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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,

to to letí! Už čtyři měsíce letošního roku jsou minulostí
a opravdu nelze říci, že bychom se během nich nějak
zvlášť nudili. A o dubnu, jemuž se v tomto vydání
Milevského zpravodaje věnujeme převážně, to platí
možná dvojnásob – rekonstrukce ulice Čs. legií započata, nové obchodní centrum v Blanické ulici otevřeno, řada investic a oprav odstartována.
O některých těchto počinech se dočtete uvnitř tohoto
čísla. A k tomu Vám jistě přijde k duhu řada cenných
informací, aktualit a fotografií z dění na Milevsku.
Ve čtvrtek 7. dubna se uzavřela ulice Čs. legií. Došlo
k tomu zhruba o měsíc dříve, než bylo původně dohodnuto. Uvádím to proto, že vzhledem k časnému termínu uzávěrky zpravodaje (19. března) jej tentokrát
nešlo využít k včasnému informování veřejnosti. Ta
byla o uzavírce obeznámena prostřednictvím webo-

vých stránek a Facebooku města, Milevských novin,
kabelové televize a Youtube (Nad postřehy občanů)
i městského rozhlasu. Obyvatelům ulice jsme do
poštovních schránek umístili potřebné pokyny. Jednali jsme s krajem, stavební firmou, dopravní policií.
Více udělat nešlo, přesto jsme od některých místních
odborníků „na všechno“ sklidili kritiku za neschopnost. Vzpomněl jsem si na přiléhavý citát, jehož autorem je Johann Wolfgang Goethe: „Jsme zvyklí, že se
lidé vysmívají, čemu nerozumí“. Je neuvěřitelné, jak
je aktuální i po téměř 250 letech.
Ve středu 13. dubna se pro milevskou veřejnost otevřelo nové obchodní centrum v Blanické ulici. Dlouhé
fronty nakupujících svědčily o jejich značném zájmu
o zboží, které se tu bude nabízet. Doufejme, že si
zákazníci přijdou na své, a zároveň to existenčně
neohrozí zavedené milevské prodejny elektra, domácích potřeb nebo krmiv. Škoda jen, že se provozovatelům nového nákupního centra i přes naše naléhání
bohužel nepodařilo přivést vhodného prodejce obuvi
či sportovních potřeb, po kterých v Milevsku tolik
lačníme.
Na rozdíl od loňského roku, kdy jsme v tomto období
mohli opěvovat pouze nově dokončený chodník
v Havlíčkově ulici, jsme to letos investičně přímo „rozpumpovali“. V amfiteátru domu kultury už je položena
zbrusu nová dlažba, finišuje se na nástavbě domova
pro seniory v ul. 5. května, při cestě na hřbitov si
můžete všimnout, jak svižně pokračuje další etapa

rekonstrukce chodníků, navíc zde probíhá masivní
obměna zeleně vsypové loučky pod kolumbáriem.
Dobré zprávy přicházejí z podnikatelského parku
v Dukelské ulici, kde byly vybudovány chodníky, veřejné osvětlení, osázena zeleň a čekáme na vyasfaltování
celé komunikace. O dalších plánech investic a oprav
budeme informovat naše zastupitele na již 3. letošním
zasedání, které se koná 4. května v domě kultury. Přijdete se podívat?
Těší mne, že tradice pravidelných jarních úklidových
brigád úřadu, za kterými jsem před lety stál a příliš
nedoufal v jejich budoucnost, zůstala zachována! Ve
čtvrtek 21. dubna odpoledne jste mohli spatřit desítky
zaměstnanců města v terénu. Vypleli záhony na starém sídlišti a na Hůrkách, zaevidovali stavy laviček,
sbírali odpadky v lese u Velké.
Dámy a pánové, květen bývá tím nejkrásnějším měsícem v roce. Přeji Vám, ať je pro Vás i měsícem zdraví,
lásky a pohody!
Ing. Ivan Radosta, starosta města

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
se koná ve středu 4. května
od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

INFORMACE Z RADY MĚSTA MILEVSKA
RADA MĚSTA DNE 21. 3. 2022
• Schválila na základě doporučení Komise životního prostředí odstranění borovice
v ulici J. A. Komenského čp. 975 (parc. č. 550/16).
• Schválila průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu „Údržba klášterního mostu přes Milevský potok“ a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky podané ﬁrmou Restaurátoři s. r. o., Jindřichův
Hradec za nabídkovou cenu 675 753,95 Kč bez DPH, tj. 817 662,28 Kč vč. DPH.
• Schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo Sml 0075/2021 - autorský dozor
na akci „Rozšíření Domova pro seniory Milevsko“. Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění do 18. 5. 2022 a navýšení původní ceny o 51 618,60 Kč
včetně DPH.
• Souhlasila s podáním žádosti o nadační příspěvek ČEZ v rámci grantového
řízení Krizová pomoc – Ukrajina. Neziskové organizace a obce mají možnost
v administrativně zjednodušeném procesu získat až 50 tisíc korun. Příspěvek
je určen primárně pro přímou okamžitou pomoc lidem prchajícím před válkou,
tzn. např. ubytovací náklady, stravování či materiální pomoc.
RADA MĚSTA DNE 4. 4. 2022
• Schválila průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky
„Rozšíření Domova pro seniory Milevsko – dodávka nábytku“ a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky podané ﬁrmou LINET spol. s r. o. Slaný, za nabídkovou
cenu 3 015 540,00 Kč bez DPH, tj. 3 557 594,28 Kč vč. DPH.
• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Sanace šachet,
zednické práce (dno, stěny, stupačky) v ul. Čs. legií“ a rozhodla o uzavření
smlouvy s dodavatelem TRASKO BVT, s. r. o., Vyškov za nabídkovou cenu
412 720,00 Kč bez DPH, tj. 499 391,20 Kč vč. DPH.
Michal Horek, místostarosta města
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

Ukliďme Milevsko! Zaměstnanci Městského úřadu Milevsko se ve čtvrtek 21. dubna
zapojili do tradiční jarní úklidové akce. Ta proběhla v lokalitě Hůrka, v místní části Velká
a pečovalo se také o zeleň na Starém sídlišti.

V loňském roce došlo k dopravní nehodě v Nádražní ulici, při které byly nenávratně poškozeny čtyři vysazené jeřáby ptačí. V dubnu zde proběhla nová výsadba.
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V Milevsku jsou nainstalovány nové označníky autobusových zastávek se solárním panelem. Pomocí GPS budou oznamovat přesný čas příjezdu autobusu.

Celkem 15 kusů nových laviček je instalováno v lokalitě Píseckého předměstí v rámci realizace projektu Revitalizace sídelní zeleně. Bohužel, ne všude bylo toto doplnění přijato
s nadšením a u jednoho z bytových domů vznikla dokonce petice proti umístění 3 ks
nových laviček, a proto tam lavičky budou chybět.

Na milevském hřbitově probíhá komplexní úprava zeleně vsypové loučky. Přináší s sebou
vyřezávání větví z jehličnatých stromů okolo stavby kolumbária, kácení stromů, úpravu
terénu, rekonstrukci trávníku a výsadbu zeleně (stromy, keře a cibuloviny do trávníku).
Jehličnaté stromy budou nahrazeny listnatými s malou korunou, budou vysazeny stálezelené bobkovišně doplněné kvetoucími hortenziemi a výsadbou drobných jarních
cibulovin (sněženky). Rekonstrukce trávníku spočívá v sejmutí nízkého drnu, úpravě
terénu a uložení travnatého koberce.

Na Hůrkách proběhla úprava rokliny. Došlo zde k odstranění oplocení, zavážce zeminy
a následně proběhne výsadba stromů a osazení mobiliáře.

PŘÍSTAVBA DOMOVA PRO SENIORY
V letošním roce bude dokončena přístavba na objektu Domova s pečovatelskou službou, která od března roku
2021 probíhá v ulici 5. května. Tato

lovou komunikaci Na Hajdě a průjezd přes ulici Na Cukavě. Pamatováno je i na
stavbu Lunaparku na parkovišti u fotbalového stadionu (od 25. dubna do 2. května), kde má provozovatel vyhrazený prostor pouze v rámci samotného parkoviště
a pokyn zamezit vstup osob do komunikace. Uzavírka ulice Čs. legií je plánována
do 28. května.
Za neutěšenou dopravní situaci se omlouváme a věříme, že ji společně zvládneme.
Vedení města

V MĚSÍCI BŘEZNU 2022 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM
ZPRAVODAJI:
Helena Haringerová
Marie Mrzenová

80 let
Vlasta Škrancová
Miloslava Dubská
Jan Chvála
Bohuslava Andělová
Anna Baštýřová

akce je podpořena ﬁnančními prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí
a Krajského investičního fondu v rámci projektu s názvem Rozšíření Domova pro
seniory – Milevsko. Z celkových předpokládaných nákladů ve výši 56,4 mil. Kč je
přislíbena dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (pod registračním číslem
013D313005651) ve výši 27,7 mil. Kč a z Krajského investiční fondu 10 mil. Kč.
Stavební práce na tomto projektu se již blíží ke konci, následně bude vybavena
nová kuchyně a potom ještě zbývá nově vybudované prostory vybavit nábytkem.
Veškeré práce budou ukončeny nejpozději do října tohoto roku.
Jaroslava Procházková, odbor investic a správy majetku

DOPRAVNÍ SITUACE V ULICI ČS. LEGIÍ

90 let
Jaroslava Vandrovcová
Marie Kliková
Bohumil Kolařík

85 let

91 let

Jiřina Klímová
Růžena Mendlová

Jarmila Kubíčková
Zora Turková

VÝZVA
Milevský dětský sbor zve všechny své bývalé členky a členy na slavnostní
koncert v DK Milevsko u příležitosti 50. výročí založení sboru, který se bude
konat v sobotu 28. května od 18 hodin. Dopolední zkouška na společné
večerní vystoupení proběhne od 9:30 ve velkém sále DK. Po skončení koncertu
vás zveme k přátelskému posezení. Uvítáme, pokud svou účast předem
nahlásíte na telefonu 777 870 557 nebo e-mailu gabrielamolova@seznam.cz.
Děkujeme.

