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Přeshraniční spolupráce s Horním Rakouskem

V

e dnech 26. – 28. února se zástupci Městského úřadu Milevsko, Domu kultury
a základní školy T. G. Masaryka zúčastnili v rámci
přeshraniční spolupráce v Horním Rakousku dalšího semináře, tentokrát na téma Hudba a vzdělávání otevírají dveře a sbližují nás.
V rámci tohoto projektu proběhlo setkání se
zástupci spolku obcí Mühlviertler Alm a ředitelem hudební školy, kterou účastníci semináře rovněž navštívili. Stěžejní akcí byl workshop různých
hudebních stylů, na který navazovala Dlouhá noc
hudby, kde se představilo několik rakouských
hudebníků a vystoupili i zástupci z Česka.
Přeshraniční spolupráce se spolkem Mühlviertler Alm začala již v roce 2007 a od té doby se vždy dvakrát do roka konají semináře zaměřené na
určitá témata. Cílem těchto seminářů je především výměna názorů a zkušeností v oblasti kultury, vzdělání či regionálního rozvoje. V předchozích letech proběhly již semináře v oblastech
regionálního rozvoje, kultury, nebo sociálních
služeb v Milevsku.
Pro letošní rok jsou naplánovány 2 další projekty, které se uskuteční v Milevsku. Blíže vás o nich
budeme informovat v dalších číslech Zpravodaje.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2010
Odbor finanční MěÚ Milevsko oznamuje, že se
blíží termín splatnosti poplatku za komunální
odpad, který je splatný do 30. 4. 2010 pro osoby
s trvalým pobytem v Milevsku a do 31. 5. 2010
pro vlastníky rekreačních objektů. Výše poplatku je 420,- Kč za osobu za kalendářní rok. Poplatek můžete uhradit v hotovosti ve stanovených
pokladních hodinách v pokladně MěÚ Milev-

sko, nám. E. Beneše 420 a nově také v pokladně
MěÚ Milevsko, Sažinova 843. K platbě je možné
použít i platební karty. Dále lze poplatek uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním
www.milevsko-mesto.cz

převodem na účet města Milevska číslo 500160640992319/0800, vedený u České spořitelny.
V důsledku zavedení nového ekonomického
systému již nebude možné uvádět při bezhotovostní platbě za jednu osobu jako variabilní
symbol rodné číslo – použijte pouze symbol,
který vám přiřadíme. Pokud chcete zaplatit jednou bezhotovostní platbou za více osob, je třeba
nahlásit správci poplatku jména, data narození
a bydliště všech osob, za které je poplatek odváděn. K tomu je určen formulář pro vyžádání
variabilního symbolu přímo na internetových
stránkách města Milevska nebo se informujte
u správce poplatku P. Zděnkové (e-mail: zdenkova@milevsko-mesto.cz, tel. 382 504 132).
Pokladní hodiny jsou:
Pondělí 8:00 – 11:30
Úterý
8:00 – 11:30
Středa 8:00 – 11:30
Pátek
8:00 – 11:30

12:30 – 16:30
12:30 – 14:00
12:30 – 16:30
12:30 – 14:00
Pavlína Zděnková
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Ptáme se našich zastupitelů
Nejen z hlediska cestovního ruchu je pro Milevsko důležitá ubytovací kapacita. Město Milevsko má dva hotely. Hotel Sport provozuje společnost SPOS,
hotel Stadion je v pronájmu. Oba hotely disponují ubytovací kapacitou cca
120 lůžek, ale současný stav ubytování rozhodně nevyhovuje a nesplňuje standardy a požadavky klientů. V současné době město Milevsko žádá o dotaci
pro rekonstrukci ubytovacích kapacit.

OTÁZKY:
1) Považujete infrastrukturu v Milevsku za dostatečnou?
2) Má město vydávat prostředky z rozpočtu Města na rekonstrukce a vyvíjet aktivity v oblasti provozování hotelů?
Bc. Zdeněk Herout, starosta (ODS)
Jestliže je infrastrukturou míněna kapacita ubytování, je
zřejmě dostačující. Pokud by byla kapacita nedostatečná
a poptávána, jistě by tuto mezeru na trhu využil soukromý
investor. Je třeba rozlišit péči o svěřený majetek a samotný
provoz. Oblast provozu hotelových a ubytovacích zařízení je
třeba přenechat soukromému sektoru. Vlastní-li však město
objekty sloužící pro tyto účely, je povinno o ně pečovat v souladu se zákonem.

Michal Polanecký, místostarosta (ODS)
Dotazy tohoto typu jsou vhodné pro obyvatele města a ne pro
zastupitele. Zastupitelé schvalováním rozpočtu jasně deklarují, co považují za dostatečné a do čeho bude město investovat.
Tento prostor zpravodaje by se mohl využít pro anketu mezi
občany města, kteří žijí v Milevsku a jeho místních částech a od
svých zastupitelů očekávají zodpovědné rozhodování.

Ing. Václav Pavlečka, místostarosta (ČSSD)
Ubytovací kapacita není dostatečná. Město Milevsko provozuje prostřednictvím společnosti SPOS hotely Sport a Stadion.
Jejich úroveňje ale spíš podprůměrná. Pokud chceme přilákat
cizí sportovce a zvýšit využívání našich sportovišť, nezbývá
než podpořit úroveň ubytování z rozpočtu města. Proto byla
již podána žádost o grant na rekonstrukci hotelu Sport, ale
o výsledku zatím není rozhodnuto.

Ing. Miroslav Doubek (ODS)
Hotely v Milevsku sice nemáme (respektive jsou zavřené
nebo v dezolátním stavu), ale to neznamená, že město má
vydávat peníze nás všech na jejich rekonstrukce a provoz. Je
známo, že stát (ani město) neumí a nemá podnikat v oblasti,
kde je trh. I v Milevsku se tato skutečnost potvrdila, bez ohledu na to jaká strana vládne. Podnikatel vydává svoje peníze
a hospodaří s nimi, správa použije na rekonstrukce finance ne z toho co vydělá,
ale cizí. Pokud bude město dnes provozovat hotely (i restaurace), zítra možná
prodejny a služby a pozítří tu máme socialismus !!!

Alena Knotová (KDU-ČSL)
1) Ne.
2) Ano.

JUDr. Oldřich Kofroň (ODS)
Infrastruktura je široký pojem týkající se územního plánování. Pokud se tím v dotazu myslí pouze občanské vybavení (stavby a pozemky sloužící např. sociální péči, zdravotnictví, vzdělávání, výchově, kultuře, veřejné správě,
ochraně obyvatelstva atd. je v Milevsku stále co vylepšovat.
Pokud je hotel v majetku města, měl by být městem udržován s péčí řádného hospodáře.

Ing. Lubomír Šrámek (ODS)

Myslím si, že je potřebné investovat do rekonstrukce ubytovacích kapacit. V oblasti provozování hotelů samotným
městem je to ale trochu složitější, protože situaci, že všechno patřilo všem a zároveň nikomu, jsme si zažili v minulosti
v dostatečné míře.  

Infrastrukturu za dostatečnou rozhodně nepovažuji. Problém je například s nedostatečnou kapacitou kanalizace a kvalitním rozvodem vody. Do rekonstrukce a modernizace se
doposud dostatečně neinvestovalo. Město není obslouženo
odpovídající hromadnou dopravou. Chybí kvalitní ubytovací kapacita. Autobusové nádraží neposkytuje žádné pohodlí
pro cestující a ostatní autobusové zastávky jsou poplatné době výstavby. Rozvody tepla jsou velice zastaralé. Město Milevsko bude pravděpodobně provozovat
jeden z hotelů na zimním stadionu prostřednictvím své společnosti SPOS, což je
model, který je úspěšný i v jiných městech. Je nutné vytvořit zázemí pro soustředění sportovců, čímž se zatraktivní celý sportovní komplex. Samozřejmě bych
uvítal investorskou aktivitu soukromého sektoru v oblasti hotelnictví a ubytování, ale pokud je možnost získat dotace, tak je škoda této šance nevyužít i prostřednictvím města. Za poslední dobu musím ale rozhodně pochválit některé milevské
podnikatele, kteří vytvořili poměrně širokou nabídku ubytování v penzionech.

MUDr. Miroslava Pučelíková (KDU-ČSL)

Mgr. Dagmar Švárová (ČSSD)

MUDr. Zdeněk Hobzek (ODS)
Podnikání v hotelových službách je většinou provozováno soukromými společnostmi, a v Milevsku mají soukromé subjekty také velkou šanci uspět. To, že město usiluje
o modernizaci citovaných hotelů je v pořádku. Zkvalitní se
tím celý sportovní areál.

Mgr. Josef Kašpar (SNK)

Ubytovacích kapacit je ve městě určitě málo. Finanční prostředky z městského rozpočtu je stále kam dávat. Je potřeba
hledat soukromé investory, pro které by bylo poskytování
těchto služeb zajímavé.

Mgr. Martin Třeštík (ČSSD)
Ubytovací kapacita myslím dostatečná není, je to už dlouhodobá záležitost. Vydat peníze na rekonstrukce je nutné,
nelze tyhle objekty nechat ve stavu v jakém se teď nacházejí.
Město by asi dlouhodobě nemělo samo provozovat zařízení
typu hotel nebo restaurace. Musíme si pak ale dobře ohlídat,
jak se s tím majetkem bude nakládat, pokud bude pronajat.
Zatím jsou v tomhle směru opakovaně špatné zkušenosti a ani sami jsme to
úplně nezvládli, to nesmíme opakovat.

