spolek Svatobor. Sběru písní
se Čeněk Holas věnoval po tři roky, kdy procestoval křížem krážem téměř celé
Čechy. Jeden rok s ním chodil mladší spolupracovník, kovářovský rodák
Karel Cvrk.
Roztomilý text písně Veselý jarmark, pocházející z Pechovy Lhoty, by nám dnes
bez sběratelského úsilí Čeňka Holase byl již asi nadobro ztracen:
Když jsem šel na jarmark do Milíska, šel se mnou hrejkovský kmotr Tříska,
vedli jsme na prodej jalovice, domů jsme přivedli dvě opice.
Žena na mne volá: Cos to proved, že jsi mi takový jarmark doved.
Proč jsi tam nekoupil něco pro nás, zpátky jsi přinesl jen ten provaz.
Paní mámo zlatá ženo milá, proč tys mi už napřed nenabila?
Zlatky jsem rozházel, nekoupil nic. Jen o tu vopici je doma víc!
Čeněk Holas se po ukončení učitelského působení koncem roku 1914 přestěhoval do Milevska, kde zakoupil dům. O jeho téměř desetiletém pobytu zde ve městě není příliš známo, víme jen, že bydlel s celou rodinou v pseudobarokní vile
v Havlíčkově ulici čp. 237. Část Havlíčkovy ulice, kde stojí Dům Čeňka Holase,
byla někdy ve 30.–40. letech přejmenována na ulici Čeňka Holase.
Když se situace v Československu po 1. světové válce mírně stabilizovala,
usadil se Čeněk Holas
roku 1922 v městě básníků - Písku, kde bydlel v ulici Na Spravedlnosti čp. 645.
I v pokročilém věku byl činný v Sokole a stále se věnoval práci. Čeněk Holas zemřel 8. února 1939 ve věku
84 let a pochován byl na Lesním hřbitově v Písku. Literární pozůstalost
Čeňka Holase je dnes uložena v Památníku národního písemnictví.
Mgr. Petra Kratochvílová – Milevské muzeum

Hrob Čenka Holase na Lesním hřbitově v Písku. Hrob je dnes ve správě města
Písku, stejně jako hroby jiných píseckých osobností.

KULTURA A SPORT – ÚNOR 2019
MILEVSKÉ KINO

ČERTÍ BRKO
čtvrtek 21. 2.

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216

ČR – Filmová pohádka – Co se stalo v jedné pekelné
pobočce, která má na starosti městečko Pytlov?
Rozbilo se čertí brko!
ČESKÉ ZNĚNÍ
99 min.
vstupné: 50 Kč

www.milevskem.cz

BOHEMIAN RHAPSODY
sobota 2., neděle 3. 2.

20:00

USA, VB – Drama, životopisný, hudební – Queen.
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je
jeho příběh.
TITULKY
134 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

TEN, KDO TĚ MILOVAL
čtvrtek 7. 2.

BIO SENIOR
15:00

ČR – Rodinná detektivka – Komediálně laděná
rodinná detektivka ze známého lázeňského města.
V režii Jana Pachla na motivy knihy Marie Poledňákové.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
vstupné: 50 Kč

METALLICA – LIVE FROM NIMES
čtvrtek 7. 2.

20:00

Francie, USA – Koncert – V mystickém prostředí
starořímské arény duní prověřené metalové
skladby.
132 min.
vstupné: 180 Kč

LEGO® PŘÍBĚH 2
3D
pátek 8. až neděle 10. 2. pá a so 17:30, ne 15:00
USA – Animovaný – V pokračování úspěšného
animovaného filmu se opět setkáme s hrdiny
z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí do boje za záchranu svého milovaného města.
DABING
vstupné: 140 Kč

ŽENY V BĚHU
pátek 8. až neděle 10. 2.

20:00

ČR – Komedie – Komedie o ženách, které se nebojí
vyběhnout štěstí naproti.
ČESKÉ ZNĚNÍ
93 min.
vstupné: 130 Kč

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
čtvrtek 14., pátek 15. 2.

3D
20:00

USA – Akční, sci-fi – Alita je normální holka s robotickým tělem, předurčená k velkým věcem. Jen o tom
zatím neví.
DABING
122 min.
vstupné: 150 Kč

PSÍ DOMOV
pátek 15. až neděle 17. 2.

17:30

USA – Dobrodružný rodinný film od autora knižního
bestselleru Psí poslání.
DABING
92 min.
vstupné: plné 120 Kč, děti 100 Kč

LÉTO S GENTLEMANEM
sobota 16., neděle 17. 2.

20:00

ČR – Romantická komedie – Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději…
ČESKÉ ZNĚNÍ
98 min.
vstupné: 130 Kč

BIO SENIOR
15:00

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
čtvrtek 21., pátek 22. 2.

20:00

ČR – Černá komedie – Tohle není jenom hra. Je to
útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat.
Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na
URNU stala únikem z jejich nudných životů.
ČESKÉ ZNĚNÍ
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
3D
pátek 22. až neděle 24. 2.pá a so 17:30, ne 15:00
USA – Dobrodružný, animovaný – Mladý Viking
Škyťák a drak Bezzubka se vracejí. Společně budou
hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího společenství.
DABING
104 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

NA STŘEŠE
sobota 23., neděle 24. 2.

20:00

DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 3. 2.

14:00-17:00

Tradiční odpoledne v maskách s diskotékou, plné
soutěží, her a odměn.
prostory DK
vstupné: 50 a 30 Kč

JIŘÍ KOLBABA – SEDM DIVŮ ISLANDU
pondělí 4. 2.

19:00

Milevské kino
VYPRODÁNO!