Ve čtvrtek 7. dubna započala akce Jihočeského kraje „Rekonstrukce povrchu
vozovky v ulici Čs. legií“ a s ní spojená dopravní uzávěra. I přes veškeré snahy
vedení města nebyla umožněna etapizace akce v úsecích: křižovatka Blanická/křižovatka „U Zrcadel“/křižovatka „U Broučka“. Bohužel neprošel ani požadavek
zprůjezdnit obousměrně autobusové nádraží, a to z důvodu obav dopravního
inspektorátu na možný kolaps v ulici Havlíčkova. V rámci DIO (dopravně informační
opatření) byly Dopravním inspektorátem PČR schváleny předložené trasy společnosti Janev, která pro prováděcí ﬁrmu Colas objízdné trasy řeší. Objízdné trasy
odklání veškerou dopravu po objízdných trasách vedených přes Zvíkovské Podhradí,
Líšnici, Sepekov a silnici I/19. Nedostatek dopravního značení uvnitř města mělo
za následek chaos v dopravě. V pondělí 11. dubna proběhla schůzka se speciálním
stavebním úřadem, který dostal od vedení města úkol s okamžitým vyřešením
této problematické situace. Ještě ten den proběhla na místě schůzka s dopravním
inženýrem DI PČR a následně bylo ve spolupráci s Jihočeským krajem a společností
Janev rozhodnuto o doplnění dopravního značení objízdných tras uvnitř města,
které proběhlo ve středu 13. dubna. Oﬁciální objízdné trasy z jižní do severní
části města jsou vedeny přes ulici Blanická/Kpt. Nálepky/Nádražní/Dukelská/I/19
a naopak s tím, že pro druhý směr je použita ulice Blechova. Dále je řešeno přidání
dopravního značení slepé ulice Nádražní-U Zrcadel a směrové značky z ulice 5.
května-Riegrova. Průjezd přes autobusové nádraží zůstává v nezměněné podobě,
tedy ve směru od ulice Havlíčkova je povolen pouze pro autobusy a dopravní
obsluhu a ve směru z náměstí pouze přes parkoviště pod obchodním domem Centrum, kde prosíme o maximální opatrnost při průjezdu. Dále je možné použít úče-
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PŘEDSTAVUJEME ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odbor zajišťuje výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství, vodního hospodářství, havárií dle vodního zákona, rybářství, lesního
hospodářství, myslivosti, ochrany přírody a krajiny, rostlinolékařství, zemědělského půdního fondu, zemědělských podnikatelů, veterinární péče, ochrany
zvířat proti týrání, ochrany ovzduší, péče o městskou zeleň, dětské hřiště a mobiliář,
značení naučných stezek, péče o nalezené psy a kočky.
Bc. Marta Bardová, vedoucí odboru životního prostředí, řídí, koordinuje a kontroluje činnost v rámci odboru životního prostředí

ÚKON
POČET
Souhrnná závazná stanoviska a vyjádření OŽP k projektům
521
Souhlasy s vynětím zemědělské půdy ze zeměď. půdního fondu
(rozhodnutí, závazná stanoviska)
76
Rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o zeměď. půdní fond
3
Souhlas s použitím sedimentů na zemědělský půdní fond
2
Vyjmutá zemědělská půda z půdního fondu
5,36 ha
Odvody za vynětí zemědělské půdy ze zeměď. půdního fondu
(rozhodnutí, příkaz)
52
Předepsaná výše odvodů za vynětí zemědělské
půdy z půdního fondu
650 604 Kč
Vyjádření – ochrana zemědělského půdního fondu
385
Evidence zemědělských podnikatelů
(osvědčení, změny, vyřazení, výpisy)
24
Evidence a koordinace kontrolních prohlídek na stavbách
121
Evidence povolení (rozhodnutí, souhlasy, ohlášení)
a zahájených řízení ze stavebních úřadů
604
Ing. Ludmila Komárková, referentka ochrany přírody a krajiny, ochrana zvířat
proti týrání
Zajišťuje agendy: státní správa na úseku ochrany přírody a krajiny, rostlinolékařství,
rybářské lístky, státní správa na úseku ochrany zvířat proti týrání, značení naučných
stezek
Činnosti na úseku ochrany přírody a krajiny, rybářských lístků, ochrany zvířat
proti týrání, které lze vyčíslit za rok 2021:

Ing. Marie Vratislavská, referentka odpadového hospodářství a rybářství, zástupce
vedoucí odboru
Zajišťuje agendy: státní správa na úseku odpadového hospodářství, státní správa
na úseku rybářství, samospráva na úseku odpadového a vodního hospodářství,
environmentální výchova
Činnosti na úseku odpadového hospodářství, rybářství, samosprávy vodního
hospodářství, které lze vyčíslit za rok 2021:
ÚKON
POČET
Svoz tříd. odpadů
142
Svezení kontejnerů na tříděný odpad
8 338
Svozy bio odpadu
21
Svozy směsného komunálního odpadu rodinných domů
35
Svozy směsného komun. odpadu bytových domů, panelových domů
52
Zpracované roční hlášení o odpadech
192
Zpracované faktury za odpady
179
Zpracované faktury za samosprávu na vod. hospodářství
13
Finanční předpisy
77
Spravované městské studny
53
Spravované odpadkové koše
200
Spravované kontejnery na tříděný odpad
268
Spravované kontejnery na bio odpad
1 100
Přestupky státní správy rybářství
7
Přestupky státní správy odpadového hospodářství
5
Řešené černé skládky a odkládání odpadů
130
Uzavřené smlouvy na nádoby na bio odpad aj. odpadových smluv
27
Evidované oznámení oprávněných osob
19
Bc. Bohdana Šimáková, referentka ochrany zemědělského půdního fondu, veterinární péče
Zajišťuje agendy: státní správa na úseku ochrany zemědělského půdního fondu,
evidence zemědělských podnikatelů, kompletace a koordinace závazných stanovisek a vyjádření jednotlivých úseků odboru
Činnosti na úseku zemědělského půdního fondu, zemědělských podnikatelů,
koordinovaných závazných stanovisek, které lze vyčíslit za rok 2021:
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ÚKON
Vydané rybářské lístky
Vydaná závazná stanoviska k zásahům do významných
krajinných prvků
Vydaná závazná stanoviska orgánu stát. správy myslivosti
k navýšení lovu MS
Vyjádření ke stavbám
Vyjádření pro jiné záměry
Stanovené náhradní výsadby dřevin
Vydaná povolení ke kácení
Řešená oznámení ke kácení, údržba břehových porostů
Řešení výskytů zvláště chráněn. živočichů
Přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání, ochrany přírody

POČET
164
130
10
210
20
46
17
19
13
6

Ing. Tereza Rašková, referentka ochrany ovzduší a městské zeleně
Zajišťuje agendy: státní správa na úseku ochrany ovzduší, samospráva na úseku
péče o městskou zeleň a dětská hřiště, péče o nalezené psy a kočky
Činnosti na úseku městské zeleně, ochrany ovzduší, útulku pro kočky, psi,
dětských hřišť, které lze vyčíslit za rok 2021:
ÚKON
Vydaná závazná stanoviska za orgán ochrany ovzduší
Vyjádření k projektovým dokumentacím záměrů
Vysázené stromy na území města
Pokácení stromů – vichřice, zdrav. stav, žádosti o kácení
Zpracovávané žádosti o kácení
Vyřízené faktury za zeleň, DH, psi, kočky, investice
Zpracované objednávky za zeleň, DH, psi, kočky, investice
Příprava materiálů do rady města Milevska
Zpracované výdajové platební poukazy (dotace, útulek)
a protokoly o pořízení dlouhodob. majetku
Příprava zasedání komise životního prostředí
Přijaté a vyřízené dotace
Příprava podkladů pro rozpočtové změny
Řešené závady na úseku zeleně a DH, mobiliáře
Spravovaná zeleň – trávníky
Spravovaná zeleň – živé ploty
Spravovaná zeleň – skupiny keře, stromy
Spravovaná zeleň – květiny v záhonech