Ing. Pavel Procházka (ODS)
Pokud se město chce prezentovat jako atraktivní místo pro návštěvníky

str. 

a chce využít potenciál nemalých investic do sportovních a kulturních zařízení, musí mít pro návštěvníky odpovídající zázemí. V rekonstruovaném
sportovním areálu se těžko budou organizovat soustředění sportovců nebo
atraktivní sportovní akce bez kvalitního ubytování a dobré restaurace. Stejně tak je možné zapomenout na pořádání konferencí nebo náročnějších akcí
v „rekonstruovaném“ Domu kultury. Jsou to spojené nádoby-tím, že by se
v Milevsku turisté zdrželi, určitě by se zvýšil i obrat v prodejnách, restauracích, kulturních zařízeních,.... Takže ano, město rozhodně má vyvíjet aktivitu
i vydávat prostředky na tyto účely a maximálně podporovat ty, kteří by takovou aktivitu chtěli vyvíjet sami.

Z hlediska cestovního ruchu není ubytovací kapacita v Milevsku dostatečná, ale
myslím si, že by hotely nemělo provozovat město! Především by se mělo zohlednit ekonomické hledisko - jaká musí být obložnost lůžek, aby se provoz hotelu rentoval, jaké další služby a aktivity jsme schopni nabídnout, aby zde mohl být celoroční provoz, to je otázka vhodného podnikatelského záměru. Jinak by se mohlo
stát, že budeme mít moderní a krásné hotely, ale po většinu roku prázdné.

MUDr. Marie Tibitanzlová (ČSSD)
Že hotely nevyhovují zákaznickým požadavkům je bohužel smutná skutečnost.
Otázkou je proč k tomu došlo za „péče řádného hospodáře“. Asi nejlepší způsob
zkvalitnění ubytovacích služeb je prodej hotelů odpovědnému zájemci se zkušenostmi z oblasti hotelových služeb. Město by mělo toto podpořit pouze nepřímo
doprovodnými investicemi (příjezdové komunikace, úprava okolí hotelů apod.).
Na otázku neodpověděli: Ing. Bohuslav Beneš, Jiří Herout, Ing. Martin Husa,
MUDr. Jitka Kofroňová, RSDr. Jiří Kotlík, Josef Koutník, PharmDr. Lenka Třeštíková.

www.milevsko-mesto.cz
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Informace z jednání Rady města Milevska
4. schůze Rady města Milevska
dne 23. února 2010

ná. Závěrem vzali radní na vědomí rezignaci na funkci knihovnice organizační složky Místní knihovny ve Dmýšticích k 28.02.2010 a uložili odboru
vnitřních věcí zajistit chod této knihovny.

Radní na své 4. schůzi schválili neinvestiční dotaci ve výši 20.000 Kč na
provoz služby sociální péče (pečovatelská služba) pro poskytovatele –
Farní charitu Milevsko. Tento poskytovatel působí v našem městě dlouhodobě a je vhodným doplněním městské pečovatelské služby. Jedná se
o typ terénní služby, která zajišťuje pomoc klientům v domácím prostředí
a také jim pomáhá v tomto prostředí co nejdéle setrvat. Podle informace
zástupce poskytovatele sociální služby zajišťují v současné době 28 klientů
v Milevsku a okolních obcích. Klienty se snaží zajistit celodenně, v některých případech lze tuto službu přirovnat až k osobní asistenci.
Dále odsouhlasili poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska Maškarnímu sdružení v Milevsku ve výši 21.640 Kč na nezbytnou opravu čalounění historického vozu z roku 1898, která byla nutným výdajem na zajištění akce. Poté bylo odsouhlaseno, na základě projeveného zájmu, darování
nepotřebného inventáře z mateřské školy, který má ve svém skladu město, občanskému sdružení Milísek, Centrum mladé rodiny, Milevsko. Rada
také souhlasila s přenecháním prostor po ordinaci Polikliniky Milevsko
s.r.o. k činnosti Sociálních služeb Města Milevska p. o. (dům s pečovatelskou službou) s tím, že by prostory využily pro zajišťování regeneračních
a rekondičních masáží pro klienty pečovatelské služby. Jedná se o doplňkovou službu, o kterou je ze strany uživatelů narůstající zájem. V současné
době jsou tyto služby poskytovány pouze obyvatelům domu s pečovatelskou službou v klubovně, pro klienty mimo dům není tato služba dostup-

5. schůze Rady města Milevska
dne 9. března 2010

Odbor sociálních věcí
Prevence kriminality a její fungování
v našich podmínkách
Prevence kriminality představuje strategii boje s trestnou činností. V rámci
trestní politiky využívá metody, na kterých se podílí veřejné instituce, ale
i soukromé subjekty. Cílem preventivní politiky je snížení míry a závažnosti trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečnosti občanů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž
k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí a sociální vyloučení.
Preventivní působení se zaměřuje především na skupiny ohrožené sociálně patologickými jevy, případně na skupiny s kriminální zkušeností. Patří
sem zejména mládež, skuteční či potenciální pachatelé a oběti trestných
činů. Konkrétně se jedná o děti s poruchami chování, sociálně vyloučené
osoby, ženy, seniory, osoby se zdravotním postižením a sociálním handicapem, osaměle žijící osoby apod.
Obce jsou klíčovým subjektem při zavádění a realizaci preventivních
opatření na místní úrovni. Většina obcí si k zabezpečení veřejného pořádku zřídila obecní policii. Obce také každoročně na realizaci preventivních
opatření uvolňují vlastní finanční prostředky, a to především na projekty
situačního a následně sociálního (přednášková činnost, volnočasové aktivity, služby sociální prevence) a informačního charakteru.
Obecně lze, v rámci prevence, rozeznávat primární prevenci, která se
zabývá osvětlením, uzamykáním, kontrolou přístupů, jasným označováním majetku, střežením okolí včetně veřejné osvěty, tj. seznamování občana se stavem kriminality, výchovy, výcviku apod., ale také např. architektonické plánování.
V rámci sekundární prevence se jedná o systém včasného rozpoznávání
problémových jedinců, řešení oblastí ohrožených kriminalitou a prevenci
kriminality na školách.
Speciálně, v rámci sociální, popř. terciární prevence, se jedná o řešení
životních projevů některých cílových skupin, např. narkomanů.
Za spolupráce Městské policie, Policie České republiky, městského úřadu,
škol, dětských domovů, neziskových organizací, psychologické poradny
a některých dalších subjektů se prevence kriminality realizuje také na území našeho mikroregionu jako Obce s rozšířenou působností Milevsko.
Jana Dvořáková
www.milevsko-mesto.cz

Na své 5. schůzi Rada města Milevska souhlasila po analýze a vyhodnocení nabídek od pojišťoven s doporučením uzavřít pojistnou smlouvu pro
pojištění majetku města Milevska s Kooperativou pojišťovnou, a.s., která
nabídla nejvýhodnější pojistné a nejvyšší limit plnění u ochrany osobnosti.
Celkem byly obeslány 4 pojišťovny k vypracování a předložení nabídek.
Dále radní souhlasili s provedeným výběrovým řízením na dodavatele
stavebních prací veřejné zakázky „Místní komunikace Pod Zvíkovcem“
a s výběrem ekonomicky nejvhodnější nabídky podané firmou STRABAG
a. s.. Investiční akce je součástí schváleného rozpočtu města pro rok 2010
a město Milevsko na ni získalo dotaci z Evropského fondu pro regionální
rozvoj – ROP JIHOZÁPAD.
Poté byla jmenována paní Tollingerová do funkce knihovnice Místní knihovny ve Dmýšticích a pan Fučík knihovníkem Místní knihovny ve Velké. Na
konec rada schválila peněžitý dar –pro Klub českých turistů Milevsko.
Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ,
Rada města, Informace z RMM).

