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Studie řešení autobusového
nádraží v Milevsku

Slovo úvodem
Milí přátelé,
máte před sebou nové číslo Milevského
zpravodaje, které by mělo zvolna nastartovat určité novinky v obsahu tohoto našeho
měsíčníku. Myslím, že i přes některé výhrady
jsme si na něj za ta léta, co vychází, už zvykli
a že je třeba o něj pečovat dál.
Nepůjde o žádnou revoluci, zpravodaj se
podle našeho soudu v posledním přibližně
dvouletém období hodně vylepšil vzhledově
i obsahově, chceme na to navázat a posunout se o kousek dál.
Víme, že veřejnost se staví k formě, obsahu
i smyslu téhle tiskoviny pozitivně i negativně. Tak je to ale téměř se
vším, co se kolem nás děje, a je to nejspíš tak dobře. Musí nám všem být jasné, že nevydáváme noviny.
Zpravodaj musí a bude vždy obsahovat určitou porci informací z města a úřadů, které se někomu mohou
jevit jako nezáživné, jenomže to bez nich
nejde. Rádi bychom však kupříkladu trochu šíře a přístupnější formou informovali
o tom, čím se zabývá městská rada a zastupitelstvo a jejich komise a výbory.
Chceme zavést některé nové rubriky, třeba vítat nově narozené občánky, gratulovat
k významným výročím, pravidelně se dívat
na zajímavosti, které se v městě udály před
mnoha a mnoha lety.
V každém čísle se také chceme obrátit na
někoho, koho považujeme za výraznou
osobnost města či regionu a v rozhovoru se
budeme ptát na jejich práci, jejich názory
a priority. A budeme možná i trochu osobní.
Půjde o představitele města a úřadu, městských organizací a škol, podnikatele či naše
spoluobčany, kteří nějak veřejně působí.
A určitě uvítáme další Vaše náměty, o co by
zpravodaj měl být bohatší.
Na závěr trochu jinak:
Letošní zima začala brzy a držely se velké
mrazy, napadlo hodně sněhu a vůbec nám
to dalo zabrat. Víc jsme protopili a víc nás to
stálo sil. A možná, že to ještě bude trvat a dá
nám zabrat znovu. Proto přeji všem pevné zdraví a dostatek elánu, abychom zbyt-
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minulém roce došlo ke zborcení přístřešků na nástupištích autobusového
nádraží. A protože platí rčení, že i „všechno
špatné je k něčemu dobré“, tak i tato událost ovlivnila rychlejší řešení nastalé situace. V tomto období došlo i ke změně ve
vedení jak u našeho hlavního přepravce,
ČSAD AUTOBUSY a. s. České Budějovice,
tak po podzimních volbách i ke změnám
mnohých našich zastupitelů. Přestože jednání probíhala i v předcházejícím období,
tak hmatatelné výsledky spolupráce mezi
vedením města a dopravcem začínají být
viditelné až nyní.
Na konci minulého roku se podařilo na
autobusovém nádraží instalovat alespoň
dva nové přístřešky a čekárnu s lavičkami,
kde i v době dopravních špiček je možné se
ukrýt před nepohodou pro většinu cestujících. Tato úprava byla provedena za částku
ve výši téměř třista tisíc korun a z toho podíl

Veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Veřejné zasedání
Zastupitelstva města se koná
ve středu 9. února
od 17 hodin ve velkém sále DK.

města byl přes padesát tisíc korun. Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice zajistila zpracování již druhé varianty
studie na řešení autobusového nádraží. Ta
poslední, která nevyžaduje využití celé stávající plochy (viz foto na straně 2) se stala
podkladem pro další jednání.
V minulých dnech vedení města ustavilo pracovní skupinu, která bude pravidelně jednat o budoucí podobě, rozsahu
a možná i umístění nového autobusového nádraží. V úzké spolupráci s již jmenovaným dopravcem, odborem dopravy
městského úřadu, dopravní policií, komisí dopravy rady města a dalšími dotčenými orgány budou posuzovány také připomínky a náměty obyvatel města i cestující
veřejnosti ze spádové oblasti.
Ing. František Kabele,
vedoucí odboru dopravy

Vybíráme z obsahu:
Studie autobusového
nádraží
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Milevské maškary 2011
kem zimy prošli elegantně a bez pádu. Pokud
možno s pocitem lyžaře, který víří jiskřivý
prašan. Přeji Milevsku i nám všem (i když
už s malým zpožděním) dobrý rok 2011.
Těšme se, jaro už není daleko.
Mgr. Martin Třeštík,
místostarosta města
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Studie autobusového nádraží Milevsko
RŮŽOVÁ ULICE

HAVLÍČKOVA ULICE

OD CENTRUM

DŮM MĚSTSKÉ POLICIE

Ptáme se našich zastupitelů
Na posledním zastupitelstvu, které se konalo 22. prosince 2010, byla prezentována
ing. Zdeňkem Hovorkou, technickým ředitelem ČSAD Autobusy Č. Budějovice, architektonická studie řešení otázky autobusového nádraží.