POČET
78
380
60
68
13
161
109
9
37
4
12
6
22
357 180 m2
4 700 m2
3 330 ks
600 m2

Ing. Simona Čiperová, Ing. Ladislava Brožová, referentky státní správy lesů
a myslivosti
Zajišťují agendy: státní správa na úseku lesního hospodářství, státní správa na
úseku myslivosti, samospráva v lesním hospodářství

Činnosti na úseku státní správy lesů a myslivosti, samosprávy lesů města
Milevska, které lze vyčíslit za rok 2021:
ÚKON
Vydání loveckých lístků
Vydaná povolení lovu
Čtvrtletní hlášení
Myslivecké plánování a statistiky
Žádost o plomby k označení zvěře při lovu
Vydané plomby
Přestupky v lesním hospodářství
Převzaté lesní hospodářské osnovy vlastníky pozemků
Evidence předaných souhrnných údajů
lesní hospodářské evidence
Vydaná závazná stanoviska za úsek
lesního hospodářství
Správní akty na úseku lesního hospodářství
Poplatky za trvalé odnětí z pozemků
k plnění funkce lesa
Schválené lesní hospodářské plány na ORP Milevsko
Řešené dotační tituly na platby
odborného lesního hospodáře
Zpracovávané materiály do rady města ohledně
samosprávy lesů města Milevska
Zpracované objednávky na hospodaření v lesích
města Milevska
Těžba dřeva v lesích města Milevska
Samovýroba
Příprava půdy
Zalesňování
Zalesňování
Vývoz klestu
Použití ochrany proti klikohoru na rozlohu
Ochrana proti buřeni
Ochrana proti zvěři
Ochrana proti kůrovci
Výsevy plevelných dřevin
Práce na údržbě oplocenek
Oplocování kultur
Příjmy na úseku lesů města Milevska
Výdaje na úseku lesů města Milevska

POČET
13
13
92
184
21
1 850
5
34
27
60
24
18 546 Kč
5
4
6
31
12 220,29 m3
29,39 m3
6,98 ha
3,66 ha
27 625 sazenic
1 262,33 m3
1,61 ha
9,17 ha
4,15 ha
9 lapačů Trinet
0,2 ha
32,5 hod.
1 633/běžný metr
1 231 025 Kč
1 230 744 Kč

14. 8. 2022 20:30
Milevsko, nádvoří kláštera
Předprodej a informace:
www.milevskem.cz
www.langerovaaneta.cz

Mgr. Monika Šimečková, Ing. Barbora Kukačová, Ing. Kristýna Jirmannová,
referentky vodního hospodářství
Zajišťují agendy: státní správa na úseku vodního hospodářství, řešení havárií dle
vodního zákona
Činnosti na úseku vodního hospodářství, které lze vyčíslit za rok 2021:
ÚKON
Vodoprávní řízení
Stavební řízení
Vydané souhlasy dle stavebního zákona
Správní úkony zaevidované do centrálního registru vod. evidence
Vydaná závazná stanoviska, vyjádření, sdělení vod. úřadu
Vodopr. dozory a řešené havárie dle vodního zákona

POČET
145
92
20
257
508
18
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MĚSTSKÁ POLICIE V MILEVSKU LETOS SLAVÍ 30 LET SVÉ EXISTENCE
Ačkoliv se to zdá jako nedávno, tak už je to 30 let, co byla
v našem městě založena
městská policie. První diskuse
o potřebě jejího vzniku se začaly objevovat již v roce 1990. Ve společnosti prudce
vzrůstala kriminalita, státní policie procházela změnami a hodně lidí na ni
nahlíželo s nedůvěrou, neboť byla neustále spojována s minulým režimem a za
tohoto stavu udržet veřejný pořádek bylo velice obtížné. V této době s bezpečností policii vypomáhala naše tehdejší Československá armáda, která poskytovala
vojáky, kteří společně s policisty tvořili smíšené hlídky. V roce 1991 byl vydán
úplně nový zákon o obecní policii, který umožňoval obcím zřizovat své vlastní
obecní nebo městské policie.
Toho využilo i město Milevsko a koncem roku 1991 vyhlásilo výběrové řízení na
nábor prvních strážníků, ačkoliv schválená legislativa zatím ještě nenabyla
účinnosti. Zákon o obecní policii nabyl účinnosti až 1. ledna 1992. V tento den
nastoupili první tři budoucí strážníci, a to prozatímně na pozici pracovníka
veřejného pořádku, kterou měli uvedenou ve smlouvě. Vznik samotné Městské
policie v Milevsku poté potvrdilo až zastupitelstvo města usnesením č. 36/1992
schvalujícím obecně závaznou vyhlášku o městské policii, která nabyla účinnosti
dnem jejího vyhlášení, což bylo 17. dubna 1992. Tato byla jednou z prvních
vyhlášek o zřízení městské policie ještě v tehdejším Československu, takže Městská policie v Milevsku patří mezi jednu z nejdéle fungujících městských policií
v republice.
Po jejím založení měla celkem 3 strážníky, kteří sloužili pouze denní služby,
a to od pondělí do pátku. Původně měli být strážníci čtyři, ale jeden z vybraných
uchazečů o tuto práci ztratil zájem a nenastoupil, proto se začalo sloužit ve
třech. Začaly se řešit první stížnosti, oznámení, přestupky, sousedské spory,
nasazovat botičky a ukládat první dvacetikorunové pokuty. V této době měli
strážníci své zázemí v jedné z kanceláří městského úřadu, kterou společně sdíleli
s úřednicí, která se starala o řešení přestupků a veřejný pořádek. Jelikož to
nebylo zrovna ideální řešení, přidělilo tehdejší vedení města strážníkům samostatnou místnost v přízemí staré budovy městského úřadu na nám. E. Beneše,
která tehdy ani zdaleka nepřipomínala služebnu. Strážníci si ji poté svépomocí
a vlastními silami sami přestavěli k obrazu svému.
Dnes s odstupem času se to již jeví jako úsměvné, ale pro maltu a stavební
materiál si jezdili s kolečky nad kostel do budovy města, ve které se v tu dobu
budovala Agrobanka, a stavební materiál na výstavbu trezorové místnosti si
vozili odtud. Strážníci byli v tuto dobu vybaveni poměrně skromně. K dispozici
měli přenosné radiostanice Motorola, služební revolvery Astra a brokovnici.
Po roce fungování se zjistilo, že tři strážníci na udržení pořádku ve městě nestačí,
a bylo vyhlášeno výběrové řízení na další tři strážníky. Stav se navýšil nejprve
na 6 a po dalším půl roce na 7 strážníků. Byl pořízen první služební pes a první
služební vozidlo, stará Lada, která původně sloužila jako pracovní vozidlo městského úřadu. Začaly se sloužit ranní a odpolední služby od pondělí do soboty.
V roce 1994 od městské policie odešli 2 strážníci, kteří byli v krátké době nahrazeni dvěma novými, a došlo k přestěhování služebny přes chodbu úřadu do
druhé kanceláře. V roce 1995 bylo městské policii přiděleno nové, lépe řečeno
postarší služební vozidlo Škoda Favorit zděděné po společnosti SPOS. První
zcela nové služební vozidlo Škoda Felicia, již upravené pro služební účely a převozy odchycených zvířat, dostala městská policie až v roce 1996. V témže roce
byl pořízen druhý služební pes Ben, který nahradil dosavadního, a byla zřízena
tísňová linka 156. Jedna místnost pro sedm strážníků začala být dosti malá,
a tak se začalo uvažovat o zřízení samostatné služebny. Tomu všemu napomohla
skutečnost, že pravomoci tehdejších Okresních úřadů se začaly postupně přesunovat na obce. Vzhledem k nutnosti zřizování nových odborů bylo zapotřebí
pro ně také vyčlenit patřičné prostory a bylo rozhodnuto. Vedení města schválilo
rekonstrukci staré budovy na náměstí s tím, že v ní vybuduje úplně novou služebnu a dva služební byty pro strážníky, což se také stalo. Dne 24. června 1996
se městská policie přestěhovala do těchto nově zrekonstruovaných prostor
bývalých kanceláří ČSAD na nám. E. Beneše 733, kde sídlí dodnes.
Do roku 1998 došlo u městské policie k několika personálním změnám, při
kterých postupně několik strážníků odešlo. Jelikož neustále narůstala kriminalita
a docházelo k častému narušování veřejného pořádku, začali občané vyvíjet
tlak na zavedení nepřetržitého provozu. Z tohoto důvodu byl celkový počet
strážníků navýšen na 12, aby bylo možno pokrýt všechny dny v týdnu, 24 hodin
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denně, vždy dvoučlennou hlídkou. Od tohoto roku také funguje nepřetržitá
služba. Ještě téhož roku vydalo Ministerstvo vnitra vyhlášku o jednotných
výstrojních součástkách uniforem městských policií, které se tímto krokem
napříč celou Českou republikou sjednotily a začaly se nosit výstrojní součástky
opatřené šachovnicemi. Rovněž bylo pořízeno vybavení pro odchyt zvířat a všichni
strážníci absolvovali kurz odchytu zvířat na Veterinární škole v Brně.
Doba se měnila a s ní také práce městské policie. Postupem času došlo k několika
změnám zákona o obecní policii, které reagovaly na potřeby řešení konkrétních
problematik. Přibývalo pravomocí a s tím i ruku v ruce povinností. Kromě dohledu
nad veřejným pořádkem se strážníci také začali věnovat prevenci kriminality
a ve značné míře i dohledu na bezpečnost silničního provozu, včetně měření
rychlosti. V roce 2003 původní služební vozidlo dosloužilo a bylo nahrazeno
novým vozem Škoda Fabia.
Za pomoci dotačního programu „Partnerství“ a prevence kriminality byl 19.
prosince 2008 spuštěn Městský kamerový dohlížecí systém a pult centrální
ochrany. K obsluze kamer byli převedeni dva věkově nejstarší strážníci a přijaty
dvě civilní zaměstnankyně. V tuto dobu disponovala městská policie pěti kamerovými body a na pult centrální ochrany měla připojeno 16 městských objektů.
Postupem času se kamerový systém rozšířil na současných 13 kamer a bylo připojeno 49 objektů. Díky kamerovému systému se za první tři roky jeho existence
podařilo v monitorovaných oblastech snížit pouliční kriminalitu o 47 %.
Po zkušenostech z povodní v roce 2002 se městská policie dovybavila motorovou
pilou, přičemž většina strážníků absolvovala kurz jejího používání. Celá městská
policie je rovněž od té doby každý rok proškolována v poskytování první pomoci.
Na začátku roku 2010 bylo služební vozidlo Škoda Fabia nahrazeno novým vozem
Peugeot Partner. Dále vedení města rozhodlo, že operační služebna kamerového
systému a pultu centrální ochrany bude oddělena od městské policie a převedena
jako samostatná organizační složka. Toto rozhodnutí bylo učiněno z důvodu
možnosti připojení soukromých objektů.
V roce 2012 při cvičných střelbách došlo vlivem únavy materiálu k nevratnému
poškození dvou služebních revolverů, a tak bylo rozhodnuto, že městská policie
bude přezbrojena na moderní a bezpečné zbraně Glock 17. K přezbrojení poté
došlo v průběhu roku 2013 a 2014.
V počtu 12 strážníků sloužila městská policie až do listopadu roku 2015, kdy
vešly v platnost zásadní legislativní změny, týkající se dosažení minimálně středoškolského vzdělání strážníků, nebo splnění daného počtu prolongačních
zkoušek, navíc podmíněné věkem. Z tohoto důvodu musel odejít jeden strážník,
který nesplnil daný požadavek, a počet se ustálil na počtu 11 strážníků.
Na začátku roku 2020 po vypuknutí pandemie Covid-19 a prvním vyhlášeném
nouzovém stavu se činnost městské policie a ostatních složek IZS zcela zásadním
způsobem změnila. Na podzim roku 2021 muselo být vzhledem k stavu a stáří
staré služební vozidlo nahrazeno novým. Z důvodu úsporných opatření se přistoupilo ke koupi levnějšího vozidla, kterým je v současné době Dacia Dokker.
Za 30 let existence Městské policie v Milevsku prošlo jejími řadami 28 strážníků,
8 civilních zaměstnanců, 6 psů a 6 služebních vozidel. U městské policie v současné době slouží 11 strážníků a 2 psi. Nejdéle sloužící strážníci mají u městské
policie odslouženo již 29 let a ti nejmladší teprve 13 let. Za dobu jejího fungování
se také změnil věkový průměr strážníků. V roce 1992 byl věkový průměr 32 let
a v současné době je to 49 let. Vyšší věkový průměr se týká nejen milevských
strážníků, ale všech strážníků napříč celou Českou republikou. Dostat do svých
řad nové schopné mladé lidi je v současné době značný problém, který se týká
nejen městské, ale i státní policie, hasičů, záchranářů a dalších složek vykonávajících státní správu.
A co ještě dodat? Snad jen to, že vydržet skoro 30 let ve službě u poměrně psychicky náročné profese je obdivuhodné. Každý, kdo sloužil nebo slouží u městské
policie, to měl nebo má nastavené trochu jinak. Někteří si splnili svůj dětský
sen, jiní to ani neplánovali a nyní svou práci berou jako poslání. Za dobu existence
městské policie strážníci zažili a zaznamenali obrovskou spoustu kuriozních
případů, jejichž výčet a vyprávění o nich by vydal na samostatnou knihu. Závěrem
musím konstatovat, že i přes některé negativní postoje jednotlivců se městská
policie za dobu své existence stala nedílnou součástí společnosti a stejně jako
hasiči je využívána ke všem možným i nemožným činnostem, které je pro město
a jeho občany zapotřebí zajistit.
Václav Barda, vedoucí Městské policie Milevsko

