
MILEVSKÉ MAŠKARY 2019 
– PROGRAM

pátek 1. března 
19:00 – nám. E. Beneše 

BAKUSŮV PRŮVOD
Převzetí nadvlády maškarního sdružení 

nad městem Milevskem, doprovodný program
20:30 – DK Milevsko

SPOLEČENSKÝ VEČER S KAPELOU KLASIK TRIO

sobota 2. 3.
Nám. E. Beneše

09:00 Zahájení jarmarku – vepřové hody, 
speciality po celý den

09:30 Zahájení programu na pódiu –
Kapela Kovačka – tradiční milevská
dechová kapela

10:30 Mil-Roses – pěvecký sbor
11:00 Taktsurfer Münchenbuchsee 

– švýcarský masopustní orchestr
11:30 Maškary ze Studnice – masopustní

obchůzka zapsaná na seznamu
nemateriálního kulturního dědictví
lidstva Unesco

12:30 Kapela Pouličníci
13:30 Kapela Fusky Dus
15:30 Příchod maškarního průvodu,

usmrcení Bakuse, vrácení klíče od města
16:00  Anna Julie Slováčková & The Primes

DŮM KULTURY MILEVSKO
12:30 Sraz masek
13:30 Řazení průvodu
14:00 Start průvodu s mezinárodní účastí
15:30  Masopustní rej pro všechny generace

Výdej občerstvení pro masky
zúčastněné v průvodu. 
Vstup: 50 Kč, účastníci průvodu
a v maskách ZDARMA

19:00 Masopustní zábava s kapelou
Hastrmani
Taktsurfer Münchenbuchsee –
švýcarský masopustní orchestr 
Vstup: 100 Kč, účastníci průvodu
a v maskách ZDARMA

Uvedené časy jsou pouze orientační. 
Změna programu vyhrazena.

Podrobnější informace na plakátech,
www.milevskem.cz, www.milevskemaskary.cz.

MILEVSKÝ
zpravodajBŘEZEN | 2019
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AKCE PODPOŘENÉ Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ 
JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2018

I v roce 2018 došlo k dalšímu zlepšení vybavení požární techniky
jednotky SDH Milevsko. Došlo k dovybavení nových členů ochran-
nými prostředky – zásahovými komplety a zásahovými přilbami.
Z dotačního programu „Neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ byla poskytnuta
dotace ve výši 50 tis. Kč. 

Na konci srpna byla dokončena také oprava části hřbitovní zdi v areálu městského hřbitova. Zeď byla
původně opatřena hladkou omítkou, která byla však značně porušená a místy opadaná. V rámci udržova-
cích prací došlo ke kompletnímu otlučení omítek z obou stran zdiva a omítnutí zdi. Z dotačního programu
„Úcta k předkům“ byla poskytnuta dotace ve výši 17 tis. Kč. Pokračování na straně 2
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
RADA MĚSTA 6. 2. 2019
• Povolila v souladu s ustanovením školského zákona pro období školního

roku 2018/2019 výjimku z nejvyššího počtu dětí v 1. třídě Mateřské školy
Kytička Milevsko na 28 dětí. Dle ustanovení o předškolním vzdělávání se tří-
da mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí a zřizovatel školy může povolit
výjimku z nejvyššího počtu dětí do počtu 4 dětí.

• Rozhodla uzavřít smlouvu se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje
o právu provést výstavbu nového přecházení přes ulici 5. května u křižovat-
ky s II/121.

• Vzala na vědomí žádost příspěvkové organizace Městské knihovny v Milev-
sku a rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v č. 106 
v č. p. 1 na nám. E. Beneše (kavárna U Soudu) na dobu neurčitou s půlroční
výpovědní dobou.

• Vzala na vědomí žádost paní Věry Kolínové o ukončení nájemní smlouvy na
prostor sloužící podnikání č. 103 v č. p. 128 a schválila ukončení nájemní
smlouvy na tento prostor dohodou k 31. 3. 2019 a současně schválila zve-
řejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu č. MM 34/2008 pro pana Jiřího
Hroníka v předmětu změny prostor z č. 101 v č. p. 1 E. Beneše na č. 103 
v č. p. 128 Riegrova.

• Schválila průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakáz-
ky „Nákup nové rolby pro úpravu ledové plochy ZS v Milevsku“ a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou Mátl-Bula s. r. o. – Olympia
ICE BEAR za nejnižší nabídkovou cenu 3 700 000 Kč bez DPH. 

RADA MĚSTA 21. 1. 2019
• Souhlasila s podáním žádosti o nadační příspěvek z Grantového řízení Oran-

žové hřiště Nadace ČEZ na akci „Workout hřiště Milevsko“. Odhadované
náklady na realizaci hřiště jsou 250 tis. Kč, kdy 80 % by bylo kryto dotační-
mi prostředky a 20 % finančními prostředky města.

• Schválila předložený záměr na pronájem nebytových prostor – Stánek rych-
lého občerstvení v amfiteátru DK Milevsko. 

• Rozhodla navýšit nájemné o 2,1% úředně vyhlášené míry inflace za rok 2018
pro nájemce nebytových prostor, nemovitých věcí – pozemků ve vlastnictví
města. 

• Vzala na vědomí zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsa-
hu „Výměna podlahy v kuchyni 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko“.

Více informací na www.milevsko-mesto.cz.
Michal Horek, místostarosta
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AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Zastupitelé dostali nové notebooky. Především
s ohledem na životní prostředí a vynaložené
finanční prostředky na tisk podkladů pro jednání
rady a zastupitelstva se město Milevsko rozhodlo
pro elektronizaci podkladů formou nákupu repa-
sovaných notebooků za 6 220 Kč/ks. Impulsem

byla poptávka místostarosty Michala Horka, na základě níž byl proveden orien-
tační roční odhad nákladů tisku materiálů, které činní cca 70 tis. Kč při spotře-
bě 121 tis. stránek papíru. V této částce není započítána práce a čas těch, kdo
materiály tisknou, upravují a distribuují. Elektronické podklady budou radním
a zastupitelům poskytovány formou sdílených složek, popřípadě e-mailem.
Výhodou je návratnost investice za notebooky cca 2 roky, oproti tomu prů -
měrná životnost notebooku je cca 4 roky, odpadá čas strávený zpracovateli
s tiskem, čas asistentky při kompletaci papírových podkladů a také čas a ná -
klady na distribuci členům zastupitelstva a v neposlední řadě se jedná o kladný
pří stup k životnímu prostředí.

Paní Marie z DPS 5. května si přála při akci Ježíškova vnoučata hudební vystou-
pení známého zpěváka, moderátora, skladatele a textaře – Marcela Zmožka. Ve
středu 13. února se její přání vyplnilo. Setkání si nenechala jen pro sebe. Krás-
né odpoledne si užili nejen senioři z DPS i Domova pro seniory, ale i zamě-
stnanci domova. Zazněly známé tóny jako Už mi lásko není 20 let nebo Láska je
největší dar. Celou akci moderoval pan Rozehnal z Českého rozhlasu a hudebně
pana Zmožka doprovodila paní Chládková, která zpívá a také moderuje noční
proud v rádiu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě splnění přání. 

V nejbližších dnech dojde k podpisu
smlouvy na dodávku nové elektrické rol-
by pro úpravu ledové plochy na zimním
stadionu od společnosti Mátl & Bula
spol. s r. o., OLYMPIA ICE BEAR – ELEC-
TRIC, termín dodání je do konce červen-
ce letošního roku. Rolba má bezemisní
provoz a disponuje laserovou korekcí
rovinnosti ledové plochy, díky tomu se

bude moci snížit celková tloušťka ledové plochy a dojde k úspoře energie spo-
třebované na chlazení. 

AKCE PODPOŘENÉ Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ 
JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2018

V rámci projektu „Živé Milevsko – Regio-
nem na elektrokole“, který byl zaměřen
na podporu cykloturistiky v Milevském
regionu prostřednictvím chytrých tech-
nologií, byly pořízeny tři nabíjecí stani-
ce pro elektrokola, které budou umístě-
ny v Milevsku, v Chyškách a v Sepekově
a jedna nabíjecí stanice pro elektromo-
bily a elektrokola do Bernartic. Dále
došlo k pořízení tří pánských elektrokol,
tří dámských elektrokol a dvou měst-
ských kol. V souvislosti s pořízením
elektrokol došlo také k nákupu stojanů
na kola a pro zabezpečení kol byly poří-
zeny zámky na kola a GPS trackery.

Z dotačního programu „Smart Cities“ byla poskytnuta dotace ve výši 
318 tis. Kč.

Ing. Jana Huptychová, 
odbor investic a správy majetku

Dokončení ze strany 1
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ROZHOVOR S KARLEM PROCHÁZKOU 
NEJEN O MILEVSKÝCH MAŠKARÁCH

Milevské maškary jsou jednou z hlavních akcí našeho
města. Můžete prozradit čtenářům, jak dlouho trvá
příprava této akce a kdo vše se na ní podílí?
Příprava této akce trvá téměř celý rok, půl roku před ter-
mínem už vše vrcholí. Na přípravě se podílí tým výboru
Milevských maškar, kromě mě ještě Dům kultury Milev-

