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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
ve dnech, kdy si připomínáme 102. výročí vzniku
samostatného československého státu a poté, na
Dušičky, budeme vzpomínat na všechny zesnulé, se
Vám dostává do rukou další vydání Milevského zpravodaje. Co v něm naleznete? Např. článek od Bc. Evy
Kotrbové, vedoucí majetkového odboru úřadu, v němž
hodnotí investice letošního roku, nebo zajímavý příspěvek o Živém Milevsku, ve kterém nám Vít Král předkládá výsledky práce této organizační složky města
za dobu její tříleté existence. Dozvíte se také, komu
budou uděleny pamětní medaile města pro rok 2020.
A já? Věřte mi, že mnohem raději bych Vás informoval
třeba o přípravě rozpočtu města na příští rok nebo
o shánění vánočního stromu na naše náměstí, tentokrát však mám na srdci vážnější věc. Jak víte, příliš
důvodů k slavnostní náladě v naší společnosti nenajdeme, a jinak tomu není ani v Milevsku. Kulturní
a sportovní život se úplně zastavil, byly uzavřeny
některé obchody, školy, restaurace, zakázány návštěvy v domech seniorů, roušky nosíme už i venku. Tvrdě
doplácíme na to, jak naše vláda během léta promarnila
svoji příležitost. Místo toho, aby nechala zpracovat
metodiku postupů a opatření tak, aby na podzim
nedošlo k průšvihu, jemuž dnes čelíme, premiér,
někteří ministři i odborníci deﬁlovali v médiích se
lživými, chaotickými a nejednotnými stanovisky, kterými nás spíše otupili, otrávili a bohužel i téměř zbavili
respektu z viru covid-19.
Vzpomeňme si na jaro. Tehdejší neinformovanosti,
bezradnosti a obavám jsme čelili lepením letáků na
domy, sháněním obětavých šiček roušek, zapojením
hasičů a městské policie. Obdivovali jsme odvahu
a nasazení zdravotníků, personálu v obchodech, učitelů, zaměstnanců v sociálních službách. Ale také
jsme, snad všichni v Milevsku, byli příkladně disciplinovaní, zodpovědní. Tenkrát jsme to zvládli perfektně, sice za cenu tvrdých omezení a citelných ekonomických ztrát, ale s nízkým počtem nakažených.
Jak víte, dnes jsme úplně v jiné situaci. Mrzí mne, že
i milevský region, na jaře téměř bez výskytu nákazy,
na tom není dobře. Takže to musíme zvládnout znovu.
Jak? Osvědčeným postupem, jakým je dodržování
známých „3 R“ (roušky, ruce, rozestupy). Na první
vlnu covidu-19 to stačilo, teď tu máme vlnu druhou,
ale bohužel nevíme, kolik dalších ataků tohoto viru
ještě zažijeme. A tak Vás prosím, přiřaďte k těm třem
ještě čtvrté „R“: Rozum – zdravý rozum. Co to znamená? Žít dál! Co nejvíce komunikovat s přáteli a rodinou, byť jenom po telefonu nebo mailu, dodržovat
životosprávu, mít dostatek pohybu a spánku, neztrá-

cet optimismus. Naopak omezit sledování zpráv o počtu nakažených a mrtvých s covidem-19 v televizi a na
internetu. A také rozumně vyhodnocovat plnění
původních „3 R“. Vždyť není nutné v roušce i spát, až
chorobně často si mýt ruce nebo se úplně vyhýbat
lidem.
Vážení spoluobčané, vzhledem k vysokému počtu
pozitivně testovaných lidí je nezbytná spolupráce
nás všech. Bohužel máme řadu informací o častém
porušování stanovených pravidel. Není toho snad
tak moc, co se po nás chce a co je třeba dodržovat.
Srovnejme to například s beznadějí mnohých obchod-

níků, podnikatelů, sportovců nebo umělců. Ti, kromě
toho, že musí dodržovat stejná pravidla jako my, řeší
existenční problémy.
V příštím vydání, které vyjde na konci listopadu, Vám
budu jako každoročně přát hodně pohody k nadcházejícímu adventnímu času. Věřím tomu, že díky zodpovědnému chování nás všech to nebude jen prázdná
fráze.
Přeji Vám hodně zdraví a dostatek sil po celý listopad.
Ing. Ivan Radosta
starosta města

PAMĚTNÍ MEDAILE PRO ROK 2020 JSOU UDĚLENY
V rámci výročí vzniku Československé republiky
jsou každoročně od roku 2014 radou města udělovány pamětní medaile, které se udělují významným
osobnostem se zásluhami o město, zejména
v oblasti politiky a veřejné správy, kultury, sportu,
vědy, školství nebo mezinárodní spolupráce. Celkově bylo uděleno již 31 medailí. Rada města
v letošním roce na základě předložených návrhů
rozhodla udělit medaile těmto vyznamenaným:
Václav Procházka
Pan Václav Procházka se narodil
roku 1929, pochází
z Polné u Jihlavy
a část svého dětství
prožil v nedalekých
Bernarticích. Po
skončení vojenské
služby nastoupil
do podniku ZVVZ
Milevsko, kde pracoval 35 let. Do
podvědomí mnoha
občanů Milevska se
dostal díky své čtyřicetileté činnosti
v hokejovém klubu.
Po celou tu dobu byl hlasatelem HC ZVVZ Milevsko
a dopisovatelem mnoha novin – například byl věrný
sportovní dopisovatel Milevských novin. Jako hlasatel
začínal roku 1965 ještě na hřišti s přírodním ledem
Na Tržišti. V této činnosti pokračoval i v Táboře, kde
v sezóně 1971-1972 hrálo Milevsko zápasy po postupu
do I.národní hokejové ligy. Funkci hlasatele vykonával

nepřetržitě až do roku 2005. Souběžně působil 33 let
jako hlasatel fotbalového klubu FC ZVVZ Milevsko.
Ing. MUDr. Vladimír Dvořák
Pan Vladimír Dvořák je milevský
rodák, vystudoval
na ČVUT strojírenský obor a na
3. Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Praze všeobecné lékařství. Roku 2003 nastoupil
k Záchranné zdravotnické službě Jihočeského kraje
jako vedoucí lékař
výjezdového stanoviště v Milevsku.
V roce 2007 získal
dvě licence Lékařské komory k výkonu samostatného
povolání v oboru anesteziologie a resuscitace a v oboru urgentní medicína. O rok později získal v obou zmíněných oborech specializovanou způsobilost. Roku
2010 se stal hlavním metodikem pro Záchrannou
zdravotnickou služby Jihočeského kraje, má na starost vzdělávání záchranářů, školení a vytváření výukového programu. Taktéž organizuje školení Hasičského
záchranného sboru, policie, pedagogických pracovníků či praktických i nemocničních lékařů. Významně
přispěl k vývoji nemocničního lůžka pro těžce nemocně postižené Linet Latera, jež je oceňované doma
i v zahraničí. Mimo jiné se taktéž podílí na managementu domácí umělé plicní ventilace.

INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 21. 9. 2020
• Jmenovala s účinností od 1. 11. 2020 paní Kateřinu Knetlovou ředitelkou Mateřské
školy Klubíčko Milevsko.
• Souhlasila s užitím částky do výše 413 000 Kč z investičního fondu 1. základní
školyT. G. Masaryka Milevsko na stavební úpravy školní družiny avybavení čtenářské
dílny.
• Vzala na vědomí oznámení oukončení nájemní smlouvy č.220400, Sml 0232/2016
ze dne 5. 8. 2016 k části pozemku parc. č. 48/1, k. ú. Klisín, za účelem výstavby,
provozu, údržby aúprav dočasného zařízení pro přenos signálů sítě elektronických
komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a. s., uložení el. přípojky NN
a vybudování přístupové cesty k zařízení uzavřené mezi městem Milevskem jako
pronajímatelem, a společností Vodafone Czech Republic a. s., jako nájemcem
z důvodu neuskutečněné realizace.
• Rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0150/2020 ze dne 30. 4. 2020
mezi městem Milevskem a VERTIGO Písek s. r. o. na realizaci akce „Oprava krovu
a střešního pláště Milevsko č. p. 6 – Spořitelna“. Předmětem dodatku je osazení
nového okapového svodu na východní straně budovy, který navýší cenu samotné
akce o 10 692 Kč bez DPH.
• Vzala na vědomí informace oprojektu „Opatření ke snížení energetické náročnosti
VO Milevsko – Hůrka“ a souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva průmyslu aobchodu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období
2017-2021 – program EFEKT II. pro rok 2021.
• Vyslovila souhlas, aby případný grantový příspěvek získaný v grantovém řízení
Nadace ČEZ „Neziskovky 2020“ přešel do majetku žadatele, tj. příspěvkové organizace Sociální služby Města Milevska. Získaný nadační příspěvek by byl použit
na nákup materiálně technického vybavení aslužeb, které přímo souvisí s rozvojem
organizace (např. software, IT technika, vybavení pro novou službu nebo její rozšíření).
• Rozhodla uzavřít smlouvu odílo s ﬁrmou Window Holding a. s., na výměnu výkladců
v čp. 128, Riegrova ul. Milevsko v prodejnách Textil aGastro LP za cenu 496 540,24Kč
bez DPH.
RADA MĚSTA DNE 5. 10. 2020
• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Modernizace Technologického centra
Městského úřadu Milevsko-nákup serveru“ arozhodla uzavřít objednávku na tuto
veřejnou zakázku s dodavatelem DATRON, a. s. za cenu 318 290 Kč bez DPH.
• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Ležaté rozvody vody v objektu Hotel
Stadion, Milevsko“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na tuto veřejnou zakázku
s dodavatelem Boma Milevsko s. r. o. za nabídkovou cenu 653 621,81 Kč bez DPH.
• Souhlasila s prodejem automobilů JSDH Milevsko avyhlásila záměr prodat nákladní
automobil Škoda Felicia Pickup, RZ PII 8627 za minimální cenu 35 000Kč adopravní
automobil Avia A31K ve speciální požární úpravě, RZ PI 4832 za minimální cenu
10 000 Kč.
• Schválila návrh objednávky na repasi 3 ks oken na budově spořitelny č. p. 6 a rozhodla uzavřít objednávku na tuto akci s ﬁrmou MgA. Pavel Charypar za nabídkovou
cenu celkem 59 000 Kč bez DPH.
RADA MĚSTA DNE 19. 10. 2020
• Schválila nová pravidla dotačního programu „Kultura 2021“, nový formulář
žádosti o dotaci a nové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotační program „Kultura“ je opakovaně vypisován pro podporu kulturních
a kulturně vzdělávacích aktivit v Milevsku a jeho regionu, rozšíření a zkvalitnění
nabídky pro občany v oblasti kultury a vzdělávání a pro podporu péče o stavby
či jiné objekty s historickou hodnotou nezapsané na seznamu nemovitých kulturních památek. Pro rok 2021 je tento program podpořen částkou 200 000 Kč.
Žádosti o dotaci je možné podávat od 1. do 30. 12. 2020.
• Schválila zveřejnit záměr prodat hrobová zařízení – hmotné movité věci umístěné
na veřejném pohřebišti vMilevsku. Po uplynutí tříleté lhůty uuveřejněného oznámení onálezu hrobových zařízeníMM 73825/2016 se město Milevsko stalo v souladu s § 1057 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vlastníkem
níže uvedených hrobových zařízení na veřejném pohřebišti v Milevsku:
– hrobové místo č. 1160 starý hřbitov, hrobové zařízení (rámy se základy, krytí,
podstavce, pomník), minimální cena 5 000 Kč
– hrobové místo č. 615 starý hřbitov, hrobové zařízení (rámy, kříž), minimální
cena 500 Kč
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– hrobové místo č.436 starý hřbitov, hrobové zařízení (rámy, podstavce, pomník),
minimální cena 2 000 Kč
– hrobové místo č.308 ab starý hřbitov, hrobové zařízení (rámy, pomník), minimální cena 500 Kč
– hrobové místo č. 96 starý hřbitov, hrobové zařízení (rámy, krytí, podstavce,
pomník), minimální cena 4 000 Kč
• Rozhodla soudně vymáhat pohledávky prostřednictvím smluvní advokátní kanceláře u bývalých nájemců, kterým skončil nájemní poměr k bytům, vznikl dluh
z důvodu nedodržení závazku pravidelně hradit nájemné a zálohy na služby dle
měsíčního předpisu, včetně ostatních plateb spojených s užíváním bytu, popř.
za užívání bytu bez právního nároku. Dále schválila vyřazení pohledávek uzemřelých
dlužníků.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 14. 10. 2020
• Schválilo Dodatek č.3 ke Zřizovací listině ze dne 22. 2. 2001 příspěvkové organizace
města Milevska Městská knihovna v Milevsku rozšiřující vedlejší činnost knihovny
o nákup a prodej drobných předmětů.
• Schválilo nová pravidla dotačního programu „Sport 2021“, nový formulář žádosti
o dotaci, nový formulář „Potvrzení o působení ve sportovním klubu, organizaci,
spolku“ anové znění veřejnoprávní smlouvy oposkytnutí dotace. Dotační program
„Sport“ je opakovaně vypisován pro podporu aktivní činnosti co největšího počtu
občanů města zejména v oblasti organizovaného sportování dětí a mládeže do
21 let. Prvořadým posláním je nabídnout občanům možnost kvalitního aktivního
využití volného času, přispět ke zdravějšímu životnímu stylu a odpoutat děti
a mládež od negativních vlivů vyskytujících se ve společnosti. Pro rok 2021 je
tento program podpořen částkou 4 220 000Kč. Žádosti odotaci je možné podávat
od 1. do 30. 12. 2020.
Michal Horek, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

Ve Dmýšticích to na začátku října vypadalo jako po výbuchu. Došlo k bourání staré stodoly
v centru obce, jejíž část bude základem pro vybudování přístřešku pro volnočasové
aktivity místních. Akce je realizována ve spolupráci s SDH Dmýštice.
Město Milevsko zabodovalo v soutěži Odpadový
Oskar. V 6. ročníku soutěže, vyhlašované občanským sdružením Arnika, obsadilo Milevsko
v kategorii jihočeských obcí nad 5000 obyvatel
výborné 2. místo. Soutěž vyhodnocuje množství
směsného komunálního odpadu vyprodukovaného občany a sleduje rovněž podíl odpadů,
které občané vytřídí.
Výsledky podle údajů za rok 2019:
1. Písek – produkce směsného odpadu
140,3 kg/obyv./rok, úroveň třídění 65,7 %
2. Milevsko – produkce směsného odpadu
142,5 kg/obyv./rok, úroveň třídění 58,5 %
3. Prachatice – produkce směsného odpadu
150,9 kg/obyv./rok, úroveň třídění 54,6 %
V celorepublikovém měřítku se ročně vyprodukuje v průměru 270 kg/obyv. směsného
komunálního odpadu, výrazně nižší produkci 170 kg má např. Rakousko nebo Německo.

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Tak jako i v jiných organizacích a zařízeních v Milevsku
a celé republice, se nevyhnuly problémy s opatřeními spojenými s COVID-19 provozu Městského úřadu v Milevsku.
Vlivem karanténních opatření byl částečně nebo zcela
omezen provoz na Odboru vnitřních věcí, Odboru investic
a správy majetku města a Odboru právních služeb, přestupků a kontroly. V současné době jsou na základě předchozích skutečností přijímána opatření, která by měla
pomoci nebo zcela zabránit situaci, kdy by kvůli jedné
pozitivně diagnostikované osobě musel do karantény větší počet zaměstnanců.
Jednotlivé kanceláře jsou vybavovány přepážkami, pro zaměstnance jsou k dispozici
dezinfekce a roušky.
Prosíme občany, aby při návštěvě úřadu dodržovali základní hygienické zásady
a měli zakryté dýchací cesty. Mohou tím pomoci udržet plnohodnotný výkon městského úřadu pro vyřizování jejich požadavků.
Ing. Bc. Vladimíra Štorková, tajemnice městského úřadu

V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2020 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ A ZÁROVEŇ
SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:
Začátkem měsíce října došlo k dokončení rekonstrukce chodníku i ve spodní části Sokolovské ulice.

80 let

90 let

Marie Málková

Ludvík Klepáček
Jaroslav Kalina

85 let
Věra Šedivá
Václav Málek
Marie Melicharová

92 let
Růžena Fíková

93 let
Anna Hudečková

INFORMACE Z JEDNÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU

Rekonstrukce střechy na budově spořitelny je zdárně u konce.

Vulici Československé armády na Starém sídlišti započala rekonstrukce chodníku. Prosíme
o zvýšenou opatrnost chodců v tomto místě.

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou ČR došlo k aktivaci Krizového
štábu ORP Milevsko (dále jen KŠ ORP). K úvodnímu zasedání se členové KŠ ORP
sešli 5. října, kde byly probrány následující body:
• úvodní informace o vývoji situace,
• informace o prognóze dalšího vývoje situace,
• hodnocení stavu připravenosti.
Od té doby KŠ ORP zasedá pravidelně jednou až dvakrát týdně (v užším složení
5 až 6 členů, kde jsou zástupci města, složek IZS a sociálních služeb). V rámci
činnosti KŠ ORP bylo během 24 hodin distribuováno celkem 3900 ks ochranných
respirátorů do všech školských zařízení (ZŠ, MŠ) v rámci ORP. Na základě Pokynu
hejtmanky Jihočeského kraje č. 35/2020 byla provedena aktivace krizového
školského zařízení, ve kterém je po dobu vyhlášení nouzového stavu zajišťována
péče dětem a žákům, jejichž rodiče po dobu vyhlášení krizových opatření vykonávají činnosti v obecném zájmu dle uvedeného pokynu. Pro tyto děti a žáky je
aktivována I. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690. Kontaktní osoba v případě zájmu: PaedDr. Martin Hrych, mobil: 775 700 060. V současné době je
obsazenost tohoto zařízení cca 8 až 10 dětí.
V rámci KŠ ORP se řešila v součinnosti s KHS Jčk situace ve zdravotnickém zařízení
Humanika. V rámci jednání KŠ ORP, za účasti ředitelů ZŠ a MŠ bylo přijato
opatření, kdy MŠ byly ve dnech 29. a 30. října uzavřeny. Rovněž s platností od
19. října bylo rozhodnuto o zrušení trhů pořádaných na nám. E. Beneše v Milevsku, a to do odvolání. V rámci rozpočtu města bylo z krizové rezervy zakoupeno
5 ks generátoru ozonu pro příspěvkové organizace. Při plnění úkolů v rámci
nouzového stavu je využíváno rovněž členů JSDH obce.
Obyvatelům města Milevska doporučujeme, aby zbytečně nenavštěvovali místa,
kde se shromažďuje větší počet osob, dodržovali vydaná krizová opatření. V současné době lze situaci v ORP Milevsko v rámci počtu nakažených hodnotit jako
jednu z nejhorších na území Jihočeského kraje.
Děkujeme všem za spolupráci, vstřícnost a odpovědnost při řešení této mimořádné situace.
Jiří Batysta, tajemník KŠ ORP Milevsko
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PŘÍPRAVA ZAJÍMAVÉ VÝSTAVY V DK