NA KUS ŘEČI S JAROMÍREM HANZLÍKEM
středa 6. 2.
18:00
Filmové Postřižiny či Slavnosti sněženek Bohumila
Hrabala, seriály Sanitka nebo Nemocnice na kraji
města, Hamlet, Othello, Cyrano a desítky dalších
úžasných rolí Divadla na Vinohradech. To všechno
a ještě mnohem více jsou filmy, seriály a divadelní
představení, ve kterých zářil v různých rolích jeden
z nejlepších českých herců Jaromír Hanzlík. V současné době dokončil natáčení prvního filmu podle
vlastního scénáře Léto s gentlemanem. Nejen o tom
bude řeč v pořadu Na kus řeči s Jaromírem Hanzlíkem v Milevském kině.
Milevské kino
vstupné: 240 Kč

ČR, SR – Drama, komedie – Na střeše je druhým
celovečerním filmem v režii Jiřího Mádla. Je to je
příběh o setkání s někým, koho považujeme za cizince, nicméně může být součástí, kterou postrádáme.
ČESKÉ ZNĚNÍ
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

Pro děti od 6 let, mladší s doprovodem rodičů.
učebna 4
kurzovné: 750 Kč

VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
čtvrtek 28. 2., pátek 1. 3.

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE PRO POKROČILÉ
čtvrtek 7. 2.
17:00-20:00

20:00

USA – Horor, thriller – To, že jste jednou unikli
z časové smyčky, v níž vám maskovaný vrahoun
permanentně usiluje o život, neznamená, že se do
ní nemůžete vrátit.
TITULKY
100 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

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

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ FILMU
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
pátek 1. 2.
09:00
Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoledne
s dílničkou a pracanty Patem a Matem.
Vyrábět budeme nanuky!
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

ZIMNÍ TANEČNÍ VEČER
pátek 1. 2.

19:00-24:00

Dům kultury Milevsko ve spolupráci se Senior klubem ZVVZ připravují taneční podvečer, na kterém
k tanci a poslechu zahraje kapela Jana Kašpárka
Johny Band.
velký sál
vstupné: 100 a 50 Kč

KURZ VÝTVARNÉ HRÁTKY
– ZAHÁJENÍ 2. POLOLETÍ
čtvrtek 7. 2.

16:00

Další z oblíbených seminářů Mgr. Jany Maškové.
Přihlášky v kanceláři DK.
výuková učebna
vstupné: 450 Kč

PLES MĚSTA MILEVSKA
pátek 8. 2.

20:00

Hraje: Taneční orchestr Variant
prostory DK
vstupné: 250 Kč

22. CHARITNÍ PLES
sobota 9. 2.

20:00

Pořádá Farní charita Milevsko, hraje kapela Piňakoláda. Bohatá soutěž o ceny. Předprodej vstupenek
v Klenotech paní Mrzenové v Riegrově ulici.
velký sál

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA ČR
úterý 12. 2.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
učebna 2

KČT – ZEMĚ PERSKÉHO ZÁLIVU
úterý 12. 2.

18:00

Turistická beseda, vypráví a promítá Mgr. Michal
Hrazdil.
loutkový sál
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
středa 13. 2.

KČT – ALSASKO
úterý 26. 2.
17:00

velký sál

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 13. 2.

18:00-20:00

loutkový sál

KURZ – PUFFY POLŠTÁŘKY
čtvrtek 14. 2.

18:00

Přijďte si bez použití jehlic pod vedením lektorky
Hany Rejpalové uplést polštářek z úžasně jemné
chlupaté příze s předpřipravenými oky. Kvůli zajištění materiálu děkujeme za přihlášky předem do
7. 2. na telefonu 383 809 201 nebo e-mailu
kurzy@milevskem.cz.
výuková učebna
vstupné: 150 Kč

CESTA KOLEM SVĚTA – TRAVESTI SHOW
sobota 16. 2.
19:00
velký sál
vstupné: 280 Kč

POHÁDKA
– JAK SI SKŘIVÁNEK MUSEL VRZNOUT
neděle 17. 2.

15:00

Hraje: Divadlo Kapsa Andělská Hora
Po mrazivém lednu je tu nejveselejší, ale také nejkrásnější měsíc v roce – únor. To znamená, že sněhu
ubývá a sněženky nedočkavě vystrkují hlavičky.
Dokonce nedočkavý skřivánek Vánek musí vrznout,
i kdyby měl zmrznout... Ale co to? Místo své jarní
písničky, co budí jaro, skřivánek vrčí.
velký sál
vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – ÁJURVÉDA –
PŘÍRODNÍ INDICKÁ MEDICÍNA
úterý 19. 2.
18:00
Cest k dlouhému a šťastnému životu je více, ale každá předpokládá osobní snahu a rozhodnutí pro to
něco udělat. Jinak jsme odsouzení k tomu, abychom
jakž takž přežívali a k polykání chemických prášků,
které ve finále vedou k prohloubení nemoci. Že je
to možné dokazuje ájurvéda, několik tisíc let stará
indická věda, vyrůstající z hlubokých duchovních
kořenů, na rozdíl od medicíny, která je jen jednou
z jejich součástí... Přednáší: Marie Ria Rychlíková
výuková učebna
vstupné: 30 Kč

MICHAL JE PAJDULÁK
pátek 22. 2.

17:00

Představení Michala Nesvadby. Budeme si spolu hrát
a vyprávět o našem tělíčku – od hlavy až k patě
a naopak. Nohy dáme na ramena, budeme si držet
palce, aby nám nespadl kámen ze srdce, třeba rovnou
na nohu! Po celou dobu jsou děti aktivně zapojeny
ho hry s Michalem! Představení plné překvapení
a legrace, malých a velkých loutek a kostýmů. Představení pro děti již od 2 let! Přijďte se bavit a hrát si!
velký sál
vstupné: 200 a 180 Kč

VÝROČNÍ SCHŮZE SK ZVVZ MILEVSKO
úterý 26. 2.
Předprodej zájezdů od 7:30 hodin. Od 14 hodin
schůze, od 16 hodin taneční zábava.
velký sál

8 | Milevský zpravodaj | únor 2019

18:00

Turistická beseda, vypráví a promítá Mgr. Iva Nejedlá.
loutkový sál

IRISDIAGNOSTIKA
– PORADNA JITKY HANZALOVÉ
čtvrtek 28. 2.