sko s ředitelem Vítem Kratochvílem, místostarosta Michal Horek a PhDr. Jiří
Kálal. S organizací ve finále pomáhá i tým lidí, kteří se účastní i dalších maš-
karních akcí, jako je Pohádkový les, Pálení čarodějnic a maškarních průvodů
v okolních městech a obcích. Dále se pak účastní veletrhů cestovního ruchu
v Brně a Praze. 
Čím bude letošní ročník jiný než ostatní?
Jiný než ostatní bude tím, a letošní motto tomu napovídá, že s námi do průvo-
du půjdou i zahraniční návštěvy v maskách – pozvání přijal  švýcarský maso-
pustní orchestr Taktsurfer z Münchenbuchsee, v čele s panem starostou, hosté
z rakouského města Groß-Siegharts a Pergu a slovenská skupina masek z Pieš-
ťan. Přivítáme i představitele moravského města Hustopeče, se kterým nava-
zuje Milevsko spolupráci a partnerství.
Kdo je letošním patronem Milevských maškar?
V loňském roce to byla rychlobruslařka s milevskými kořeny Karolína Erbanová,
letos patronát na Muzeem milevských maškar a Milevskými maškarami převzala
zpěvačka Anna Julie Slováčková, kterou návštěvníci uvidí nejen při samotném
průvodu, ale také při vystoupení s kapelou v rámci programu na náměstí 
E. Beneše v sobotu 2. března po usmrcení Bakuse a předání klíče od města,
zhruba v 16 hodin. Podařilo se nám také letos získat záštitu nad touto akcí od
ministra kultury ČR Antonína Staňka.
Výše vstupného a způsob výběru je stejný jako v loňských ročnících?
Zde došlo k malé změně. Vstupenky se budou prodávat jako vždy po celém měs-
tě, zahrnují vstup na venkovní program po celý den, cena zůstává stejná 
50 korun. Novinkou je zpoplatnění placek se špendlíkem, které se už můžou
stát sběratelskou tradicí, letos už bude čtvrtá v pořadí. Placky budou stát 
20 korun. K zakoupení budou nejen u výběrčích, ale také v milevském Infocen-
tru. K této změně jsme přistoupili z úsporných důvodů. Nedařilo se nám napa-
sovat počet vstupenek v podobě placky na počet návštěvníků a produktivně je
distribuovat samotným výběrčím v průběhu průvodu. Poté se nám stávalo, že
nám zbylo několik tisíc placek nevyužito.
Co jiného v rámci svých svěřených gescí jako radní města Milevska řešíte?
V gescích mám na starosti kulturu, cestovní ruch, partnerství měst, sociální
služby a zdravotnictví. Ve zdravotnictví pracuji 30 let, takže k tomu mám velmi
blízko a o tuto problematiku se zajímám.
S panem místostarostou Michalem Horkem spolupracujeme na navázání part-
nerství mezi naším městem a dalšími jak v České republice, tak i v zahraničí.
Město nedávno uzavřelo dohodu o navázání partnerské spolupráce s městem
Hustopeče a plánuje na 11. květen letošního roku celodenní akci s pracovním
názvem Den mandlovice a vína, který by měl proběhnout na náměstí E. Beneše
a kde by se měli vinaři a Mandlárna z Hustopečí prezentovat. Chybět nebude
ani doprovodný kulturní program, hlavním tahákem by měla být cimbálová
kapela Jožky Šmukaře.
Zbývá vám čas i na nějaké koníčky?
Největším mým koníčkem je práce pro město Milevsko, rád ale s přáteli i sjíždím
Vltavu na raftech a jezdím na výlety nejen po Čechách.

Děkujeme za rozhovor

PŘEDSTAVUJEME ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

Zleva:
Ing. Ladislav Kotalík – vedoucí odboru sociálních věcí, řídí, koordinuje a kon-
troluje činnosti v rámci odboru sociálních věcí
Mgr. Hana Fritzová – referentka odboru sociálních věcí, zabezpečuje činnosti
na úseku sociálně-právní ochrany dětí včetně náhradní rodinné péče
Bc. Žaneta Novotná – referentka odboru sociálních věcí, zabezpečuje činnosti
na úseku sociálně-právní ochrany dětí
Bc. Ivana Kuntová – referentka odboru sociálních věcí, zabezpečuje činnosti
na úseku sociálně-právní ochrany dětí
Bc. Jana Dvořáková – referentka odboru sociálních věcí, zabezpečuje činnosti
na úseku sociálně-právní ochrany dětí včetně kurátora pro děti a mládež, zajiš-
ťuje agendu tajemníka Komise pro sociálně-právní ochranu dětí města Milev-
ska
Mgr. Jana Krihová, DiS. – referentka odboru sociálních věcí, zabezpečuje čin-
nosti na úseku terénní práce se zaměřením na romskou komunitu, romského
poradce, protidrogového koordinátora
Pavlína Hajská, DiS. – referentka odboru sociálních věcí, zabezpečuje činnosti
na úseku sociální práce, veřejného opatrovnictví, jízdného pro seniory, přidě-
lování bytů v domech s pečovatelskou službou, dotací pro subjekty poskytující
sociální a související služby, zajišťuje agendu tajemníka Sociální komise Rady
města Milevska
Pavla Jansová, DiS. – referentka odboru sociálních věcí, zabezpečuje činnosti
na úseku sociální práce, veřejného opatrovnictví, sociálního kurátora, vydává-
ní parkovacích průkazů
Odbor sociálních věcí zabezpečuje sociální péči pro občany města Milevska
a pro občany 25 obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností. Zajišťuje
výkon přenesené a samostatné působnosti na úseku:
• sociální práce, poradenství a pomoci pro seniory, osoby se zdravotním

postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením, a to mimo jiné v oblasti
zastupování osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného
zástupce nebo opatrovníka při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služ-
by, rozhodování o stanovení úhrady za stravu a za péči u dítěte, které je
umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě roz-
hodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, výchovného opatření nebo před-
běžného opatření, ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového
pojištění,

• sociálně-právní ochrany dětí,
• sociální prevence,
• ostatních činností, a to mimo jiné v oblasti vydávání receptů a žádanek

s modrým pruhem na léčiva obsahující návykové látky nebo efedrin, pře-
stupků na úseku sociálních věcí, zdravotnictví, ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi, plánování sociálních služeb.

Mgr. Jana Krihová, DiS.
referentka odboru sociálních věcí

Začátkem února proběhla pracovní schůzka u ministra kultury Antonína
Staňka. Tématem schůzky byly dotační možnosti na opravu kulturních pamá-
tek v Milevsku. Dále se pan ministr zajímal o průvod Milevských maškar, kte-
rému věnoval letos záštitu a v neposlední řadě se hovořilo o možnostech
k zapsání milevské tradice na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Na snímku zleva místostarosta Michal Horek, ministr kultury Antonín Sta-
něk, radní za kulturu Karel Procházka a náměstek ministra kultury Jiří
 Vzientek.

V MĚSÍCI LEDNU 2019 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET
Vladislav Hadáček

Pavel Šulitka
Josef Bareš

Marie Stiborová

Anna Blechová

85 LET
František Tomášek

Marie Novotná

93 LET
Olga Urbanová

95 LET
Milada Poláčková 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 14. února přivítala v obřadní síni milevské radnice pověřená zastupitelka Alena Knotová nové občánky města. Jsou to zleva: Maxmilián Fráňa, Matěj
Placák, Lily Kubíčková, Sofie Kubíčková, Jonáš Koudelka, Adriana Csernáková, Kateřina Bayerová, Jakub Peterka, Ema Skálová, Josef Špánek, Damián Bečvář a
Filip Zelenka. Program doplnilo vystoupení dětí z Mateřské školy Sluníčko. Básničky přednesli: Barunka Kofroňová, Filípek Šoule a Julinka Kostínková.

REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
K dokončené rekonstrukci přízemí budovy č. p. 95 nám sdělila několik informa-
cí tajemnice úřadu Vladimíra Štorková.

Proč se s rekonstrukcí budovy započalo?
Prostory v přízemí budovy č. p. 95, která je nedílnou součástí městského úřadu
na náměstí, nebyly dlouhodobě využívány. Nejprve proto, že zde byl v pronáj-
mu úřad práce, později z hlavně z důvodu nevyhovujícího stavu těchto prostor.
Bylo několik nápadů, jak volné prostory využít – diskutovalo se např. o přemís-
tění městské policie, po důkladném zvážení se ale od tohoto návrhu upustilo.
Poslední pověstný hřebíček do rakve volných prostor způsobila havárie vody
v loňském roce, kdy byla poškozena i elektroinstalace. 
K čemu budou tedy nově vytvořené kanceláře sloužit?
Do nových kanceláří bude přestěhován, resp. sestěhován odbor právních slu-
žeb, přestupků a kontroly, který v současné době sídlí částečně v budově nám.
E. Beneše 420 a částečně v budově Sažinova 843. Uvolněné kanceláře budou
využity pro potřeby odboru dopravy a živnostenského a odboru regionálního
rozvoje. 
Další dvě kanceláře byly rekonstruovány v prostorách bývalé podatelny…
Ano, rekonstrukce se týkala i dvou kanceláří, kuchyňky a sociálního zařízení
v přízemí budovy č. p. 420 – jsou to prostory, které na rekonstruované kance-
láře v č. p. 95 přímo navazují. Zde bych měla mít novou kancelář i já, druhá
bude k dispozici vedoucí odboru kancelář úřadu. 
Nebyly to pro úřad trochu zbytečné náklady? Byla rekonstrukce vůbec 
nutná?
Určitě to nebyly zbytečně utracené prostředky. Město by se všeobecně mělo
o svůj majetek starat s péčí řádného hospodáře. Nyní rekonstruované prostory
postupně chátraly a sloužily pouze jako skladiště. Naproti tomu kapacita budo-
vy Sažinova 843 již potřebám úřadu nepostačovala, dokonce bylo nutné zrušit
tam zasedací místnost, která pro různá jednání chybí. Navíc byl při rekonstruk-

ci zmodernizován i systém vytápění budovy č. p. 95, v další sezóně tedy dojde
k úsporám na provozních nákladech za energie.
Rekonstrukci by si ale zasloužil systém vytápění i v budově 420…
Ano, to je jedna z věcí, kterou bych si já osobně přála realizovat. Budova je
vytápěna akumulačními kamny, jejichž provoz je také nehospodárný a jednotli-
vá tělesa již dosluhují. Navíc by bylo zapotřebí vyměnit nedoléhající okna. Vím,
že by to byla akce v řádech milionů korun, na druhou stranu by se část nákladů
rychle vrátila v úsporách za energie. Další velkou bolestí je nevyhovující zase-
dací síň v druhém patře budovy, která se vzhledem k nedostatečným tepelným
a světelným podmínkám téměř nevyužívá. A v neposlední řadě by si zasloužily
náležité úpravy i kanceláře vedení města – počínaje kanceláří pana starosty
a pana místostarosty a konče kuchyňkou v naprosto katastrofálním stavu. Pře-
ce jen se jedná o reprezentační prostory, které mají město reprezentovat! Vím,
že náklady na údržbu a rekonstrukci úřadu nebudou pro zastupitele nikdy
populární záležitostí při rozhodování o rozpočtu města, měli by však mít na
paměti, že prostory úřadu i úředníci v nich pracující slouží především obča-
nům. Děkujeme za rozhovor

STAVEBNÍ PRÁCE NA HŘBITOVĚ V ROCE 2019
Na základě výsledku zadávacího řízení  zadávaného v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
proběhne od února do října 2019 odvodnění hřbitova a položení drenážních
systémů – I. etapa realizované EUROGAS a. s., Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostra-
va-Vítkovice. Pro případ poškození majetku třetích osob je EUROGAS a. s.
pojištěna. 
Dále v průběhu roku 2019 budou realizovány stavební úpravy objektu
č. p. 1047 a osazení ČOV za účelem zřízení místnosti pro úpravu těla zemřelé-
ho, uložení lidských pozůstatků do rakve a provedení nezbytné hygienické
očisty.
Omlouváme se občanům za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Bc. David Lukeš, vedoucí OISM
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POPLATEK ZE PSŮ PRO ROK 2019
Ilustrační foto.