V rámci přípravy fotograﬁcké knihy o Milevsku jsme nalezli v archivu ZVVZ také
jedno zajímavé velkoformátové album, které skrývá soubor pozvánek na nejrůznější
kulturní, sportovní a společenské akce mezi lety 1961 až 1969. Byly to pozvánky
na akce, které organizovala tehdejší mládež, tedy generace našich rodičů, pro
sebe a pro své příznivce v prostorách tehdejšího Závodního klubu pracujících
ZVVZ, dnešního domu kultury. Z graﬁckého i obsahového hlediska se jedná o zajímavý dokument doby. Rozhodli jsme se proto tento nález zpracovat do podoby
výstavy ve vestibulu domu kultury, kterou nainstalujeme, až to situace dovolí.
Děkujeme tímto ZVVZ, jmenovitě Ing. Petře Pokorné, správkyni podnikového
archivu, za zapůjčení tohoto materiálu. V současné době COVID-19, kdy jsou
kulturní akce rušeny, je více času zastavit se a poohlédnout se i za bohatou historií
domu kultury, od jehož otevření uplynulo vloni již 60 let.
JUDr. Martin Kupec, Ph.D., radní města, Mgr. Vít Kratochvíl, ředitel DK

ŽIVÉ MILEVSKO
Vážení občané města Milevska
a milevského regionu. Dovolte mi
stručně popsat dosavadní činnost
organizační složky města, s kterou
se již tři roky setkáváte pod názvem
Živé Milevsko. Na úvod si dovolím
použít text naší představy o městě
Milevsku v roce 2030.
„Milevsko se v roce 2030 stane vyhledávanou destinací mladých rodin, hledajících
kvalitní a bezpečný život v dobře fungujícím městě s rozvinutou infrastrukturou a vynikajícím napojením na ostatní části atraktivního regionu, ČR a Evropy.
V letech 2021-2030 funguje nové moderní autobusové nádraží s napojením na ostatní
druhy dopravy, především hromadné abezmotorové, ohleduplné kživotnímu prostředí.
Město Milevsko se stane vyhledávanou oblastí, která upřednostňuje zdravý životní styl
azapojení občanů do veřejného života města. Veřejný prostor se stává společným abezpečným propojovacím prvkem každodenního života všech věkových skupin obyvatelstva
a okolního regionu.
Kdo se začne nudit ve svém městě, začíná vyhledávat informace o Milevsku. Město má
dostatek kvalitních projektů, aby zaujalo svou nabídkou pro zasídlení nových ﬁrem,
a nabízí dostatečné množství cenově dostupných forem bydlení s navazující infrastrukturou napojenou na stále se rozvíjející „zelené“ plochy určené k práci i relaxaci.
Milevsko se stane dostupným a atraktivním městem. Stane se městem, kde to žije.“
Od představy ale nesmí být daleko k činům, a proto mi dovolte ve stručnosti popsat
naši dosavadní činnost a představit plány pro budoucí práci.
Organizační složka Živé Milevsko byla založena, aby městu pomohla s tvorbou strategických dokumentů. Na tuto činnost se nám podařilo získat ﬁnanční prostředky
z operačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde 95 % nákladů bylo
ﬁnancováno z dotací a 5 % byla spoluúčast města. Hlavní činností tedy bylo vypracování 4 strategických dokumentů města Milevska:
1. Strategie Smart city v roce 2018 - dokončeno
2. Strategie Podnikatelský park a podnikání v roce 2018 - dokončeno
3. Strategie Mobilita a veřejný prostor v roce 2019 - dokončeno
4. Strategie Kultura, Sport, Turismus v roce 2019 – dokončeno
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V tomto roce, ještě dokončujeme:
1. Mobilní aplikaci města
2. Projekt dopravního propojení autobusové a železniční dopravy
Mimo hlavní činnost jsme ještě pracovali na aktivitách, které sice nebyly součástí
našich hlavních cílů, ale velice brzy jsme poznali, že jsou potřebné a že s hlavními
aktivitami úzce souvisí. Město totiž funguje jako velmi složité soukolí a je důležité
dívat se na něj jako na celek a ne pouze po částech. Proto jsme v rámci naší činnosti
zpracovali:
1. Plán tepelného hospodářství města
2. Strategii odpadového hospodářství
3. Projekt Podnikatelského parku v Milevsku
4. Projekt nového areálu Služeb Města Milevska včetně tolik pro město potřebné
třídící linky
5. Milevské kolečko – cyklo okruh pro děti v lokalitě Hajda
Podíleli jsme se na zpracování:
1. Plánu městské zeleně, který byl úspěšně přijat.
2. Návrhu nového územního plánu, kde navrhujeme rozvojového území pro nové
bydlení v Milevsku.
3. Workoutového hřiště, uspořádáním ankety, oslovením výrobců anakonec idoporučením výběru dodavatele. Co je ale nejdůležitější, že je jedno kdo, kdy a jak
přispěl, ale že workoutové hřiště v Milevsku stojí a dělá radost.
4. Vybavení koutku v knihovně, kde k posezení slouží sedací souprava od ﬁrmy PF
nábytek Veselíčko a tablet, který využívá široká veřejnost. Nutno dodat, že sedací
soupravu ﬁrma PF dodala bezplatně.
Celkově spolupráce s podnikateli v Milevsku byla velmi příjemná a hlavně důležitá.
Od podnikatelů jsme získávali potřebné informace a data pro naši práci, setkávali
se při řešení otázky zaměstnanosti a v neposlední řadě naslouchali jejich potřebám
a zkušenostem.
Společně se Službami Města Milevska jsme nově „nasvítili“ dvě velké lokality města –
Staré sídliště alokalitu Za Krejcárkem, kde bylo instalováno nové, úsporné amoderní
veřejné osvětlení.
Také je třeba zmínit spolupráci s organizacemi města, především s Domem kultury
Milevsko, se kterým jsme si trouﬂi i na mezinárodní dvoudenní konferenci, a věřte,
že dodnes je tato akce velmi často příkladem, že i menší město se takovéto akce bez
problémů může zhostit.
Další kulturní činnost jsme obrazně řečeno „přenesli“ na nádvoří Milevského kláštera bratří premonstrátů ze Strahova a uspořádali zde výstavu pod záštitou Dánského království, která ukazovala na to, proč jsou Dánové nejspokojenějším národem světa. A to nebylo ve spolupráci s milevským klášterem zdaleka vše. I za to
je třeba poděkovat.
Nesmíme ve výčtu spolupráce zapomenout na naše milevské školy. Společně s I.
a II. ZŠ a s gymnáziem jsme pracovali na mezinárodním projektu, který se zabýval
klimatickou změnou amyslím si, že měl umilevských škol úspěch, navíc jsme mělimožnost využít grant v hodnotě 2500 eur.
Dále Ženy pro Milevsko, iniciativa, která také pochází z dílny Živého Milevska. Jsem
nesmírně rád, že stále funguje a rozšiřuje své aktivity.
Nechci vás už více zahlcovat našimi aktivitami, určitě bychom si stejně na všechny
nevzpomněli, ale na jednu, tu nejdůležitější, zapomenout nesmím anechci. Setkávání
se s občany města Milevska. V tuto chvíli je jedno, kolik jsme připravili setkání ukulatých
stolů, kolik bylo diskuzí, někdy i emotivních, ale všechna tato setkání nás posouvala
dál avždy jsme se setkali s jediným závěrem. Všichni to děláme pro Milevsko, pro město,
na kterém nám společně záleží. Děkujeme za milá setkání aspolupráci, vážíme si toho.
Aaby to nevypadalo, že nic nového už nevymyslíme, přikládáme ito, co připravujeme.
Společně s městem Milevsko jsme zažádali o podporu ﬁnancování projektu, který
se bude zabývat úsporami energií. Naším cílem je vytvořit a zavést:
a) Energetický plán města
b) Certiﬁkace ISO 50001
Na jaře 2021 vás čeká „Zelená stěna“ – funkční zelená stěna na nám. E. Beneše, která
bude umístěna v proluce vedle nové budovy, a myslíme si, že bude zajímavým ekologickým i estetickým doplňkem milevského náměstí.
Závěrem bych osobně za celý tým chtěl poděkovat panu starostovi a celému vedení
města Milevska včetně všech zastupitelek a zastupitelů. Kolegyním a kolegům
z úřadu a všem, kteří nám v naší práci pomáhali a kteří byli ochotni naslouchat
našim nápadům. Speciálně bych chtěl poděkovat Svazku obcí regionu Milevska,
starostkám a starostům obcí, které, ať chceme, nebo ne, patří do velké rodiny
s názvem region Milevsko.
Vít Král