1992 – čerstvě zrekonstruovaná služebna MP

1992 – čestná stráž na zlaté svatbě
1994 – oprava kostela Navštívení Panny Marie

1993 – doprovod guvernéra státu OHIO s jeho manželkou

1995 – služební pes Ben ještě jako
štěně

1995 – druhé služební vozidlo

Starší znak MP

1994 – tržba z prvního parkovacího automatu

1994 – první služební vozidlo MP

1994 – řešení dopravního přestupku v centru města

1996 – administrativní práce na služebně

2003 – akce pro děti z MŠ

Současný znak

2011 – zajišťování maškarního průvodu
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KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V MUZEU

PŘIJĎTE SE DOTKNOUT HYPNÓZY

Úspěšná výstava Milevského muzea s názvem Pytlákova zbraň se pomalu chýlí
ke konci. Proto se pracovníci muzea rozhodli pozvat
na závěr výstavy majitele
sbírky pytláckých zbraní,
pana Milana Hlásenského,
aby zde zasvěceně komentoval vystavené exempláře. Komentovaná prohlídka výstavy Pytlákova zbraň
se uskuteční v sobotu
7. května ve 14 hodin.
Pan Milan Hlásenský se věnuje dějinám pytláků a pytlačení v českých zemích po
celý život (je mu 84 let), a tak bude pro zájemce průvodcem nadmíru fundovaným.
Na komentovanou prohlídku se platí jen běžné muzejní vstupné, tedy 40 nebo
20 Kč. Pracovníci muzea vás srdečně zvou.
vš

Dotek hypnózy je název dalšího diskusně vzdělávacího večera, který každý
měsíc probíhá v DK Milevsko. Tentokrát
se můžete těšit na populárně-naučnou
a interaktivní přednášku pro všechny,
které zajímá obor hypnózy a hypnoterapie. Hypnózu stále obestírá mnoho
nesmyslných pověr a mýtů. Pro některé
má dokonce punc jakési mystické
dovednosti. Jak je to ve skutečnosti se
přesvědčíte sami pod vedením hypnoterapeuta a popularizátora hypnoterapie
Šimona Pečenky, C. Ht – místopředsedy Českého spolku hypnoterapeutů. Pokud
vás téma zaujalo, rádi vás přivítáme ve čtvrtek 26. května od 18 hodin ve výukové
učebně DK Milevsko, vstupné je 50 Kč.
mk

DOŠWIHÁČEK – ZÁBAVA A RADOST ZE SPORTU
Také letos bude ﬂorbalový oddíl FBC Došwich Milevsko pořádat tolik oblíbený
sportovní příměstský tábor. Máte rádi sport, zábavu a pohyb ve skvělé partě? Pak
si přijďte užít celý týden se spoustou známých i méně známých sportů. Tábor je
zaměřen velmi multisportovně a o sportovní zábavu rozhodně nebude nouze.
O děti se budou starat kvaliﬁkovaní trenéři včetně lékařského dohledu. Děti čekají
také různá zpestření sportovního programu. Cílem je ukázat dětem různé druhy
sportů, ale i to, co má předcházet každému sportovnímu výkonu a co má být po
něm. Je zajištěn kompletní pitný a stravovací režim. Tábor je určen pro všechny
kluky a holky ročníku 2010 a mladší a uskuteční se v termínu od 25. do 29. července.
Přihlášky
a
více
informací
najdete
na
webu
klubu
https://www.doswich.cz/akce/doswihacek-primestsky-kemp/.
Jaromír Hrůza
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KREATIVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Taneční skupina EFK pořádá společně s Domem kultury Milevsko oblíbený Kreativní
příměstský tábor. Ten letos proběhne v prostorách DK Milevsko a jeho okolí ve
dvou termínech. První turnus se uskuteční od 25. do 29. července, druhý od 1.
do 5. srpna, každý den od 8 do 16 hodin.
Děti se na příměstském táboře budou věnovat různým druhům umění (tanec,
hudba, malování, dílničky) a sportu. Lektoři budou rozvíjet kreativní stránku
dětí, jejich talent a fantazii. Tábor je vhodný pro děti od 6 do 12 let.
Cena činí 1800 Kč, v ceně jsou 2x denně svačiny, 1x denně teplý oběd, pravidelný
pitný režim, odměny, materiály na vyrábění a pedagogický dozor (Adéla Kašparová
a ostatní lektoři z taneční skupiny EFK).
A jak se přihlásit? Je nutné zakoupit vstupenku (buď osobně v DK nebo TIC Milevsko,
nebo přes web www.milevskem.cz) a zároveň dodat řádně vyplněnou přihlášku
(buď osobně v DK nebo TIC Milevsko, nebo přes e-mail produkce@milevskem.cz).
V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na telefonu 775 733 552
nebo výše uvedeném e-mailu.
korl