OTÁZKY:

1) Jaký je váš názor na budoucí podobu vzhledu autobusového nádraží?
2) Souhlasili byste s přesunem autobusového nádraží do
jiné části města a z jakých důvodů?
Bc. Zdeněk Herout, starosta (ODS)

1) Studie působí příznivým dojmem, řeší danou problematiku,
tzn. zázemí pro cestující a dostatečnou plochu pro parkování.
Ovšem je to jenom studie, která bude podrobena připomínkám
dotčených orgánů, např. Dopravního inspektorátu Policie ČR,
Stavební úřad, Silniční správní úřad, apod.
2) Toto je otázka k široké diskusi s veřejností.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta (ČSSD)

1) Určitě bych chtěl, aby zabíralo co nejmenší plochu, pokud
má zůstat tam, kde je dnes, viděl bych nejraději, aby šlo o několik podélných stání v obou směrech v obnovené Růžové ulici. Na
zatím neexistující druhé straně ulice bych si dovedl představit
v jednom z domů zázemí – čekárnu, občerstvení. Pro zbytek prostoru, který nádraží zabírá dnes, se určitě najde nějaké využití.
2) Já si myslím, že i když nádraží odsuneme někam na okraj, stejně většina cestujících bude nastupovat a vystupovat v centru. Takže tam tedy budeme muset stejně pro to rezervovat prostor, ani průjezdů autobusů asi neubude. Pak
nevím, proč budovat něco málo využívaného jinde. Jsem pro co nejhezčí a prostorově
co nejúspornější řešení v centru nebo v jeho těsné blízkosti.
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Ing. Bc. Miroslav Doubek (Svobodní)

1) Autobusové nádraží, tj. centrum města, si určitě zaslouží novou
podobu a architektonické řešení. Těžko odpovědět, zda promítnutý návrh řešení AN s jednoúčelovou přízemní halou, šikmým
nástupním stáním autobusů (již na AN zpočátku bylo a nevyhovovalo) a bez dopravního vyřešení výjezdů je to, co potřebujeme.
Očekávám, že návrh bude možno zhlédnout jinak než na vzdálenost 10 metrů, ale prodiskutovat s řešitelem. Preferoval bych
komplexnější řešení uvedeného prostoru včetně požadavku, aby občané a zastupitelé
mohli vybrat nejlepší z více řešení!
2) Nemám problém s přesunutím AN, pokud by bylo možné v centru města nastoupit a vystoupit na jakýkoliv spoj pod zastřešenou zastávkou s určitým zázemím. Za
ideální místo odstavného parkování autobusů bych považoval prostor u vlakového nádraží.

MUDr. Zdeněk Hobzek (ODS)

Budoucí podoba vzhledu autobusového nádraží je možná i jako
představená architektonická studie. Hodně bude odrážet i finanční možnosti investora a vlastnictví pozemku.
Přesun hlavního autobusového nádraží na jiné vhodné místo je
jistě možný s tím, že na současném místě bude vybudováno adekvátní stání s adekvátním zázemím. Tak to bylo již jednou před
několika lety navrženo.

Mgr. Marie Jelenová (ODS)

1) Podoba bude zčásti určena technickými parametry, celkový
vzhled by měl být ještě předmětem širší diskuze. Autobusové
nádraží by mělo zaujímat menší plochu a mělo by poskytovat
základní pohodlí cestujícím a působit reprezentativněji.
2) Jsem pro zachování autobusového nádraží ve středu města vzhledem k snadné dostupnosti lékařských zařízení, městského úřadu a dalších, např. bankovních institucí. Připadá
mi neefektivní stavět nádraží jinde a v centru města budovat
zastávky.
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Ing. Bohuslav Beneš (KSČM)

1) Studie odpovídá potřebám našeho města a považuji návrh za přiměřený. Jen se mi
nezdá nutnost vycouvávání autobusů z jednotlivých stanic při odjezdu. Staré AN tak
bylo postaveno a pak se zastávky musely předělat na průjezdné.
2) Myslím, že je AN na optimálním místě. V případě nutnosti přesunu by bylo logické
místo jen u vlakového nádraží.