PROJEKTY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

ROZPUŠTĚNÝ LED NA ZIMNÍM STADIONU

Dům kultury Milevsko, příspěvková organizace, získal v letošním roce podporu
z grantových programů Jihočeského kraje ve výši 170 tis. Kč. Ke konci října byla
dokončena jejich realizace a rádi bychom vám je tímto představili.
Turisticky – kulturní webový informační portál města Milevska

Realizací projektu došlo k vytvoření nového centrálního webového informačního
portálu pro město Milevsko. Tento projekt v sobě zahrnuje modernizaci turistického
portálu Milevskem.cz, který poskytuje rozmanité informace o městě a blízkém
regionu, a tak zastupuje informační centrum ve virtuálním světě. Hlavním přínosem
projektu je aktualizace, přehlednost, modernizace a centralizace informací, které
pomohou turistům i obyvatelům více přiblížit všechny turistické atraktivity.
Webový informační portál města Milevsko byl aktualizován též na informačním
kiosku, který se nachází při vstupu do milevského infocentra a je přístupný 24
hodin denně, tedy i v době, kdy je infocentrum zavřené. Tento projekt přispěl ke
zviditelnění a k podpoře prezentace města a celého regionu Milevsko v online
světě. Nová podoba turistického informačního serveru Milevskem.cz, která vznikla
v rámci tohoto projektu, je dostupná na webové adrese: www.milevskem.cz.
V programu Podpora muzeí a galerií získal Dům kultury Milevsko ještě ﬁnanční
podporu na zajištění dvou projektů.
Muzeum milevských maškar – účelně vybavené muzeum maškar pro děti
Díky tomuto projektu došlo k účelnějšímu dovybavení prostor v Muzeum milevských
maškar, byl vyroben nábytek na míru přímo pro naše muzeum. Mezi jednotlivé
kusy nábytku patří např. prostorný pracovní stůl pro děti, které se pravidelně
zúčastňují tvořivých dílniček, konaných v prostorách muzea, dále došlo k výrobě
různých stolečků, šuplíků a polic, na kterých vzniklo více místa pro rozšířenou
nabídku různých masek a doplňků k nim. Byly vyrobené uzamykatelné vitríny,
kde se budou vystavovat různé druhy propagačních předmětů a suvenýrů, které
budou určeny k prodeji. Dále byly vyrobeny pěkné stojany do prostor muzea, na
kterých jsou umístěny podrobnější informace ohledně historie masek, historie
průvodu masek, plánu maškar atd.

V Milevsku došlo k rozpuštění ledu hned po programu 11. října, kdy bylo jasné,
že minimálně na 14 dní nikdo nebude moci zimní stadion využívat. „K rozhodnutí
jsme došli na základě vládních opatření a také dění v republice, kdy ještě před
víkendem 8. října stoupl počet nakažených za den přes 8 tis. obyvatel. Nevěřili
jsme tomu ze zkušenosti z jara, že bude odstávka pouze avizovaných 14 dní, což
se také hned potvrdilo samotného 12. října s příchodem nových opatření platných
od 14. října do 3. listopadu. Ani tomu s ohledem na vývoj nevěříme, že bude deﬁnitivní termín, i když bychom si hrozně přáli sportoviště plné sportovců. Udělali
jsme nezbytná úsporná opatření jako snížení přísunu energií na minimum a nezbývá
než čekat, jak se situace bude vyvíjet,“ uvedl jednatel sportovní společnosti Pavel
Stejskal.
korl

Propagace Muzea milevských maškar
Díky druhému projektu došlo
k výrobě drobných propagačních
předmětů s logem Muzea milevských maškar mezi ně patří například pastelky pro děti, propisky,
dárkové taštičky, ve kterých si děti
mohou odnést třeba své vymalované masky, reﬂexní pásky, originální kapsičky na vstupenky do muzea a mnoho
dalšího. Těmito předměty bychom chtěli docílit toho, že budou dál šířit unikátní
historickou tradici Milevských maškar, kterou zde máme a jsme na ni pyšní.
Děkujeme tímto Jihočeskému kraji za poskytnutí podpory a zřizovateli naší organizace Městu Milevsku za doﬁnancování potřebné spoluúčasti.
Dům kultury Milevsko

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
se koná
ve středu 25. listopadu od 17 hodin ve velkém sále
domu kultury.
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INVESTICE NAŠEHO MĚSTA ZA ROK 2020

po městě, k čemuž pomáhá veřejné osvětlení, nezapomněli jsme ani na to. Nové
veřejné osvětlení bylo již realizováno v ulici Riegerova, a to od náměstí k poliklinice.
Lampy byly také doplněny v parku v ulici P. Bezruče a v ulici B. Němcové, i ulice
Sokolovská dostane nové lampy, a to do konce roku.
V každém městě se řeší nedostatek parkovacích míst, počty aut se navyšují a ulice
nejsou bohužel nafukovací. Najít tedy místo pro vybudování parkovacích míst
není snadné. Proto jsme rádi, že jsme mohli realizovat projekt nového parkoviště
v ulici Kpt. Nálepky. Parkoviště nabízí 21 nových parkovacích míst plus 2 parkovací
místa pro ZTP a zajímavé řešení. Při realizaci se nezapomnělo na zeleň a ani na
přání místních občanů o navrácení laviček pro posezení se sousedy. Stavbu provedla
ﬁrma Swietelsky a byla částečně realizována z dotací.

Zrekonstuovaná sportovní hala
Rok 2020 je bezesporu jiný než roky předchozí, město Milevsko se ale i přes
nastalou situaci snaží plnit své investiční plány a dělat naše město lepším místem
k životu. Důležitým úkolem tohoto roku se určitě stala náročná rekonstrukce sportovní haly, realizace se sice vlivem jarních událostí posunula, ale i tak realizační
ﬁrma UNIKO Písek s. r. o. vše zdárně dokončila. Rekonstrukce spočívala ve snížení
energetické náročnosti budovy sportovní haly a byla částečně ﬁnancována z dotací.
Došlo zde k výměně oken, zateplení stropní konstrukce včetně výměny oplechování
střechy a dešťových svodů a v neposlední řadě k zateplení fasády. Hala byla doplněna o systém vzduchotechniky, který ji zcela chyběl a významně zlepší komfort
jejího užívání, stejně jako dálkově ovládané žaluzie na oknech. Při realizaci byla
hala doplněna o přístavbu nářaďovny, která zde chyběla. Tato akce byla velkou
výzvou a velkým oříškem, při realizaci jsme se potýkali s mnoha problémy, jak už
to u rekonstrukcí tohoto rozsahu bývá. Všechny se nakonec podařilo společnými
silami a pod vedením autorského dozoru Ing. Luboše Vaniše zvládnout a výsledek
je opravdu skvělý.

Nová hřbitovní zeď
Každý rok se zaměřujeme na opravy hřbitova, letos jsme realizovali opravu hřbitovní
zdi, která byla ve velmi špatném stavu. Opravu provedly Služby Města Milevska.
Vzhledem k povaze a stáří zdi bylo vše konzultováno se zástupkyní státní památkové
péče s Ing. Lenkou Džermanskou. Spodní neopravená část ze strany od parkoviště,
která nepůsobí hezky, bude dodatečně odizolována, provede se zde drenáž, zásyp
zeminou a dojde k jejímu ozelenění.

Opravený chodník před II. ZŠ
Milevsko nemyslí jen na sportovní nadšence, ale na všechny své občany a každým
krůčkem se snaží zlepšit život ve městě. Letošní rok se stejně jako předchozí roky
nezapomnělo na tak potřebné obnovy chodníků. Realizovala se obnova chodníku
v ul. Sokolovská od Husova náměstí k ulici Jarlochova a chodník od odbočky k zimnímu stadionu až k Mírovému náměstí. Nyní se realizuje levostranný chodník
a místa na kontejnery v ul. Čs. armády (od ul. Jiráskova až k ul. K. Čapka). V současné
době také probíhají práce na obnově části ulice Růženy Svobodové, od křižovatky
s ul. Jeřábkova po odbočku ke kinu. Znovu budou osazeny obrubníky a povrch
komunikace v celé šíři zaasfaltován. A protože je důležité se bezpečně pohybovat

Nové parkoviště v ulici kpt. Nálepky
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Zrekonstruované prostory literární kavárny
Na konci září byla úspěšně dokončena oprava krovu a střešního pláště na budově
spořitelny č.p. 6. Opravu provedla ﬁrma Vertigo Písek s.r.o., která odvedla výbornou
řemeslnou práci. Rekonstrukce byla částečně ﬁnancována z dotací. Budovu tento
rok ještě čeká započetí prací na repasi
oken, která jsou dle posudku restaurátora
vhavarijním stavu. Objekt Spořitelny patří
v Milevsku k významným budovám, proto
jí, stejně jako ostatním městským historickým budovám, věnujeme zvýšenou
péči. Tento rok se dostalo například i na
budovu milevské knihovny, kde se realizovala rekonstrukce prostoru bývalé
kavárny U Soudu. Nyní tento prostor bude
využíván jako literární kavárna.
Doba není snadná, ale věříme, že bude
brzy lépe a sejdeme se například na sportovním utkání v nově zrekonstruované
hale či na dobré kávě v literární kavárně.
Bc. Eva Kotrbová
Opravený krov a střešní plášť na budově
Odbor investic a správy majetku
spořitelny

100 LET FOTBALU V MILEVSKU – 2. ČÁST
nejsou známy). Start divizního mužstva SK České Budějovice nebyl uskutečněn
z důvodu nedostatku ﬁnančních prostředků.
Ze SK Horní Bříza v červnu přestoupil brankář Jiří Dolejš a Vojtěch posílil klub
z Milovic. Silná čtyřka I. B třídy spolu s SK Milevsko nastupuje do kvaliﬁkace
o I. A třídu s mužstvy AFK Marathon Pelhřimov, SK Horaždovice, SK Suché Vrbné.
První dva vítězové tohoto kvaliﬁkačního turnaje postupují do I. A třídy. Největšími
adepty na vítězství byly týmy AFK Marathon Pelhřimov a SK Horažďovice. V poslední
fázi turnaje předběhlo SK Suché Vrbné tým SK Horažďovice vlivem lepšího skóre.