Místní poplatek ze psů platí fyzická nebo práv-
nická osoba, která je držitelem psa a má trvalý
pobyt nebo sídlo na území města Milevska.
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Drži-
tel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne
jejího vzniku a stejným způsobem je povinen

oznámit také její zánik nebo změny údajů uvedených v ohlášení. Sazby poplat-
ku se pohybují od 50 Kč do 1.500 Kč a jsou uvedené v  Obecně závazné vyhlášce
města Milevska č. 2/2011 o místním poplatku ze psů – úplné znění naleznete
na internetových stránkách www.milevsko-mesto.cz/samosprava/predpisy-
mesta. 
Termín splatnosti místního poplatku ze psů je 31. března 2019. Poplatníci,
jejichž poplatek činí více než 600 Kč ročně, mohou zaplatit ve dvou stejných
splátkách nejpozději do 31. března a do 31. srpna tohoto roku. 
Poplatek můžete uhradit v hotovosti i platební kartou na pokladnách obou
budov MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843). Dále lze poplatek
uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města
Milevska číslo 19-0640992319/0800. Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy
jako identifikaci poplatníka správný variabilní symbol, který vám byl přidělen
správcem poplatku. Informace podá P. Zděnková, tel. 382 504 132, 
e-mail: pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz.
Nejčastěji placené sazby:
Sazba poplatku Kdo ji platí

50 Kč Držitel psa chovaného v rodinném domě nebo byt. domě
do 2 bytů, jehož jediným zdrojem příjmu je důchod

300 Kč Držitel psa chovaného v rodinném domě nebo byt. domě
do 2 bytů

200 Kč Držitel psa chovaného v byt. domě se 3 a více byty, jehož
jediným zdrojem příjmu je důchod

1 000 Kč Držitel psa chovaného v byt. domě se 3 a více byty
Pavlína Zděnková, odbor finanční MěÚ Milevsko

REKONSTRUKCE SPORTHOTELU

Upravená koupelna apartmánu.
„Během března začne pokračování v rekonstrukci objektu Sporthotelu. Po
loňském roce, kdy se úspěšně podařila výměna všech oken a dveří na objektu
a v druhé polovině roku se zmodernizovala restaurace, nás v letošním roce
čekají další etapy rekonstrukce. Bude započato rekonstrukcí koupelen pokojů
včetně stoupaček vody a kanalizace. Dále bude nutné udělat na celém ubyto-
vacím podlaží nové dlažby chodeb a předsíní pokojů, v samotných pokojích
položit nové koberce a vybavit novým nábytkem. Tyto práce je nutné stihnout
do začátku srpna, kdy jsou nasmlouvaná soustředění, a nemůžeme si dovolit
výpadek tohoto termínu v ubytování. V druhé polovině roku bude provedena
recepce v přízemí objektu. Chceme, aby objekt začal sloužit jako opravdový
hotel, k čemuž vedou současné investiční akce a nastanou také administrativ-
ní a propagační práce. Souhrn prací investic je rozsáhlý, ale ne všechno se dá
provést najednou. Například nevíme, do jaké míry by bylo nutné provést nové
elektrorozvody v patře pro ubytování, ale s tím momentálně není v rozpočtu
města ani SPOSu počítáno,“ nastinuje Pavel Stejskal.
„Investice, opravy a nákup nového vybavení bude financovat město Milevsko
a jeho společnost SPOS Milevsko s. r. o., která Sporthotel provozuje. Etapou
rekonstrukce ubytovací části to však nekončí, chci v letošním roce vyprojekto-
vat někde v objektu wellness centrum, a to v následujícím roce vybudovat,
čímž Sporthotel opět posuneme o level výš a tím také nabídku našich služeb.
Wellness centrum by sloužilo jak ubytovaným, ale také místním, kteří by jej
mohli využívat pro rekonvalescenci těla. Představou je vybudování vícekapa-
citního zařízení pro 10-15 osob se saunou, párou a výřivkou. Požadavek na
zařízení tohoto typu již nějaký rok existuje, jen doposud nebyla žádná velká
iniciativa, která by vedla k realizaci. To chci změnit,“ plánuje v nejbližší
budoucnosti Stejskal. SPOS Milevsko

ODKLÁDÁNÍ ODPADŮ

Již delší dobu pozorujeme narůst případů, kdy občané odkládají různé odpady
u kontejnerů na zbytkový odpad nebo u zvonů na třídění. Objevují se zde jak
odpady, které se do sběrných prostředků nevejdou – papírové krabice, barely,
plastová křesílka a hračky, tak především vyřazené objemné odpady jako např.
koberce, lina, kočárky, části nábytku, elektro apod. Občané nerespektují
vyhlášku města ani zákon o odpadech, které odkládání odpadů mimo kontej-
nery zakazují. 
Vše objemné je možno odevzdávat do sběrného dvora v ul. Dukelská, a to
v pondělí a ve čtvrtek od 15 do 17 hod. a v sobotu od 9 do 12 hod., případně lze
využít sběrného dvora v areálu skládky Jenišovice s každodenním provozem od
6:30 do 16:30 hodin, v sobotu od 8 do 11 hodin Na obou místech lze odpady
předat zdarma. 
Neustálé svozy odpadů od kontejnerů jsou značně finančně nákladné a pohá-
zené věci soustavně hyzdí okolí. Pro informaci náklady na likvidaci černých
skládek činily v loňském roce více než 69 tis. Kč, což je oproti předchozímu roku
o 11 tis. Kč více. 
Upozorňujeme proto, že pro zjištění viníků bude ve větší míře využíván centrál-
ní kamerový systém, na problematických místech již v minulosti byla a bude
instalována fotopast. Jednotlivé případy budou předávány k prošetření Měst-
ské policii a následně řešeny v přestupkovém řízení.

Ing. Marie Vratislavská

KÁCENÍ STROMŮ VE MĚSTĚ
Rada města na svém zasedání 18.
února rozhodovala o návrzích na
pokácení městské zeleně. Návrhy
nejdříve projednala Komise život-
ního prostředí a na její doporučení
rada schválila pokácení šesti
samostatně rostoucích dřevin
a skupiny stromů v Blanické ulici.
V případě jednotlivě rostoucích
dřevin jde o pět stromů ve zhorše-

ném zdravotním stavu, neperspektivních, či potenciálně nebezpečných. Jedná
se o lípu rostoucí v parčíku mezi ulicemi Masarykova a za Krejcárkem, jabloň
u domu čp. 824 v ul. Za Krejcárkem, dvě břízy v areálu MŠ Sluníčko a jednu bří-
zu ve stromořadí v Blanické ulici. Posledním stromem je lípa rostoucí v bezpro-
střední blízkosti křižovatky u Alberta, která je sice v dobrém zdravotním stavu,
ale jde o nevhodně vysazený strom, který brání výhledu při průjezdu křižovat-
kou. V případě skupiny stromů v Blanické ulici se jedná o skupinu náletů,
povětšinou vrb, navazujících na stromořadí bříz v této ulici. Pokácení výše uve-
dených stromů bude provedeno do konce března a následně proběhne náhrad-
ní výsadba nových stromů.

Hana Hadrbolcová, odbor životního prostředí



klad památník z časů Jeřábkova pobytu
v Letecké škole v Hradci Králové (1938),
nalezneme zde smuteční kondolenci
zarmouceným rodičům do Milevska,
podepsanou velitelem našeho letectva
ve Velké Británii, vice-maršálem Karlem
Janouškem, je tu i dekret prezidenta
republiky z roku 1946, kterým se Janu
Jeřábkovi uděluje Čs. válečný kříž 1939
in memoriam, a nechybí tu ani dekret na
britské letecké vyznamenání A. F. M. (Air
Force Medal – Leteckou medaili), uděle-
nou v srpnu 1942, jíž si Jan Jeřábek už
nestačil převzít. Je tu poslední vůle
Jana Jeřábka, jeho dekret na povýšení
do hodnosti čs. rotného, ale také třeba
drobné doklady každodenního života
jako propustky do Paříže na 24 hodin
nebo potvrzení o opravě Jeřábkových
hodinek v pařížském hodinářství Grands
Magasins de la Samaritaine. Velmi
dojemný je český překlad dopisu, který
poslala Janovým rodičům do Českoslo-

venska v květnu 1945 jeho francouzská dívka. Strastiplné osudy rodinných pří-
slušníků českých letců v Protektorátu dokumentuje strojopis modlitby Svatobo-
řický otčenáš. V internačním táboře ve Svatobořicích byli totiž vězněni rodiče či
manželky našich vojáků, kteří bojovali v zahraničí proti Hitlerovi. 
Poslední, třetí, kapitolou získané pozůstalosti jsou osobní předměty. Jsou tu
například dva pramínky blonďatých dívčích vlasů, převázané zlatistou stužkou,
čepicový letecký odznak z Francie, britská letecká křidélka z blůzy, dřevěný
růženec, francouzská osobní známka pilota Jeana Jerabka, nošená na řetízku
na zápěstí, a dřevěné srdíčko se symbolem čtyřlístku pro štěstí. Pozůstalost
obsahuje i tři vyznamenání: Čs. válečný kříž 1939, britskou leteckou medaili
A. F. M. a také medaili Silou Žižkovou, která byla roku 1945 udělena otci Jana
Jeřábka. 
Soubor pozůstalosti po stíhači Janu Jeřábkovi představuje pro milevské dějiny
předměty nesmírné ceny, nikoli finanční, nýbrž zejména historické. Jsou připo-
mínkou života mladého člověka, který věděl, kde je za válečných časů jeho
místo a v pouhých třiadvaceti letech položil na oltář vlasti to nejcennější – svůj
život. Vladimír Šindelář – Milevské muzeum

V pátek 8. února 2019 uplynulo už 100 let od narození významného milevského
rodáka, stíhacího pilota RAF, rotného Jana Jeřábka. Narodil se v Milevsku
8. února 1919 jako syn městského strážníka Jana Jeřábka, zahynul 15. července
1942 ve svém Spitfiru v leteckém souboji nad kanálem La Manche. Právě v minu-
lých dnech získalo Milevské muzeum nesmírně cenný přírůstek – do našich sbí-
rek se dostala téměř kompletní pozůstalost po tomto známém letci, po němž je
v Milevsku pojmenována jedna z ulic. 
Na získání této pozůstalosti pro Milevské muzeum má hlavní zásluhu letecký
historik a badatel Martin Strouhal, který se životními osudy této osobnosti
zabývá už řadu let. Pozůstalost po Janu Jeřábkovi se nacházela v soukromé
rodině v Táboře, kam se dostala přes příbuzenské vztahy s někdejší milevskou
stavitelskou rodinou Ješů. Odtud se letcova pozůstalost dostala po delším
diplomatickém úsilí Martina Strouhala do sbírek Milevského muzea. Podařilo se
to právě včas, abychom si stoleté výročí Jeřábkova tragického života připomněli
tematickou výstavou, která se bude v Milevském muzeu konat od března do
května letošního roku. 
Pozůstalost po Janu Jeřábkovi je možno rozdělit do tří okruhů: fotografie,
archiválie a osobní předměty. Fotografie patří k těm nejcennějším přírůstkům.
V pozůstalosti se nachází album, které obsahuje více než sto snímků, z nichž
velká většina je veřejnosti dosud neznáma. Jsou zde fotografie z Jeřábkova dět-
ství v Milevsku, z doby jeho studií na táborském gymnáziu, z časů pražského
pobytu i z doby jeho vojenské služby v předmnichovské čs. armádě, ve francouz-
ské armádě i v řadách britského královského letectva. 
Další zajímavou oblast památek na našeho pilota tvoří archiválie. Je zde napří-

Budoucí válečný pilot při sáňkování na milevském náměstí (1927). 