JUDr. Oldřich Kofroň (TOP 09)

Rozloha autobusového nádraží by měla být ohraničena obdélníkem maximálně o stranách 40 x 60 m. Větší část stávajícího prostoru by měla zůstat městu k budoucímu využití. Bylo by vhodné zadat vypracování dalších konkurenčních studií, např. arch.
Hlavín a pod. Jedná se o budoucí podobu centra města. Zastávám
názor, že autobusové nádraží by mělo zůstat v menší části stávajícího prostoru.

MUDr. Jitka Kofroňová (KSČM)

S řešením autobusového nádraží jsem se ještě neseznámila. Zatím je to opravdu
jenom studie. S přestěhováním na jiné místo nesouhlasím. Teď mají všichni obyvatelé z okrajových částí na nádraží přibližně stejně daleko. Přestěhování kamkoliv jinam
by určité okrsky znevýhodnilo a z okrajového nádraží by se všichni museli do centra
stejně dovést místní dopravou.  

JUDr. Martin Kupec, Ph.D. (ODS)

1) Předložená studie je jednou z možných variant. V souvislosti s ní podporuji zmenšení plochy současného autobusového
nádraží a zbylou část využít jako parkoviště pro auta, odpočinkovou zónu a zázemí pro nádraží. V předložené variantě bylo toto
vše řešeno, což se mi líbí, ale předpokládám, že k tomu bude široká diskuze i pozměňující návrhy.
2) Přesunutí nádraží a zázemí pro něj by bylo teoreticky možné stejně pouze za předpokladu, že by na stávajícím místě byla
zachována část stanovišť pro autobusy.

Ing. Ladislav Macháček (ČSSD)

1) Předložená architektonická studie řešení otázky autobusového
nádraží je zajímavá, ale dle mého názoru zbytečně rozsáhlá. Navíc
občané města Milevska v referendu vyjádřili nesouhlas s prodejem pozemků na současném autobusovém nádraží a ČSAD Autobusy Č. Budějovice ústy předkládajícího požadovali odprodej. Já
bych chtěl, aby autobusové nádraží zabíralo co nejmenší plochu,
pokud má zůstat tam, kde je dnes.
2) Ano souhlasil, jsem pro co nejhezčí a prostorově co nejúspornějším řešení v těsné
blízkosti centra města. Jako možnost  považuji lokalitu v prostoru za sokolovnou a za
parkem u sokolovny v ulici J. Gagarina.

Mgr. Vlasta Machartová (ČSSD)

1) Předvedený projekt AN mne příliš neoslovil, už jenom proto, že řeší výjezd aut
z plánovaného parkoviště ulicí Pod Farou, a nebo proto, že parkovací místa zasahují
těsně do pěší zóny a nejsou vhodně oddělena pásem zeleně. Pokud zůstane AN v centru města, je nutný výběr z několika projektů.
2) AN si dovedu představit i v jiné části města. Protože zásadně cestuji veřejnou
dopravou, shledávám za příznivé umístění autobusového nádraží v sousedství vlakového pro snazší přestupování. Potom jsou ale nutné zastávky v centru města nebo
kvalitně fungující městská doprava.

Ing. Václav Pavlečka (ČSSD)

1) Zpracovaná studie malého autobusového nádraží se mi líbila a uvítal bych její rychlou realizaci. Současný stav autobusového nádraží je nevyhovující a celý prostor kazí vzhled centra města.
2) Pokud by nemohlo být z nějakého důvodu postaveno připravované menší autobusové nádraží, nebyl bych proti jeho
přesunu. Doporučoval bych zvážit logickou návaznost na vlaková spojení.

Jaroslav Peták (ODS)

1) Studie byla dobře zpracovaná, mám ale své zkušenosti, že studie se liší od reálu.
2) Ano souhlasil bych s přesunem a to z důvodu, když se podíváme na okolní města, tak nikde není autobusové nádraží součástí
náměstí a jednotlivé nástupy a výstupy občanů se řeší zastávkami v okolí centra. Ve většině případů se snaží autobusová nádraží
přemístit k vlakovému nádraží nebo na okrajové části města. Tak
lukrativní pozemek autobusového nádraží, by mělo město využít
k jiným účelům.