Odbor vnitřních věcí
Vítání dětí v Milevsku
Na milevskou radnici jsou k uvítání do života zváni noví občánci města Milevska zhruba ve věku 3 měsíců. Tento malý slavnostní obřad je zahájen krátkým
kulturním programem dětí z MŠ Sluníčko. Po něm následuje projev některého
z pověřených členů Zastupitelstva města Milevska, podpis rodičů do pamětní
knihy a gratulace. Při té děti obdrží od města malý dárek /např. hračku, osušku apod./, maminky kytičku a dodatečně ještě barevnou fotografii /10x15 cm/
z tohoto obřadu na památku. Mateřské centrum Delfínek oslovilo město
Milevsko s prosbou, zda by se mohli prezentovat při obřadech vítání občánků
formou předání malého dárku maminkám /jedná se o vzorečky dětské kosmetiky, informační letáky, publikace o kojení, které dostávají od sponzorů/, na což
jsme přistoupili. Bohužel, v Milevských novinách dne 17.03.2010 vyšel článek
„Delfínek supluje funkci milevské radnice“, který tuto dobře myšlenou spolupráci úplně převrátil v neprospěch města. Závěrem chceme podotknout, že
vítání nových občánků našeho města má hlavně symbolický charakter. Není to
tedy vůbec o tom, co dostanou, ale chceme tím především vyjádřit upřímnou
radost z nově narozeného občánka města Milevska.
Matrika MěÚ Milevsko
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Odbor finanční
Povinnosti nájemníka městského bytu
Uzavřením nájemní smlouvy vznikají nájemci nejen práva, ale i povinnosti, vyplývající z nájemní smlouvy. Je povinen dodržovat i Pravidla pro
užívání bytů města Milevska, která byla schválena usnesením Rady města Milevska č. 85/06 a jsou účinná od 01.01.2006. Praktické zkušenosti při
řešení každodenních problémů a situací s nájemci nás vedou k připomenutí některých částí pravidel:
- při výkonu práva užívat byt, společné prostory a zařízení domu je nájemce povinen počínat si řádně a dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno takové prostředí, které zaručí výkon práv ostatních nájemců. Řádné užívání
znamená především takové užívání bytu, jeho vybavení a společných prostor i zařízení domu, které je v souladu s jejich určením, šetrně a s náležitou péčí (§ 689 Občanského zákoníku)
- nájemce bytu smí provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné změny jen se souhlasem pronajímatele. Souhlasu pronajímatele je zapotřebí,
i když nájemce takové úpravy provádí na svůj náklad. Tento souhlas musí
být obsažen v písemné dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem
- společné prostory a zařízení se mohou používat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny a tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů
bytů nebo nebytových prostor. Vchody, chodby a schodiště musí zůstat volné. Ve společných prostorech nesmějí být uskladňovány žádné předměty.
- nájemci bytů jsou povinni udržovat pořádek a čistotu v domě a na přístupových komunikacích
- úklid společných částí domu, schodiště a chodníku bezprostředně přilehlého k domu provádějí nájemci svépomocí a neplatí pronajímateli
úhrady za tyto služby. Tam, kde není domovník, zajišťují si úklid společných prostor nájemníci sami a při tom se řídí pořadím stanoveným vzájemnou dohodou.
- umisťovat předměty na fasádu nebo střechu domu je možné pouze se
souhlasem pronajímatele. Povolení je třeba při umisťování rozhlasových,
televizních nebo jiných antén a jejich svodů.
- nájemci bytů jsou povinni označit svůj byt, příp. zvonek u bytu a domovní schránku svým jménem
- tato pravidla platí pro všechny uživatele bytů, nájemníky i uživatele
nebytových prostor
S právy a povinnostmi nájemce souvisí i opravy a udržování bytů města
Milevska. Podle § 687 odst. 3 Občanského zákoníku, nestanoví-li nájemní
smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce. Podle nařízení vlády č.
174/2009 ze dne 01.06.2009 (mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým
se provádí Občanský zákoník), jenž nabylo účinnosti dne 01.01.2010, se
za drobné opravy považují:
- podle věcného vymezení např. tyto opravy a výměny – opravy podlahových krytin, výměny prahů a lišt, opravy částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, výměny elektrických koncových zařízení
a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, výměna uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního
uzávěru pro byt, opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny
sifonů a lapačů tuku, opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace
bytových vodoměrů teplé a studené vody, (kompletní výčet druhů oprav
viz. výše uvedené nařízení). U těchto oprav jde o taxativní účet, nerozhoduje u nich výše finančních nákladů spojených s opravou.
- podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho
vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které
nejsou přímo uvedeny v nařízení, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500,- Kč, přičemž náklady na dopravu a jiné náklady spojené
s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy, se
do nákladů na tuto opravu nezapočítávají.
Samostatně jsou v nařízení zohledněny náklady spojené s běžnou údržbou
bytu, za které se považují náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů - např. plynospotřebičů, malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů
stěn, čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry.
Tyto náklady si hradí vždy nájemce. (Úplné znění nařízení vlády č. 174/2009
je k dispozici na OISM - bytové hospodářství nebo na internetu).
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Rekonstrukce odlehčovací komory
v ulici 5. května
Město Milevsko provedlo koncem roku 2009 rekonstrukci odlehčovací
komory v ulici 5. května. Vzhledem k tomu, že akce byla dokončena 20. prosince, nebylo již možné uvést pozemky dotčené rekonstrukcí do původního
stavu, a proto byl pozemek upraven pouze provizorně. Po zlepšení klimatických podmínek provede firma UNIKO zaasfaltování komunikace a uvedení
okolních pozemků do původního stavu.

Zatím provádí firma postupně navážení zeminy a urovnání současného stavu na úroveň nivelety komunikace. Konečné zaasfaltování by mělo proběhnout během dubna.
Tomáš Smrčina

Zápis do milevských mateřských škol
Ředitelky mateřských škol v Milevsku vyhlašují ZÁPIS do mateřských škol pro školní rok 2010/2011, který se bude konat:
v pátek 16. dubna 2010 od 13.00 – 16.30 hodin
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
MŠ Sluníčko, Jeřábkova 781, Milevsko
MŠ Kytička, Jiráskova 764, Milevsko
MŠ Klubíčko, B. Němcové 1380, Milevsko
MŠ Pastelka, J. Mařánka 226, Milevsko
1.
2.
3.

Do mateřské školy budou přijímáni děti ve věku zpravidla
od 3 do 6 let.
K zápisu se dostaví i ty děti, které chtějí nastoupit v průběhu školního roku 2010/2011 po dovršení 3 let věku.
Nezapomeňte si s sebou vzít rodný list dítěte.

Podnikání z domu na PC

www.internetjob.cz/kov
www.milevsko-mesto.cz
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Informace o programu Senior klubu ZVVZ

letošním roce je program klubu opět
bohatší oproti minulosti. Obsahuje širokou škálu aktivit, nejen zábavné akce,
ale i kulturní, poznávací s trochou turistiky
a i vzdělávací. Zimní sezona patří již tradičně počítačovým kurzům a letos poprvé budou
uskutečněny kurzy jak zpracovávat a ukládat
digitální fotografie. V programu je mimo tradičních akcí 16 zájezdů, tedy o čtyři víc než
bylo v loňském roce. Z tematického hlediska
jsou zde dvě exkurze, z toho jedna v zahraničí, jedno divadlo v přírodě, třikrát výstavy, dva zájezdy zahraniční a několik zájezdů
kulturně poznávacích v tuzemsku, včetně vlakového zájezdu v akci Poznáváme náš region, tentokrát do Tábora. Pro velký zájem členů klubu o tyto zájezdy se bude pět zájezdů
pořádat ve dvou termínech. Navíc jsou zařazeny zájezdy: 20. května – DOMAŽLICKO, 3. června – LÁNSKO, KŘIVOKLÁT,
17. června – RAKOUSKÁ JEZERA, 1. července – MORAVSKÉ ZÁMKY, 2. září ČESKOU KANADOU. Zájemci se mohou přihlásit v klubovně, přednost mají již přihlášení
náhradníci. Bohatý program Senior klubu
ZVVZ by nebylo možno realizovat bez skutečného zájmu členů klubu, obětavé práce

V

funkcionářů při přípravě a realizaci jednotlivých akcí a zejména bez výrazné finanční
podpory mateřské firmy ZVVZ a.s., dceřiné

společnosti ZVVZ - Enven Engineering a.s.
a obou odborových organizací.
Ing. Jiří Lesák

Dne 4. března se konala valná hromada Senior klubu ZVVZ, na které členové hodnotili činnost klubu v uplynulém roce a schvalovali program pro letošní rok.

Přispějte na dokončení opravy střechy sokolovny

loňském roce výbor TJ SOKOL Milevsko rozhodl, že oprava střechy sokolovny
je již nezbytná a musí být provedena výměna
původní střešní krytiny. Z důvodu omezených
finančních možností na každý rok, byla oprava
střechy rozdělena na tři etapy. Následně proběhlo výběrové řízení na dodavatele, z kterého
vzešla cena opravy celé střechy – 641.000 Kč,
a byly zahájeny potřebné práce. V březnu 2009
byla, vzhledem k velkému nedostatku financí
na opravu, vyhlášena výzva pro všechny občany a podnikatele na dobrovolné příspěvky
na opravu střechy sokolovny. Na jejím základě poskytlo 72 dárců z řad místních občanů
a firem částku 97.660 Kč, za níž všem dárcům
velmi děkujeme. Dále na opravu přispěl Jihočeský krajský úřad částkou 114.400 Kč, město Milevsko (kromě každoročního příspěvku
na činnost Sokola) ještě 40.000 Kč a Sokolská

župa Jihočeská 80.000 Kč. Celkem bylo na opravu střechy zajištěno 332.060 Kč. Za tuto částku
a dalších 53.000 Kč z vlastních prostředků Sokola byla provedena celá 2. etapa opravy, horní
část střechy 1. etapy a s opravou střechy související nutná oprava nevyhovující hromosvodové
sítě. Po letošní, pro střechy velmi nepříznivé zimě, se na neopravených částech střechy objevily závažné závady, jejichž odstraňování je velmi
problematické a je tedy nutné dokončení opravy celé střechy provést v nejbližší možné době,
aby se zabránilo vzniku větších škod na budově sokolovny. Na zbývající část opravy budeme
ještě potřebovat částku minimálně 270 tis. Kč.
Opět jsme požádali o pomoc Jihočeský kraj, ale
naše žádost byla zamítnuta. Sokolská župa Jihočeská a Česká obec sokolská jsou letos v obtížné finanční situaci a dle výsledků dosavadních jednání nám příspěvek také neposkytnou.