15:00

učebna 3

MILEVSKÉ MAŠKARY – BAKUSŮV PRŮVOD
pátek 1. 3.
19:00
DK Milevsko a maškarní sdružení zvou na tradiční
Bakusův průvod, při kterém Milevské maškary převezmou po dobu masopustního veselí nadvládu nad
městem.
nám. E. Beneše

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – NA OSTRO
neděle 12. 5.
19:00
Účinkují: Leoš Noha, Kateřina Kornová, Jaroslav
Sypal, Eva Hráská, Petr Vojnar
velký sál
vstupné: 320 a 290 Kč

OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE
čtvrtek 27. – sobota 29. 6.
Více na www.prestenice.cz.

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

VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
do pátku 22. 2.

MILEVSKÉ MAŠKARY 2019
sobota 2. 3.

30. ročník tradiční výstavy.
vstupné: 10 Kč

NÁM. E. BENEŠE – TRHY, VEPŘOVÉ HODY (od 9
hodin), PROGRAM NA PODIU
PRŮVOD MILEVSKEM 14:00 od domu kultury
Trasa průvodu: DK Milevsko – Nádražní ul. – Tyršovo nám. – Havlíčkova ul. – Růžová ul. – nám.
E. Beneše – Riegrova ul. – Husovo nám. – Riegrova
ul. – nám. E. Beneše

HUDEBNÍ SKLEPY
– MIREK KEMEL & VLADIMÍR JAVORSKÝ
pátek 1. 3.
19:30

DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ REJ

15:30

www.spos-milevsko.cz

19:00

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

PŘIPRAVUJEME:
SETKÁNÍ S YVETTOU SIMONOVOU
čtvrtek 21. 3.

17:00

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
velký sál
vstupné: 320 a 290 Kč

KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH
čtvrtek 28. 3.

19:00

Stand-up comedy Lukáše Pavláska.
velký sál
vstupné: 250 a 220 Kč

JIŘÍ KOLBABA – VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY
pondělí 8. 4.
18:00
Milevské kino
vstupné: 220 Kč

ZŮSTANE TO MEZI NÁMI
středa 8. 5.

SPOS MILEVSKO
J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269

velký sál DK
vstupné: v masce zdarma, ostatní 50 Kč

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA

Akordeon folk – www.mirekkemel.cz. Rezervace
a předprodej přímo v Galerii M.
vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč

19:00

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

Veřejné bruslení dle rozpisu na stránkách
www.spos-milevsko.cz.

ZIMNÍ STADION:
01. 2.
02. 2.
03. 2.
03. 2.
09. 2.
16. 2.
16. 2.
17. 2.
17. 2.
23. 2.

14:00
17:00
10:00
17:00
12:00
11:15
17:00
10:00
12:15
09:00

HC 4. tř. - Vimperk
HC „A“ - Soběslav
HC ml. + st. ž. - Soběslav
TJ Božetice - Spartak Příbram
HC ml. + st. ž. - Motor Č. B.
HC 3. tř. - Písek, Linz
HC „A“ - Vimperk
HC 4. tř. - Strakonice
HC ml. ž. - Písek
HC ZVVZ turnaj

SPORTOVNÍ HALA:
01. 2.
02. 2.
03. 2.
07. 2.

09:00
09:00
09:00
18:00

09. 2.
10. 2.
10. 2.
16. 2.
17. 2.
23. 2.
24. 2.

09:00
08:00
15:30
08:00
13:00
08:00
08:00

FC ZVVZ turnaj
FC ZVVZ turnaj
FC ZVVZ turnaj
Tělocvičná akademie 2019
- Sokol Milevsko
Hadball turnaj
FC ZVVZ turnaj
Florbal junior
Florbal, přípr., junior
Florbal - junior
Florbal - st. ž., junior
FC ZVVZ turnaj

LETNÍ STADION - VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
09. 2.
16. 2.
21. 2.
23. 2.
23. 2.
23. 2.
24. 2.
24. 2.

14:00
12:00
17:00
11:30
14:30
16:30
12:00
14:00

FC muži A - Petrovice
FC muži A - Soběslav
FC st. dorost - Sedlčany
FC st., ml. ž. - Příbram
FC muži A - Sedlčany
FC junior - Kovářov
FC junior - př. utkání
FC ml. dorost - Jistebnice

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

ZIMNÍ TANEČNÍ VEČER
pátek 1. 2.

19:00

K tanci i k poslechu hraje kapela Jana Kašpárka.
velký sál DK
vstupné SK ZVVZ: 50 Kč

BIO SENIOR – TEN, KDO TĚ MILOVAL
čtvrtek 7. 2.

14:00

VÍKENDOVÝ KURZ HORMONÁLNÍ JÓGY PRO ŽENY
sobota 9. – neděle 10. 2.
09:00-15:00

POLOLETNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
pátek 1. 2.
08:00-16:00

S certifikovanou lektorkou Ing. Dagmar Hellerovou.
Přihlášky na jogahormonalni@email.cz nebo na
tel.: 724 624 534, více informací na www.jogahormonalni.com. Cena je včetně podrobných podkladů
k domácímu cvičení a občerstvení během kurzu.
cena kurzu: 2000 Kč

Neseď doma, přijď do knihovny! Čekají tě šifry, tvoření, deskovky…
dětské oddělení
vstupné: zdarma

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 14. 2.

08:00-16:00

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

PRÁVNÍK V PORADNĚ
čtvrtek 21. 2.

08:00-16:00

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

www.kctmilevsko.cz

PŘIPRAVUJEME:
18:00

Turistická beseda, vypráví a promítá Mgr. Michal
Hrazdil.
loutkový sál DK

18:00

Turistická beseda, vypráví a promítá Mgr. Iva Nejedlá.
loutkový sál DK

MILEVSKÝ KLÁŠTER
U B AŽANTNICE 556 | TEL.: 736 209 344,
382 521 458 www.klastermilevsko.cz
PATER JOSEF TOUFAR – OBĚŤ KOMUNISMU
pátek 15. 2.
18:30
Přednáška Miloše Doležala.
Latinská škola

WELLNESS VÍKEND S JÓGOU
pátek 14. – neděle 16. 6.
Pojďte si společně užít víkend do skvělého rezidenčního areálu hotelu Orlík. Přihlášky ke stažení
na www.centrummilisek.cz.
cena: 3050 Kč

LETNÍ DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ TÁBOR
— ORLÍK VYSTRKOV
neděle 7. – sobota 13. 7.
Areál Hotelu Orlík poskytuje oázu klidu v srdci přírody. Nachází se v těsné blízkosti Orlické přehrady.
Děti budou navštěvovat hotelové wellness centrum
s bazénem a vířivkou.
cena: 4990 Kč

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR — ORLÍK MARINA
neděle 18. – sobota 24. 8.
Marina Orlík je rekreační areál přímo uprostřed
nádherné krajiny Orlické přehrady. V areálu se
nachází i bazén s vyhřívanou vodou.
cena: 3950 Kč

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

OBEC BRANICE

www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

HRAJEME SI S FIMO HMOTOU
pátek 1. 2.

www.knihmil.cz

15:00

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

ALSASKO
úterý 26. 2.