Michal Polanecký (ODS)

1) Zatím vše co jsem viděl je lepší, než stávající stav. Studie se mi
osobně líbí, obsahuje menší plochu pro autobusy, zázemí pro cestující a také zde jsou parkovací plochy a zeleň.
2) Diskuzi o přesunu nádraží považuji za uzavřenou od chvíle
oznámení výsledků místního referenda před dvěma lety.
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Ing. Pavel Procházka (TOP 09)

1) Pokud „budoucí podobou“ myslíte nádraží, jak ho ve své studii prezentovali
zástupci dopravce, tak tohle řešení nepřináší do města žádnou přidanou hodnotu
pro využití stávajícího prostoru. Zastavění celé volné plochy jednoúčelovou budovou,
stáními pro autobusy a parkovištěm pro auta bych nepodpořil. Bez rozšíření nabídky
obchodu, služeb, kultury,…. nemá podle mne význam budovat v těchto místech další
parkovací plochy. Podívejte se, že placená stání kolem náměstí a kostela jsou většinu
času poloprázdná.
2) Asi se bude dost lidí ohrazovat, ale mně se velmi líbil projekt AN na Píseckém
předměstí (myslím, že mnoho lidí tu studii nevidělo). Kromě toho, že by městu zůstal
k volné tvorbě „v lepších časech“ celý prostor v centru města, myslím, že by se omezil
nebo alespoň časově rozptýlil i nápor průjezdu autobusů centrem. Ideální místo pro
AN by z hlediska jízd přes město bylo samozřejmě v blízkosti jejich parkování.

MUDr. Miroslava Pučelíková (KDU-ČSL)

1) Předvedená studie se mi celkem líbila. Prostor současného
autobusového „nádraží“ si zaslouží úpravu. Je zde dle mého názoru zbytečně mnoho nástupišť autobusů, cestujícím chybí možnost
občerstvení, čekárny, prodejny jízdenek nebo místenek dálkových
tratí... Dokonce i parkovací místa pro návštěvníky města.
2) Přesunout AN jinam? Proč ne? Zažila jsem zastávky autobusu
rozmístěné kolem náměstí nebo kolem parku na Tyršově náměstí. Je otázka, co s plochou, na které leží vrstva asfaltu, Vytrhat a vysázet zeleň? Myslím,
že prostor by byl využit k parkování aut nebo komerci. Tak proč měnit? Tak nějak jsme si většinou zvykli, že na zastávku autobusu není daleko, a když už v centru města
naši předchůdci nechali zbourat domky a vykácet zeleň a místo nabídli k využití pro
AN, asi bych ho tam ponechala.

Ing. Ivan Radosta (Svobodní)

1) Budoucí nádraží by mělo svojí velikostí odpovídat současným a budoucím potřebám Milevska a architektonicky zapadat do prostředí, v němž se nachází (historické
centrum města, specifická zástavba atd.).
2) Pokud bych byl přesvědčen, že pro cestující i město existuje výhodnější varianta
umístění nádraží, souhlasil bych s jeho přemístěním. Zatím tomu tak není.

Mgr. Ivana Stráská (ČSSD)

1) Těch studií je několik včetně studie centrální zóny města. Jde o střed města a je třeba skloubit všechny zájmy a potřeby. To vyžaduje uvážlivý postup. Rozhodně považuji současnou rozlohu autobusového nádraží za zbytečnou.
2) Otázkou je, co to přinese městu, ale hlavně cestujícím, školákům, lidem jedoucím
za zaměstnáním, k lékaři, za nákupy. A jak se to promítne do tržeb obchodů. Až si
dáme proti sobě pro a proti, pak lze rozhodovat.

Ing. Lubomír Šrámek (TOP 09)

1) Autobusové nádraží dnes zaujímá významný prostor v centru města a proto konečnému řešení tohoto prostoru by měla
předcházet diskuse s občany města, architekty a odborníky.
Návrh ČSAD Autobusy beru jako jednu z variant k diskusi, která je ale řešena z pohledu této společnosti a neodpovídá současným moderním trendům a potřebám občanů města. K budoucí
podobě prostoru bych po proběhlých diskusích a stanovení nejlepších možných variant nejraději uspořádal referendum.
2) Tato varianta byla již zpracována formou studie a dovedu si přesun autobusového
nádraží do jiné části města představit. V centru by pak bylo k dispozici pouze několik
nezbytných míst pro nástup a výstup cestujících. Umožnilo by to využít lépe prostor
v centru města a zjednodušilo by to i dopravu.
Na otázky neodpověděli: RSDr. Jiří Kotalík, Marie Polívková