Zbývá už tedy jen město Milevsko, ke kterému žádost právě směřuje, a potom my všichni ostatní, kteří máme k našemu městu dobrý vztah a jeho vzhled a celkový společenský
a sportovní život nám nejsou úplně lhostejné. Z výše uvedených důvodů byla na letošní
valné hromadě TJ SOKOL Milevsko představena další výzva na dobrovolné příspěvky na
dokončení opravy střechy sokolovny. Výbor
TJ SOKOL žádá touto cestou všechny občany a podnikatele Milevska o dobrovolný příspěvek na dokončení opravy střechy sokolovny v Milevsku. S textem výzvy se můžete
seznámit na stránkách www.sokol-milevsko.
cz a je vyvěšen i na mnoha dalších místech. Za
všechny budoucí příspěvky upřímně děkujeme a slibujeme, že je použijeme pouze k účelu,
na který budou poskytnuty.
Výbor TJ SOKOL Milevsko

Jarní koncert Milevského smíšeného sboru
Jarní koncerty Milevského smíšeného sboru
se zpravidla konají ve Sboru Církve Československé husitské v Sokolovské ulici. Letošní
koncert bude tak trochu výjimečný. Uskuteční
se v bazilice Navštívení Panny Marie v Milevském klášteře. Mimořádností tohoto koncertu
je, že budeme hostit dva pěvecké sbory. Jedním z nich je táborský smíšený sbor Hlahol,
který oslavuje 150 let od svého založení. Druhým je smíšený pěvecký sbor Slavík z Pacowww.milevsko-mesto.cz

va. Bylo dohodnuto, že tak významné výročí
Hlaholu oslaví všechny tři sbory společně, no
a čím jiným než zpěvem. Naše hosty nám ještě
blíže představíme před koncertem v některém
z dalších čísel Milevských novin. Každý sbor
v Milevsku předvede samostatně čtyři skladby ze svého repertoáru. Jsou to sborové úpravy lidových písní, díla našich i zahraničních
autorů, klasiků i současných skladatelů. Společně pak budou všechny tři sbory zpívat díla

od Bedřicha Smetany, a to Českou píseň, Věno,
dále Heslo I a II v úpravě Stanislava Pešičky.
Antonín Dvořák zde bude zastoupen písněmi
Šípek a Slavíkovský polečko malý. Od Leoše
Janáčka pak Láska opravdivá. Přijďte s námi
přivítat jaro a podělme se všichni o překrásný kulturní zážitek. Koncert se koná v bazilice
Navštívení Panny Marie v Milevském klášteře
v sobotu 17. dubna 2010 od 17 hodin.
Vladislav Hadáček
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V Centru mladé rodiny Milísek se maminky vzdělávají

V

Centru mladé rodiny Milísek právě probíhá vzdělávací projekt ,,Motivací a vzděláním k návratu do zaměstnání,, pod
záštitou Vzdělávací agentury Fénix s.r.o., který je financován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky. Projekt je
určen ženám na mateřské či rodičovské dovolené, pro rodiče s dětmi a rodiče samoživitele.

Během celého projektu je zajištěna péče o děti
účastníků v miniškolce Centra mladé rodiny
Milísek. Maminky při ukončení získají osvědčení, které je akreditováno MŠMT.

Pro velký zájem, bude od září otevřen druhý běh vzdělávacího projektu a již nyní se
mohou uchazeči(čky) přihlašovat. Kontakt: tel:
723 449 409, e-mail:centrummilisek@email.cz

Rekvalifikační program obsahuje následující kurzy:
- Kurz osobního rozvoje (sebepoznání, sebeanalýzu, sociální dovednosti...)
- Exkurze u zaměstnavatelů
- Individuální poradenství s psychologem
(vyjasnění si svých pracovních a osobních
možností)
- Informační technologie - Základní kurz
- MS Word, MS Excel, Internet, E-mailová
pošta, test
- Základy podnikání (základy ekonomiky,
marketingu, účetnictví...)

D

OPEN AIR MUSICFEST Přeštěnice 8. - 10. 7. 2010

esátý ročník letního hudebního festivalu
v Přeštěnici přivítá kolem 50 kapel z domácí a zahraniční scény. Pohoda, zábava a bohatý hudební mix (rock, punk, ska, heavy, indie)
jsou hlavní důvody proč navštívit tuto akci. Na
festivalu se představí Die Happy z Německa
s českou zpěvačkou Martou Jandovou, slovinská skupina Elvis Jackson patřící k tomu nejlepšímu ze zemí bývalé Jugoslávie, Kontrust –
rakouská skupina, která si v Přeštěnici při svém
loňském vystoupení získala davy fanoušků.
Poprvé se v Čechách na festivalu představí další vídeňská formace 3 Feet Smaller v některých

O

kteří zde před dvěma lety natočili DVD dokument, který je součástí jejich posledního alba.
Kromě zahraničních kapel vystoupí také domácí legendy Arakian, hardrocková Doga, Vypsaná fixa, populární UDG a celá řada dalších. Připraven je také rozmanitý doprovodný program
včetně projekce filmů a dalších aktivit. K dispozici je rozsáhlé parkoviště, stanový tábor anebo zdarma doprava mezi Milevskem a festivalovým areálem. Veškeré informace naleznete na
www.prestenice.cz. Vstupenky jsou k dispozici
v Milevsku v Drogerii Václav Mára v současnosti za zvýhodněnou cenu 600 Kč.

Letní tábor pro děti

bčanské sdružení Mirotický paprsek www.mpaprsek.cz - pořádá pravidelně letní tábory pro děti. V letošním roce se
chystáme uspořádat dětský tábor v Rekreačním zařízení Lučkovice (www.pocta.cz), které je situováno mezi městy Mirotice a Blatná. Okolí je velice příhodné pro rekreaci
– lesy, rybníky, cyklistické stezky. Děti jsou
ubytovány ve zděných bungalovech, které
mají vždy vlastní sprchu a wc. Součástí areálu je budova s jídelnou a hlavní budova se
společenskou místností s krbem. Stravování
je zajištěno 5 x denně + pitný režim (neomezený přístup k várnicím s čajem nebo
vodou se šťávou). O děti se starají táboroví pracovníci (vždy 2 na jeden oddíl), kteří
jsou buď přímo profesionální pedagogičtí pracovníci, nebo prošli školením a splňují veškerá kritéria, jenž stanovuje zákon.
Hlavní vedoucí je absolventem vzdělávacího
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směrech přirovnávaná ke Green Day. Z Německa také dorazí velice populární Green Frog Feet,

programu pro Hlavní vedoucí táborů pro děti
a mládež akreditovaný Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy. Program tábora je vždy velmi pestrý. Děti si mohou vzít s sebou
vlastní kola, na kterých se pořádají vyjížďky

po okolí, dále jsou připravené soutěže zručnosti. Táborovým pobytem se prolíná celotáborová etapová hra, která má letos téma:
„HOLLYWOOD“. Děti se seznámí s různými filmovými žánry, shlédnou v improvizovaném letním táborovém kině řadu filmů

a v neposlední řadě si budou moci „filmové
řemeslo“ vyzkoušet na vlastní kůži. V závěru tábora chystáme i přehlídku vlastní filmové tvorby a do poroty máme již přislíbenou účast od několika známých „celebrit“.
Komu bude udělen „táborový Oskar“, bude
záležet jen a jen na dětech samotných. Rozhodně nebudou chybět oblíbené diskotéky, karaoke show, soutěže na „dance-pad“
(taneční podložky), táborák nebo noční
hra, či stezka odvahy. Termín tábora: 24.
července 2010 – 31. července 2010, cena za
pobyt: Kč 2.500,-. Pokud Vás nabídka zaujala a rádi byste získali více informací, obraťte
se na pořadatele tábora: Mirotický paprsek,
občanské sdružení, K Dolejšímu mlýnu 38,
398 01 Mirotice, telefon: 777267969 (Martina Vokatá), e-mail: dolejsimlyn@volny.
cz Na našich webových stránkách www.
mpaprsek.cz je možné stáhnout přihlášku.
www.milevsko-mesto.cz
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Fotoobjektivem …

Aby ti nejmenší o plesové sezóně nepřišli zkrátka, uspořádal pro ně
Dům kultury oblíbený Dětský karneval.

Bezmála 400 návštěvníků si nenechalo v pátek 12. března ujít hudební
vystoupení skupiny ABBA WORLD REVIVAL, které se konalo v Domě
kultury.

Vernisáží výstavy Kouzelný svět modelů byla ve čtvrtek 4. března
v Milevském muzeu zahájena první letošní výstava. Návštěvníci si
mohou prohlédnout nejrůznější druhy modelů automobilů, lodí, historických staveb, bojové techniky, ale především velké množství modelů
letadel různých typů a velikostí. Výstava potrvá do 2. května.

Každý čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin probíhá v Centru mladé rodiny Milísek baletní školička s výrazovým tancem a individuálním přístupem pod vedením Marty Kotrbové. Pro další zájemce je dodatečný
zápis stále možný. Školička je vhodná pro děti od 3 do 7 let.

18. března přijela do milevské knihovny Stanislava Nopová a seznámila nás s Austrálií, jak ji neznáme.
Každou středu od 13.30 do 14.30 jsou pro čtenáře v Městské knihovně
v oddělení pro děti připravené rychlotesty.

Snímkem se vracíme k Týdnu čtení, který proběhl v březnu v Městské
knihovně v Milevsku. Za pěkné čtení nebo přednes budou odměněni:
Martina Sládková, Renata Matějková, Jakub Veselý, Zuzka Veselá, Adéla Müllerová, Veronika a Vendulka Kadlecovi a Klárka Hltoňová.
www.milevsko-mesto.cz

V uplynulém měsíci převzali strážnici Městské policie do užívání nový
automobil Peugeot Partner Holiday v hodnotě 449.210,- Kč. Ten nahradil starší vůz zn. Škoda Fabie Joy, který již nevyhovoval požadavkům
MP. Toto auto bylo předáno do užívání Domu kultury Milevsko.
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úterý 27. v 17.30 a 20 hodin

KINO BIOS „eM“

95 min.

Nebe, peklo … země

Slovensko – Mladá sebevědomá baletka Klára po úrazu mění způsob života.
přístupný od 15 let
vstupné: 75 Kč

Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
čtvrtek 1., pátek 2. v 17.30 a 20 hodin

110 min.

Bratři

středa 28. v 17.30 a 20 hodin

118 min.

Kniha přežití

USA – Jeden z bratrů - pohřešovaný americký voják, se náhle vrací domů,
kde se doposud staral o jeho ženu druhý bratr.
přístupný od 15 let
vstupné: 70 Kč

USA – Po ničivé válce prochází pustinami muž, který nese knihu, jež by měla
přinést naději. V hlavní roli Denzel Washington.
přístupný od 12 let
vstupné: 70 Kč

sobota 3., neděle 4., pondělí 5., úterý 6. v 17.30 a 20 hodin

čtvrtek 29. v 17.30 a 20 hodin

Doktor od jezera hrochů

102 min.