SK Milevsko – vítězné mužstvo táborského okrsku I. B třídy. Tato fotograﬁe byla otištěna
v Jihočeském sportovním týdeníku dne 16. 8. 1939 s titulkem „SK Milevsko bojuje o lepší
příští“. (FC ZVVZ Milevsko)
Stojící zleva: Vladimír Urban, Emil Mužík, Karel Pajer, Vojtěch, Antonín Břicháček, Jan
Škoda.
Klečící zleva: Josef Peterka, Bedřich Dvořák, Jiří Dolejš, Ervín Hofman.
V dnešním článku si připomeneme některé zápasy, v nichž hrálo mužstvo SK Milevsko poprvé v historii klubu kvaliﬁkační turnaj o postup do nejvyšší I. A třídy Jihočeské župy fotbalové v sezoně 1938/1939.
Hlavními favority v těžké konkurenci táborského okrsku byly týmy SK Milevsko
a SK Tábor, o vedoucí místo tohoto okrsku se rozhodovalo převážně v utkáních
se Sportovním klubem Tábor.
„SK Milevsko – SK Tábor, 2:2 (0:2), mistrovský zápas hraný 30. dubna 1939. Výkon rozhodčího pana Hanibala z Tábora zkazil celý zápas, poněvadž hosté získali v obou
brankách z ofsajdu a další ofsajdy vůbec přehlížel. Domácí nedeprimováni, mocně
útočí, vyrovnali Vladimírem Urbanem a Janem Škodou z penalty. Rozhodčí prominul
dva ostré zákroky obránců v trestném území, ale veškeré chyby domácích viděl. To prostě
nešlo. Soudce také zkrátil II. poločas o 4 minuty hry. SK Milevsko podalo protest proti
panu rozhodčímu, právě proto v tomto důležitém mistrovském zápase byl stanoven
rozhodčí z Tábora. Pokud nebude protest vyřízen azápas anulován, vystoupí SK Milevsko
z mistrovství“, tak se psalo v Jihočeském sportovním týdeníku ze dne 4. 5. 1939.
Druhý zápas v Jihočeském sportovním týdeníku ze dne 1. 6. 1939 byl popsán
takto: “Zápas o první místo v táborském okrsku skončil nerozhodně, a tím se stává
Milevsko vítězem této skupiny. Zápas hraný 28. května 1939 byl velmi rušný a zajímavý, takže tentokrát mohli být návštěvníci plně spokojeni s hrou obou mužstev.
Přesto byly na obou stranách pískány dvě desítky, ale bylo hráno velmi fair.
SK Tábor vedl již 5:1 a mohl klidně zápas vyhrát, nebýt oné nešťastné smůly, která
již řadu let toto mužstvo pronásleduje. Sympatickému mužstvu SK Milevska
přejeme v kvaliﬁkačních zápasech mnoho zdaru a plného úspěchu!“.
Konečná tabulka I. B třídy, táborský okrsek
1. SK Milevsko
35:17
12
2. SK Tábor
25:14
11
3. SK Třeboň
11:15
5
4. Viktoria Tábor
15:25
4
5. SK Čelkovice
17:32
4
O přípravném zápase před kvaliﬁkačními turnaji v Jihočeském sportovním týdeníku
se psalo: „Sportovní klub Milevsko sehrál dne 5. července 1939 přátelský zápas před
kvaliﬁkací o postup do I. A třídy se SK Úvaly (2:5), mužstvo hostí podalo skvělý výkon
zvláště v II. poločase, když prohrávalo 2:1, tým z Úval začal hrát při zemi, míč šel z nohy
na nohu, získána byla převaha, vyrovnáno na 2:2 auž útočili pouze na branku domácích
a brzy to bylo 5:2 pro hosty z Úval. Branky Milevska vstřelili hráči Ervín Hofman a Jan
Škoda. Mužstvo domácích nepodalo obvyklý výkon, na jaký bylo při posledních zápasech
zvyklé. Útok domácích by potřeboval více pružnosti, rozhodnosti ahlavně méně sobeckosti
a tvrdou ránu jak levou, tak pravou, bez natřásání, přehazování a hlavně po zemi.
Záloha musí být na svém místě, hlídat si své protihráče atlačit útok přesnými přihrávkami,
rovněž po zemi a je-li nutno i zaskočit do obrany“. V dalších přípravných zápasech
hrál SK Milevsko s SK Rapid České Budějovice 23. července v Milevsku a následný
odvetný zápas hrálo mužstvo 30. července v Českých Budějovicích (výsledky

13. 8. 1939 SK Milevsko – AFK Marathon Pelhřimov (0:4)
20. 8. 1939 SK Milevsko – SK Suché Vrbné (3:1)
27. 8. 1939 SK Horažďovice – SK Milevsko (9:1)
II. kolo
3. 9. 1939 AFK Marathon Pelhřimov – SK Milevsko (6:0)
10. 9. 1939 SK Suché Vrbné – SK Milevsko (6:0)
17. 9. 1939 SK Milevsko – SK Horažďovice (0:2)
„Velké rozčarování a zklamání přišlo z debaklu 1:9 v Horažďovicích, kde Milevsko hrálo
bez Bedřicha Dvořáka a středního záložníka Antonína Břicháčka. Především nespokojenost se soudcem p. Landou ze Strakonic, který při hře upozorňoval voláním křestních
jmen hráčů Horažďovic, že jsou v ofsajdu, aniž by to pískal. Dále pak promíjel hraní
rukou 10% Milevsku, ale 90% Horažďovicím. V trestném území Horažďovic dostal Ervín
Hofman ránu rukama do prsou, až se mu zatajil dech, ale p. Landa pískal trestný kop
proti Milevsku… Velkou pozornost anevůli způsobila zpráva před zápasem, že DSK Tábor
zůstává v I. Atřídě azamítnutí návrhu SK Milevska na rozšíření I.Atřídy na 12 účastníků,

V roce 1956 Spartak Milevsko vydal úsměvné tablo hráčů a funkcionářů s titulem „K I. A třídě cesta dlouhá…“. Po 37 letech se podařilo Spartaku Milevsko v sezoně 1957/1958
postoupit do I. A třídy.
(FC ZVVZ Milevsko)
pro které bylo více klubů. Tábor sestoupil do I.B třídy aje tedy nespravedlivé rozhodnutí
mimořádné valné hromady, ponechat DSK Tábor v I. A třídě. Právem by tam patřil III.
klub kvaliﬁkačního turnaje, ať to SK Suché Vrbné, SK Horažďovice nebo SK Milevsko
a větší právo by měl vítěz mistrovství. Je to nespravedlnost vůči malým klubům, kteří
jsou dobří jen platit, zatímco oblíbencům velkých klubů, kteří mají strýčka v župě se
udělá pomyšlení. SK Milevsko je toho pamětlivo, s takovým nepochopením se setkalo
velmi často. Kvaliﬁkační zápasy odehraje SK Milevsko bez dalšího zájmu na výsledku
umístění avýborová schůze rozhodne, zda za těchto okolností, jež sportu aspoň vnašem
městě neposlouží, se zúčastnit dalšího mistrovství v sezoně 1939/1940. Jihočeská fotbalová župa se nemá chovat macešsky ke svým malým klubům, právě příklad s DSK Tábor
není sportovně fair a regulérní“, tak zní zpráva SK Milevsko v týdeníku Jihočeské
župy. Následný ročník 1939/1940 mužstvo sehrálo.
Konečná tabulka kvaliﬁkace turnaje o postup do I. A třídy
1. AFK Marathon Pelhřimov
27:10
8
2. SK Suché Vrbné
21:11
7
3. SK Horažďovice
18:21
7
4. SK Milevsko
4:28
2
Střelci branek za SK Milevsko: Ervín Hofman 2, Vladimír Urban a Vojtěch po 1.
Lukáš Panec, Milevské muzeum
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KULTURA A SPORT – LISTOPAD 2020
DŮM KULTURY
NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz

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

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

Pro aktuální informace o programu Domu kultury
Milevsko, Milevského kina a Galerie M sledujte
www.milevskem.cz nebo obvyklé informační kanály.