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231

www.centrummilisek.cz

Beseda s odbornou konzultantkou rodičovské
poradny Bc. Andreou Kadlecovou.
Přijďte si společně popovídat o vlivu těchto vzorů,
jejich důsledcích na zdravý vývoj dítěte jako na
sociální bytost a seznámit se se zkušenostmi jiných
rodin.

Výroční členská schůze Senior klubu ZVVZ s předprodejem výletů (od 7:30 hodin). Taneční zábava
(i pro partnery) od 16 hodin.
velký sál DK

ZEMĚ PERSKÉHO ZÁLIVU
úterý 12. 2.

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409

WORKSHOP - VZORCE CHOVÁNÍ, KTERÉ
NEVĚDOMKY PŘENÁŠÍME NA SVÉ DĚTI
středa 13. 2.
09:00-11:00

Milevské kino
vstupné: 50 Kč

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
úterý 26. 2.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

15:00

Milevské kino
vstupné: 50 Kč

BIO SENIOR – ČERTÍ BRKO
čtvrtek 21. 2.

CENTRUM MILÍSEK

09:00

Tvoříme z polymerové hmoty FIMO. Přezůvky, svačinu a dobrou náladu s sebou.

REPREZENTAČNÍ PLES OBCE A HASIČŮ
sobota 16. 2.
20:00
Zahraje Top Ton, velice bohatá tombola.
kulturní dům

PŘEDNÁŠKA – DOKUMENTACE,
OBNOVA A UDRŽOVÁNÍ OHROŽENÝCH JAZYKŮ
úterý 5. 2.
18:00
Martina Volfová je antropoložka a lingvistka pocházející z Milevska, která vás seznámí se svou prací
s lidmi kmene Kaska v severní Kanadě a obecným
stavem světových domorodých jazyků.
studovna
vstupné: zdarma

MINIKURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
středa 6. a 13. 2.

16:30

Poslední dvě lekce trénování paměti. Pouze pro přihlášené.
pobočka v DK

NAJDI SVŮJ SMĚR
středa 6. 2.

17:00

Na další setkání pro ženy z cyklu Setkávání ženských duší zve spolupracovnice knihovny Lenka
Žáková. Povídání o tom, jak nalézt směr, kterým
chcete kráčet.
Bookroom
vstupné: zdarma

STRAVA Z POHLEDU AYURVÉDY
A AROMATERAPIE
středa 13. 2.

17:30

Další přednáškou ze Seberozvojového kurzu pro
ženy, nové jarní aktivity knihovny, vás provede
Mgr. Tereza Lindauerová. Tereza se léta věnuje nejstarší medicíně světa ayurvédě, aromaterapii a józe
a stále se zdokonaluje dalším studiem. Počet míst
omezen, proto nutná rezervace na dospělém oddělení.
studovna
vstupné: 100 Kč

BESEDA O SVOBODNÉ VÝCHOVĚ
A VZDĚLÁVÁNÍ – KRKAVČÍ MATKA
středa 20. 2.
17:00-19:00
Známá spisovatelka a blogerka Veronika Hurdová,
autorka knih Moje milá smrti či Krkavčí matka bude
hostem milevské knihovny. Prodej vstupenek na
dospělém oddělení, počet míst omezen.
studovna
vstupné: 100 Kč

COMMENT ÇA VA?
čtvrtek 21. 2.

17:00

Lehká francouzská konverzace o všem možném
i nemožném s Markétou Kolářovou, která žila dlouhé roky ve Francii.
studovna
vstupné: dobrovolné
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ARTE TVOŘENÍ PRO HOLKY 12–18 LET
čtvrtek 28. 2.
16:00-18:00

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

MASOPUST A JEHO TRADICE (KOLEM SVĚTA)
úterý 19. 2.

Další kreativní setkání pro všechny holky, které
rády tvoří a chtějí se o sobě něco dozvědět. Tvoří
se bez kritiky a bez tlaku na výkon. Počet míst omezen, rezervace na tel.: 383 809 401.
Bookroom
vstupné: 50 Kč

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

PEČEME – RECEPTOVÁNÍ DO TROUBY
úterý 26. 2.

SETKÁNÍ SPOLKU PŘÁTEL KRÁSNÉ
LITERATURY A VOŇAVÉ KÁVY
čtvrtek 28. 2.

17:00

Tradiční setkání milovníků knih a kultury se nově
přesouvání na poslední čtvrtek v měsíci. Setkání je
stále otevřeno všem novým zájemcům.
studovna

VÝSTAVA „ZASTAVTE SE NA ZASTÁVCE“
po celý únor
Zážitkové foto vystavuje Josef Luxemburg. Přijďte
se nechat okouzlit malebností a rozmanitostí míst,
která se obvykle příliš nefotí.
vestibul knihovny

ZIMNÍ RADOVÁNKY
pondělí 4. 2.

ZUŠ MILEVSKO

PREVENTIVNÍ TÉMA
– HODNOTY A RITUÁLY V ŽIVOTĚ
středa 13. 2.

L IBUŠINA 1217 |

KONCERT PRO SENIORY
středa 27. 2.

VÝROBA MASOPUSTNÍCH MASEK
středa 27. 2.

Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

SaS ROZÁRKA

RODINNÁ TÉMA – NEVÝCHOVA
úterý 12. 2.