120 min.

Květ pouště

2D projekce!

ČR – Komedii podle předlohy Miloslava Švandrlíka natočil Zdeněk Troška.
Mladý neprůbojný doktor žije v bytě s manželkou a tchyní.
vstupné: 75 Kč

Anglie-Německo – Film založený na autobiografii svérázné modelky, která
se stala hvězdou.
vstupné: 70 Kč

středa 7., čtvrtek 8. v 17.30 a 20 hodin

Předpoklad na KVĚTEN 2010: Legie • Jarmareční bouda • Nine • Skřítek Rolli
• Iron Man 2 • Smrt čeká všude • I Love You Phillip Morris • Svítání • Fame - cesta za slávou • Babylon • Škola života • Kouzelná chůva • Robin Hood • Mamut

102 min.

Vlkodlak

USA – Když je měsíc v úplňku, tak v lesích ožívá napůl člověk, napůl vlk. Hrají:
Benicio Del Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins, Geraldine Chaplin …
přístupný od 15 let
vstupné: 70 Kč
pátek 9., sobota 10., neděle 11. v 17.30 a 20 hodin

Alenka v říši divů

109 min.

3D projekce!!!

USA – Alenku čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Hrají: Mia Wasikowska, Michael Sheen, ale hlavně Johnny Depp!!! České znění!
vstupné: 145 Kč
pondělí 12., úterý 13. v 17.30 a 20 hodin

116 min.

The Box

USA – Co kdyby vám někdo dal krabičku s tlačítkem, po jehož stisknutí získáte milion dolarů, ale současně zemře neznámý člověk. Udělali byste to? A co
následky? V hlavní roli Cameron Diaz.
přístupný od 15 let
vstupné: 70 Kč
čtvrtek 15. v 17.30 a 20 hodin

103 min.

New Yorku, miluji Tě

Francie-USA – Příběhy jednoho z nejkrásnějších měst světa. Hrají: Andy Garcia, Natalie Portman, Orlando Bloom, Christina Ricci ...
vstupné: 70 Kč
pátek 16., sobota 17. v 17.30 a 20 hodin

137 min.

Prokletý ostrov

Thriller USA – Herci: Leonardo DiCaprio, Ben Kingsley, Max von Sydow …
přístupný od 15 let
vstupné: 70 Kč
neděle 18., pondělí 19., úterý 20. v 17.30 a 20. hodin

Souboj Titánů

108 min.

3D projekce!!! Premiéra!

USA – Boj o moc staví muže proti králům a krále proti bohům.
přístupný od 12 let
vstupné: 130 Kč
středa 21., čtvrtek 22., pátek 23., sobota 24. v 17.30 a 20 hodin

Ženy v pokušení

118 min.

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200 • info@dkmilevsko.cz
čtvrtek 1. 4. v 9.00

VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI

výuková učebna

Přijďte si vyrobit košíček pro koledníky, velikonoční věneček, prstové loutky... S sebou: 3 vyfouklá vajíčka a vatu.
vstupné: zdarma
čtvrtek 1. 4. v 15.00

výuková učebna

ZVVZ SENIOR KLUB – SETKÁNÍ JUBILANTŮ

Tradiční setkání jubilantů (65, 70, 75, 80, 85 let) . Jen pro pozvané členy.
čtvrtek 1. 4. v 18.00

TOULKY ZA POZNÁNÍM
– „JAN BEDNÁŘ: SÁM NA ŠPICBERKÁCH“

malý sál

Nový cyklus naučných pořadů a přednášek v režii DK Milevsko.
vstupné: 25,- Kč
sobota 3. 4. v 20.30

ROCKOVÝ BÁL – FANTOM

velký sál

Velikonoční rockový bál s legendární milevskou rockovou legendou FANTOM.
Předprodej vstupenek v pokladně DK Milevsko, tel.: 383 809 200.
vstupné: v předprodeji 100,- Kč, na místě 110,- Kč
středa 7. 4. středa v 16.00

velký sál

SD Jednota - Členská schůze zákaznického klubu Milevsko

6. – 8. 4. 8.00 – 12.00

jazyková učebna

KURZ ZÁKLADY PC PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

ČR – Odbornice, která radí jiným s manželskými problémy, se musí potýkat
s manželovou nevěrou. Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Jiří Macháček, Roman Zach, Vojtěch Dyk …
vstupné: 75 Kč

Vyučuje: Ing. Jiří Lesák. Bližší informace a přihlášky v pokladně DK,
tel. 383 809 200.
cena kurzu: 300,- Kč

neděle 25., pondělí 26. pouze v 17.30 hodin

pátek 9. 4. v 19.00

Avatar

66 min.

3D projekce!!! Český dabing.

USA – Opakování fantastického filmu, již se třemi Oscary.
vstupné: 130 Kč

str. 

FACE ROCK MEJDAN

velký sál

Hrají: Peshata, Zakázaný ovoce, Despaires, Absolutní všechno... Moderuje: Dárt
vstupné: 79,- Kč

www.milevsko-mesto.cz
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neděle 11. 4. v 17.00 – 21.00

velký sál

SENIOR KLUB ZVVZ, o.s.

SENIORSKÉ PODVEČERY – OD JARA DO LÉTA
S PÍSNIČKOU „APRÍLOVÉ SETKÁNÍ“

Předprodej vstupenek v pokladně DK, tel. 383 809 200.
vstupné: 50,- a 60,- Kč
středa 14. 4. v 17.00		

PLETENÍ Z PAPÍRU

výuková učebna

Bližší informace v průběhu dubna na plakátech a www.dkmilevsko.cz.
vstupné: 30,- Kč
16. - 18. 4.

velký sál

SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU MODELOVÉ ŽELEZNICE
ZABABOV

sobota 17. 4. v 17.00

klášterní bazilika Navštívení Panny Marie

www.zvvz.cz/seniorklub

čtvrtek 1. 4. – v 15.00 hod.

Setkání jubilantů (65, 70, 75, 80, 85 let)

Tradiční setkání s pohoštěním v Domě kultury. Jen pro pozvané členy.
čtvrtek 22. 4.

Zájezd - RAKOUSKO – STEYR, MAUTHAUSEN

Exkurze do závodu na výrobu motorů pro auta BMW, prohlídka koncentračního tábora a údolí Wachau. Odjezd v 6.00 hod., od spořitelny v 6.10 hod.
Vedou: Ing. Zdeněk Vávra, Ing. Jiří Lesák
Podrobné informace o činnosti našeho klubu najdete na webových stránkách.

JARNÍ KONCERT MILEVSKÉHO SMÍŠENÉHO
PĚVECKÉHO SBORU A JEHO HOSTŮ

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

Předprodej v pokladně DK Milevsko, tel. 383 809 200 a v Infocentru Milevsko.
neděle 18. 4. v 17.00		

velký sál

pohádka „O Balynce, dobrém štěněti“

Divadelní pohádka v podání Karlovarského hudebního divadla.
vstupné: zdarma
úterý 20. 4. v 13.00

velký sál

sobota 3. 4.

SEDLČANSKO

Odjezd v 7.30 hod. od sokolovny. Přihlášky v Infocentru, tel. 383 809 101.
Vede: Jiří Lesák, PhDr. Pavel Břicháček.

SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH MILEVSKO

neděle 11. 4.

sobota 24. 4. 7.00 – 10.00

Pěší vycházka - odjezd vlakem 8.19 hod. Vede: Zuzana Sekalová.

Start tradičního turistického pochodu KČT Milevsko, akce pod záštitou starosty města Milevska.

sobota 17. 4.

POCHOD Z ONOHO SVĚTA NA ONEN SVĚT

sobota 24. 4. ve 20.00

velký sál

vicinity indoor dance PLESTIVAL 2010

vstupné: 99,- Kč

úterý 27. 4. v 19.30

velký sál

JAROSLAV SVĚCENÝ – EVROPSKÉ HOUSLE

Vstupenky zakoupíte v pokladně DK Milevsko, tel. 383 809 200.
vstupné: 150,- Kč, členové Senior klubu ZVVZ 100,- Kč
pátek 30. 4.

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Bližší informace v průběhu dubna na plakátech a www.dkmilevsko.cz.

JISTEBNICKO

PUTOVÁNÍ S KAPREM JAKUBEM

Pěší trasa včetně návratu do Milevska do 9 km. Start: Infocentrum, 8.00 –
9.00 hod. Organizační zajištění: Vladimír Ondruška.
neděle 18. 4.

MILEVSKÝ KLÁŠTER

Výklad provede PhDr. Pavel Břicháček. Sraz v klášteře ve 13.00 hod.
sobota 24. 4.

POCHOD Z ONOHO SVĚTA NA ONEN SVĚT

Tradiční turistický pochod, trasy: pěší: 6, 25, 28, 30 km, cyklo: 26, 34, 50 km.
Start: Milevsko od Domu kultury 7.00 – 10.00 hod., další starty v Sedlčanech,
Petrovicích. Organizační zajištění: Jaroslav Mácha.
sobota 1. 5.

PRVOMÁJOVÁ VYCHÁZKA

GALERIE M

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

Pěší vycházka po trase: Lomnice - Veselí, délka pěší trasy do 20 km, možno
zkrátit na 10 či 15 km. Sraz na nádraží ČD, odjezd v 8.19 hod. Vede: Karel Kůrka, Tomáš Novotný.
Podrobnosti a změny jsou vždy včas zveřejňovány na webových stránkách.