Pro zajímavost uvádíme pár údajů o autobusových nádražích (AN) v jiných
městech podobné velikosti jako je Milevsko. Tak například ve Vimperku
není AN přímo v centru města, nachází se poblíž vlakového nádraží. Po
roce 1989 došlo k jeho přestavbě, o polovinu se zmenšilo a postavil se zde
supermarket. V současné době zde má AN 6 nástupišť a tato kapacita je
podle vyjádření tajemníka MěÚ Vimperk pana Zdeňka Ženíška dostačující. K AN patří budova, která je z poloviny pronajímána podnikatelům.
Podobná situace je v Týně nad Vltavou, AN tu také není v centru, ale
v jeho části zvané Malá strana. Mají tu 5 nástupišť a jeho kapacita je dostačující. V uplynulých letech došlo k zmenšení o cca 2/3 a majitel pozemku,
ČSAD Jihotrans, prodal pozemek společnosti LIDL, která zde vystavěla
supermarket.
V Soběslavi se nachází AN cca 5 minut cesty od centra města poblíž vlakového nádraží, má také 5 nástupišť a na jeho kapacitu si tu zatím nikdo
nestěžoval. Podle sdělení tajemníka Městského úřadu pana Radka Brylla
zde velké množství autobusů využívá dvě autobusové zastávky přímo na
náměstí, což jsou hlavně spoje zajišťující dopravu do okolních obcí. Další
zastávku, a to převážně pro dálkové spoje, mají u zimního stadionu.
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Informace z jednání Rady města Milevska
1. schůze Rady města Milevska dne 10. 1. 2011
Rada města Milevska na svém 1. jednání souhlasila se zněním a vyhlášením výzvy k podání nabídky na zakázku „Dílna kvality města Milevska“
- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva číslo 53, číslo
projektu CZ.1.04/4.1.01/53.00051 „Dodávka software balíčku pro Dílnu
kvality“. Jedná se o třetí výběrové řízení v rámci tohoto projektu, týkající se dodávky softwarové podpory nutné k realizaci projektu. Výběrové
řízení na dodavatele softwarové podpory Dílny kvality se bude řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
metodikou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Usnesením vlády č. 48/2009 a vnitřní směrnicí k veřejným zakázkám. Jedná se
o veřejnou zakázku malého rozsahu.
Radní také určili v souvislosti s rozdělením kompetencí mezi starostu
a místostarostu gesci za jednotlivé oblasti řízení města. Gestorem za každou oblast je určený neuvolněný radní. Pro starostu či místostarostu hraje
roli konzultanta či interního oponenta u všech jejich návrhů pro radu či
zastupitelstvo. Gestor by měl být (pro svou svěřenou oblast rozhodování)
po svém uvolněném „resortním“ kolegovi druhou nejpovolanější a nejinformovanější osobou mezi zastupiteli. Kdo z radních má gesci za kterou
oblast je vidět v přehledu kompetencí v modrém rámečku viz níže.
Rada města ukončila záměr na vybudování sběrného dvora v ulici 5. května, který se jevil už delší dobu jako poměrně rozporný, a kde se objevovala i řada námitek z řad veřejnosti. Nicméně rada současně rozhodla ve
stejném režimu (tedy s využitím stejné státní dotace i peněz městského
rozpočtu) vybavit budoucí sběrný dvůr v ulici Dukelská, s jehož vybudováním se od loňského roku počítá.
Rada města Milevska zřídila ke dni 22. 11. 2010 investiční komisi, sportovní komisi, kulturní komisi, dopravní komisi, komisi pro životní prostředí, sociální komisi, bytovou komisi a komisi pro místní části a jmenovala jejich předsedy a členy v tomto složení:
Komise investiční:			
Ing. Bohuslav Beneš - předseda		
Ing. Pavel Procházka			
Marie Polívková			
Martin Kostínek			

Komise sportovní:

Ing. Ivan Radosta - předseda
Mgr. Pavel Koutník
Ing. Václav Pavlečka
Jaroslav Kolář

Ing. Bc. Miroslav Doubek		
Ing. Martin Husa			
Ing. František Princ			
tajemnice komise: Bohumila Hlavínová

Komise kulturní:			

MUDr. Zdeněk Hobzek – předseda 		
PhDr. Jiří Kálal			
Vlasta Baloghová			
Josef Luxemburg			
Mgr. Jakub K. Berka			
Mgr. Dita Doubková			
Mgr. Dagmar Švárová			
Karel Procházka			
tajemník komise: Tomáš Novotný

Komise pro životní prostředí:		

Ing. František Franěk
Jaroslav Peták
Karel Reiniš
tajemník komise: Bc. Martin Hroch

Komise dopravní:

Ing. František Šika - předseda
Ing. Lubomír Šrámek
Václav Molík
Marie Polívková
Ing. Ondřej Šmelc
Luboš Kolář
Pavel Kortánek
tajemnice komise: Ing. Milena Ilievová

Komise sociální:

Mgr. Vlasta Machartová – předsedkyně 	
Jan Kozák				
Ing. Milan Černý			
Dana Řezáčová			
František Hejhal			
Tomáš Hrubant			
Ing. Václav Šmejkal			
tajemnice komise: Bc. Alice Kotrbová

MUDr. Marie Tibitanzlová - předsedkyně
Marie Pouzarová
MUDr. Jitka Kofroňová
Jitka Chabrová
Alena Knotová
Roman Rozhoň
PaedDr. Jan Rozhoň
tajemnice komise: Pavlína Hajská

Komise bytová:			

Komise pro místní části:

MUDr. Miroslava Pučelíková – předsedkyně
Ing. Pavel Kabát			
Roman Kubů, DiS.			
Pavel Solař				
Ing. Radek Černý			
Mgr. Marie Jelenová			
Jaroslava Modrá			
tajemnice komise: Marcela Heroutová

Michal Polanecký - předseda
Jaroslav Kortan
František Koutník
Ing. František Tomášek
Josef Dvořák
David Kocáb
Jiří Hejný
tajemník komise: Jan Krejča

Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ,
Rada města, Informace z RMM).

Informace z jednání Zastupitelstva města Milevska
Usnesení č. 03/10

Zastupitelstvo města Milevska schválilo rozdělení kompetencí uvolněných členů zastupitelstva města. Rozdělení těchto kompetencí uvádíme
v modrém rámečku viz níže.

Usnesení č. 04/10

Zastupitelstvo města Milevska zřídilo Finanční a Kontrolní výbor Zastupitelstva města Milevska a zvolilo předsedy a členy Finančního výboru
a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska v tomto složení:

Finanční výbor:			

Ing. Bc. Miroslav Doubek – předseda výboru
JUDr. Martin Kupec, Ph.D.  		
Ing. Marek Kafka			
Ing. Miloslav Šváb			
Janka Slámová			
Ing. Petr Bašík			
Ing. Marie Pincová			
tajemník výboru: Ing. Vojtěch Španvirt

Kontrolní výbor:

JUDr. Oldřich Kofroň – předseda výboru
RSDr. Jiří Kotalík
Václav Málek
Ing. Milan Kreuzer
Ing. Miroslav Machart
Božena Weberová
Ing. Ladislav Macháček
tajemník výboru: JUDr. Jiří Hradil

Rozdělení kompetencí a gescí:
Starosta (Bc. Herout):

• Zastupování města navenek (bez gesce)
• Výkon státní správy a samosprávy, vnitřní chod úřadu (bez gesce)
• Městská policie, bezpečnost, integrovaný záchranný systém (gesce
Ing. Pavlečka)
• Životní prostředí, pořádek ve městě, Služby Města Milevska (gesce
Mgr. Machartová)
• Sociální věci a zdravotnictví, Sociální služby Města Milevska (gesce Mgr. Stráská)
• Doprava (gesce Ing. Pavlečka)

str. 

Místostarosta (Mgr. Třeštík):
•
•
•
•
•
•
•

Finance (gesce JUDr. Kupec)
Investice do infrastruktury a rozvoje města (gesce JUDr. Kupec)
Správa majetku (gesce JUDr. Kupec)
Kultura, kulturní organizace (gesce MUDr. Hobzek)
Školství, školské organizace (gesce MUDr. Hobzek)
Sport, správa sportovních zařízení (SPOS) (gesce Ing. Pavlečka)
Mezinárodní spolupráce (bez gesce)

www.milevsko-mesto.cz
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Odbor investic a správy majetku
Konec klepadel a sušáků v Milevsku?
Přestože éra nebezpečných, nevzhledných a nepoužívaných sušáků
a „klepadel“ na koberce pomalu ale jistě končí, stále ještě na veřejných
prostranstvích zůstává spousta pozůstatků podobných venkovních zařízení (torza sušáků, klepadel a dalších sloupků či nepoužívaných konstrukcí), jež dlouhodobě neplní svůj účel. Jejich využívání ze strany místních obyvatel je navíc v řadě případů minimální, ale naopak konstrukce
hyzdí veřejná prostranství a mohou být nebezpečná pro obyvatele a návštěvníky daných lokalit města. A tak jako v dalších městech a obcích
přistupuje město Milevsko v následujícím období k řešení této situace. Hlavním důvodem pro odstranění starých a nefunkčních konstrukcí bývalé občanské vybavenosti z veřejných ploch je navedení do právního stavu jejich umístění na pozemcích v majetku města, zkvalitnění
vzhledu v okolí bytových domů a v neposlední řadě i umožnění včasné
a kvalitnější sezónní údržby daných pozemků. Město písemně oslovilo L-NOVA REAL s. r. o. a Stavební bytové družstvo Milevsko s tím, že
pokud jsou některá tato zařízení využívána, není záměrem města tato