POMÁHÁME DĚTEM
Již několik let se účastníme dobročinné
sbírky, kterou pořádá fond Sidus. Prostředky z této sbírky pomáhají dětským pacientům v motolské nemocnici. V letošním roce
fond připravil pro děti magnetické záložky
s motivy zvířátek. Dětem se moc líbily, takže
základní dodávka byla hned pryč, a tak jsme
žádali o další.
Děti z naší školy přispěly do sbírky pěknou
částkou 10 120 Kč. Chtěl bych moc poděkovat rodičům i dětem, že nákupem těchto
dárků pomohli dobré věci.
PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

ŽÁKOVSKÝ KONCERT
čtvrtek 28. 2.

14:00

17:00

Sál ZUŠ

RECY VĚCI – TVOŘENÍ PRO MALÉ I VELKÉ
úterý 5. 2.

V předvánočním čase jsme navštívili ﬁrmu Yanfeng
v Plané nad Lužnicí, ve které se vyrábí palubní desky
a dveře do vozů Mercedes Benz. Nejprve jsme se
seznámili s historií i současností této ﬁrmy. Pak jsme
si vyplnili vstupní testy pro nové zaměstnance
a prakticky si zkusili některé činnosti na trenažérech. Nakonec jsme viděli i výrobní halu s velmi
moderními stroji. Děkujeme za zajištění exkurze
pracovníkům oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory.
Žáci 8. A a 8. B
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383 809 253

MASOPUSTNÍ SLADKÉ PEČENÍ
pondělí 18. 2.

1. ZŠ MILEVSKO
NA EXKURZI V PLANÉ NAD LUŽNICÍ

2. ZŠ MILEVSKO
TŘEŤÁCI V DIVADLE

TEL.:

www.zus-milevsko.cz

OZNÁMENÍ
Zájemci o výběr vstupného na Milevských maškarách se
mohou hlásit v kanceláři DK Milevsko, tel.: 383 809 200.

Třeťáci 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko navštívili v první polovině ledna
Divadlo Oskara Nedbala v Táboře. V krásných prostorách historické budovy
zhlédli představení Malostranská zimní pohádka, která vypráví příběh ze staré
Prahy, v němž o půlnoci na ulici ožijí tři sněhuláci, kteří se snaží vybojovat
místo mezi sebou. Nakonec je spřátelí ztracený pejsek, kterému společně
pomohou najít cestu domů. Celá pohádka je doprovázena krásnými písničkami.
Všichni si tento kulturní zážitek moc užili.
Mgr. Marie Kortanová

GYMNÁZIUM MILEVSKO
CHYSTÁME DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Milí sedmáci a deváťáci, přijďte si vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto! Tuto
možnost máte v rámci dne otevřených dveří v pátek 15. února. V tento den jsou
dveře školy otevřeny nejen pro naše současné žáky, ale také pro veřejnost
a především pro vás, nové uchazeče. Získáte tak konkrétní informace o možnostech vašeho dalšího vzdělávání a uděláte si představu o tom, jak to u nás ve
škole chodí. Můžete si prohlédnout všechny učebny, moderně vybavené laboratoře a jazykové učebny, ve vestibulu školy pak máte příležitost vyzkoušet si
lezení na umělé horolezecké stěně.
A proč by mělo být správnou volbou právě gymnázium? Protože gymnazisté
jsou u maturitních zkoušek nejúspěšnější a absolventi gymnázia jsou nejlépe
připraveni na jakékoli další pomaturitní studium. A takovou možnost studia
máte i v Milevsku!
Mgr. Jana Plavcová

SETKÁNÍ S ÁJURVÉDOU
Na únorový diskusně vzdělávací večer do Domu kultury Milevsko přijala pozvání
Marie Ria Rychlíková, jejímž
druhým domovem je Indie.
Přijede nám vyprávět o ájurvédě, přírodní indické medicíně. Cest k dlouhému a šťastnému životu je více, ale
každá předpokládá osobní
snahu a rozhodnutí pro to
něco udělat. Jinak jsme
odsouzení k tomu, abychom jakž takž přežívali a k polykání chemických prášků,
které ve ﬁnále vedou k prohloubení nemoci. Že je to možné dokazuje ájurvéda,
několik tisíc let stará indická věda, vyrůstající z hlubokých duchovních kořenů,
na rozdíl od medicíny, která je jen jednou z jejich součástí... Více se také dozvíme o pránájámě, která představuje důležitou ájurvédskou metodu k posílení
vitality a k podpoře působení léčivých sil. Pokud vás téma zaujalo, rádi vás přivítáme v úterý 19. února v 18 hodin ve výukové učebně DK, vstupné je 30 Kč.
mk

VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ V GALERII M
Jubilejní již 30. ročník
výstavy Výtvarníci Milevska
a okolí byl slavnostně zahájen v pátek 18. ledna v 17
hodin v milevské Galerii M.
Svou tvorbu zde představuje
téměř čtyřicet autorů,
z nichž někteří vystavují
každoročně již po mnoho
let, např. Věra Pichová,
Jana Marešová, Karel Nožička, Jan Hlavín a doplňují je jména Simona Churanová, Václava Pouzarová, Jan Vančura a Dorota Zlatohlávková, kteří zde mají
letošní rok premiéru. Ke zhlédnutí je malba, kresba a keramika, dřevěné sochy,
kreslený humor, textilní a drátěné artefakty, malovaný porcelán, šperky a také
asambláž, enkaustika a fotograﬁe.
Galerie M zve tímto co nejsrdečněji širokou veřejnost k návštěvě této tradiční,
velice oblíbené výstavy, která potrvá až do pátku 22. února. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
hv

HÁZENKÁŘSKÝ TURNAJ V MILEVSKU
V sobotu 12. ledna se
v milevské sportovní hale
uskutečnil turnaj v házené
pro kategorii mini. Domácí
nasadili dva týmy a ty se
o body utkaly s družstvy HC
Háje Praha A, HC Háje Praha
B, Sokol Vršovice, DHC
Plzeň, TJ Astra Praha, TJ
Sokol Velké Meziříčí. Malí
milevští házenkáři obsadili
konečné páté a sedmé místo, ale zkušenosti, které získali, jsou k nezaplacení.
Mgr. Lucie Kosobudová