čtvrtek 1. 4. v 17.00 hodin

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

STEAKHOUSE NA PALUBĚ

TeriFoto Sokola Písek

ul. Nádražní 752 • tel: 777 818 565
www.demence.unas.cz

2. 4. – 29. 4.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

TeriFoto Sokola Písek

vstupné: 10,- Kč
3. 4.

pátek 23. 4. v 19.30 hodin

HUDEBNÍ SKLEPY - Paul TIERNAN (Irsko)

vstupné: 120,- Kč

www.milevsko-mesto.cz

17. 4.
24. 4.

Johnnie Rook – punk rock (D)
Dětské nápady – rock (Ta)
Karel Kryl – vzpomínkový večer na živo
Svatý Norbert – pivo premonstrátských mnichů

str. 
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SPOS MILEVSKO, s. r. o.
od 14.00 hod. - TJ Božetice
od 10.00 hod. - Sepekov
od 10.00 hod. - Veselíčko

Akce mimo pravidelný program:
Čtvrtek 1. 4. od 18.00 hod. – „BATIKOVÁNÍ“ - pravidelný podvečerní tvůrčí kurz pro dospělé. Potřebujete pouze světlé triko nebo můžete na místě
zakoupit tuniku. Ostatní pomůcky a materiál v ceně kurzu: 150,- Kč. Rezervace na centrummilisek@email.cz

Sportovní hala

10. 3.
11. 3.
17. 3.
25. 3.

Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

Velká umělá tráva

3. 4.
3. 4.
18. 3.

milísek – centrum mladé rodiny

od 9.00 hod. - házená
od 10.30 hod. - házená
od 10.00 hod. - házená
od 10.30 hod. - házená

Pátek 9. 4. od 17.00 hod.– „Večer pro ženy“ – nechte se hýčkat poradkyněmi z týmu Ivany Christové. Udělejte si čas pro sebe a užijte si ho v péči
odbornic kosmetiky Mary Kay.

Bližší informace na www.spos-milevsko.cz.

ddm Milevsko

Na Tržišti 560 • tel.: 382 521 296
Velikonoční prázdniny v DDM:
1. 4. od 9.00 hod. – Velikonoční vajíčko – přijďte si vytvořit kraslici (malovanou, pomocí dekupáže, technika vosku, polep aj.).
1. 4. od 9.00 hod. – Velikonoční pečivo – pečeme beránky, zajíčky, linecká
vajíčka
2. 4. od 9.00 hod. – Pleteme pomlázku – přijďte se naučit a uplést pomlázku
2. 4. od 9.00 hod. – Velikonoční ozdoby – zábavné tvoření pro šikovné
ruce (věnce, dekupáž na květináče, zápichy aj.)
2. 4. od 11.00 hod. – Kde nechal zajíček pomlázku ? – Všichni kdo přijdou
se mohou vydat pátrat. Určitě se jim to vyplatí.
Co budete potřebovat ?
Na pečení vždy: 20 Kč; Na dekoraci: 4 vyfouknutá vajíčka; Na pomlázky: 10
vrbových proutků, vyfouklá vajíčka, pentle; Na dekupáž: květináč; Na věnec:
proutky z břízy a přízdoby dle vlastního vkusu; Na prázdninový velikonoční
program zveme děti i mládež od 8 let. Mohou přijít i rodiče a prarodiče s dětmi předškolního věku. Všichni přezůvky s sebou!
Ostatní akce:
12. 4. – Milevská laťka - 32. ročník soutěže ve skoku do výšky
III. – IV. kat. ZŠ – koná se na II. ZŠ Milevsko od 13.00 hodin
17. 4. – Kapr Jakub – turistická vycházka po milevských rybnících, jak je neznáte. Start u INFOCENTRA – Husovo nám., Milevsko od 8.00 hod. do 9.00 hod.
21. 4. – Den Země – pro děti z MŠ – Víš, jak udržovat svou zemi krásnou?
Povídání o ekologii a následné malování obrázků. Akce je určena dětem
z MŠ. Začínáme v 9.30 hodin.
21. 4. – OF Minifotbal - IV. kat ZŠ, SŠ. Začínáme v 8.00 hodin na fotbalovém
hřišti letního stadionu v Milevsku.
28. 4. – Čarodějka roku - výroba čarodějky – určeno všem, kdo rád tvoří
zajímavé věci . Začínáme v 15.00 hodin.
Přineste si s sebou přezůvky

Pondělí 12. 4. od 15.00 hod.– „O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE“ – přijďte
s dětmi na vaše oblíbené loutkové divadlo.
„ZÁPISOVÁ INFORMAČNÍ SCHŮZKA“ pro zájemce o italskou a francouzskou konverzaci - datum upřesníme
!!!NEPŘEHLÉDNĚTE NÁŠ TIP NA DOVOLENOU!!!
CENTRUM MILÍSEK POŘÁDÁ V TERMÍNU 14. 8. - 21. 8. 2010 LETNÍ TÁBOR
PRO MAMINKY S DĚTMI !!!
sledujte www.centrummilisek.cz, vývěsku nebo pište na centrummilisek@email.cz

Mateřské centrum Delfínek
mcdelfinek@seznam.cz • www.mcdelfinek.cz
tel.: 725 881 120, 774 848 384

Akce mimo pravidelný program:
Neděle 11. 4.
15.00 – 16.30

Velikonoční schovávaná v zahradě

Soutěže, malování kraslic, hledání zatoulaných vajíček v amfiteátru DK. Spousta pěkných cen, v případě nepříznivého počasí program v hudebním sále DK.
Vstupné 20,- Kč
Pátek 30. 4.

15.00 – 17.00

Čarodějné odpoledne s Delfínkem

Zábavný program v amfiteátru DK, večer lampionový průvod a čarodějnická vatra s dalším doprovodným programem. V případě nepříznivého počasí
Vstupné 30,- Kč
náhradní program v hudebním sále DK.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Libušina 1217 • tel.: 382 521 195, 382 521 733
www.zus-milevsko.cz
úterý 20. dubna v 17.00 hodin

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ
PŘÍRODY ZO MILEVSKO
neděle 25. 4. v 7.00 hodin

Vítání ptačího zpěvu

parkoviště u Bažantnice

- poznávání ptačích druhů, ukázky odchytu a kroužkování ptáků, závěrem
beseda s občerstvením v hale ČSCH u Madety.
Připraveno ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.
Vedou: L. Kálalová (607 230 681) a Ing. J. Jahelka.

str. 10

sál ZUŠ Milevsko

BESÍDKA ŽÁKŮ ZUŠ

Pravidelné vystoupení žáků ZUŠ od nejmladších až po nejpokročilejší.
vstupné: dobrovolné

HUSŮV SBOR CČSH MILEVSKO
Sokolovská 209

pátek 2. 4. v 18.00 hodin

Oldřich Horek – Tuto noc

Velikonoční hudebně dramatické pásmo.

www.milevsko-mesto.cz
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Telefonní seznam lékařů v Milevsku
Poliklinika Milevsko – informace, spojovatelka, LSPP – 382 503 222

Městská knihovna Milevsko
nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

Dětské ordinace:
MUDr. Urbanová
382 503 226

Pátek 30. 4. od 16.00

MUDr. Kůrková
382 503 225

MUDr. Bolková
382 521 206

4. ročník Čarodějnické akademie

V oddělení pro děti. Děti, přijďte v čarodějnickém kostýmu! Závěrem vyhlásíme nej – čaroděje, čarodějku.

Straší ti ve vĚŽi?
Strach má velké oČi
Strach kolem nás a v nás

To jsou témata soutěže, kterou vyhlašuje dětské oddělení Městské knihovny v Milevsku. Pokud máš chuť, začni psát, malovat, můžeš i obojí. Soutěžit
můžeš jako jednotlivec nebo pracovat v týmu. Zvolit můžeš jakoukoli literární formu a výtvarnou techniku. Práce odevzdej/te do 25. 5. 2010 v knihovně. Výsledky soutěže vyhlásíme 1. 6. při příležitosti Mezinárodního dne dětí
a výherce odměníme.

Řeholní dům Premonstrátů
(www.milevskoklaster.cz)
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

15. 4. 2010

19.00

Praktiční lékaři:
MUDr. Kofroňová
382 503 211

MUDr. Kuchtová
382 503 231

MUDr. Hauer
382 503 246

MUDr. Köhler
382 522 028

MUDr. Tibitanzlová
382 526 077

MUDr. Pučelíková
382 552 039

MUDr. Bernotová
MUDr. Blažková
382 521 302

Zubní lékaři:
MUDr. Matějová
382 503 275

MUDr. Michálek
382 503 271

MUDr. Sulková
382 503 238

MUDr. Poulíček
MUDr. Kofroňová
382 503 240

MUDr. Kužel
382 503 223

MUDr. Zapletalová
382 503 214

MUDr. Pecháček
382 521 360

MUDr. Zelenka
382 552 920

Latinská škola

HOST V LATINSKÉ ŠKOLE - Ondřej Suchý

Novinář, moderátor, spisovatel a textař, bratr Jiřího Suchého. Vstupné: 90 Kč
17. 4. 2010

17.00

Velký jarní koncert

klášter Milevsko

Předprodej od 1. 4. 2010 v Infocentru, v Klášteře a v Domě kultury.
Na místě: dospělí 90 Kč, děti 50 Kč

Specialisté:
Gynekologie - MUDr. Smíšek
382 503 267

Gynekologie - MUDr. Kolář
382 521 506

Neurologie - MUDr. Hurník, MUDr. Hrušková
382 503 233
Kardiologie, Interna - MUDr. Kuchař, MUDr. Musil
382 503 257

Chirurgie – MUDr. Vankát
382 503 239

Urologie
– MUDr. Handrejch
382 503 239

Ortopedie
– MUDr. Komárek
382 503 237

Revmatologie
– MUDr. Lískovcová
382 503 245

Ušní,nosní,krční
– MUDr.Polívková
382 503 242

Oční
– MUDr. Fiedlerová
382 503 229

Kožní
– MUDr. Veřtátová, Novotná
382 503 245

HOST V LATINSKÉ ŠKOLE - Pavel Šporcl

Onkologie
– MUDr. Sádlo
382 503 245

Endokrinologie
– MUDr. Oškera
382 503 245

Diabetologie
– MUDr. Mach
382 503 228

PROGRAM - VELIKONOCE

Nefrologie
– MUDr. Hobzek
382 503 228

Alergologie
– MUDr. Novotná
382 503 228

Psychiatrie
– MUDr. Pachta
382 503 274

Plicní
– MUDr. Zdražilová
382 503 266

Rentgen
– MUDr. Kořánová
382 503 252

Rehabilitace
– MUDr. Musilová
382 503 234

21. 4. 2010

19.00

Latinská škola

HOST V LATINSKÉ ŠKOLE - Petr Nárožný

Český herec, moderátor a bavič.