KULTURA A SPORT – KVĚTEN 2022
MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

BIO SENIOR - MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
čtvrtek 5. 5.
15:00
ČR - Komedie - Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve
vlaku, který nikdo neřídí?
ČESKÉ ZNĚNÍ
102 min.
vstupné: 70 Kč

DOKTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ
čtvrtek 5. 5., pátek 6. 5.
20:00
USA - Akční, dobrodružný, mysteriózní - Vydejte se
do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci
starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru.
DABING, 3D
127 min.
vstupné: 150 Kč

JEŽEK SONIC 2
pátek 6. 5., sobota 7. 5.
17:30
USA - Komedie - Superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože před dvěma
lety zazářil i na filmovém plátně, vrací se do kin s dalším dobrodružstvím.
DABING
122 min.
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč

VYŠEHRAD: FYLM
sobota 7. 5., neděle 8. 5.
20:00
ČR - Komedie, sportovní - Od chvíle, kdy jsme Julia
Lavického viděli naposledy, uběhl více než rok…
ČESKÉ ZNĚNÍ
103 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

POSLEDNÍ ZÁVOD
čtvrtek 12. 5., pátek 13. 5.
20:00
ČR - Drama - Příběh Bohumila Hanče, který tragicky
zahynul během lyžařského závodu na hřebenech
Krkonoš. V hlavních rolích Kryštof Hádek, Marek
Adamczyk, Judit Bardos, Oldřich Kaiser, Vladimír
Pokorný, Vladimír Javorský, Jan Hájek nebo Jaroslav
Plesl.
ČESKÉ ZNĚNÍ
95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
pátek 13. 5., sobota 14. 5., neděle 15. 5. 17:30
Belgie, Francie - Animovaný, komedie, rodinný - Mladý Chicky je jiný než ostatní, je neobyčejný. Narodil
se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože
ho jako malého adoptoval král Petr, slavný zaječí
dobrodruh.
DABING
95 min.
vstupné: 120 Kč

ŽENY A ŽIVOT
sobota 14. 5., neděle 15. 5.
20:00
ČR - Komedie, romantický - Eliška Králová je hodná
holka. Možná až moc. V práci jí chybí ostré lokty, ve
vztahu jí přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem
její volnomyšlenkářská, všeho schopná sestra Ilona.
ČESKÉ ZNĚNÍ
87 min.
vstupné: 130 Kč

BIO SENIOR – V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
čtvrtek 19. 5.
15:00
ČR - Komedie - Film o osudech čtyřicátníků, bývalých
spolužáků ze střední školy, jejichž osudy se navzájem
stále proplétají.
ČESKÉ ZNĚNÍ
111 min.
vstupné: 70 Kč

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
čtvrtek 19. 5., pátek 20. 5.
20:00
ČR, SR - Komedie - Příběh o tom, že i ti, které dobře
známe, pro nás můžou být naprostými cizinci.
ČESKÉ ZNĚNÍ
95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

NOTRE-DAME V PLAMENECH
sobota 21. 5.
20:00
Francie - Drama - Hrdinský příběh těch, kteří riskovali
své životy při nebezpečné záchraně symbolu Paříže.
TITULKY
110 min.
vstupné: 120 Kč

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
neděle 22. 5.
20:00
ČR, SR - Komedie - Nevěstě Alex se před očima hroutí
její vysněný den, protože po pánské jízdě předešlé
noci je nezvěstný ženich. V patách má neurotickou
matku, přespříliš aktivního otčíma a bohémského
otce.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

TOP GUN: MAVERICK
čtvrtek 26. až neděle 29. 5.
20:00
USA - Akční, drama - Jeden z nejlepších pilotů
na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do
akce.
DABING
131 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

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

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA
17:00

SPORTOVEC MILEVSKA
pátek 6. 5.
Pořádají: Jihočeské týdeníky

KURZ – NORDIC WALKING PRO ZAČÁTEČNÍKY
sobota 7. 5.
malý sál/Hajda
kurzovné: 750 Kč

09:00-12:00

13. SETKÁNÍ MOTORKÁŘŮ S POŽEHNÁNÍM NA
CESTU V MILEVSKU
sobota 7. 5.
nám. E. Beneše
vstupné: zdarma

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 10. 5.
učebna 2

12:00-15:00

PETR FEJK – JAK SE DĚLÁ ZOO
úterý 10. 5.
18:00
Talk show bývalého dlouholetého ředitele Zoo Praha.
Milevské kino
vstupné: v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč

KURZ – ZAČÍNÁME S MACRAMÉ
čtvrtek 12. 5.
17:30
Prosíme o přihlášky předem na telefonu 383 809 200
nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz. Kurz zvládnou
děti od 10 let.
výuková učebna
vstupné: 210 Kč

PARTIČKA NA VZDUCHU
středa 18. 5.
20:00
Skvělá improvizační show tak jak ji všichni známe.
velký sál
vstupné: 550 Kč

KONCERT SBORŮ V RÁMCI ZUŠ OPEN
pátek 20. 5.
amfiteátr

14:00

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – DOTEK
HYPNÓZY
čtvrtek 26. 5.
18:00
Populárně-naučná a interaktivní přednáška pro
všechny, které zajímá obor hypnózy a hypnoterapie.
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

DŮM KULTURY

středa 4. 5.
velký sál

čené scény s Jaroslavou Obermaierovou a Jiřím Štědroněm.
Milevské kino
vstupné: zdarma

13:00

SENIOR BEZ NEHOD
pondělí 9. 5.
13:30
Dozvíte se mnoho zajímavých a užitečných informací,
kromě živých herců vás určitě pobaví i poučí předto-

VELKÝ NAROZENINOVÝ KONCERT
sobota 28. 5.
18:00
Milevský dětský sbor a Milevský smíšený sbor srdečně
zvou na slavnostní koncert ku příležitosti 50 a 25 let
od vzniku sborů.
velký sál
vstupné: dobrovolné

POHÁDKA KE DNI DĚTÍ – JAK VÍLA
MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
neděle 29. 5.
15:00
V případě nepříznivého počasí se pohádka uskuteční
ve velkém sále DK.
amfiteátr/velký sál
vstupné: zdarma

TOULKY ZA POZNÁNÍM – KOLUMBIE
úterý 31. 5.
Vypráví milevská Eliška Heráková.
loutkový sál
vstupné: 40 Kč

18:00
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GALERIE M

MILEVSKÉ MUZEUM

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082

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

www.milevskem.cz

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
MILEVSKO
čtvrtek 5. 5.

16:00

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ MILEVSKO
pátek 6. až čtvrtek 26. 5.
Tradiční výstava prací dětí ze Základní umělecké školy
v Milevsku.
vstupné: dobrovolné

HUDEBNÍ SKLEPY – ONDŘEJ FENCL TRIO
(PŮLHROMOSVOD)
středa 25. 5.
19:30
Těšit se můžete na autorskou tvorbu Ondřeje Fencla,
doprovodí ho část kapely Hromosvod – na elektrickou
kytaru Vojtěch Jindra a houslistka Hana K. Vyšínská.
vstupné: 250 Kč, na místě 290 Kč

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

VÝSTAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA
po celý květen
Tradiční výstava je k vidění na chodbě knihovny.

VÝMĚNA POKOJOVEK
po celý květen
Milujeme pokojovky. A co vy? Také máte plný byt?
Pokud ano, tahle akce je přímo pro vás! Přineste
a odneste výměnou kus za kus.
chodba knihovny

JARNÍ SWAP = VÝMĚNA OBLEČENÍ
první týden v květnu
Jaro je tady, a to je důvod vyvětrat naše šatníky. Swap
neboli Výměna je již naší oblíbenou a zavedenou akcí.
chodba knihovny

PRODEJ MĚSÍČKU LÉKAŘSKÉHO
středa 11. až pátek 13. 5.
Již druhým rokem se zapojujeme do veřejné sbírky
na pomoc onkologicky nemocným (Den proti rakovině). V celé knihovně si budete moci zakoupit kvítek
měsíčku lékařského, který je symbolem této sbírky.

KONCERT KLASICKÉ HUDBY
čtvrtek 19. 5.
18:00
Zveme vás na koncert klasické hudby v podání Viktora
Jecha, studenta hry na kytaru u Františka Lukáše na
konzervatoři v Českých Budějovicích.
Kavárna Za oknem
vstupné: dobrovolné

LISTOVÁNÍ
středa 25. 5.
18:30
Lukáš Hejlík a Alan Novotný „prolistují“ knihu Vaříme
z vody. Předprodej vstupenek v knihovně.
Kavárna Za oknem
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KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
sobota 7. 5.
14:00
Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy Pytlákova zbraň, kterou vás provede majitel sbírky pytláckých zbraní Milan Hlásenský. Na prohlídku se platí
běžné muzejní vstupné.

skladování obilí, seznámení se s technologií bioplynových stanic, odjezd v 8 hodin.

BRATISLAVA A BUDAPEŠŤ
úterý 31. 5. až čtvrtek 2. 6.
Pořádá CK Toulky Evropou, odjezd v 6 hodin.