zlikvidovat, ale je snahou města upravit a zakotvit toto oboustranným
právním vztahem. Město nabízí příležitost pro ty subjekty, které chtějí na
městských pozemcích klepadla na koberce nebo sušáky a další zachovat,
požádat o jejich zachování za předpokladu bezplatného převzetí do správy a následné zabezpečování oprav a údržby na vlastní náklady. Písemné sdělení s  žádostí o bezplatné převzetí do užívání konkrétního zařízení je možno podat na Městský úřad Milevsko, odbor investic a správy
majetku, Sažinova 843, 399 01 Milevsko, do termínu 31. 03. 2011. Aby
záležitost mohla být vypořádána k oboustranné spokojenosti, na MěÚ
budou uvítána ve sdělení i další upřesňující informace – například o užívání sušáků jedním či více subjekty, apod. Žádost a podrobnosti realizace
opatření budou s konkrétními subjekty upřesněny a následně projednány včetně navedení do právního vztahu v orgánech města. V případě, že
o převzetí sušáků, klepadel a dalších zařízení do správy a k zabezpečování údržby subjekty nebude ze strany uživatelů zájem, budou tato venkovní zařízení postupně z pozemků v majetku města trvale odstraněna.

Ing. B. Lavička, vedoucí odboru

Odbor finanční
Poplatek za komunální odpad pro rok 2011
Od 1. ledna 2011 je v platnosti nová obecně závazná vyhláška města
Milevska č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Úplné znění najdete na internetových stránkách města Milevska www.milevsko-mesto.cz. Výše poplatku na rok 2011 je stanovena na
456,- Kč za osobu za kalendářní rok a jeho splatnost je 30. dubna pro
osoby s trvalým pobytem v Milevsku. Výše poplatku pro vlastníky rekreačních objektů je rovněž 456,- Kč se splatností do 31. května. Rozsah
osvobození se nezměnil. Poplatek je možno uhradit v hotovosti ve stanovených pokladních hodinách v pokladnách obou budov MěÚ Milevsko
(nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843). K platbě je možné použít i platební
karty. Dále lze poplatek uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Milevska číslo 50016-0640992319/0800,
vedený u České spořitelny. V důsledku zavedení nového ekonomického
systému již není 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
Čtvrtek		
Zavřeno
Pátek		
8.00 – 11.30

12.30 – 17.00
12.30 – 14.30
12.30 – 17.00
12.30 – 15.00
Pavlína Zděnková, referent

Město Milevsko děkuje všem, kteří přispěli formou sponzorských
darů k uskutečnění novoročního ohňostroje 1. ledna 2011.
Děkuji Bc. Zdeněk Herout, starosta města
Advokátní kancelář Šimánek & Mörtl		
Služby Města Milevska, spol. s r. o		
Laben, s. r. o.			
UNIKO Písek s. r. o.			
Poliklinika Milevsko spol. s r. o.		
Clarage Turbo Technology, a. s.		
ROBRO, s. r. o.				
ČEVAK, a. s.			
JUB, a. s.				
BONAS, spol. s r. o.				
JUDr. Martin Kupec, Ph.D. - KUPICONSULT
Milevský software s. r. o.			
ZVVZ-Enven Engineering, a. s., ZVVZ Group a. s.
Ing. Ivan Radosta			
Dita Doubková INDO-ložiska			
Ing. Václav Šmejkal, Park +			
Luwex, a. s.				

2.000 Kč
5.000 Kč
2.000 Kč
10.000 Kč
2.000 Kč
5.000 Kč
3 000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
3 000 Kč
1.000 Kč
3.000 Kč
10.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
3.000 Kč
2.000 Kč