POJĎME SI HRÁT ANEB MODERNÍ
SPOLEČENSKÉ HRY
Je to u nás fenomén v době po revoluci. Ne že by před tím nic nebylo – vždyť
Dostihy a sázky a pro menší děti Z pohádky do pohádky byly v mnoha rodi-

nách (a později Monopoly a Aktivity.) Od té doby uplynulo hodně času
a portfolio her se hodně rozšířilo. Od sólo her pro jednoho hráče po složité
strategie; časově méně náročné po hry na několik hodin; od hlavolamů přes
zábavné hry, didaktické hry (některé získaly ocenění České komory pedagogů) až po strategické a kooperativní hry. Každý si může najít to své. Pro
nadšence nebo pro zájemce je možnost hraní a setkávání v Milevském klášteře. Ne, nechceme být další skupina šachistů nebo hráčů mariáše, chceme
být jejich alternativou pro lidi všech věkových kategorií, kteří nechtějí
sedět doma nebo u počítače a chtějí přitom rozvíjet své logické myšlení
a představivost nebo se chtějí prostě jenom bavit.
Čas setkávání je jenom na domluvě. Kdo máte zájem, pište, volejte, mailujte… (e-mail: jozef.leskovsky@seznam.cz, tel.: 739 750 392, FB „Hry
v milevském klášteře“).
A aby to nebylo jenom o tom, že si hrajeme, máme letos možnost organizovat kvalifikační turnaj v Osadnících z Katanu, kde se hraje o postup na
Mistrovství ČR v této hře. Je to hra, které je už skoro třicet let, má různé
varianty, není náročná, a hlavně je strategická. Zaujalo vás to, ale neumíte
jí hrát? Nevadí, my vás to naučíme, hra není složitá. Turnaj se bude konat
v sobotu 23. února, bližší informace budou v průběhu ledna na
www.catan.cz.
Jozef Leškovský

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Farní charita Milevsko ukončila Tříkrálovou sbírku rozpečetěním 45 pokladniček na MěÚ Milevsko v úterý 15. ledna. Celková částka 118 021 Kč (což je
o 965 Kč více než v loňském roce) byla odeslána na účet Charity České republiky. Máme velikou radost, že jsme opět překonali stotisícovou hranici
v historii sbírky na Milevsku, přesto, že letošní počasí v průběhu sbírky
koledníky často hodně potrápilo. Nebyla nouze o promočené boty nebo
bundy.
Při realizaci sbírky nám pomáhalo cca 30 dospělých (některé skupiny byly
tvořeny pouze dospělými) a mnoho dětí. Koledovalo se v Milevsku i v okolních obcích. Dobrovolníci - dospělí i děti, někteří zaměstnanci, děti z našeho NZDM, naši duchovní - všichni pomáhali - každý podle svých možností,
někteří koledovali jednou, někteří mnoho dnů. Ale stále jsou v Milevsku
části, kam se naši koledníci nedostali, kde lidé marně na koledníčky čekali.
Zůstávají nepokryté i některé vesnice v okolí nebo se obešla jen jejich část.
Potřebovali bychom další dobrovolníky, kteří by nám v příštím roce pomohli
– přihlásit se můžete kdykoli i v průběhu roku na telefonu 734 435 162
či e-mailu reditel@milevsko.charita.cz.
Z celorepublikového účtu Charity ČR se do naší charity vrátí 65 % vykoledované částky. Použita bude na podporu našich služeb, pro děti a rodiny v tíživé situaci, pro okamžitou materiální nebo potravinovou pomoc, podporu
volnočasových a sportovních aktivit pro děti z rodin ohrožených sociálním
vyloučením a také pro těžce nemocnou tříkrálovou kolednici Dominiku.
Ostatní prostředky budou využity na projekty diecéze, humanitární projekty
na pomoc potřebným doma i v zahraničí a na režii sbírky.
Každým rokem se zvyšuje výtěžek sbírky, mnohokrát děkujeme všem dárcům
za jejich vstřícnost a štědrost a koledníkům za jejich drahocenný čas
i nachozené kilometry, často v mrazu, dešti a větru.
Děkujeme, že pomáháte společně s námi!
Farní charita Milevsko
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která navštěvují mikrojesle pravidelně dvě dopoledne v týdnu. Rodičům, převážně však maminkám těchto dětí, byly vytvořeny přirozené podmínky pro sladění rodiny a práce. Jedna z maminek, která využívá služeb mikrojeslí, pracuje
zároveň v naší organizaci na zkrácený pracovní úvazek a stala se tak součástí
našeho pracovního týmu. Jako odborná konzultantka naší rodičovské poradny
pomáhá klientům v obtížných životních situacích a je tak vzorovým příkladem
úspěšného slaďování rodinného a pracovního života.
Aneta Samcová

HLEDÁME NEJ PAMÁTKU
Vydejte se na cestu do historie Toulavou a pomozte nám najít tu NEJ památku
regionu od Tábora až k nám…
Na poutní stezce, na hradech i v podhradí, na bechyňském zámku, nebo Stádleckém řetězovém mostě – tady všude na vás dýchne jedinečná historie regionů Toulavy, tedy Táborska, Bechyňska, Sedlčanska, Milevska, Jistebnicka, Mladovožicka či Soběslavska. Vybrali jsme přes 60 míst spojených s historií našeho
regionu i České republiky, na které bychom vás rádi chtěli pozvat.
Všechna místa během následujících měsíců představíme na facebookovém proﬁlu Toulavy www.facebook.com/Toulava.cz, kde je můžete podpořit – označit
je jako „to se mi líbí“. Šestnáct nejúspěšnějších míst potom na facebookovém
proﬁlu změří sílu v soubojích proti sobě, abychom mohli před začátkem prázdnin vyhlásit to místo, které mají návštěvníci, výletníci, turisté i místní v Toulavě nejraději. Najdete je označené hashtagem #srdcehistorie.
Tištěný průvodce Cestou do historie Toulavy se všemi historickými místy najdou návštěvníci od března na informačních centrech a u partnerů turistické
oblasti Toulava. Průvodce vás provede obdobími od Doby pohanské až po
20. století a ukáže vám místa, která stojí za to vidět i tipy na jedinečné historické zážitky v krajině husitů, Pánů z Růže i jedinečných technických staveb.
Všechny cíle najdete také na www.toulava.cz v sekci Cíle. Těšíme se na vás
v Toulavě na cestě do srdce naší historie.
Jan Sochor, produktový manažer