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

a ceny Číše Petra Voka za celoživotní dílo, ředitel
milevského muzea a skvělý vypravěč, pan Vladimír
Šindelář. Povídat bude o zločinech žen, které jsou
námětem jeho 22. knížky.
studovna
vstupné: dobrovolné

ARTETVOŘENÍ PRO HOLKY
čtvrtek 26. 11.
16:00–18:00
Malování, povídání, relaxace a sdílení pro holky od
12 let. Více informací na e-mailu: kozakova@knihmil.cz.
Bookroom
vstupné: 80 Kč

SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉ LITERATURY
A VOŇAVÉ KÁVY
čtvrtek 26. 11.
17:00
Pravidelné setkávání milovníků knížek a kultury.
studovna

SPOS MILEVSKO

celý listopad
Tradiční výstava milevských fotografů.

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO PAMĚŤ NÁRODA
neděle 1. až sobota 14. 11.
V knihovně můžete přispět na nahrávání vzpomínek
veteránů a dalších hrdinů do archivu Paměť národa.
Každý, kdo přispěje, získá vlčí mák.
dospělé oddělení

PŘEDNÁŠKA SPISOVATELKY JARMILY
MANDŽUKOVÉ – ZDRAVÍ JE V NAŠÍ HLAVĚ
středa 4. 11.
17:30
Přednáška populární autorky knih o zdravé výživě
a o zdravém životním stylu.
pobočka knihovny v DK
vstupné: dobrovolné

ARTE TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 5. 11.
17:30-19:30
Přijďte tvořit a relaxovat. S lektorkou arteterapie
Hankou. Více informací a přihlášení na e-mailu:
kozakova@knihmil.cz.
kreativní učebna
vstupné: 100 Kč

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

Uskutečnění zápasů není jisté, sledujte www stránky.

ZIMNÍ STADION:
Hokejové utkání a veřejné bruslení na www.sposmilevsko.cz.

LETNÍ STADION:
05. 11. FC st. př. – FK Mirovice
08. 11. FC žáci – Slavoj Volyně
FC muži A – TJ Jiskra Třeboň
15. 11. FC dorost – Šumavan Vimperk
FC muži B – SK Mirovice

BRAIN&BREAKFAST

SAUNA:
středa:
čtvrtek:
pátek:

PŘEDNÁŠKA SPISOVATELE VLADIMÍRA
ŠINDELÁŘE – VRAŽDY NĚŽNOU RUKOU
středa 25. 11.
17:30
Hostem bude tentokrát známý milevský spisovatel,
držitel ceny Egona Ervína Kische za literaturu faktu
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17:00
10:30
14:00
09:00
13:30

SPORTOVNÍ HALA:
01. 11. FBC junior A
07. 11. FBC ml. žáci
08. 11. FBC junior A
14. 11. FBC muži A
15. 11. Handball
17. 11. TJ Sokol
21. 11. Nohejbalový turnaj TUKANI
FBC junior
28. 11. FBC muži A
29. 11. FBC dorost

čtvrtek 19. 11.
08:30
Inspirativní snídaně v knihovně = online vysílání
natáčené v pražském Impact Hubu. Dává nahlédnout do oborů, se kterými se často nesetkáváme.
Propojuje lidi, z nichž každý přichází odjinud, ale
nad zajímavým tématem najdou společnou řeč.
studovna

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
TURNAJ V ŠIPKÁCH
úterý 3. 11.

TVOŘENÍ Z CEMENTU
úterý 10. 11.

ZDRAVÉ VAŘENÍ
čtvrtek 19. 11.

PÉTANQUE
úterý 24. 11.

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

PRÁVNÍK V PORADNĚ

www.knihmil.cz

VÝSTAVA FOTOKLUBU CVAKYCVAK

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

12:00
08:00
12:00
17:00
08:00
07:00
08:00
16:00
18:00
09:00

muži 16:00-21:00
ženy 15:00-21:00
muži 15:00-21:00

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

čtvrtek 5. a 26., středa 18. 11.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich, nutno objednat se předem na telefonu
723 407 029.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 19. a středa 25. 11.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat se předem na telefonu
723 407 029.

SENIOR KLUB ZVVZ
www.skzvvz.cz
Všechny naplánované akce Senior klubu ZVVZ jsou
na měsíc listopad zrušeny.

ZUŠ MILEVSKO
L IBUŠINA 1217 |

TEL.:

www.zus-milevsko.cz

383 809 253

KONCERT PRO SENIORY
středa 25. 11.
Klub důchodců, Libušina ul.

14:00

ŽÁKOVSKÝ KONCERT
čtvrtek 26. 11.
17:00
sál ZUŠ
Prosíme veřejnost o sledování naších webových
stránek www.zus-milevsko.cz. V sekci „Akce školy“
se dozvíte, zda koncerty budou nebo jsou zrušeny.

www.kctmilevsko.cz
Všechny naplánované akce Klubu českých turistů
jsou do konce roku zrušeny.

Uzávěrka prosincového čísla Milevského
zpravodaje bude ve středu 18. listopadu ve
12 hodin. Své příspěvky můžete zasílat na
e-mail: zpravodaj@milevskem.cz.
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Ve čtvrtek 8. října se v Domě kultury Milevsko uskutečnil pořad s Miroslavem Donutilem
„Na kus řeči“. Oblíbený český herec a moderátor bavil milevské publikum téměř dvouhodinovým vyprávěním skvělých historek ze svého života nebo ze setkání se slavnými
herci, jeho kolegy. Nechybělo ani vzpomínání na úsměvné zážitky z cest.

O víkendu 19. a 20. září se početná milevská skupina vydala na zájezd do Hustopečí.
V burčákové sezoně čekal výpravu nabitý program – prohlídka města, návštěva sklípku
Jožky Šmukaře spojená s degustací a večeří za doprovodu cimbálovky nebo prohlídka
města Mikulova. Všem se zájezd moc líbil.

V Milevském muzeu maškar se nezahálí ani běhen uzavření muzea z důvodu vládních
nařízení. V zadní místnosti byl instalován nový nábytek, který byl vyrobený přímo na
míru. Vznikla tak velká pracovní plocha pro dětské tvoření při pravidelných dílničkách.
Vyrobeno bylo i několik stolečků, šuplíků či polic pro vystavení masek a jejich doplňků.

Moderní gymnastky oddílu Proactive Milevsko mají za sebou krátkou, ale velmi úspěšnou
sezonu. Dívky se účastnily 5 závodů a celkem získaly 28 cenných kovů. Ke skvělým umístěním navíc přidala Karin Králová na závodě v Brně ocenění za nejlepší choreograﬁi
odpolední části závodu. V Plzni milevský tým dokonce vybojoval titul nejúspěšnějšího
oddílu celého závodu. Pilná, poctivá a náročná práce se dívkám zúročila.

V sobotu 19. září se konala výstava ke 100. výročí kopané v Milevsku. Výstava nese název
Jedenáctka z tržiště a byla slavnostně zahájena ředitelem Milevského muzea Vladimírem
Šindelářem. Výstavy se zúčastnilo velké množství návštěvníků a všem se velice líbila.

Druhá říjnová neděla patřila v domě kultury dětem. Loutkovou pohádku pod názvem
Pralesní pohádky zahrálo Divadlo Tondy Novotného.
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OHLÉDNUTÍ ZA TANEČNÍMI HODINAMI
Již tradičně se každý podzimní pátek konají v Domě kultury v Milevsku Taneční
hodiny pro mládež. I letos tomu nebylo jinak. Na kurzy se přihlásilo celkem
72 tanečníků. Odtančeno bylo celkem pět lekcí, které jako každý rok vedou taneční
mistři Alena a Jaroslav Bolkovi. Letošní ročník byl velmi speciﬁcký, kvůli vládním

nařízením tanečníci museli mít při hodinách zakryté dýchací cesty. I přesto kurzy
zvládly na výbornou a mnoho nového se naučili. Přinášíme foto ohlédnutí za
poslední lekcí, která proběhla v pátek 2. října.
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MŠ KYTIČKA
MEZI NÁMI V DOBĚ KORONAVIROVÉ

SOŠ A SOU MILEVSKO
NA WORKSHOPU S MISTREM GASTRONOMIE

Když jsme se před zhruba dvěma lety rozhodli propojit svět seniorů z DPS s dětmi
z naší mateřské školy, netušili jsme, jaké překážky budeme muset, s příchodem
koronaviru, překonávat. Program „Povídej“ pod patronací neziskové organizace
Mezi námi, o. p. s. umožňuje pravidelná setkávání dětí a seniorů, při kterých
dochází k aktivnímu sdílení času, energie, zkušeností a vědomostí.
V současné době se tváří v tvář vídat nemůžeme, ale to nám nezabrání propojit
se na dálku a vzájemně si dělat radost. A jak to funguje? Výborně. Prostřednictvím
pohádek. Projekt „Pohádkový rok“ si zvolil Večerníčka jako průvodce celým rokem,
ten přinese každý měsíc tvořivou aktivitu, kterou budeme společně realizovat.
A čím jsme začali v září? Pochopitelně postavičkou Večerníčka – skládali jsme
čepice, vystřihávali, lepili, kreslili, malovali, ale hlavně jsme si povídali, vyprávěli,
vzpomínali. Vzájemně jsme si svoje výtvory vyměnili i s fotograﬁemi, které jsme
na obou stranách při tvoření pořídili. Po ukončení a předání poslaly děti písničku
Večerníček prostřednictvím videa.
Každý měsíc si půjčíme pohádku od Večerníčka a budeme společně tvořit a podporovat se navzájem. Věříme, že jako v pohádce, všechno se v dobré obrátí a budeme
se zase vídat a vidět osobně. Moc se těšíme.
MŠ Kytička a DPS, ul. 5. května