Vstupné: 90 Kč

29. 4. 2010

Latinská škola

19.00			

Český houslový virtuóz světového renomé.

Vstupné: 90 Kč

1. 4. - ZELENÝ ČTVRTEK
17.00 hod. - mše svatá v bazilice
památka Večeře Páně s obřadem umývání nohou apoštolům
modlitba v Getsemanské zahradě
2. 4. - VELKÝ PÁTEK
den přísného postu
PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ
15.00 hod. - velkopáteční obřady
v městském kostele sv. Bartoloměje
3. 4. - BÍLÁ SOBOTA
od 14.00 do 19.00 hod.
návštěva Božího hrobu v bazilice
20.00 hod.- VZKŘÍŠENÍ (velikonoční vigilie)
4. 4. - NEDĚLE - Hod Boží
8.00 hod. - slavná mše svatá v klášterní bazilice za město Milevsko
17.00 hod. - večerní mše sv. u sv. Bartoloměje
5. 4. - PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
8.00 hod. - mše svatá pro děti v klášterní bazilice
17.00 hod. - mše svatá u sv. Bartoloměje

ZVVZ:
Ušní, nosní, krční – MUDr. Knotová
382 553 024

Rehabilitace – 382 553 124

Lékárny:
Lékárna Aspasia
382 522 014
Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-17:00
So 8:00-12:00



www.milevsko-mesto.cz

Fyzioterapeutky (rehabilitace) –382 503 236
Logopedie – PhDr. Jehnětová
382 503 244

Dr. Max - Poliklinika
382 521 173
Otvírací doba:
Po-Pá 7:00-17:00
So 8:00-12:00

Lékárna pod Synagogou
382 521 178
Otevírací doba:
Po-Pá 8:00-16:00
So - zavřeno
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Vyhrazeno pro školy
Základní škola J. A. Komenského

Základní umělecká škola

Maškarní rej v družině
V pátek 26. 2. 2010 se ve školní družině 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko konal maškarní rej. Děti hrály různé hry a soutěžily. Na ty nejlepší
čekaly sladké odměny.

Trio bicích nástrojů ze Základní umělecké školy Milevsko uspělo
i v krajském kole Národní soutěže ZUŠ.
Ve čtvrtek 4. března proběhlo v Českých Budějovicích krajské kolo Národní soutěže základních uměleckých škol v komorní hře na dechové a bicí

Divadelní kroužek ve školkách
Žáci dramatického kroužku 2. ZŠ Milevsko hráli ve dnech 8. 3., 10. 3.
a 17. 3. pro své mladší kamarády ve školkách. Se svým večerníčkovým
pásmem navštívili školky Pastelku, Klubíčko a Kytičku. Vystoupení se
líbila, což potvrdili ti nejmenší vždy svým potleskem a krásnými úsměvy.

nástroje. Ze ZUŠ Milevsko se soutěže zúčastnilo trio bicích nástrojů ze
třídy pedagoga Jaromíra Kašpara ve složení Filip Kašpar, Vojtěch Krejča
a Václav Mára. Toto trio zvítězilo ve své kategorii a výborným výkonem
vybojovalo postup do ústředního kola soutěže, které se koná 16. – 18. 4.
v Liberci. Přejeme našim žákům zdařilý výkon a úspěch také v ústředním
kole soutěže při reprezentaci ZUŠ Milevsko, města Milevska a Jihočeského kraje. Na snímku jsou úspěšní žáci ZUŠ se svým učitelem.
V. Horek, ředitel

SOŠ A SOU MILEVSKO
- STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
Úprava parku u školy
V minulých dnech bylo pokáceno 16 stromů v parku u školy, prosvětlily
se učebny, na školu je vidět. V současné době probíhá zpracování projektu na novou parkovou úpravu. Nový park by měl být hotov nejpozději do
konce roku 2011.
Maturity se blíží
Ve středu 7. dubna usedne do lavic 68 maturantů naší školy, aby napsalo
písemnou část maturitní zkoušky z českého jazyka. Přejeme hodně štěstí!
Den otevřených dveří
Díky výborné spolupráci s firmou STAKO MF s.r.o. Veselíčko se ve čtvrtek 22. dubna uskuteční již 4. Den otevřených dveří v hale odborného
výcviku ve Veselíčku, který je spojen s prezentací firmy Massey Ferguson. Návštěvníci si budou moci prohlédnout nejmodernější stroje a zemědělskou techniku Massey Ferguson, zájemci si vyzkouší jízdu traktorem
a ti nejodvážnější se budou moci zúčastnit jízdy zručnosti. Zároveň zde
budou přítomni odborníci, kteří rádi zodpoví všechny otázky. Přijďte,
srdečně vás zveme, budete vítáni.
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JARNÍ ÚKLID 2010
Jarní svoz bioodpadu bude probíhat jednorázově v těchto termínech
a na těchto stanovištích:
Pondělí 12. dubna		
				
				

1. Hůrka – lesík							
2. Kpt. Jaroše (Mototechna)						
3. Dukelská (bývalá prodejna plynu)					

15.00 - 16.00
16.30 – 17.30
18.00 – 19.00

Úterý 13. dubna		
				
				

4. Gen. Svobody (pod p. Pešičkou)					
5. Jeřábkova (křižovatka s ul. R. Svobodové)				
6. Za Krejcárkem (parčík za Modrou hvězdou)			

15.00 - 16.00
16.30 - 17.30
18.00 – 19.00

Středa 14. dubna		
				
				

7. Masarykova (parkoviště u Bažantnice)				
8. F. Kudláčka (u p. Cézy)						
9. nám. E. Beneše (parkoviště nad kostelem)				

15.00 - 16.00
16.30 – 17.30
18.00 – 19.00

Čtvrtek 15. dubna		
				
				

10. Švermova (autobusová zastávka)					
11. Kpt. Nálepky (parkoviště u letního stadionu)			
12. K. Čapka (stanoviště tříd. odpadu)					

15.00 - 16.00
16.30 - 17.30
18.00 – 19.00

Pátek 16. dubna		
				
				

13. Zahrádky staré sídliště (dolní část ul. P. Bezruče)			
14. Zahrádky u moštárny						
15. Zahrádky směr Osek						

15.00 - 16.00
16.30 - 17.30
18.00 – 19.00

Pondělí 19. dubna		
				
				

16. Tyršovo náměstí (u telefon. automatu)				
17. Čs. legií (Suchanův rybník)					
18. Zahrádky u Kubíku						

15.00 - 16.00
16.30 - 17.30
18.00 – 19.00

Úterý 20. dubna		
				
				

19. Lidická								
20. 5. května (křižovatka pod ČSAD)					
Velká (u restaurace)							

15.00 - 16.00
16.30 - 17.30
18.00 – 19.00

Středa 21. dubna		
				
				

Dmýštice (u obchodu)							
Klisín (u kapličky)							
Něžovice (u rybníka)							

15.00 - 16.00
16.30 - 17.30
18.00 – 19.00

V rámci svozu bude převzat zvlášť kompostovatelný bioodpad
(shrabané listí, tráva, zbytky rostlin) a zvlášť větve, které budou na místě štěpkovány.
Směs větví a bioodpadu nebude bez předchozího roztřídění přijata.
Nebude převzat bioodpad s příměsí inertního a jiného odpadu
(s kameny, komunál. odpadem apod.).
!!!Je zakázáno umisťovat bioodpad na stanoviště předem!!!
Mimo uvedené termíny při úklidu ze soukromých pozemků je možno přistavení kontejneru objednat za úhradu u SMM, spol. s r.o.
- p. Zítek (tel. 382 521 447, mob. 724 710 901).