Jan Jeřábek jako mladý muž při pro-
cházce po pražských Příkopech
(1937).

Čs. válečný kříž 1939, udělený roku
1946 Janu Jeřábkovi in memoriam. 

Foto Lukáš Panec.

STŘÍPKY Z MINULOSTI – 100 LET OD NAROZENÍ JANA JEŘÁBKA, STÍHAČE RAF

Britská Letecká medaile A. F. M. (Air
Force Medal) z pozůstalosti J. Jeřáb-
ka. Foto Lukáš Panec.
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Milevské muzeum u příleži tosti 
stého výročí narození Jana Jeřábka připravuje výstavu

Jan Jeřábek – věčně usměvavý nebeský jezdec
Vernisáž této výstavy se uskuteční 

v neděli dne 3. března 2019 od 14 hodin v Milevském muzeu.
Při této příležitosti bude poprvé vystavena 

i nově získaná pozůstalost po Janu Jeřábkovi 
(osobní dokumenty, fotografie, vyznamenání).

Všechny milovníky historie srdečně zveme.
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KULTURA A SPORT – BŘEZEN 2019

ŽENY V BĚHU
čtvrtek 28. 2., neděle 3. 3. 17:30
ČR – Komedie – Komedie o ženách, které se nebojí
vyběhnout štěstí naproti.
ČESKÉ ZNĚNÍ 93 min.
vstupné: 130 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
sobota 2. 3., neděle 3. 3. 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

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + LEDOVÁ SEZÓNA:
MEDVĚDI JSOU ZPĚT
úterý 6. 3. 09:00
USA – Animovaný – Nejdříve si vyrobíte přáníčko
k MDŽ a pak se podíváte na Medvědy.
DABING 90 min.
vstupné: 60 Kč

CENA ZA ŠTĚSTÍ BIO SENIOR
čtvrtek 7. 3. 15:00
ČR – Drama, komedie – Film režisérky Olgy Dabrow-
ské Cena za štěstí ukazuje příběhy lidí, kteří cestu
ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu
najít.
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min.
vstupné: 50 Kč

ŽENY V BĚHU
čtvrtek 7., neděle 10. 3. ČT 17:30, NE 20:00
ČR – Komedie – Komedie o ženách, které se nebojí
vyběhnout štěstí naproti.
ČESKÉ ZNĚNÍ 93 min. 
vstupné: 130 Kč 

CAPTAIN MARVEL 3D
čtvrtek 7. až sobota 9. 3. 20:00
USA – Akční, dobrodružný – Snímek Captain Marvel
se odehrává v devadesátých letech dvacátého století
a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud nevi-
děného období filmového světa Marvel.
DABING 128 min. 
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč 

PSÍ VELIČENSTVO
pátek 8. až neděle 10. 3. 17:30
Belgie – Animovaný, hraný – Rex je pravděpodobně
to nejšťastnější štěně v celém království. Po přícho-
du do Buckinghamského paláce se stává miláčkem
královny a je hýčkán v přepychu. Jenže nic netrvá
věčně.
DABING 92 min. 
vstupné: 130 Kč 

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
čtvrtek 14. až neděle 17. 3. 17:30
USA – Dobrodružný, animovaný – Mladý Viking
Škyťák a drak Bezzubka se vracejí. Společně budou
hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lid-
skodračího společenství.

DABING 104 min. 
vstupné: plné 120 Kč, 
děti 100 Kč 

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
čtvrtek 14. 3. 20:00
Francie – Komedie – Navazuje v příběhu a v herec-
kém obsazení hlavních hrdinů na úspěšný a stejně
bláznivý snímek Co jsme komu udělali?
DABING 98 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
pátek 15. 3. 20:00
USA, VB – Drama, životopisný, historický – Skan-
dální příběh nekonvenční a talentované ženy, jejíž
život byl stejně pikantní, jako romány, kterými
okouzlila pařížskou společnost v první polovině
20. století.
TITULKY 111 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

SKLENĚNÝ POKOJ
sobota 16., neděle 17. 3. 20:00
ČR – Drama – Mimořádný milostný příběh inspiro-
vaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem
ikonického architektonického skvostu – brněnské
vily Tugendhat. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 104 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

NARUŠITEL BIO SENIOR
čtvrtek 21. 3. 15:00
ČR – Drama – Silný a napínavý příběh českého
leteckého esa a jeho kamarádů.
ČESKÉ ZNĚNÍ 90 min. 
vstupné: 50 Kč

LOVENÍ
čtvrtek 21. až sobota 23. 3. 20:00
ČR – Romantická komedie – Hledá se láska, Zn.:
Spěchá... Romantická komedie o tom, že lásky je
někdy málo a někdy zase moc.
DABING 100 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
pátek 22. až neděle 24. 3. 17:30
Francie – Akční, dobrodružný – Vypráví o boji za
přežití malého divokého soba. Jeho velké dobro-
družství se odehrává v překrásných krajinách
Laponska.
DABING 90 min. 
vstupné: 120 Kč 

PAŠERÁK
neděle 24. 3. 20:00
USA – Krimi, drama, thriller – Ve svém novém celo-
večerním snímku se Clint Eastwood kromě režie
ujal i hlavní role a stoupne si tak před objektivy
kamer v doprovodu Bradleyho Coopera, Laurence
Fishburnea a dalších.
TITULKY 116 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

DUMBO 3D A 2D
čtvrtek 28. 3., 3D pátek 29. 3., 3D sobota 30. 3.,
2D neděle 31. 3. 2D 17:30
USA – Rodinný – Majitel cirkusu Max Medici pově-
řuje bývalou hvězdu Holta Farriera a jeho děti Milly,

aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměr-
né uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím
cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat,
zažívá cirkus neuvěřitelný návrat.
DABING 123 min. 
vstupné: 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč 
vstupné: 2D: plné 130 Kč, děti 110 Kč 

MY
čtvrtek 28., pátek 29.3. 20:00
USA – Horor, thriller – Spokojená rodinka na letním
bytě, jejíž prázdninovou pohodu naruší čtveřice
vetřelců. Tradiční hororový koncept? Ani omylem.
V podání oscarového scenáristy a režiséra jde
o naprostý originál, který diváky smete stejně jako
jeho předchozí horor Uteč.
TITULKY 121 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ARTIC: LEDOVÉ PEKLO
sobota 30., neděle 31. 3. 20:00
Island – Drama – Arctic je jedním z těch výjimeč-
ných filmových zážitků, kvůli kterým kina stále ještě
existují.
TITULKY 97 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

VÝSTAVA – PÍSECKO Z NEBE
do pátku 15. 3. 08:00–18:00
Zveme na výstavu leteckých fotografií Písecka, která
vznikla v rámci projektu Česko z nebe. Na fotogra-
fiích CBS Nakladatelství si můžete prohlédnout
snímky našeho regionu z připravované knihy Písec-
ko z nebe. Výstavu si můžete prohlédnout každý
všední den od 8 do 18 hodin.
vestibul DK – 1. patro
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ MAŠKARY – BAKUSŮV PRŮVOD
pátek 1. 3. 19:00
Převzetí nadvlády maškarního sdružení na městem
Milevskem, Taktsurfer Münchenbuchsee – švýcar-
ský orchestr, Kovářovská opona, oslava získání
nadvlády nad městem v Restauraci U Broučka a v DK
Milevsko, od 20:30 společenský večer pro všechny
příznivce masopustu s kapelou Klasik trio.
nám. E. Beneše + DK Milevsko

MILEVSKÉ MAŠKARY 2019
sobota 2. 3.

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. – Tyr-
šovo nám. – Havlíčkova ul. – Růžová ul. – nám. 
E. Beneše – Riegrova ul. – Husovo nám. – Riegrova
ul. – nám. E. Beneše

DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ REJ 15:30
velký sál DK
vstupné: v masce zdarma, ostatní 50 Kč

MILEVSKÉ KINO

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

DŮM KULTURY

NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz
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MASOPUSTNÍ ZÁBAVA 19:00
velký sál DK
hraje: kapela Hastrmani
vstupné: v maskách zdarma, ostatní 100 Kč
Podrobnější informace na plakátech, 
www.milevskem.cz, www.milevskemaskary.cz.