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

VÝSTAVA – PYTLÁKOVA ZBRAŇ

PSYCHOLOG V PORADNĚ

do neděle 8. 5.
Výstava celé řady zbraní historických i novějších.

úterý 3. a 17. 5.
PhDr. Jaromír Matoušek
čtvrtky 5. a 12. 5., středa 11. 5.

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

SPORTOVNÍ HALA:
07. 5.
09:30 Proactive - Milevský pohárek
28.-29. 5. 08:00 Florbal - DRAGON CUP

08:00-16:00

08:00-16:00
PhDr. Vlasta Hořánková
Nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS NA NOVÝ
ŠKOLNÍ ROK
středa 4. 5.
10:00-15:30
Jesličky Milísek Milevsko - celodenní zařízení péče
o děti od 12 měsíců do 3 let.

LETNÍ STADION:

PRÁVNÍK V PORADNĚ

01. 5.

středa 11. a 25. 5.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace - Mgr. Jan Röhrich,
Nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

05. 5.
08. 5.
15. 5.
18. 5.
21. 5.
22. 5.
28. 5.
29. 5.

13:00
17:00
17:00
17:00
17:00
10:00
17:00
17:00
13:00
17:00
10:00
17:00
10:00

FC žáci - FK J. Hradec
FC muži A - Dražice
FC st. přípravka - FC Písek B
FC ml. přípravka - TJ Hradiště A
FC muži B - Sokol Sepekov
FC dorost - SK Slavia Č. B.
FC ml. přípravka - FK Protivín
FC muži B - FK Kestřany
FC žáci - Meteor Tábor
FC muži A - SK Rudolfov
FC dorost - Slavoj Č. Krumlov
FC muži B - Sokol Planá n/L.
FC Milevsko přípravky

SAUNA:
středa:
čtvrtek:
pátek:

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

KOMUNITNÍ CENTRUM:
ŠATIČKOVÁNÍ
středa 4. 5.
Přijďte vyměnit své nevyužité šaty za jiné.
nám. E. Beneše 123

LDT MONÍNEC 2022
neděle 10. až sobota 16. 7.
Přihlášky na www.centrummilisek.cz.
cena: 5 250 Kč

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

SENIOR KLUB ZVVZ

úterý 3. 5.

www.skzvvz.cz

středa 11. 5.

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
úterý 3. 5.
09:00
Soutěž přihlášených družstev v pétanque.

VÝSTAVA HOBBY ČESKÉ BUDĚJOVICE
čtvrtek 12. 5.
Návštěva tradiční výstavy, odjezd v 8 hodin.

JÍLOVÉ U PRAHY
úterý 17. 5.
Vydáme se městem s průvodcem po stopách těžby
zlata v regionu a navštívíme muzeum s expozicí o těžbě zlata a o počátcích trampingu v Dolním Posázaví,
odjezd v 7:30 hodin.

POZNÁVÁME NÁŠ REGION – ZEMĚDĚLSTVÍ
úterý 24. 5.
Exkurze v několika zemědělských družstvech, prohlídka moderního ustájení krav, velkokapacitního

PREVENTIVNÍ TÉMA DOSPÍVÁNÍ
TURNAJ V PING PONGU
úterý 17. 5.

MALÝ ZAHRADNÍK
úterý 24. 5.

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
úterý 31. 5.

KAMENÁČ music art pub
www.kamenac.net

WDOVA & KUMPÁNI
pátek 6. 5.
Funk-soulová kapela ostřílených muzikantů z Písku.

ZÁVODNÍ OVCE
pátek 27. 5.

Závodní ovce jsou dobrý humor, elegance pohybu,
bubeníček šikovný. Závodní ovce jsou funk-folk-rockrap-pop-blues, a to vše pod jednou střechou!

TEL.:

www.zus-milevsko.cz

sobota 28. 5.
velký sál DK Milevsko

383 809 253

čtvrtek 5. 5.
Galerie M
Výstava potrvá do 26. května.

úterý 31. 5.
sál ZUŠ Milevsko

17:00

středa 11. 5.
Délka trasy 10 km, odjezd z AN v 10 hodin.
vede: Ladislav Macháček

CYKLOPUTOVÁNÍ NA ONEN SVĚT ZA NOVOU
ROZHLEDNOU
sobota 14. 5.
Délka trasy 45 km, odjezd v 8 hodin od DK.
vede: Jindřich Jelínek

POCHOD PRAHA - PRČICE - 55. ROČNÍK
16:00

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.cz

KONCERT PRO SENIORY

ČIMELICE - MIROVICE (PŘES NERESTSKÝ LOM)

14:00

středa 4. 5.
Délka trasy 11 km, odjezd z AN v 5:50 hodin.
vede: Jaroslav Mácha

17:00

sobota 7. 5.
Délka trasy 23 km, odjezd z nádraží ČD v 7:37 hodin.
vede: Jindřich Jelínek

MÁJOVÝ KONCERT
čtvrtek 19. 5.
V rámci ZUŠ OPEN.
sál ZUŠ Milevsko

18:00

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

VERNISÁŽ VÝSTAVY ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO
OBORU

středa 18. 5.
DPS Libušina

PODCHYŠECKÁ LHOTA
14:00

KONCERT K 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MDS

ZUŠ MILEVSKO
L IBUŠINA 1217 |

KONCERT SOUBORŮ
pátek 20. 5.
V rámci ZUŠ OPEN.
amfiteátr DK Milevsko

Z VLASTCE DO MILEVSKA

PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH VEDOUCÍCH ÚŘADU
Od 1. února má Městský úřad Milevsko dva nové vedoucí odborů. Ing. Vendulu
Pekárkovou Matouškovou, která vede odbor ﬁnanční, a Bc. Jana Krejču, který se
stal vedoucím odboru vnitřních věcí. Oba jsme požádali o rozhovor.
Můžete nám na úvod krátce zrekapitulovat
činnost ﬁnančního odboru?
Úkolem odboru ﬁnančního je především úzce
spolupracovat s ostatními odbory městského
úřadu a veškerou jejich činnost řádně účetně
a rozpočtově evidovat. V součinnosti s odbory
města připravujeme rozpočet, který schvaluje
zastupitelstvo. V naší kompetenci tedy není přímý vliv na výsledky hospodaření města. V průběhu roku zajišťujeme rozpočtová opatření dle
požadavků a potřeb vedení a odborů, dohlížíme
na čerpání schváleného či upraveného rozpočtu
a po ukončení rozpočtového období pak sestavujeme závěrečný účet města. Samozřejmě také
vedeme účetnictví a sestavujeme účetní závěrku.
Ing. Vendula Pekárková
Pod náš odbor spadá správa daní a poskytovaMatoušková
ných dotací, bankovních účtů a úvěrů, pokladen,
poplatků za komunální odpad a za psy. Dále také kontrolujeme hospodaření
příspěvkových organizací a obchodních společností města. V neposlední řadě
odbor ﬁnanční zajišťuje veškerou personální agendu, výběrová řízení na obsazování
pozic referentů a úředníků a kompletní mzdové účetnictví městského úřadu včetně
jeho organizačních složek.
Proč jste se rozhodla přihlásit do výběrového řízení, co vás lákalo na této pozici?
Na městský úřad jsem nastoupila v létě 2021 jako personalistka. Do samosprávy
mě lákal především můj dlouhodobý zájem o fungování města a určitý patriotismus,
který jako milevská rodačka celoživotně vnímám. Ve chvíli, kdy se uvolnila pozice
vedoucí odboru ﬁnančního, jsem svou účast ve výběrovém řízení dlouho zvažovala.
Podat přihlášku jsem se nakonec rozhodla proto, že věřím, že ve funkci vedoucí
odboru ﬁnančního mohu komplexně uplatnit svoji profesní a odbornou praxi.
Věděla jsem také, že v záležitostech rozpočtových a veřejnosprávních mi jistě
pomůže rychle se zorientovat skvěle fungující tým referentek ﬁnančního odboru,
z nichž jsou dnes již mé kolegyně a kterým bych tímto ráda poděkovala.
Jaké jsou vaše dosavadní pracovní zkušenosti?
Celý svůj profesní život jsem pracovala v soukromé sféře na ekonomickém úseku,
kde jsem se vypracovala z pozice hlavní účetní na funkci vedoucí ekonomického

sobota 21. 5.
Pro tento ročník se připravuje změna úhrady startovného, bude muset být provedena předem pomocí
mobilního telefonu.

ČESKÝ RÁJ
středa 25. až sobota 28. 5.
Informace na telefonu 734 735 946 nebo
737 232 897.