V sobotu 17. dubna 2010 proběhne v Milevsku svoz železného šrotu,

tzv. ŽELEZNÁ SOBOTA.
Kovový odpad umístěte v sobotu v časných ranních hodinách na okraj chodníku,
případně na jiné vhodné místo.
www.milevsko-mesto.cz
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Vicinity indoor dance PLESTIVAL 2010
Netušíte, co si pod tímto názvem představit za
akci? Co je to vůbec PLESTIVAL? Pokusím se
vám na pár řádcích tuto akci představit a třeba vás zaujme a přijdete se i podívat. Nápadem

pro tuto akci, jejíž první ročník se konal v květnu roku 2008, byla snaha shromáždit na jedno
místo všechny možné taneční skupiny, především z nejbližšího okolí, a vyměnit si navzájem

zkušenosti. To se opravdu povedlo a dokonce se podařilo přilákat kromě tanečníků i jiné
„nevšední“ umělce. Například lidi schopné
beat boxu, žonglování, točení s míči, fireshow
a další. Nesmím zapomenout ani na významné
hosty z celé České republiky i ze zahraničí, kteří přijeli do Milevska předat cenné zkušenosti.
A jak tomu bude letos? Velice podobně. Tanečníci si připravili nové choreografie a ostatní
umělci také zapracovali na svých dovednostech. K vidění budou nová seskupení a součástí by mělo být i vystoupení první Milevské
rapové skupiny. Říkáte, že nejste umělci a tak
nevíte, jaké zkušenosti byste si mohli vyměňovat? I vy si přijdete na své. Hlavně díky tomu,
že celá akce je situovaná jako jedna velká přehlídka s bohatými vstupy moderátora, který vás
do všeho zasvětí a vše potřebné vám vysvětlí.
Další výhodou je, že si zde něco najde opravdu každý. Na první ročník PLESTIVALU se přišli podívat osmileté děti, jejich starší bráchové
a sestry, dokonce i jejich rodiče či prarodiče.
A právě toto bylo na akci výjimečné, lidi různých věků, zálib a názorů se sešli, aby shlédli jedinečnou uměleckou přehlídku. Doufám,
že i letoší ročník se vydaří a potěší nejenom
samotné umělce, ale i vás, široké publikum. Na
konec mé pozvánky bych vás chtěl ještě informovat o podrobnostech akce: datum konání:
24. dubna 2010, místo konání: Dům kultury Milevsko, začátek: 20.00, konec přehlídky:
00.00, konec afterpárty: 02.00, vstupné: 99Kč
Jaroslav Kálal
BioHaZard crew & TS EFK

Paul Tiernan - další irský „ Nejsilnější žák 2010“
písničkář zavítá do Milevska V
D
ubnové Hudební sklepy budou tentokrát se zahraniční účastí. Kytarista, hráč na mandolínu a zpěvák Paul Tiernan je českému publiku známý z koncertování se svojí mateřskou skupinou Interference, s níž
několikrát vystoupil na letních folkových festivalech. Se skupinou Interference si zahráli i v Oskarovém filmu
Once. Mimo pravidelného vystupování a natáčení desek s Interference (za spontálního hostování Gearyho, Hansarda a dalších) koncertuje
i sám, za doprovodu např. houslistky
Marji (viděli jsme ji ve skupině Swell
Season v Bazilice 2006) nebo houslisty
Colma (The Frames). Paul vyrůstal na
muzice Boba Dylana, Leonarda Cohena, Joni Mitchell, Neil Younga a kdysi hrál s legendárním písničkářem
Donovanem, během své kariéry vydal
5 samostatných alb. Do Milevska přijíždí na samostatný koncert a slíbil, že
si přiveze hosta. Koncert se koná v pátek 23. dubna v 19.30 v Galerii M.
Předprodej v kanceláři DK, tel.: 383 809 200.
Josef Veverka
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e středu 17. 3. se v DDM Milevsko uskutečnil již 18. ročník soutěže
v silovém víceboji „O nejsilnějšího žáka milevských škol“. Zúčastnilo
se 39 závodníků, žáků a studentů z obou milevských ZŠ a gymnázia Milevsko, ZŠ Sepekov a Bernartice. V soutěži družstev ve III. kategorii (6.-7. tř.
ZŠ), obsadilo 1. místo družstvo ZŠ
Bernartice s celkovým ziskem 316,6
bodů. 2. místo vybojovalo družstvo
1. ZŠ T. G. M. Milevsko a 3. místo družstvo 2. ZŠ J. A. K. Milevsko.
V kategorii IV. (8.-9. tř.), 1. místo 1. ZŠ T. G. M. Milevsko se ziskem 389,05 bodů, 2. místo patřilo družstvu ZŠ Sepekov a 3. místo
putovalo na 2. ZŠ J. A. K. Milevsko.
V soutěži jednotlivců ve III. kategorii vybojoval titul „Nejsilnějšího žáka“ Martin Veselý ze 2. ZŠ Milevsko
s celkovým ziskem 131,5 bodu. Ve
IV. kategorii se nejsilnějším žákem
stal Leopold Jindrák z 1. ZŠ T. G. M.
Milevsko, se ziskem 148,7 bodu.
Na snímku – Vítězný team v soutěži družstev III. kategorie, závodníci ZŠ
Bernartice, Filip Kosinka, Martin Havelka, Jindřich Vácha, Lukáš Sláma,
a Patrik Stejskal.
Vladimíra Švejdová – DDM Milevsko
www.milevsko-mesto.cz
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Kurzy Moniky
Brýdové v DK
V

e čtvrtek 13. května zavítá do Milevska paní Monika Brýdová známá z televizního pořadu Rady ptáka Loskutáka, který vysílá TV Nova. Paní Brýdovou určitě nemusíme představovat těm, které baví domácí
tvoření a kutilství, protože její jméno je v této oblasti známým pojmem.
V milevském Domě kultury proběhnou hned dva její kurzy. Tím prvním
bude Country malování, ve kterém si účastníci vyrobí originální cedulku (jmenovku) na dveře zdobenou dřevěnými výřezy.
Dřevěné výřezy se malují technikou stínování a dokreslování. Jako druhý proběhne kurz
Gizmo-drátovaný šperk. Gizmo, neboli spirálkování je technika, kdy pomocí jednoduché
pomůcky vytváříte z drátků
kouzelné jednoduché či složitější spirálky. Spolu s korálky si tak
vytvoříte originální náhrdelník anebo náramek a náušnice. Hotové výrobky si odnesete
domů. Country malování začne v 16.00 hodin, kurz gizmo
v 18.30 hodin. Cena jednoho kurzu je 320,- Kč včetně veškerého potřebného materiálu. Počet míst v jednotlivých kurzech je omezen, proto s přihláškou dlouho neváhejte. Závaznou rezervaci můžete učinit na e-mailu:
kortanova@dkmilevsko.cz nebo telefonicky na 383 809 201.
www.milevsko-mesto.cz
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 10. dubna
2010 na tel. číslo 605 253 000, získají poukázku v hodnotě 100 Kč
od sponzora soutěže Kavárny Harlekýn v DK Milevsko. K odpovědi
nezapomeňte připojit své jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla:
Kamenný kříž na křižovatce ulic Jeřábkova a R. Svobodové.
Výherci: Jana Kašparová, Milevsko, Petr Plocha, Sepekov a Miroslava
Pučelíková, Milevsko.
Odměny v podobě poukázek jsou připraveny v pokladně Domu kultury. Poukázky jsou časově omezeny.

P

Travesti show opět
v Milevsku!

ro velký zájem pro vás Dům kultury připravil další vystoupení travesti skupiny Hanky Panky, tentokrát s názvem Z Čech až do Hollywoodu. Spolu se slečnami Stefany, Dolores, Sofií a mistrem Alexem
tentokrát procestujete řadu zemí světa a uvidíte spoustu hvězd hudebního nebe tak, jak je neznáte. Tentokrát vám ve svém pořadu představí hvězdy jako jsou Hana Hegerová, Peter Nagy, Monserat Cabalé,
Fredy Merkury, Marcela Holanová, Waldemar Matuška, Sandra, Tina
Turner, Kamélie a podíváme se i do Švédska za známou hudební skupinou Abba. Samozřejmě nebude chybět ani spousta humoru, nadsázky a komických scének.
Věříme, že tak jako při předchozích vystoupeních, tak i tentokrát skupina Hanky Panky zaujme široké publikum napříč generacemi.
Vystoupení se uskuteční v pátek 14. května od 19.30 hodin. Vstupenky si již nyní můžete zakoupit v kanceláři Domu kultury.

N

J

Jaroslav Svěcený
vystoupí v DK

aroslav Svěcený je jedním z nejlepších současných českých houslistů a výraznou osobností české hudební scény. Jeho sólistická dráha začala již v době
studií na pražské konzervatoři a Akademii múzických umění, kde studoval
u prof. Františka Pospíšila a prof. Václava Snítila. Své vzdělání dovršil mistrovskými kurzy u slavných světových virtuosů Nathana Milsteina a Gidona Kremera. Svěcený je proslulý popularizátor houslové hry, zejména jeho televizní,
rozhlasové a koncertní projekty přitahují publikum všech věkových skupin.
Početná koncertní turné a festivalová vystoupení Jaroslava Svěceného obsáhla
USA, Kanadu, celou Evropu, Brazílii, Kubu, Turecko, Izrael, Egypt, Libanon,
Jordánsko, Spojené arabské emiráty, Saudskou Arábii, Indii, atd.
Jaroslav Svěcený se společně s kytaristou Miloslavem Klausem představí
v Domě kultury Milevsko v úterý 27. dubna 2010 od 19.30 hod. na koncertě
s podtitulem „Evropské housle“. Vstupenky zakoupíte v pokladně DK Milevsko, vstupné je 150,- Kč, členové Senior klubu ZVVZ 100,- Kč.

Velikonoční jarmark v muzeu

a neděli 4. dubna 2010 chystá Milevské
muzeum již tradiční, v pořadí už osmý,
Velikonoční jarmark. Návštěvníci si mohou
poslechnout lidové písně z jižních Čech, ochutnat horkou medovinu, vidět ukázky lidových

řemesel a případně si vybrat z bohaté nabídky keramických výrobků, kraslic, ozdobných
minerálů, bylinek a květin, replik historického
skla, malovaných perníčků nebo knih s historickou tématikou. Jarmark začíná v neděli

4. dubna v 9 hodin a končí v 17 hodin. Milovníci modelářství si zároveň mohou prohlédnout v prvním poschodí muzea velmi úspěšnou výstavu s názvem Kouzelný svět modelů.
Vladimír Šindelář
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