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI + PROMÍTÁNÍ
FILMU LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
středa 6. 3. 09:00
O jarních prázdninách si vyrobíme přáníčko k MDŽ.
Poté si pustíme animovanou dobrodružnou kome-
dii, ve které lední medvěd Norm sestaví hokejové
družstvo a ve velkolepém zápase zachrání draho-
cenný led a jejich ledový domov.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

VÝROČNÍ SCHŮZE ČRS
neděle 10. 3. 08:00
velký sál

BŘIŠNÍ TANCE PRO VŠECHNY GENERACE
pondělí 11. 3. 19:00–20:30
Zahájení jarního kurzu orientálních tanců. Přivítá-
me začínající, pokročilé i maminky s dětmi. Kurz
potrvá do 17. června, celkem 14 lekcí.
hudební sál
kurzovné: 980 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 12. 3. 13:00–16:00
učebna 2

TOULKY ZA POZNÁNÍM – ÚTĚK NA SEVER
úterý 12. 3. 18:00
Tradiční cyklus naučných pořadů Toulky za pozná-
ním přivádí každoročně do velkého sálu domu kul-
tury cestovatele Agentury Pohodáři Martina Dufka
a Vratislava Kratochvíla. Pojďte s nimi najít alespoň
na chvíli vlídnou náruč severských zemí Finska,
Laponska, Norska a Islandu.
velký sál
vstupné: 50 Kč

PŘEDNÁŠKA 
– MÉDIÍM A PODVODNÝM E-MAILŮM NA KLOUB
středa 13. 3. 10:00
Pořádá Senior klub ZVVZ a SENSEN (senzační senio-
ři), ve spolupráci s DK Milevsko.
loutkový sál
členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 20 Kč 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA KE KURZU 
HUBNEME S ROZUMEM
středa 13. 3. 17:30
Pro přihlášené zájemce i pro ty, kteří se teprve roz-
hodují. Přijďte se seznámit s lektorkou a poslech-
nout si, co kurz obnáší a co od kurzu můžete
očekávat.
učebna 4
vstupné: zdarma

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER 
– JAK SE CÍTIT DOBŘE VE SVÉM TĚLE
středa 13. 3. 18:00
Přednáší Dana Žáčková, která již více než dvacet let
potkává ženy i muže, kteří jsou nespokojeni se svým
tělem. Poslouchá jejich příběhy, pocity apřání. Každý
opravdu nemusí být štíhlý, ale každý by měl být se

sebou spokojený a cítit se ve svém těle dobře… Jak
toho dosáhnout? To se dozvíte, když přijdete na náš
diskusně vzdělávací večer. Po jeho skončení bude
možnost disktrétního zvážení na čtyřbodové váze. 
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
– VE STÁTNÍM ZÁJMU
pátek 15. 3. 19:00
Divadelní komedie v podání Divadelního a osvěto-
vého spolku FIKAR Nadějkov se odehrává v sou-
časnosti, v bytě mladého neúspěšného filmaře, který
má velké umělecké sny, ale malé prostředky k jejich
uskutečnění. Aby se uživil, pronajímá svůj byt těm,
kteří to naopak dotáhli velice vysoko. 
velký sál
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ 25 Kč

POHÁDKA – O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
neděle 17. 3. 15:00
Hraje: CziDivadlo Praha. Pohádka je nejen veselá
a plná vtipných situací, převleků, písniček, bohatých
kostýmů, scény a rekvizit, ale zároveň obsahuje
mravní ponaučení a nutí nás k zamyšlení.
velký sál
vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino

TRADIČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ 
– SENIOR KLUB ZVVZ
úterý 19. 3. 15:00
Jen pro pozvané.
velký sál 

KČT – ZÁŘIVĚ BAREVNÝ PODZIM
NA ČERNOBYLU A VŮKOL
úterý 19. 3. 18:00
Vypráví a promítá Josef Luxemburg.
loutkový sál 

HUBNEME S ROZUMEM
středa 20. 3. 17:45–20:15
Tříměsíční kurz snižování nadváhy pod vedením
lektorky STOBu Dany Žáčkové. 
Přihlášky do 15. 3. na telefonu 774 04 04 99 nebo
e-mailu zackovastudiod@seznam.cz.
učebna 2 + hudební sál
cena: 2900 Kč

KURZ – LUCERNA Z PEDIGU
středa 20. 3. 18:00
Přijďte si pod vedením lektorky Laďky Bečkové vyro-
bit krásnou přírodní lucernu. Materiál v ceně kurzu. 
výuková učebna
vstupné: 170 Kč

SETKÁNÍ S YVETTOU SIMONOVOU
čtvrtek 21. 3. 17:00
Ve svém novém pořadu zavzpomíná Yvetta Simo-
nová nejenom na své nejznámější písničky, ale bude
mluvit o svém životě, rodině, láskách, práci.
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 domác-
nosti není něco v pořádku a začne dávat dvojici
dohromady. 
velký sál
vstupné: 320 a 290 Kč

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – JSEM PĚSTOUN
pondělí 25. 3. až středa 10. 4. 15:00
Sociální služby Města Milevska ve spolupráci
s Odborem sociálně právní ochrany dětí Jihočeského
kraje se spolupodílejí na realizaci putovní výstavy
„Jsem pěstoun“. Výstava putuje jihočeskými městy
České Budějovice, Písek, Tábor, Kaplice, Český
Krumlov, Třeboň, Milevsko a Vodňany. Výstava je
veřejnosti přístupná do 10. dubna 2019. 
vestibul DK
vstupné: zdarma

PŘEDNÁŠKA – DOPRAVNÍ PŘEDPISY
úterý 26. 3. 09:00
loutkový sál
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 20 Kč

IRISDIAGNOSTIKA 
– PORADNA JITKY HANZALOVÉ
čtvrtek 28. 3. 14:00
učebna 3

KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH
čtvrtek 28. 3. 19:00
Stand-up comedy Lukáše Pavláska.
One man show známého komika s podtitulem „Češi,
alkohol a Rock and roll“. 
velký sál
vstupné: 250 a 220 Kč

JARNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH
sobota 30. 3. 10:00–12:00
Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa
do čtvrtka 28. 3. na telefonu 383 809 201 nebo 
e-mailu kurzy@milevskem.cz. V rámci burzy vybí-
ráme hračky pro Darovnu, z. s. Milevsko. 
prostory DK
vstupné: zdarma

LOUTKOVÁ POHÁDKA – A NA HRADĚ NÁM STRAŠÍ
neděle 31. 3. 14:00 a 15:30
Hraje: Loutkový soubor při DK Milevsko
Milevští loutkaři zvou malé i velké diváky na zbrusu
novou pohádku, ve které se Kašpárek s Kubíčkem
dostanou až do starého, strašidelného hradu. A kdo
na hradě straší a proč? To už neprozradíme. 
Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko,
tel. 383 809 200.
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY 
– MIREK KEMEL & VLADIMÍR JAVORSKÝ
pátek 1. 3. 19:30
Akordeon folk – www.mirekkemel.cz. Rezervace
a předprodej přímo v Galerii M, tel. 382 522 082.
vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč

GALERIE M

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082
www.milevskem.cz
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VERNISÁŽ VÝSTAVY – SNOVÝ SVĚT
středa 6. 3. 18:00

VÝSTAVA – SNOVÝ SVĚT
čtvrtek 7. až čtvrtek 28. 3.
Výstava obrazů a keramiky s názvem SNOVÝ SVĚT,
vystavují Eva & Jana Ďurčovy.
vstupné: 10 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY 
– MILOSTNÉ VZPOMÍNKY NA ČP. 8
pátek 22. 3. 19:30
Petr Linhart (kytara, zpěv) – Pepa Štěpánek (kytara)
– Miroslav Honzák (basa), www.petrlinhart.cz.
Rezervace a předprodej přímo v Galerii M.
vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč

VERNISÁŽ VÝSTAVY – JAN JEŘÁBEK 
– VĚČNĚ USMĚVAVÝ NEBESKÝ JEZDEC
neděle 3. 3. 14:00
Dne 8. února uplynulo už 100 let od narození Sgt.
Jana Jeřábka, stíhače čs. 313. perutě ve Velké Bri-
tánii. Při této příležitosti bude poprvé vystavena
i nově získaná pozůstalost po Janu Jeřábkovi.

VÝSTAVA – RADOST Z TVOŘENÍ
od pátku 1. 3.
Výstava výtvarných prací žáků základní školy při
Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech.
vestibul knihovny

SEMÍNKOVNA
od pátku 1. 3.
Přineste svá přebytečná semínka a odneste si od
nás jiná, která nemáte.
dětské oddělení

NEVYBÍRÁME POPLATKY ZA UPOMÍNKY
první březnový týden
Máte doma zapomenutou knihu? Teď je ta pravá
chvíle ji vrátit.
celá knihovna

REGISTRACE ZDARMA
pátek 8. 3.
Staňte se naším čtenářem. Po celý den na všech
odděleních naší knihovny.
celá knihovna

JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
pondělí 4. až pátek 8. 3. 09:00–11:00
pondělí – DESKOVKY, úterý – MAŠKARNÍ REJ, 
středa a čtvrtek – HRÁTKY S ANGLIČTINOU, pátek
– KNIHOHRÁTKY S JÓGOU
dětské oddělení

JAK NA PAMĚŤ, ABY FUNGOVALA
středa 13. 3. 09:00, 13:00 a 17:00
Tradiční ukázkové hodiny trénování paměti pro-
běhnou v rámci celonárodní akce Národní týden
trénování paměti. Přednáší: certifikovaná trenérka

paměti Markéta Kotmelová
pobočka DK

COMMENT CA VA?
čtvrtek 21. 3. 17:00
Lehká francouzská konverzace s Markétou Kolá-
řovou, která žila dlouhé roky ve Francii.
studovna
Vstup zdarma.

ARTETVOŘENÍ PRO HOLKY – POMÍJIVOST
čtvrtek 21. 3. 16:00
Kreativní tvoření pro holky od 12 do 16 let. Tentokrát
budeme pracovat s hlínou. Rezervace v knihovně.
Bookroom

HARMONIZACE POMOCÍ BYLIN 
A BACHOVÝCH ESENCÍ
úterý 26. 3. 17:30
Další přednáška v rámci projektu „Seberozvoj pro
ženy“, tentokrát s ukázkou bylinek a vůní. Pouze
pro předem přihlášené na dospělém oddělení.
studovna
Vstupné: 100 Kč.

SETKÁNÍ SPOLKU PŘÁTEL KRÁSNÉ LITERATURY
A VOŇAVÉ KÁVY
čtvrtek 28. 3. 17:00
studovna

VEČER S ANDERSENEM 2019
pátek 29. 3. 18:00–21:00
Tentokrát na téma „Tajuplný svět Marky Míkové“.
Pro děti od 6 do 9 let. Nutná rezervace na dětském
oddělení.
dětské oddělení

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

SPORTOVNÍ HALA
2. 3. 08:00 Proactiv – Jihočeská liga
3. 3. 13:00 Florbal
9. 3. 08:00 Proactiv – MILEVSKÝ POHÁR

10. 3. 08:00 Florbal
16. 3. 08:00 Turnaj Milevských novin
17. 3. 08:00 Florbal ml. žáci
23. 3. 08:00 TUKANI nohejbalový turnaj
24. 3. 08:30 Handball
24. 3. 12:00 Florbal
30. 3. 08:00 Handball
31. 3. 08:00 Florbal přípravka

LETNÍ STADION – VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA
2. 3. 14:30 FC muži A – Semice
3. 3. 14:00 FC junior – Chyšky
9. 3. 13:00 FC muži A – Vodňany
9. 3. 11:30 FC ml. ž. – Sedlčany

10. 3. 09:30 FC st. ž. – Čimelice
13:00 FC ml. dorost – FK Protivín
15:00 FC st. dorost – Chyšky
17:00 FC junior – Sepekov

16. 3. 09:00 FC st. žáci – FC Písek
11:00 FC st. dorost – Sepekov muži
13:00 FC ml. dorost – Hradiště
15:00 FC junioři – Kovářov