V MIKROJESLÍCH MILÍSEK
PEČUJEME O DĚTI JIŽ OD 6. MĚSÍCE

Mikrojesle Milísek úspěšně provozujeme již druhým rokem. Jako první Mikrojesle v regionu Milevsko fungují pět dní v týdnu, deset hodin denně a jsou jako
jediné zařízení péče o děti v jihočeském kraji podpořeny z ESF – OP Zaměstnanost. Cílem mikrojeslí je zajistit podporu rodinám nejmenších dětí tak, aby
jejich rodiče, ať už po či během MD/RD, mohli snadněji navázat na svoji předešlou kariéru, dostudovat, zvýšit svou odbornost rekvaliﬁkačními kurzy či
pokračovat ve své podnikatelské činnosti.
V mikrojeslích nabízíme kvalitní a ﬁnančně dostupnou bezplatnou péči pro děti
od 6. měsíce do 4 let věku. Vzhledem k maximální denní kapacitě 4 dětí zaručujeme individuální přístup v malém rodinném kolektivu, kde se děti snadněji
socializují a naučí se sebeobsluze.
V současné době je v evidenci mikrojeslí 6 dětí, z toho i dvě půlroční miminka,
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SPOLUPRÁCE S DAROVNOU
V novém roce se Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rozárka a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Klub Fanouš), které provozuje Farní charita Milevsko, dohodly na spolupráci s neziskovou organizací Darovna,
z. s. Sociálně aktivizační služba se poskytuje ambulantně na pracovišti
v Hůrecké cestě 227 v Milevsku nebo terénně v domácnostech uživatelů služby.
Právě klienti, za kterými se dojíždí do rodin, nemají často možnost si potřebné
věci zajistit a dopravit domů (zde pomůže charita) a právě tady vidíme velký
potenciál v pomoci od Darovny. S předsedkyní spolku Darovny bylo dohodnuto,
že formou darovací smlouvy se bude do těchto rodin vozit to, co daná rodina
potřebuje a zároveň to, co může obchod nabídnout. Spolupráce s Darovnou si
vážíme a věříme, že naše spolupráce bude k radosti a užitku nás všech.
Mgr. Marie Krátká, Farní charita Milevsko

Na Vánočním koncertě, který proběhl v ZUŠ Milevsko 20. prosince, se představili žáci školy a dechový soubor LEGO, který zahrál pásmo nejznámějších koled.

Tradiční reprezentační ples SOŠ a SOU Milevsko se tentokrát odehrál už první
lednový pátek a jeho slavnostní část znamenala pro dvanáct učňů oboru strojní
mechanik a opravář zemědělských strojů povýšení do stavu „budoucí absolvent".

Přinášíme fotograﬁi ze čtvrtka 17. ledna, kdy se Milevsko reprezentovalo na
veletrhu cestovního ruchu v Brně. V sobotu 19. ledna se město Milevsko podílelo
na programu veletrhu s Milevskými maškarami.

V lednu se v domě kultury v rámci tvořivých kurzů malovalo na hedvábí. Na
snímku zleva je Ivanka Palánová s maminkou a kamarádkou Nelou Chajdrnovou.
V únoru pro vás chystáme výrobu Puffy polštářků pod vedením Hany Rejpalové.
Na tento kurz je nutné se dopředu přihlásit.

Setkání s chiropraktikem si v DK Milevsko nenechalo ujít bezmála 40 zájemců.
Nechyběly praktické ukázky, a tak někteří odcházeli z diskusně vzdělávacího
večera zbaveni bolesti zad, ruky či hlavy. Ohlas byl tak velký, že už teď vám
můžeme slíbit další setkání s panem László na podzim tohoto roku.

Čas Vánoc je časem pohody, lásky a radosti. My, žáci 3. B z 1. základní školy
T. G. Masaryka v Milevsku věříme, že jsme potěšili naše seniory v Domově
v Rakovicích, když jsme jim zahráli krátké divadelní představení s názvem Čertovská pohádka.

Předškoláčci, kteří se od září scházejí v DK Milevsko, oslavili pololetí výrobou
ovocných špízů. Zleva nahoře Toník Šmelc, Eliška Říhová, Lucinka Bauerová,
Viktorka Miňhová, Vojtík Košatka, zleva dole Emička Skalická, Pavlík Wolf,
Kája Vačlena a Mariánek Trkovský. Na snímku chybí Barborka Slivková.
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Nezapomeňte také navštívit naši prodejnu s domácími potřebami,
ve které nyní probíhá výprodej vybraného sortimentu.
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

PRO-LES MILEVSKO
Miroslav Hanzlík

L. Janáčka 1377 (naproti prodejně Koberce KK)
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
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou do čtvrtka 14. února na telefonní číslo
775 733 552, získají vstupenku na představení Michala Nesvadby s názvem
Michal je pajdulák, které se uskuteční v DK Milevsko v pátek 22. února
od 17 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: schodiště do Latinské školy
Výherci: Blanka Kadeřábková, Kovářov, Eva Kozáková, Milevsko, J. Hrnčárková