Ve čtvrtek 8. října vyrazili žáci 3. ročníku oboru stravovací a ubytovací služby do
světa vysoké gastronomie, konkrétně do Park-hotelu Hluboká nad Vltavou, kde
pro ně Jihočeská hospodářská komora připravila workshop na téma Studená
kuchyně. Celý den je teoreticky a hlavně prakticky vedl šéfkuchař Pavel Minář,
člen seniorského týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR.
Pavel Minář vyznává ﬁlozoﬁi Slow Food a zakládá si na využití lokálních a sezonních
surovin. Tradiční česká jídla představuje v moderním a odlehčeném pojetí. Mezi
nejdůležitější profesní hodnoty řadí kvalitu, preciznost, tým, řád a pořádek.
K jeho zahraničním, ale i tuzemským cenám se řadí zlatá, stříbrná a bronzová
medaile ze soutěže v Singapuru – společně s národním týmem kuchařů a cukrářů
AKC ČR se zde stal absolutním vítězem FHA Culinary Callenge Singapur 2018.
Jihočeská hospodářská komora tuto akci zprostředkovala v rámci projektu Impuls
pro kariéru a praxi na školách, díky kterému se pro žáky a pedagogy pořádají zajímavé interaktivní dílny. Účastníci se mohou seznámit s reálným pracovním prostředím a vyzkoušet si náročnost konkrétní profese. Žáci tedy získávají poutavou
a netradiční formou dovednosti pro budoucí profesní kariéru.
Po teoretické části v přednáškovém salonku, zaměřené na prezentaci pokrmů
a aktuální informace z gastro prostředí, následoval přesun do hotelové kuchyně.
Učni se s elánem pustili do kulinaření a vyzkoušeli si přípravu těchto delikates:
kachní galantina plněná kuřecí fáší s ořechy a liškami, tataráček ze pstruha,
vepřová pečeně sous-vide s bylinkami, wasabi majonéza, sýrová roláda s černými
olivami, plněné okurky s tvarohem a koprem, mrkev se škvarky a hrubozrnným
nokem. Ke konci workshopu byly výrobky pro zpětnou vazbu prezentovány a proběhla společná degustace.
Vzhledem k úspěchu akce je na místě poděkovat Marcele Kužníkové za perfektní
servis a samozřejmě Pavlu Minářovi za profesionální přístup k žákům a probuzení
jejich motivace k dalšímu rozvoji.
Poznatky a dojmy žáků:
Karolína: „Nejlepší zkušeností pro mne bylo ﬁletování pstruha.“
Láďa: „Jsem rád, že jsem mohl pracovat v proﬁ kuchyni s proﬁ kuchařem.“
Valerie: „Kachní galantina byla famózní.“
Eliška: „Překvapila mne kombinace mrkve a škvarků.“
Dominika: „Budeme jezdit každý měsíc?“
Věra Fraňková
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GYMNÁZIUM MILEVSKO
KYTIČKOVÝ DEN SE STUDENTY
Jako každý rok
pomáhali studenti milevského
gymnázia při
organizaci dobročinné sbírky
Ligy proti rakovině. Český den proti
rakovině 2020 se uskutečnil v náhradním termínu ve středu 30. září a byl
tematicky zaměřen na prevenci nádorů
ledvin a močového měchýře. Našim studentům kvinty se podařilo prodat 933
kytiček a na účet Ligy proti rakovině
odeslat 21 364 Kč. Děkujeme všem, kteří nákupem žlutého kvítku pomáhají
dobré věci.
Mgr. Jana Plavcová

NOVÁ BROŽURA O KOPANÉ V MILEVSKU
Fotbalový klub Milevsko se podílel spolu s Milevským muzeem
na vydání brožury s názvem „Jedenáctka z Tržiště aneb 100 let
kopané v Milevsku“, kterou k stému výročí připravil pracovník
muzea Lukáš Panec a jíž vydal zdejší klub FC ZVVZ Milevsko.
Brožura je k dostání v bufetu paní Václavy Pávcové na letním
stadionu, v Milevském muzeu a v Turistickém informačním
centru. Cena je 300 Kč.
Milevské muzeum

ŽIVĚ V BAŽANTNICI
Milevská kapela Ticho de Pre Cupé Band právě vydává novou desku. To je skvělá
zpráva, protože následující měsíce, které budete trávit doma, budete moci zabíjet
čas poslechem Ticháčských písní. A jelikož nebude žádné živé vystupování, deska
je stylově záznam živého koncertu. Prostě si otevřete lahev, pustíte si živák a bude
to jako Bartolomějské posvícení... Tam ostatně také nahrávka před sedmi lety
vznikla. Proto se jmenuje Živě v Bažantnici. Ze strany kapely to bude autentické,
takže včetně chyb, zbytečných řečí mezi písněmi a křiku předstírajícího zpěv.
Nahrávka vychází pouze on-line ke stažení a streamování na platformách suprap-

hone.cz, spotify, deezer, apple music atd. Obsahuje lety prověřené hity v koncertních úpravách, ale také hned několik nikde nevydaných písniček. Protože
kapela hraje neustále ve stejném složení jako na této nahrávce, může posluchač
posoudit, jak se jednotlivý muzikanti za dobu od pořízení nahrávky v porovnání
s živými vystoupeními roku 2020 posunuli. Ale netřeba posluchače napínat, odpověď je nasnadě. Nijak.
Michael Kupec

NAŠE SOKOLOVSKÁ ULICE ZKRÁSNĚLA

Ptáte se čím? Přece novými chodníky, od malého náměstí po poslední dům v ulici.
My, převážně starší obyvatelé této ulice, máme z toho velkou radost, a to také
proto, že ze střech našich domů zmizely nepěkné železné tyče a el. vedení NN
bylo převedeno do země. Po nových chodnících se nám nyní chodí jak po parketách
v obýváku.
V prvé řadě naše poděkování patří p. starostovi I. Radostovi, vedoucí odboru
investic a správy majetku E. Kotrbové a jejím kolegům G. Zemanové a F. Stejskalovi,
kteří vždy bleskově vyřešili všechny naše připomínky. Jednání s provádějícími
podniky nebylo jednoduché a bylo nutné pak hledat jiná řešení.
Další naše poděkování patří F. Zítkovi ze SMM, který zde strávil mnoho hodin
svého osobního volna o sobotách a nedělích jen proto, aby všechny potřebné
práce v ulici byly provedeny včas a s velkou pečlivostí. Pracovníci Služeb Města
Milevska skutečně odvedli vzornou práci a právem si zaslouží naše poděkování.
Prostě jsou profíci a umí. Díky ještě jednou všem.
A. Marešová
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MĚSTSKÝ ÚŘAD MILEVSKO – KONTAKTY
www.milevsko-mesto.cz; pevná linka: 382 504 111 (ústředna)
Městský úřad Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

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

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00–11:30, 12:15–17:00
Středa: 8:00–11:30, 12:15–17:00
Pátek:
8:00–11:30, 12:15–13:00

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

starosta

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

Michal Horek

místostarosta

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

Ing. Vladimíra Štorková

tajemnice

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

Odbor kancelář úřadu
Ing. Bc. Ivana Peterková

vedoucí odboru, personalistka

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

Iveta Jelínková

referent - administrativní pracovnice, zást. vedoucí odboru

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

Bc. Magdaléna Čunátová

referent - administrativní pracovnice

382 504 103 607 091 765 magdalena.cunatova@milevsko-mesto.cz

Vendula Černá

mzdová účetní, cestovní náhrady

382 504 128

Bc. Jiří Batysta

referent - obrana, krizové řízení a požární ochrana

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

Marek Hradil

informatik

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

Tomáš Přibyl

informatik

382 504 108 702 260 918 tomas.pribyl@milevsko-mesto.cz

vendula.cerna@milevsko-mesto.cz

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

vedoucí odboru

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

Bc. Anna Randová

referent - matrika, zást. vedoucí odboru

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

Jitka Hrochová

referent - ohlašovna

382 504 114

jitka.hrochova@milevsko-mesto.cz

Vendula Krausová

referent - cestovní doklady

382 504 147

vendula.krausova@milevsko-mesto.cz

Ivana Suchanová

referent - občanské průkazy

382 504 110

ivana.suchanova@milevsko-mesto.cz

Miluše Záhorová

referent - evidence obyvatel

382 504 100

miluse.zahova@milevsko-mesto.cz

Iveta Kolínová, DiS.

referent - centrální podatelna

382 504 117

iveta.kolinova@milevsko-mesto.cz

Drahomíra Fujerová

referent - podatelna a pokladní Sažinova

382 504 219

drahomira.fujerova@milevsko-mesto.cz

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

vedoucí odboru

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

Bc. Eva Vágnerová

referent - rozpočet, správce rozpočtu

382 504 129

eva.vagnerova@milevsko-mesto.cz

Bc. Nikol Šulitková

hlavní účetní

382 504 154

nikola.sulitkova@milevsko-mesto.cz

Petra Fořtová

referent - účetní (rozpočet-výdaje)