CHODSKO – CYKLOPUTOVÁNÍ
pondělí 30. 5. až pátek 3. 6.
Informace na telefonu 724 786 778.

oddělení a ekonomické ředitelky. Mám široké zkušenosti s různorodými agendami,
mimo účetní a ekonomické záležitosti jsem řídila i personální, provozní a logistické
procesy.
Promítne se nějak neustálé zdražování energií a stavebních materiálů do
schváleného rozpočtu města?
Samozřejmě, že energie a stavební materiály jsou zásadními položkami v rozpočtu
města, takže nárůst výdajů s nimi spojených je v současné chvíli nevyhnutelný.
Zastupitelstvo města v březnu již schválilo navýšení prostředků na energie některým příspěvkovým organizacím a další navyšování bude tématem pro zastupitelstvo
květnové. Rozsah momentálně kalkulujeme ve spolupráci s odborem investic
a správy majetku.
Váš odbor má na starosti i personalistiku. Probíhají v současné době nějaká
výběrová řízení na zaměstnance? Jaké dnes tak oblíbené beneﬁty úřad novým
zaměstnancům může nabídnout?
Momentálně máme vypsáno výběrové řízení na pozice referenta odboru sociálních
věcí – terénní pracovník a úředníka odboru regionálního rozvoje – územní plánování, obě na dobu určitou za rodičovskou dovolenou.
Z beneﬁtů mohu vyjmenovat zejména stravenky s příspěvkem zaměstnavatele
a podílem ze sociálního fondu, příspěvek na penzijní pojištění, beneﬁtní program,
který mohou zaměstnanci úřadu využít na ﬁnancování nejrůznějších kulturních,
zdravotních, vzdělávacích a podobných potřeb a také příjemných 5 týdnů dovolené.
V současné době je velmi složité najít vhodné uchazeče na pozice referentů a úředníků, takže jsem ráda, že se nám za posledních 6 měsíců podařilo obsadit téměř
všechny zásadní pracovní místa kvalitními pracovníky a tím úřad personálně
a odborně stabilizovat.
Děkujeme za rozhovor

Bc. Jan Krejča

Můžete nám na úvod krátce zrekapitulovat
činnost odboru vnitřních věcí?
Náš odbor zajišťuje v přenesené působnosti
agendy týkající se evidence obyvatel a státního
občanství, občanských průkazů, cestovních
dokladů, matrik, školství, ověřování podpisů
a listin, veřejných sbírek, loterií a jiných podobných her, voleb, místního referenda a zajišťování
služby CzechPOINT. Dále do působnosti odboru
spadá projednávání přestupků proti veřejnému
pořádku. Odbor také zajišťuje kompletní činnost
obecního živnostenského úřadu, tedy přijímání
ohlášení živností a vyřizování žádostí o koncese,
provádění živnostenských kontrol a projedná-
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vání přestupků. V samostatné působnosti pak pod odbor vnitřních věcí spadá
oblast školství, spisové a archivní služby města, příjmu a evidence nálezů, významných životních jubileí a vítání občánků, agendy pojmenování ulic a veřejných prostranství a evidence jejich názvů, vedení kroniky města a hlášení městského rozhlasu.
Jaké jsou vaše dosavadní pracovní zkušenosti?
Po vojně jsem pět let pracoval v soukromé sféře a pak od roku 2003 jako kontrolor
na živnostenském úřadě, nejprve zde v Milevsku a od roku 2014 v Písku. V roce
2020 jsem dokončil vysokou školu v oboru Právní specializace, program Právo
v podnikání. V současné době studuji magisterský obor Veřejná správa na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity.
Proč jste se rozhodl přihlásit do výběrového řízení, co vás lákalo na této pozici?
Přestože jsem měl vždy štěstí na výborný pracovní kolektiv, po čase jsem cítil
potřebu udělat nějakou změnu a posunout mou kariéru někam dál, předejít takzvanému syndromu vyhoření. Řídím se heslem, že život je celoživotní učení a vzdělávání, a proto například dál studuji vysokou školu. Pozice vedoucího odboru pak
pro mě byla výzva učit se něco nového. Třeba hned v dubnu jsem na krajském
úřadě spolu se třemi kolegyněmi složil zkoušku ověření znalostí právních předpisů
na úseku voleb. V odboru vnitřních věcí je nás aktuálně celkem dvanáct. Většinu
znám již ze svého předchozího působení v Milevsku a vím tedy, že se na ně mohu
spolehnout. Kromě toho je Milevsko mé rodné město, má dcera zde chodí do
základní školy a manželka tu pracuje. Cvičím děti v místním Sokole, kde zároveň
působím jako člen výboru. Prostě mě to sem do Milevska stále nějak táhne.
Probíhají už nějaké přípravy na podzimní komunální volby?
Letošní volby do zastupitelstev obcí budou probíhat ve dnech 23. a 24. září. Současně se budou v našem městě a v obcích spadajících do Milevska konat i volby
do Senátu. Takže přípravy již samozřejmě intenzivně probíhají. Náš odbor registruje
kandidátní listiny do zastupitelstev všech obcí, které spadají pod Milevsko jako
pod obec s rozšířenou působností. Zajišťujeme tisk a distribuci volebních lístků,
organizujeme a provádíme školení členů okrskových komisí apod. A samozřejmě
pro volby konající se přímo v našem městě zajišťujeme prostory volebních místností
a jejich vybavení. Aktuálně připravujeme materiál do zastupitelstva města ke
stanovení počtu zastupitelů pro nové volební období, kontaktujeme vlastníky
a nájemce prostor, kde jsou umístěny volební místnosti, aby počítali s termíny
voleb. Vlastně nás letos čekají přípravy ještě na další volby, a to prezidenta republiky, které by měly být v lednu příštího roku. Přípravy ale začnou už na podzim
roku letošního, tedy v podstatě hned po skončení voleb do zastupitelstev obcí.
Kvůli válce na Ukrajině úředníci na mnohých úřadech zaznamenali zvýšený
zájem o vydávání cestovních dokladů. Je tomu tak i na milevské radnici?
Zvýšený zájem o vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů jsme samozřejmě zaznamenali, je to celorepublikový trend. Většinou ale od lidí slyšíme, že
doklady chtějí kvůli cestování, které bylo v předchozím období hodně omezeno.
Lidé proto cestovní doklady moc neřešili. Nyní se cestovat již může, a lidé tak
logicky před letními měsíci řeší propadlé doklady a doklady pro své děti. V úředních
dnech zpracováváme přibližně 25 až 30 žádostí o cestovní pasy a zároveň vydáváme
již vyrobené doklady. Kvůli tomuto zvýšenému zájmu doporučuji všem, aby si čas
návštěvy úřadu včas rezervovali v rezervačním systému, který je dostupný na
úvodních stránkách webu města Milevska www.milevsko-mesto.cz. Zároveň je
třeba při plánování cest počítat s prodlouženou dobou výroby cestovních dokladů
(až 30 dní), kterou nejsme schopni ovlivnit, neboť výrobu zajišťuje Ministerstvo
vnitra.
Děkujeme za rozhovor

ODDÍL MG SI PŘIPOMNĚL VÝROČÍ

Po dvouleté přestávce se k tradici velikonočního minizávodu vrátil oddíl moderní
gymnastiky milevského Sokola. V sobotu 9. dubna se v místní sokolovně sešly
všechny členky oddílu, které měly chuť si zazávodit. Některé si atmosféru závodu
a předvedení gymnastické sestavy před publikem vyzkoušely vůbec poprvé. Při
závěrečném vyhlašování došlo i na „odměnu“ pomlázkou. Společným závěrečným
fotografováním si gymnastky a trenérky připomněly 15leté výročí fungování
oddílu pod hlavičkou Sokola.
Mgr. Jana Plavcová

ÚSPĚCHY GYMNASTEK
Moderní gymnastky z Proactive
Milevsko sbírají jeden úspěch
za druhým. Jarní sezona je
v plném proudu, téměř každý
víkend od 12. února dívky závodí a porovnávají své síly v nabité
konkurenci na českém i mezinárodním poli. A rozhodně se
neztrácejí. Na fotograﬁi můžete vidět děvčata na domácím
mezinárodním závodě Milevský pohár, kde vybojovaly celkem 10 cenných kovů.
V květnu čeká gymnastky vrchol sezony – Mistrovství České republiky v jednotlivých
kategoriích. Přejeme mnoho sil do závěrečné přípravy a hodně štěstí.
Hana Kutišová

1. ZŠ MILEVSKO
V ČESKU UŽ POTŘICÁTÉ UKLÍZÍME SVĚT
Český svaz ochránců přírody
letos opět pořádá dobrovolnické akce Ukliďme svět. Hlavní
jarní úklidový termín byl 26.
března a celkově bylo nahlášeno 400 akcí z celé ČR. Sedmé
třídy z 1. ZŠ T. G. Masaryka se
do akce zapojily v úterý
29. března. Po dohodě s MěÚ
Milevsko žáci uklízeli okolí Šibenného vrchu, trasu k Židovskému hřbitovu a
k Vášovu mlýnu. Krásné slunné jarní počasí přispělo k pohodové pracovní atmosféře.
Mezi „nálezy a objevy“ patřily plasty, pneumatiky, kusy karosérie, zpestřením
byla i živá ještěrka a divoké kachny. Odměnou za práci pro přírodu bylo opékání
špekáčků. Žáci se svými pedagogy udělali společně něco prospěšného pro životní
prostředí a možná si i trochu vyčistili hlavu od současných starostí.
Mgr. Martina Řehořová