17. 3. 15:00 FC muži A – TJ Blatná

21. 3. 17:00 FC st. př. – FC Písek
17:00 FC ml. př. – TJ Hradiště

23. 3. 10:00 FC dorost – Č. Dvory/ Rudolfov
15:00 FC junior – Meteor Tábor

31. 3. 11:30 FC žáci – TJ Blatná
15:00 FC muži A – Otava Katovice

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

BIO SENIOR – CENA ZA ŠTĚSTÍ 
čtvrtek 7. 3. 15:00
Milevské kino

PŘEDNÁŠKA – MEDIÍM 
A PODVODNÝM E-MAILŮM NA KLOUB 
středa 13. 3. 10:00
Pořádá SenSen Praha: Jak nenaletět na falešné zprá-
vy – ukážeme vám, jak si informace snadno ověřo-
vat. Vystupujícími budou pan Zdeněk Svoboda
z Nadačního fondu Lepší senior, který bude hovořit
o mediální obezřetnosti, zástupci Národního úřadu
pro kybernetickou a informační bezpečnost a novi-
nářky z České televize Lea Surovcová, Pavla Kubál-
ková a Tereza Strnadová.
loutkový sál DK
členové SK zdarma

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
úterý 19. 3. 15:00
Setkání v Domě kultury se členy, kteří letos oslaví
70, 75, 80, 85 a 90 let. Jen pro pozvané. 
velký sál DK

BIO SENIOR – NARUŠITEL
čtvrtek 21. 3. 15:00
Milevské kino

DOPRAVNÍ PŘEDPISY
úterý 26. 3. 09:00
Co je důležité a jaké jsou změny. Informovat bude
učitel autoškoly Milevsko.
loutkový sál DK
členové SK zdarma

DIVADLO TÁBOR
čtvrtek 28. 3. 
Odjezd v 17:45 hodin od sokolovny, zastávka u pane-
láku.

ZÁŘIVĚ BAREVNÝ PODZIM 
NA ČERNOBYLU A VŮKOL 
úterý 19. 3. 18:00
Turistická beseda – vypráví a promítá Josef Luxem-
burg. 
loutkový sál DK

MILEVSKÉ MUZEUM

KLÁŠTERNÍ  557 | TEL.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

SPOS MILEVSKO

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz
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POSTNÍ ZAMYŠLENÍ – SVATOST JE I PRO TEBE
neděle 17. 3. 15:00
Zamyšlení povede P. Mikuláš Selvek, O. Praem na
základě exhortace papeže Františka.
Latinská škola

PŘEDNÁŠKA – CESTA ČAJE 
– ZKUŠENOSTI ZE SRÍ LANKY
středa 20. 3. 18:00
Přednáška o misijní pomoci Hanky Koukalové na
Srí Lance. Vstupné dobrovolné na podporu misijního
díla. 
Latinská škola

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
S P. JAKUBEM KARLEM BERKOU
pátek 29. a sobota 20. 3.
29. 3. od 18:30 – Zůstat člověkem – postní zamyš-
lení v Latinské škole
30. 3. od 09:15 – postní zamyšlení v Latinské škole 
30. 3. od 10:30 – možnost adorace a svátost smíření
– bazilika
Milevský klášter

TVOŘÍME SE ZDEŇKOU
pondělí 4. 3. 09:00–12:00
Navštivte nás v tvořivé dílně plné zábavy. Pohrajeme
si s výtvarnými technikami netradičním způsobem. 

TVOŘIVÁ DÍLNA „JARO“
úterý 5. 3. 09:00–12:00
Přijďte si vyrobit jarní dekorace do svých domovů. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
„PRÁZDNINOVÉ HRÁTKY“
středa 6. 3. 09:00–12:00
Užijte si dopoledne plné zábavy v DDM Milevsko. 

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
čtvrtek 7. 3. 09:00–12:00
Přijďte se bavit sportem v tělocvičně. 

KDO MÁ ZÁBAVU – NENUDÍ SE
pátek 8. 3. 09:00–12:00

Stavby z puzzle, deskové hry, vědomostní kvízy
a soutěže. 

VÝSTAVA PATCHWORKU
pondělí 18. až čtvrtek 28. 3. 09:00–16:00 
Členky ZÚ PATCHWORK KLUB pořádají výstavu
svých prací. Přijďte se podívat na ukázku jejich
tvorby. K vidění budou polštáře, přehozy, ubrusy,
prostírání a jiné dekorace do bytu. 

WORKSHOP – JAK A KDY VYSVĚTLIT SEXUÁLNÍ
VÝCHOVU DĚTEM?
středa 13. 3. 09:00–11:00
Víte, kdy je nejlepší začít děti seznamovat s téma-
tikou týkající se lidského těla a sexuality? Beseda
s odbornou konzultantkou rodičovské poradny
Bc. Andreou Kadlecovou. 

PRÁVNÍK V PORADNĚ
čtvrtek 14. 3. 08:00–16:00
Nutno objednat se předem.

HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY
čtvrtek 21. 3. 18:00–19:15 
Opakovací lekce pro absolventky kurzu u certifi-
kované lektorky Ing. Dagmar Hellerové. Více infor-
mací na www.jogahormonalni.com.

KURZ HYPNOPORODU PRO ŽENY
sobota 23. 3. 09:00–17: 00
Jednodenní kurz Hypnoporodu je vhodný pro ženy,
které již mají běžné informace o porodu a chtějí se
zaměřit pouze na hypnoporodní techniky a dále se
rozvíjet. Lektorka: Iva Fajová. Více informací a při-
hlášky na webu: www.jemnezrozeni.cz

PSYCHOLOG V PORADNĚ
pátek 29. 3. 08:00–16:00
Nutno objednat se předem.

KONCERT MUSICA PODBERDENSIS
sobota 31. 3. 15:00
Soubor se zaměřuje především na přinášení kla-
sické hudby do koncertních sálů a kostelů. 
Latinská škola

NAJDI SI SVOU KNIHU
středa 13. 3.

VÝROBA ZÁLOŽEK DO KNIH
pondělí 18. 3. 

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE 
S POHÁDKOVÝMI POSTAVAMI
středa 20. 3. 

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ S PŘEKVAPENÍM
středa 27. 3. 

VYRÁBÍME PRO RADOST PRO DĚTI I MAMINKY
úterý 5. 3.

JARNÍ DEKORACE NA DOMA I NA VEN
úterý 12. 3. 

LEHKÉ RECEPTOVÁNÍ – RECEPTY NA OČISTU TĚLA
úterý 19. 3. 

BYLINKOVÝ HERBÁŘ 
– JAK POZNAT ZÁKLADNÍ BYLINY
úterý 26. 3. 

KONCERT PRO SENIORY
středa 27. 3. 14:00
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

ŽÁKOVSKÝ KONCERT
čtvrtek 28. 3. 17:00
sál ZUŠ

ZUŠ MILEVSKO

LIBUŠINA  1217 | TEL.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

FARNÍ CHARITA MILEVSKO

U BAŽANTNICE 561 | TEL.: 734 435 162
www.fchm.cz

DDM MILEVSKO

NA TRŽIŠTI  560 | TEL.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

CENTRUM MILÍSEK

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

SaS ROZÁRKA

MILEVSKÝ KLÁŠTER

U BAŽANTNICE  556 | TEL.: 736 209 344,
www.klastermilevsko.cz382 521 458

PUTOVNÍ VÝSTAVA „JSEM PĚSTOUN“ V MILEVSKU
Sociální služby Města Milevska ve spolupráci
s Odborem sociálně právní ochrany dětí Jihočes-
kého kraje se spolupodílejí na realizaci putovní

výstavy „Jsem pěstoun“. Výstava putuje jihočeskými městy České Budějovice,
Písek, Tábor, Kaplice, Český Krumlov, Třeboň, Milevsko a Vodňany. Zahájení
výstavy v Milevsku bude v pondělí 25. března v 15 hodin ve vestibulu Domu kul-
tury Milevsko, kde bude výstava veřejnosti přístupná až do 10. dubna. Výstava
je vytvořena z fotografií ukazujících život pěstounských rodin. Cílem je přiblížit
pěstounství nejen široké veřejnosti, ale i případným zájemcům o pěstounství
a podpořit tak projekt „Hledáme rodiče“. Doprovázena bude i dalšími zajíma-
vými akcemi ve spolupráci s místními organizacemi, např. besedami s pěstou-
ny, besedami na základních a středních školách, promítáním filmů, dny otevře-
ných dveří na odděleních sociálně - právní ochrany dětí a v neziskových

organizacích, které pěstounským rodinám pomáhají. Pěstounská péče je jedna
z forem náhradní rodinné péče o děti, které z různých důvodů nemohou vyrůs-
tat s vlastními rodiči. Účelem je poskytnout těmto dětem přechodnou či dlou-
hodobou péči v době, kdy se ocitají bez rodinného zázemí. Sociální služby Měs-
ta Milevska od roku 2015 zajišťují, na základě pověření Krajského úřadu
Jihočeského kraje Odboru sociálně právní ochrany dětí, činnost „Doprovázení
pěstounských rodin“. Jde se o rozsáhlou individuální podporu pěstounským
rodinám a spočívá v poskytnutí služeb a aktivit, které mají napomáhat k utvá-
ření bezpečného prostředí pro zdravý a harmonický rozvoj svěřeného dítěte.
Více informací o pěstounství můžete najít také na www.kraj-jihocesky.cz a dále
na portálu www.socialniportal.kraj-jihocesky.cz. Další informace k výstavě
nebo pěstounské péči je možné získat na tel. čísle 382 522 394 nebo na Odboru
sociálních věcí MěÚ Milevsko. 

Hejnová Bohdana, sociální pracovnice SSMM

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA

se koná 
ve středu 3. dubna 

od 17 hodin 
ve velkém sále domu kultury.
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2. ZŠ MILEVSKO
ŽÁCI NA HORÁCH
Žáci 5. B 2. ZŠ v Milevsku se v rámci rozšířené výuky tělesné výchovy v letošním
školním roce zúčastnili týdenního zimního soustředění zaměřeného na zimní
sporty v Horní Vltavici na Šumavě. V termínu od 14. do 18. ledna využilo 26
žáků pěkného zimního počasí a hromady sněhu ke svým radovánkám. Ubytová-
ni byli v hotelu Salivar, kde se i stravovali. Měli s sebou boby, sáně, talíře, lyže,
zkrátka cokoliv, s čím se dá jezdit na sněhu. Pětidenní program byl zaměřen na
různorodou zimní zábavu. Všichni bobovali, sáňkovali, lyžaři pak lyžovali na
místní sjezdovce Nad Kovárnou. Nechyběly hry na sněhu, soutěže ani oblíbené
stavění sněhuláka. Během dne se našla chvilka i na procvičování hlavních
předmětů - českého jazyka a matematiky. 