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

k lepšímu. Nároky a určitá pravidla se lidem někdy příčí. Nabízí se nám
i pohodlný život a někdy máme pokušení po tom sáhnout, ale co nic nestojí, za
nic nestojí.
Když se zamyslíme, tak zjistíme, že vše, co člověka povznáší - hudba, umění,
příroda, dobré mezilidské vztahy, víra a důvěra, to všechno je velmi pracné
a náročné.
Kolik času nacvičování musí prožít hudební virtuóz nebo akademicky malíř, aby
to za něco stálo.
Pravidla jsou tu proto, aby člověk žil důstojný a hezký život. Pokud dokážeme
brát trochu vážněji Ježíšova pravidla a jeho návod na život, určitě nás to nezotročí a neochudí, naopak. Jednou jsem dostal dopis ze Slovenska a v něm bylo
zamyšlení:
Kdy jsou Vánoce?
Když maminka připraví dítěti svačinu - to jsou Vánoce.
Když manžel projeví lásku své manželce - tehdy jsou Vánoce.
Když dítě pomůže v domácnosti - to jsou Vánoce.
Když navštívíme opuštěného člověka - tehdy jsou Vánoce.
Když nám není lhostejný potřebný člověk - to jsou Vánoce.
Když dokážu mluvit o druhých hezky - tehdy jsou Vánoce.
Když dokážu říct „Promiň“ - to jsou Vánoce.
Když se rozhodnu odpustit - tehdy jsou Vánoce.
Když se usměji a potěším druhého - to jsou Vánoce.
Když pláču s plačícím - tehdy jsou Vánoce.
Když se raduji s radujícím - to jsou Vánoce.
Když šířím pokoj a porozumění - tehdy jsou Vánoce.
Možná, že si můžeme sami doplnit ještě další situace. Prostě atmosféru Vánoc
můžeme prožívat vždy, když se snažíme dělat dobro a žít dobré mezilidské vztahy.
Přeji nám všem, aby naše další dny byly naplněné dobrými rozhodnutími a aby
nás v novém roce provázelo Boží požehnání. Přeji všem zdraví duše i těla
a radost ze života.
P. Mikuláš Selvek, představený kláštera

A JE PO VÁNOCÍCH?

V církvi máme možnost prožívat dobu vánoční do svátku Křtu Páně, kterým se
tato doba uzavírá. Letos to vyšlo na neděli 13. ledna. Je to událost, kdy Ježíš
jako dospělý muž přichází k Jordánu a nechává se od Jana Křtitele pokřtít. Pak
se nad Ježíšem otevře nebe a ozve se Otcův (Boží) hlas: „Ty jsi můj milovaný
syn, v tobě mám zalíbení.“ Tím začíná Ježíšovo veřejné působení, které se projevuje hlásáním Božího království a také mocnými činy - zázraky, které doprovází Ježíšovo učení.
O Vánocích se na něj díváme v jesličkách jako na roztomilé dítě a je to dobře.
Patří to k Vánocům. Ale toto roztomile dítě se stalo dospělým mužem, učitelem, rabínem... Jeho učení začalo klást na lidi určité nároky, které ale měly
člověku pomoci zamyslet se nad sebou, nad svým životem a zkusit něco změnit
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MILEVSKÉ MAŠKARY 2019 ANEB AŤ TO KAŽDÝ PŘEDEM VÍ, BUDOU ZASE MEZINÁRODNÍ!
V sobotu 2. března 2019 se v Milevsku uskuteční již 157. ročník tradičního
masopustního průvodu.
Milevský masopustní průvod má tradici od roku 1862. Každoročně se ho účastní několik set masek. Jde o ojedinělou tradici, která u nás nemá obdoby. Milevské maškary jsou zapsány mezi nejvýznamnějšími českými lidovými tradicemi
na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.
V roce 2011 se organizátoři Milevských maškar zapsali do České knihy rekordů
s největším masopustním průvodem, který čítal 629 masek. V roce 2016 byl
tento rekord překonán novým, v průvodu napočítali komisaři pelhřimovské
agentury Dobrý den celkem 1248 masek.
Třídenní program zahájí již ve čtvrtek 28. února tradiční Zvaní milevských maškar, kde jsou obyvatelé zváni k účasti při sobotním průvodu.
Na pátek 1. března připravují pořadatelé na náměstí E. Beneše společně se
sdružením Kovářovská opona Bakusův průvod, který měl svoji premiéru v roce
2014. Milevské maškarní sdružení při něm přebírá od radních symbolickou
nadvládu nad městem po dobu konání oslav masopustu.
Jak již letošní motto napovídá, Milevské maškary podpoří také zahraniční hosté. Ani v pátečním programu nebudou chybět. Švýcarský hudební soubor Taktsurfer z Münchenbuchsee vystoupí se svéráznou švýcarskou masopustní hudbou Guggenmusik. Chybět nebudou barevné masopustní kostýmy ani výrazné
líčení, které jsou nedílnou součástí tohoto masopustního muzicírování.
V sobotu 2. března zahájíme masopustní veselí tradičním jarmarkem s vepřovými hody na náměstí E. Beneše, kde se již od dopoledních hodin bude konat
také bohatý kulturní program. Od 9:45 hodin zahraje milevská dechová kapela
Kovačka, kterou vystřídají švýcarští bubeníci, jejich vystoupení začne v 10:30.
Po nich přivítáme spřátelené maškary ze Studnice, jejichž masopustní obchůzka je součástí masopustních obchůzek a masek na Hlinecku, které byly v roce
2010 zapsány do reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Po obědě přispějí staropražskými písněmi táborští Pouličníci a kapela Hrajeto. Po příchodu průvodu maškar na nám. E. Beneše zakončí
program od 16 hodin vystoupení zpěvačky Anny Julie Slováčkové s kapelou The
Primes. Anna Julie Slováčková je patronkou letošních maškar.
Samotný průvod pak vyjde opět ve 14 hodin od milevského domu kultury tradiční trasou až na náměstí E. Beneše. Po skončení programu na náměstí se
akce přesune do Domu kultury v Milevsku, kde je na odpoledne připraven
Masopustní rej pro všechny generace. Večer pak bude následovat Masopustní
zábava, tentokrát s kapelou Hastrmani.

Přijďte se podívat o prvním březnovém víkendu do Milevska – stojí to za to.
Více na www.milevskemaskary.cz.
Více informací o programu:
Mgr. Vít Kratochvíl, ředitel DK Milevsko – tel. 383 809 210, 776 33 88 55
Karel Procházka, předseda Maškarního sdružení – tel. 608 638 757

HUDEBNÍ SKLEPY MILEVSKO
Galerie M
1. března 2019 od 19:30 hodin
Mirek Kemel & Vladimír Javorský
Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč
Předprodej v Galerii M, tel.: 382 52 20 82

157. masopustní průvod v Milevsku

MILEVSKÉ
MAŠKARY

1.–2. 3. 2019

„Ať to každý předem ví,
budou zase mezinárodní”
www.milevskemaskary.cz

milevskemaskary
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