DEN VODY
V rámci projektového Dne vody si paní učitelky přírodopisu připravili pro žáky zajímavé
pozorování živé i neživé přírody. Žáci si mohli
pod mikroskopem prohlédnout vodní bezobratlé živočichy z rybníka, např. živé larvy
komára, buchanky a perloočky. Seznámili se
se schránkami mořských živočichů a životem
pod vodou. Toto netradičně strávené dopoledne bylo pro děti velmi inspirativní.
Mgr. Miroslava Koutníková

ZÁBAVNÉ TVOŘENÍ
Na Velikonoce se začaly děti těšit ještě před jejich
vypuknutím. Ve školní družině vytvořily krásné dekorace se zajíčkem, který měl kapsu, kam se daly ukrýt
kraslice i pamlsky vykoledované při pomlázce. Nezapomněly ani na dekorativní misku s osetou pšenicí se
zápichy.
Mgr. Miroslava Koutníková

12 | Milevský zpravodaj | květen 2022

TECHNICKÉ PRÁCE V 8. ROČNÍKU
V rámci hodin technických prací jsme se rozhodli, že
vyrobíme hmyzí hotel. Práce se žáci chopili s nadšením
a vznikl hotel, který jsme umístili na školní zahradu.
Doufáme, že se tam bude hmyzu líbit a že díky využití
přírodních materiálů se brzo zabydlí.
Mgr. Irena Kotalíková

SOŠ A SOU MILEVSKO
DLOUHO OČEKÁVANÝ PLES NEMĚL CHYBU

ZÁPIS SE VYDAŘIL
Ve dnech 8. a 9. dubna proběhl
na naší škole zápis dětí do
1. tříd. K zápisu se dostavilo
celkem 66 dětí, o případném
odkladu uvažuje 8 rodičů. Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří si pro své dítě vybrali
právě naši školu.
Mgr. Štěpánka Nováková

2. ZŠ MILEVSKO
MATEŘSKÉ ŠKOLY NA NÁVŠTĚVĚ
Jako každý rok, tak i letos
navštívili předškoláci mateřských škol Kytička, Pastelka
a Klubíčko první třídy naší
základní školy. Podívali se,
čemu se už prvňáčci naučili,
a zkusili si společně s nimi plnit
některé úkoly. Poté si prohlédli
naši školu a odnesli si drobné dárky. Přejeme všem předškoláčkům, aby se jim od
září ve škole líbilo.
Mgr. Hana Prášková, Mgr. Jitka Povolná

V pátek 18. března se konal v Kulturním domě ve Zbelítově absolventský ples žáků
SOŠ a SOU Milevsko. K slavnostní dekoraci šerpou se postupně dostavili žáci učebních oborů opravář zemědělských strojů, truhláři a také jedna truhlářka.
Celý večer se nesl v příjemné atmosféře. Volná zábava byla prolínána programem,
který si sami absolventi pro návštěvníky plesu připravili. Hudební produkci kapely
Elizabeth postupně střídalo předtančení taneční skupiny NRG crew, vtipné půlnoční
překvapení či losování hodnotných cen za zakoupené vstupenky.
Dá se říci, že po dvouletém „hladu“ po jakékoliv podobné zábavě nastartovali
letošní absolventi novou éru slavnostních společenských večerů tohoto typu.
Návštěvníci odcházeli z akce spokojeni a pobaveni – za to patří veliké díky všem
absolventům, sponzorům a kapele Elizabeth v čele s Josefem Kašparem, který
celý večer úžasně moderoval.
Martina Smrtová

ZŠ SE SPECIÁLNÍM VZDĚL. PROGRAMEM
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
V ZŠ Čs. armády v Milevsku proběhlo
velké velikonoční tvoření. Ve spolupráci s paní Pichovou z Atelieru
Radost děti vyráběly a malovaly keramické talíře. Ve školní družině za

pomoci paní vychovatelky
vytvořily obrovské papírové vejce, velikonoční postavičky
a malovaná vajíčka. Na snímku
můžete vidět kuřátko, zajíčka
a ovečku. Během tvoření si děti
užily mnoho radosti a potěšení.
Kolektiv ZŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
pro školní rok 2022/2023 se koná ve čtvrtek 5. května od 13:00 do
16:30 hodin v MŠ Klubíčko, MŠ Kytička, MŠ Pastelka a MŠ Sluníčko.
Bližší informace, včetně dokumentů k zápisu, naleznete na webových
stránkách jednotlivých mateřských škol.
Ředitelky milevských mateřských škol
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GYMNÁZIUM MILEVSKO
VÍTĚZKA JE Z MILEVSKÉHO GYMNÁZIA
V lednu proběhlo na milevském gymnáziu školní kolo
olympiády v českém jazyce. Z něj se do okresního
kola, které proběhlo 31. března v Písku, kvaliﬁkovaly
tři studentky - Barbora Čiháková (1.A), Tereza Čandová (3.A) a Anna Štofﬂová (6.S). S gramatickými
úkoly a slohovou prací si v okresním kole nejlépe
poradila maturantka Anna Štofﬂová, která
s výrazným bodovým náskokem zvítězila. Barbora
Čiháková se zařadila na 4. místo, Tereza Čandová
skončila devátá. Vítězka postoupila do krajského
kola v Českých Budějovicích.
Mgr. Jana Plavcová

1. místě ve hře na trubku, Martin Pich ze třídy pana Václava Adama pak v 8. kategorii
získal 2. místo.
Začátkem února se v Českých Budějovicích konalo krajské kolo ve hře na bicí
nástroje a oba naši soutěžící ze třídy učitele Jaromíra Kašpara si vedli skvěle.
Kryštof Kortan ve své 1. kategorii zvítězil, stejně tak Michael Chejnovský v kategorii
třetí. Ten zároveň jako jeden ze čtyř soutěžících postupuje do ústředního kola,
které se koná 6. května v Holicích u Pardubic. Všem soutěžícím i jejich učitelům
blahopřejeme.
Mgr. Iveta Kašparová

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

ZUŠ MILEVSKO
ÚSPĚCHY V KRAJSKÝCH KOLECH
Po zorganizování
místního kola soutěže hry na hudební
nástroje jsme do
krajských kol vyslali
nadějné soutěžící
a ti si vedli znamenitě. V krajském kole
hry na dechové
nástroje, které se
konalo koncem března v Sezimově Ústí,
se Kateřina Burdová ze třídy učitele Stanislava Drozda v 1. kategorii umístila na
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Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do neděle 15. května na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku do Milevského kina
na ﬁlm dle vlastního výběru. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno
a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: poslední zastavení Křížové cesty
Výherci: Marie Pouzarová a Hana Dvořáková z Milevska, Jitka Bakar z Níkovic

FOTOOBJEKTIVEM

V úterní podvečer 5. dubna se uskutečnila v Galerii M vernisáž výstavy skupiny fotografů
TeriFoto Sokola Písek, kteří se do Milevska vrátili po třech letech. Expozice představila
milevské veřejnosti nově vytvořenou kolekci téměř stovky fotograﬁí od dvanácti autorů
s různorodými žánry. O zpestření se postarala hudební skupina Prvoci ze ZUŠ Milevsko,
v jejíž podání zaznělo v celém průběhu zahájení výstavy mnoho známých popových písní.
Asvé vystoupení si ještě zopakovali hned následující den, kdy se v galerii konalo vystoupení
žáků ZUŠ Milevsko z hudební třídy Jaromíra Kašpara (na snímku vpravo). Na programu
byly ještě skladby na bicí nástroje, el. klávesy a piano.

V rámci rozmanitých příprav na svou profesi
absolvovaly třídy oboru
Sociální činnost z milevského učiliště atraktivní
workshop s názvem
„Velikonoční kraslice
různými technikami“.
Akci organizovala Jihočeská hospodářská
komora Milevsko.
V sobotu 16.dubna se
v Muzeu maškar uskutečnila Velikonoční dílnička. Děti se radovaly
např. z malování na
obličej, výroby masek,
nebo malování vajíček
voskovou technikou.

Po dvouletém útlumu se letošního úklidu města a jeho okolí, pořádaného v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, zúčastnil velký počet dobrovolníků z řad žáků 1. i 2.
základní školy, žáků SOŠ a SOU a studentů gymnázia. Tradičně se k akci připojili také
členové milevského Klubu českých turistů i někteří dobrovolníci z řad občanů. Úklid probíhal v několika dnech od 29. března do 22. dubna a směřoval do lokalit Hajda, Šibenný
vrch, Zvíkovec, Pytlák, Dehetník, Vinice, Židovna a morový hřbitov. Nevynechala se ani
silnice ke skládce a lesy v jejím okolí. Mladší z účastníků uklízeli okolí školy a odpočinková
místa ve městě. Na snímku jsou žáci SOŠ a SOU při úklidu lokality Hajda. Město si velice
váží zájmu o tuto akci a moc děkuje všem zúčastněným za spolupráci.

Ve čtvrtek 14. dubna proběhl v Komunitním centru v Milevsku seminář s Helenou McAlorum
na téma „Denní rituály pro zdravější, šťastnější a spokojenější život“. Účastníci semináře
se například dozvěděli, jak posílit vitalitu, jak lépe regenerovat a jak si najít prostor pro
odpočinek. Na závěr nechyběla jógová praxe. Další program Komunitního centra se již
chystá, věříme, že si v něm každý najde to, co ho zajímá.
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