Žáci 7. ročníku vyrazili v termínu od 27. ledna
do 2. února na každoroční lyžařský kurz
v Železné Rudě. Byli ubytováni v horském
hotelu Grádl, lyžovali a snowboardovali na
nedaleké sjezdovce Belveder. V rámci kurzu
absolvovali i výcvik na běžkách, který byl
tradičně zakončen závody. Počasí a sněhové
podmínky nám dopřály užít si naplno lyžová-
ní i ostatní aktivity. 

Alena Zamrzlová

MŠ SLUNÍČKO 
SETKÁNÍ RODIČŮ

Dne 31. srpna 2018 byla
v MŠ Sluníčko ukončena
fyzická realizace dvouleté-
ho projektu Šablony pro 
MŠ Milevsko – Sluníčko, 

r. č. CZ. 02. 3. /68/0.0/0.0/16_022/0003888, podpořeného finančními pro-
středky Evropského fondu OP VVV a státního rozpočtu ČR. Zároveň se MŠ Slu-
níčko Milevsko stala úspěšným žadatelem Výzvy č. 02_18 _063 pro Šablony II
a od 1. ledna 2019 byla zahájena fyzická realizace projektu Šablony pro 
MŠ Milevsko – Sluníčko II, r. č. CZ. 02. 3. 68/0.0/0.0/18_063/0011138. Pro-
jekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráce
s rodiči dětí a spolupráce s veřejností. V rámci tohoto projektu se v MŠ Sluníčko
Milevsko uskutečnilo 5. února odborně zaměřené tematické setkání s rodiči
předškolních dětí na téma „Školní zralost a připravenost“, kde pan ředitel 
1. Základní školy T. G. Masaryka Milevsko PeadDr. Martin Hrych společně 
s p. učitelkami Mgr. Štěpánkou Novákovou a Mgr. Pavlou Šmelcovou poskytli
informace ohledně organizace a průběhu zápisu do 1. tříd, odkladu školní
docházky a potřebné legislativy. Dalšími body programu bylo, jak připravit dítě
na vstup do základní školy, školní zralost a připravenost, spolupráce s rodinou.
Závěr patřil diskusi a odpovědím  na dotazy rodičů. Věříme, že toto milé setká-
ní přispěje k šťastnému vykročení dětí do další, velmi významné etapy života.
kolektiv MŠ Sluníčko

MŠ KYTIČKA
NÁVŠTĚVA MILEVSKÉHO MUZEA

Protože nám konec loňského roku nepřál, a museli jsme vynechat každoroční
předvánoční návštěvu Milevského muzea, domluvili jsme se s panem ředitelem

Vladimírem Šindelářem, že se uvidíme po Novém roce, v čase, kdy je muzeum
zavřené. 12. února jsme se tedy s očekáváním vydali na domluvenou návštěvu.
Opravdu měly děti muzeum jenom pro sebe, pan ředitel si na ně udělal čas
a provedl je všemi expozicemi, vyprávěl o dobách dávno minulých, vysvětloval
a trpělivě odpovídal na zvědavé dětské otázky. A nejen to. Zejména chlapci
obdivované historické zbraně si mohly děti i potěžkat a prohlédnout pěkně
zblízka! Děvčata obdivovala šaty srostlých sester Blažkových, světničku našich
babiček. V „loutkovém salónku“ děti obdivovaly malé i velké loutky z našeho
regionu a magnetem byly i velké věžní hodiny z roku 1699. Musela bych jmeno-
vat další a další věci, které děti, i nás učitelky, zaujaly. Děkujeme panu řediteli
Vladimíru Šindelářovi za pozvání i čas, který nám věnoval.

Marcela Brčková a Jarmila Jungbauerová

GYMNÁZIUM MILEVSKO
GYMNAZISTÉ NA LYŽAŘSKÝCH KURZECH

Na snímku jsou dvě družstva běž-
kařů, která si při výcviku užívala
pohled na nejvyšší českou horu.

Týdenní lyžařský kurz v Peci pod
Sněžkou absolvovali v druhé polo-

vině ledna žáci primy a tercie milevského gymnázia. Po celý týden panovalo
slunečné počasí, a tak si užívali nejen lyžování, ale také krásnou přírodu
s výhledy na hřebeny krkonošských hor. Díky intenzivnímu výcviku a ideálním
sněhovým podmínkám všichni zdokonalili své lyžařské dovednosti. To prokázali
v závěrečném závodu ve sjezdu a v běhu na lyžích.
Stálé místo má ve školním kalendáři také jednodenní lyžařský kurz v Rakousku.
Ten proběhne v druhé polovině března a je určený pro zkušené lyžaře. 

Mgr. Jana Plavcová
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DÁRKY I PO VÁNOCÍCH
Farní charita Milevsko mohla
potěšit dárkem i po Vánocích.
Dostali jsme prostřednictvím
Diecézní charity České Budějovi-
ce sponzorský dar -  dvanáct
nových párů dětských botiček.
Boty byly převážně zimní, kože-
né, kvalitní a zateplené kožíš-
kem, od českého výrobce. A těší
nás, že boty již nyní slouží dětem
z rodin, s kterými spolupracuje-

me v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SaS) Rozárka.
Leden ovšem nebyl jen měsícem darování, také jsme si v Nízkoprahovém zaří-
zení pro děti a mládež (klub Fanouš) v Hůrecké cestě 227 užívali zimní rado-
vánky. Na dvorku klubu Fanouš jsme stavěli velmi kreativní a originální sněhu-
láky. Často jsme se také vypravili na nedaleký hůrecký kopec sáňkovat či
bobovat. Po pobytu venku dětem uvaříme dobrý čaj a zahrajeme si nějaké stol-
ní hry, oblibě se těší různé karetní hry, ale děti nepohrdnou ani pexesem nebo
piškvorkami. Samozřejmostí je případná pomoc při vypracovávání domácích
úkolů. Děti vedeme také k péči o naše zpěváčky, pravidelně krmí ptáčky, kteří
mají u nás na dvorku několik krmítek. A proč bychom se nepochlubili, některé
jsou i naše výroba. Na podzim jsme také sbírali žaludy, které nyní děti zanesly
do lesa pro zvěř. Vnímáme jako důležité dětem předávat informace a vědomosti
o tom, že je potřebné pečovat nejen o svá obydlí, ale také o prostředí okolo
nás, o přírodu a zvířata.  

Mgr. Marie Krátká – sociální pracovnice (731 604 444)
Služby sociální prevence, Farní charita Milevsko

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom tímto poděkovat Darovně z. s., předsedkyni spolku Mileně
 Klikové za poskytnutí finančního daru pro našeho syna Jakuba Pince, který
jsme použili na nákup doplňků ke zdravotnímu kočáru.
Dále obrovské poděkování EVIL PRODUCTION a Domečku Šrot a všem, kdo se
podíleli na uspořádání benefičního koncertu též pro našeho syna.
Velké dík všem, kteří mají tuto myšlenku a chtějí pomáhat druhým. 
A samozřejmě všem kdo přispívají. Rodiče Jakuba Pince

JAK SE CÍTIT DOBŘE VE SVÉM TĚLE?
…to je název březnového diskusně vzděláva-
cího večera, který pro vás chystáme v Domě
kultury v Milevsku. Naše pozvání přijala
Dana Žáčková, která již více než dvacet let
potkává ženy i muže, kteří jsou nespokojeni
se svým tělem. Poslouchá jejich příběhy,
pocity a přání. Každý opravdu nemusí být

štíhlý, ale každý by měl být se sebou spokojený a cítit se ve svém těle dobře…
Jak toho dosáhnout? To se dozvíte, když přijdete ve středu 13. března v 18
hodin do výukové učebny v 1. patře DK Milevsko. Po skončení přednášky bude
pro ty, kteří budou mít zájem, možnost disktrétního zvážení na čtyřbodové
váze. Vstupné je 50 Kč. mk

KOUZLO ORIENTU V DK
...tajemné tóny orientální hudby se nesou nocí
a fantazie kouzlí neopakovatelné obrazy. Vchází
tajemná silueta ženy za závojem, lehce míjí 
časoprostor, prostupuje staletími a předává dávná
poselství. Síla ženy je v každém jejím pohybu. Moc-
ná touha promlouvá řečí těla a magie nevyslovené-
ho je jejím sdělením. Je svým tancem Královnou
orientu. Královnou svého srdce, vládkyní svého
života. Tancem říká vše... a Ty všemu rozumíš.
Jarní kurz orientálního tance začne v Domě kultury

Milevsko v pondělí 11. března od 19 hodin v hudebním sále a končit bude
17. června. Obsahuje 14 lekcí a stojí 980 Kč. Kouzlem orientu nás bude prová-
zet zkušená lektorka Lída Jindrová. mk

ZNAČKA DOBRÉ ZÁBAVY 
– PLES FARNÍ CHARITY

V Domě kultury Milevsko se uskutečnil v sobotu 9. února již 22. ples Farní cha-
rity Milevsko. Sál se rychle zaplnil a hosté se těšili z hudby a vtipného modero-
vání duo PiňaKoláda. Dámy, Soňa a Pavla, dokázaly opět dostat hosty plesu do
výborné nálady.
Program večera byl nabitý a své místo v něm měly i moderní gymnastky z RG
PROACTIVE Milevsko (A. Andělová, D. Fořtová, L. Korytová a P. Korytová). Před-
vedly sestavy bez náčiní, s míči a se stuhami, jedná se o aktivně cvičící gymnast-
ky, účastnice mistrovství ČR, Evropy i světa. Tradičně oko, zvláště mužů, potěšily
ve svých dvou vstupech a nádherných kostýmech tanečnice skupiny Farida.
Letošní zisk z plesu je cca 31 205 Kč, již po uhrazení kapely, pronájmu sálu,
výlepu plakátů a nákupu cen do tomboly. S nádhernou tombolou nám pomohlo
mnoho dárců, obchodníků, podnikatelů i jednotlivců. Peníze jsou důležité,
poslouží charitativním účelům, ale nejdůležitější pro nás, jako pro pořadatele
tohoto tradičního charitního plesu, je skutečnost, že se lidé sejdou a dobře se
pobaví, svojí přítomností vyjadřují podporu naší činnosti a nám už nezbývá,
než všem poděkovat – hostům i dárcům – a těšit se na ples v příštím roce!