382 504 126

petra.fortova@milevsko-mesto.cz

Pavlína Zděnková

referent - správce poplatků (psi, komunální odpad)

382 504 132

pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz

Bc. Eva Fořtová

referent - účetní (rozpočet-příjmy, poskytnuté dotace), zást. vedoucí odboru

382 504 127

eva.fortova@milevsko-mesto.cz

Simona Peštová

referent - účetní (rozpočet, fakturace)

382 504 125

simona.pestova@milevsko-mesto.cz

Bc. Lenka Kofroňová

referent - účetní (hospodářská činnost)

382 504 133

lenka.kofronova@milevsko-mesto.cz

Jana Šrámková

referent - pokladní

382 504 112

jana.sramkova@milevsko-mesto.cz

Ing. Monika Brůžková

referent - daně, účetní, cestovní náhrady

382 504 152

monika.bruzkova@milevsko-mesto.cz

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

vedoucí odboru

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

Ing. Jaroslav Bláha

referent - silniční správní úřad, speciální stavební úřad, taxi, MHD, zást. vedoucí odboru

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

Ing. Michal Kovařík

referent - silniční správní úřad, speciální stavební úřad, taxi, MHD

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

Jaroslava Tomanová

referent - evidence vozidel, dovozy, přestavby, stavby

382 504 215

jaroslava.tomanova@milevsko-mesto.cz

Libuše Čandová

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

382 504 214

libuse.candova@milevsko-mesto.cz

Vojtěch Koula

referent - evidence vozidel, dovozy, přestavby, stavby

382 504 235

vojtech.koula@milevsko-mesto.cz

Bc. Jiří Fara

referent - zkušební komisař, SME, autoškoly

382 504 242 607 059 564 jiri.fara@milevsko-mesto.cz

Ing. Milan Weber

referent - živnostenská kontrola, zást. vedoucí odboru

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

Ivana Nováková

referent - evidence podnikatelů

382 504 238

Bc. Petra Slunečková

referent - evidence podnikatelů

382 504 234 606 212 088 petra.sluneckova@milevsko-mesto.cz
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ivana.novakova@milevsko-mesto.cz

Odbor sociálních věcí (nám. E. Beneše)
Ing. Ladislav Kotalík

vedoucí odboru

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

Pavla Jansová, DiS.

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

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

Pavlína Hajská, DiS.

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

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

Mgr. Jana Bočanová

referent - sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

382 504 120 601 372 633 jana.bocanova@milevsko-mesto.cz

Bc. Jana Dvořáková

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

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

Bc. Žaneta Novotná

referent - sociálně-právní ochrana dětí

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

Mgr. Jana Krihová, DiS.

referent - terénní sociální pracovník se zaměřením na romskou komunitu

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

Odbor životního prostředí (Sažinova ul.)
Bc. Marta Bardová

vedoucí odboru

382 504 202 702 232 712 marta.bardova@milevsko-mesto.cz

Ing. Marie Vratislavská

zást. vedoucího odboru, referent - odpadové hospodářství, rybářství,
samospráva ve vodním hospodářství, environmentální výchova

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

Bc. Bohdana Šimáková

referent - ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání,
veterinární péče, evidence zemědělských podnikatelů, závazná stanoviska odboru

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

Ing. Marie Kolářová

referent – vodovodní úřad (speciální stavební úřad)

382 504 216

Mgr. Monika Šimečková

referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad )

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

Ing. Kristýna Jirmannová

referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad )

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

Ing. Simona Čiperová

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

382 504 205 602 192 071 simona.ciperova@milevsko-mesto.cz

Dana Marie Kroupová

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

382 504 205 702 272 939 dana.kroupova@milevsko-mesto.cz

Ing. Ludmila Komárková

referent - ochrana přírody a krajiny, rostlinolékařství, rybářské lístky,
ochrana zvířat proti týrání

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

Ing. Tereza Rašková

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

marie.kolarova@milevsko-mesto.cz

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

vedoucí odboru

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

Jaroslav Bolek

referent - stavebního úřadu, zást. vedoucí odboru

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

Bc. Martin Hroch

referent - stavebního úřadu

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

Ing. Veronika Hřebejková

referent - stavebního úřadu

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

Jana Multušová Nečasová, DiS.

referent - úřadu územního plánování

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

Ing. Lucie Farová

referent - úřadu územního plánování

382 504 224 722 465 871 lucie.farova@milevsko-mesto.cz

Jaroslava Novotná, DiS.

referent - stavebního úřadu

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

Ing. Lenka Džermanská

referent - památky

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

Odbor investic a správy majetku (Sažinova ul.)
Bc. Eva Kotrbová

vedoucí odboru

382 504 201 725 549 135 eva.kotrbova@milevsko-mesto.cz

Mgr. Gabriela Zemanová

referent - silniční hospodářství, zábory veřejného prostranství, zást. vedoucí odboru

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

Marcela Heroutová

referent - bytové hospodářství

382 504 231 727 986 735 marcela.heroutova@milevsko-mesto.cz

Bc. Marcela Suchanová

referent - bytové hospodářství

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

Kateřina Jarošová, BBus

referent - investice, veřejné zakázky

382 504 200

Bc. Adéla Hopianová

referent - investice, vodovody - kanalizace

382 504 208 607 086 819 adela.hopianova@milevsko-mesto.cz

Filip Stejskal

referent - investice, zábory veřejného prostranství

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

katerina.jarosova@milevsko-mesto.cz

Jaroslava Procházková

referent - projektový manažer, dotace

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

Bc. Diana Trubková

referent - projektový manažer, dotace

382 504 218 607 005 969 diana.trubkova@milevsko-mesto.cz

Ing. Michal Kolář

referent - smluvní vztahy, správa hřbitova

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

Markéta Stromková, DiS.

referent - správa majetku města

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

Kateřina Schoníková

referent - správa pozemků

382 504 230 702 294 602 katerina.schornikova@milevsko-mesto.cz

Odbor právních služeb, přestupků a kontroly
Mgr. Petra Burdová

vedoucí odboru, pověřenec GDPR

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

Zuzana Šimáková, DiS.

referent - dopravní přestupky, zást. vedoucí odboru

382 504 119

zuzana.simakova@milevsko-mesto.cz

Mgr. Markéta Neužilová

referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy

382 504 212

marketa.neuzilova@milevsko-mesto.cz

Bc. Alena Stejskalová

referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy

382 504 217

alena.stejskalova@milevsko-mesto.cz

Ing. Hana Kozáková

referent - veřejný pořádek, pohledávky

382 504 113

hana.kozakova@milevsko-mesto.cz

Bc. et Bc. Iva Janoušková

kontrolor, metodik

382 504 149 702 131 538 iva.janouskova@milevsko-mesto.cz

Věra Tůmová

referent - administrativa

382 504 162

vera.tumova@milevsko-mesto.cz

Jana Kálalová

referent - administrativa

382 504 119

jana.kalalova@milevsko-mesto.cz

Bc. Žaneta Peterková

referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy

382 504 160

zaneta.peterkova@milevsko-mesto.cz
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ V MUZEU

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do středy 18. listopadu na telefonní číslo
775 733 552 nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku do Milevského kina dle vlastního výběru. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno
a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: kříž na cestě z Milevska do Přeborova
Výherci: Dana Jačková a Kristina Urbanová z Milevska, Matyáš Kortan z Něžovic

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ DO SOUTĚŽE
Jihočeská hospodářská komora v Milevsku pod záštitou
starosty města Milevska vyhlašuje soutěž ve dvou kategoriích:
Významná společnost roku - pro právnické osoby
Významný živnostník roku - pro fyzické osoby
Předmětem soutěže je získání titulu a právo užívat tento titul po dobu jednoho
roku od jeho udělení.
Významná společnost a významný živnostník roku
Soutěž se vypisuje pro podnikatelské subjekty bez omezení počtu zaměstnanců
či předmětu podnikání, se sídlem nebo provozovnou na území oblasti Milevska.
Z účasti v soutěži je vyloučena fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl
prohlášen konkurs nebo jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku
musí být ukončeno a subjekty s daňovými nedoplatky vůči územním ﬁnančním
orgánům státu.
Hodnocení navržených subjektů bude posuzováno dle následujících kritérií:
• přínos pro region
• kvalita výrobků a služeb
• dynamický rozvoj ﬁrmy
• ovlivnění životního prostředí
• etika podnikání - závazky vůči státu, věřitelům

V sobotu 19. září hodinu před polednem zahájil před budovou Milevského muzea
ředitel Vladimír Šindelář výstavu ke 100. výročí kopané v Milevsku s názvem Jedenáctka z Tržiště. V rámci vernisáže se uskutečnil křest knihy Jedenáctka z Tržiště
aneb 100 let kopané v Milevsku, jejímž autorem je pracovník Milevského muzea
Lukáš Panec. Výstavu připravilo Milevské muzeum ve spolupráci s fotbalovým klubem FC ZVVZ Milevsko.
Lukáš Panec

Významná společnost roku (pro právnické osoby)

..........................................................
Významný živnostník roku (pro fyzické osoby)

..........................................................
Vyplněné hlasovací lístky můžete vložit do schránky u kanceláře ObHK Milevsko,
Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko nebo poslat elektronicky na e-mail:
kuznikova@jhk.cz. Hlasování bude ukončeno 30. 11. 2020.
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