Alena Růžičková

POLOLETNÍ PRÁZDNINY VE FANOUŠOVI
V pátek 1. února
měli všichni školáci
pololetní prázdniny,
jako odměnu po při-
neseném vysvědče-
ní. Ve Fanoušovi –
(Nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mlá-
dež sv. Františka
z Assissi Farní chari-
ty Milevsko) jsme si
pro děti na tento

den připravili překvapení. Děti se rády pochlubily vysvědčením, často je co
zlepšovat, ale některá vysvědčení byla velmi pěkná. Jako sladké překvapení
jsme s dětmi vytvořili nepečený dort s piškoty a jablečným pyré. Dali jsme ho
chladit a mezitím se vypravili na výlet. Naším cílem byl ateliér Radost manželů
Pichových v Klášterní ulici. Tvoří zde krásné věci, převážně keramiku. Mohli
jsme si vše prohlédnout a dokonce vyzkoušet. Manželé Pichovi nám vše trpělivě
ukázali a poutavě o hrnčířském řemesle vyprávěli. Letitá zkušenost a láska
k této práci byla opravdu znát. Děti už vědí, jak je možné, že z kusu, na první
pohled obyčejné hlíny, vznikne například hrneček. Kluky velmi zajímaly infor-
mace kolem pece, děvčata se radovala nad různými tvary a ornamenty. Dětem
se rozzářily oči, když si na památku mohl každý vybrat dáreček z keramiky. Moc
děkujeme manželům Pichovým za čas i dárky, bylo to opravdu krásné a nevšed-
ní odpoledne! Po návratu už nás čekal dort a čaj. Všichni byli spokojeni a děti
se těší na další akce ve Fanoušovi.  

Mgr. Marie Šindelářová,
Služby sociální prevence, Farní charita Milevsko
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Milevský místostarosta Michal Horek a radní Karel Procházka při návštěvě
u hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské ve středu 13. února. Tématem
jednání byly krajské dotace.

Travesti show Techtle Mechtle a Kočky roztančila sál domu kultury v sobotu
16. února.

Divadlo Kapsa Andělská Hora přivezlo v únoru Masopustní pohádku. Další
představení pro děti chystáme i v březnu. Nejprve to bude v neděli 17. března
pohádka O křišťálovém srdci a v neděli 31. března pak Loutkový soubor při
DK Milevsko sehraje novou pohádku s názvem A na hradě nám straší.

Ples města Milevska zaplnil milevský dům kultury v pátek 8. února. Nechyběly
taneční ukázky, barmanská show a silové vystoupení píseckých Five Fellas.
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REHABILITAČNÍ CENTRUM
Nádražní 496, 399 01 Milevsko
Tel.: 605 914 341, 382 522 674
www.rehabilitacnicentrum.cz

Poskytujeme služby hrazené zdravotními pojišťovnami
i za přímé platby.

● fyzioterapie dětí a dospělých
● léčba chronických i akutních bolestí páteře

a kloubů
● léčba neurologických onemocnění
● poúrazová a pooperační terapie pohybového

systému
● cvičení miminek pomocí Vojtovy metody

(reflexní terapie)
● Podologie a podiatrie – vyšetření chodidel na

podoskopu, zhotovení individuálních stélek
do bot pro děti i dospělé

● manuální a přístrojové lymfodrenáže
● vodoléčba, elektroléčba, magnetoterapie,

laser, parafínové a rašelinové zábaly
● cvičení pro veřejnost
● finská sauna a infrasauna
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Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie poříze-
na. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď
pošlou do neděle 17. března na telefonní číslo
775 733 552, získají vstupenku představení Lukáše
Pavláska Kdo nepláče, není Čech, které se uskuteční
v milevském domě kultury ve čtvrtek 28. března od
19 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé
jméno a adresu. Odpovědi můžete posílat také na 
e-mail: zpravodaj@milevskem.cz.
Správná odpověď z minulého čísla: Dům na rohu ulic Úzká a Švermova
Výherci: Romana Čunátová, Petr Šťastný a Jaroslav Veselý z Milevska

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

GYMNASTKY SE CHYSTAJÍ NA JARNÍ SEZONU
První sportovní událostí, do které
se moderní gymnastky milevského
Sokola zapojily, byla Sokolská aka-
demie, která proběhla ve čtvrtek
7. února ve sportovní hale. Nej-
mladší děvčátka z přípravky před-
vedla hravé cvičení ve skladbě Koťa-
ta, starší děvčata zacvičila jak
pódiovou skladbu bez náčiní, tak
i s gymnastickým náčiním.

Po akademii se všechny gymnastky vrhly na nácvik svých sólových sestav, pro-
tože hned na konci února je čekal první závod jarní sezony. V té se gymnastky
zaměří na soutěže jednotlivkyň a během jara vyrazí na pohárové soutěže
a oblastní přebory. Mgr. Jana Plavcová

KONCERT MUSICA PODBERDENSIS
Soubor se zaměřuje především na přinášení klasické hudby do koncertních
sálů a kostelů nejen Podbrdska. Budeme mít proto možnost slyšet tento sou-
bor i u nás v Milevsku v sobotu 30. března v 15 hodin v sále Latinské školy (na
nádvoří milevského kláštera). Hudba souboru zaplňuje prostor, stoupá, zpěv
proniká až do samého nitra, k srdci člověka, prosí, naříká, dotýká se každého
z nás, vyvolává soucit, porozumění a chvění.

Srdečně zveme, Farní charita Milevsko

TOULKY NÁS ZAVEDOU DO SEVERSKÝCH ZEMÍ
Tradiční cyklus naučných pořadů Toulky za poznáním přivádí každoročně do
velkého sálu domu kultury cestovatele Agentury Pohodáři Martina Dufka a Vra-
tislava Kratochvíla. 
Pojďte s nimi najít v úterý 12. března od 18 hodin alespoň na chvíli vlídnou
náruč severských zemí Finska, Laponska, Norska a Islandu, kde kladou větší
důraz na spokojenost obyvatel, než je tomu u nás. Víte například, že Finové
byli při nedávném celosvětovém průzkumu označeni za nejšťastnější lidi na
světě? Něco o tom se dozvíte od Čechů, kteří ve Finsku pobývají. A co Lapon-
sko? Víte, že je to oblast zasahující z Finska do Švédska, Norska a Ruska, kterou
obývají původní obyvatelé – Sámové, již si dokázali vydobýt velikou autonomii
ve svých státech a po letech ponižování, kdy byli označováni za „sobí etnikum“
či „hadráře“, si de facto sami vládnou? A co si takhle zarybařit u norských bře-
hů Atlantiku s partou vtipných českých rybářů? I tady mezi norským obyvatel-
stvem najdete Čechy, jejichž ‚zlaté ručičky‘ pomáhají udržet tuto bohatou zemi
na vysoké úrovni. A přidáme i malou ochutnávku tektonicky neklidného Islan-
du, ve které se představí náš nový spolupracovník v agentuře Michal Poulíček.
Vstupné je 50 korun. mb

MASOPUST – KARNEVAL. JEHO VÝZNAM?
V křesťanské tradici je masopust obdobím, které končí Popeleční středou.
Letos tato středa připadá na 6. března. 
Slovo masopust nám etymologicky naznačuje – rozloučení s masem – maso
pusť. Stejné slovo je karneval z latinského slova carni vale – tedy opustit maso.
Pro dnešní dobu je maso a masné pokrmy součástí dennodenního jídelníčku.
Skoro si neumíme představit den bez masa. V minulosti bylo maso sváteční
záležitostí a často se jedlo jen v neděli a o velkých svátcích. Alespoň tak mi to
vyprávěl můj tatínek a dědeček.
V postní době, tedy v době od Popeleční středy do Velikonoční neděle se maso
nejedlo a také se lidé zdržovali tanečních zábav a různých veselek. Byla to
doba ztišení, střídmosti, modlitby a přemýšlení o Kristově utrpení. 
Vím, že třeba i velcí kuřáci, dokázali v té době udělat cigaretám konec. Za to si
pak s chutí zakouřili hned po velikonoční bohoslužbě. Jako děti jsme během
postní doby dávali veškeré sladkosti do velké krabice a těšili jsme se na Veliko-
noce, až si na nich pochutnáme. 
Vše to mělo nějaký řád, který člověka vedl k sebeovládání a skromnosti, a tedy
pak radostnějšímu prožívání Velikonoc.
Prožíváme různé tradice a dnes se vracíme k mnohá zvykům, které byly pro
naše předky zcela normální a byly součástí jejich života víry. Zdá se mi, že čas-
to prožíváme nějaké tradice už bez souvislostí s vírou a církevním – liturgickým
rokem. Je dobře, když se snažíme tradice uchovávat, ale doporučuji pátrat po
historii a smyslu těchto tradic. Většina má své kořeny v prožívání liturgického
roku.
Advent má čtyři neděle – doba před Vánoci, ale dnes se v podstatě už setřel
rozdíl mezi Adventem a Vánocemi. Stromečky a vánoční výzdobu máme už od
listopadu, někde z komerčních důvodů i dřív.
Masopust je doba do Popeleční středy – tedy plesy, karnevaly a maškary mají
probíhat do Popeleční středy. Masopust v postní době, tedy po Popeleční stře-
dě se míjí smyslem a ztrácí význam. Lidově řečeno je to něco jako „s křížkem po
funusu.“ 
Ať se nám daří hezky prožívat tyto tradice, které májí svůj význam a smysl jen
když jsou prožívány v pravý čas. 
Přeji všem hezké a pokojné prožití postní doby a Velikonoc! 

P. Mikuláš Selvek, O. Praem., představený kláštera
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PŘIJĎTE S DĚTMI NA POHÁDKY
Dům kultury Milevsko zve na březnová představení pro děti. Nejprve přiveze
v neděli 17. března pražské CziDivadlo veselou pohádku O křišťálovém srdci,
která je plná vtipných situací, převleků, písniček i bohatých kostýmů. Vypráví
o milé Alžbětce, která se neumí bránit své chamtivé sestře Agátě. Trvá dlouho
než se neodhodlá změnit osud k lepšímu a za pomoci dobrého přítele, lesního
mužíčka Otakárka se z ní nakonec stane statečné děvče, které nepodléhá zlu
a zvítězí, ale otevře oči a srdce i své sestře Agátě. Vstupenky zakoupíte v před-
prodeji na www.milevskem.cz.

Další představení pro děti připravuje místní loutkový soubor. V neděli 31. břez-
na se můžete těšit na novou loutkovou pohádku, ve které se Kašpárek s Kubíč-
kem dostanou až do starého, strašidelného hradu. V příběhu se objeví nové
postavičky: medvěd s jelenem, víly a nebudou chybět ani čerti. A kdo na hradě
straší a proč? To už neprozradíme. Hrajeme dvě představení, aby se na všechny
dostalo. Moc se na vás těšíme, přijďte si zazpívat s loutkami a naučit se nová
zaklínadla. Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200.

mb
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