Celkem			

70.000 Kč

www.milevsko-mesto.cz
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ZEPTALI JSME SE… ředitele DK Milevsko Víta Kratochvíla
Ředitelem Domu kultury budete na jaře již dva roky. Co se vám ve funkci podařilo a s čím naopak nejste až tak spokojen?
Na tuto otázku by měli spíše odpovědět návštěvníci kulturních akcí. Jsem
rád, že se podařilo nastartovat nové akce jako např. Milevské léto v amfiteátru DK, Milevské pivní slavnosti, série akcí pro mladší publikum, cyklus vzdělávacích pořadů „Toulky za poznáním“… a udržet již tradiční,
v Milevsku zažité pořady. Novou tvář také získaly Milevské maškary, Bartolomějské posvícení i např. pálení čarodějnic, podařilo se obnovit Vánoční pastýřské troubení na několika místech v Milevsku…
DK se v posledních dvou letech začal více orientovat na tvorbu pořadů pro
mladší návštěvníky. Ani diváci z řad seniorů ale nejsou o své pořady ochuzeni – např. jejich oblíbené seniorské taneční podvečery byly naopak rozšířeny i o pořady v období
léta.  DK také rozšířil své činnosti - např. od února 2010 vydáváme pro město Milevsko měsíčník
Milevský zpravodaj, od října 2010 provozujeme
kino Bios eM. V současné době usilovně pracujeme na zavedení jednotného prodejního systému vstupenek pro DK a kino. Byli jsme úspěšní
v získání finančních podpor z různých grantových programů v celkové částce přesahující 200
tis. Kč. Jsem přesvědčen, že DK Milevsko v současné době nabízí atraktivní nabídku pro všechny věkové kategorie návštěvníků akcí i různorodost
napříč různými žánry. Dům kultury ale neorganizuje pro veřejnost pouze
kulturní pořady, v DK probíhá ročně na desítky vzdělávacích kurzů, pořádáme volnočasové aktivity pro děti i dospělé, vzdělávací kurzy, hudební
kurzy, taneční kurzy…
S čím nejsem spokojený? Osobně bych si představoval rychlejší postup
při rekonstrukci původní části Domu kultury a modernizaci technologií
– především vzduchotechnika, zvukový systém a akustika, scénické osvětlení, jevištní technika… Dále bych uvítal vyšší výnosnost z dlouhodobě
pronajímaných prostor DK. Tyto finance by se mohly do organizace vracet a přispět třeba právě k rychlejší modernizaci objektu.
Od kdy si budou moci návštěvníci kulturních pořadů zamluvit vstupenky přes internet?
Tento systém bude plně funkční v únoru 2011. Při realizaci tohoto projektu
nastalo několik nečekaných komplikací, které musel dodavatel systému doladit,
a tím se termín uvedení do provozu cca o měsíc opozdil. Po uvedení do plného provozu budou mít návštěvníci kulturních akcí možnost si v klidu domova
zarezervovat vstupenky na akce v DK a kině. Ty následně bankovním převodem uhradit a přijít rovnou až na pořádanou akci, nebo je uhradit v hotovosti
na některém z prodejních a distribučních míst, či si je tam bez předchozí rezervace rovnou zakoupit - pokladna DK, infocentrum, pokladna kina a Galerie
M. Věřím, že systém přinese větší komfort návštěvníkům a napomůže propagaci a dostupnosti milevské kultury i přespolním návštěvníkům.

Jak pokračuje tzv. koncepce milevské kultury a můžete již teď naznačit,
co nám přinesla?
Koncepce milevské kultury – tento dokument jsem zpracoval ještě jako
uchazeč do výběrového řízení na pozici ředitele DK. Zastupitelstvo města Milevska jej později schválilo za oficiální dokument v reorganizaci kulturních zařízení v Milevsku. V kostce dokument řeší směr organizačních
změn v příspěvkových organizacích Dům kultury Milevsko (zrušení organizační složky města kino a jeho přesunutí pod správu DK) a Městská
knihovna Milevsko (přiřazení veřejné knihovny v DK k Městské knihovně), dále vydávání zpravodaje, propagaci kulturních akcí atd. – v plném
znění je k dispozici na webových stránkách města.
Co nám koncepce přinesla? Především úsporu - např. při porovnání let
2009 a 2010 se počet zaměstnanců v městských organizacích, které se
zabývají kulturou a propagací regionu, snížil o tři zaměstnance placené
na hlavní pracovní poměr a troufám si tvrdit, že občané Milevska a jeho
regionu nebyli o nic z jejich činností ochuzeni, ba naopak. Dále sjednocení a zkvalitnění systému propagace, možnost koordinace termínů pořádaných akcí…
Jaká je návštěvnost pořadů pořádaných Domem kultury?
Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Pořádáme různé spektrum
pořadů – od klubových, kde i návštěvnost v řádu několika málo osob je
úspěchem, až po masivní akce typu Milevské maškary, Bartolomějské
posvícení, pivní slavnosti, pořady v amfiteátru DK – kde je návštěvnost
počítána na stovky až tisíce osob. V kině Bios eM se v roce 2010 uskutečnilo 334 filmových představení, které navštívilo 12685 diváků, což průměrně představuje 38 diváků na jedno představení.
Co nového chystáte v DK v nejbližších měsících?
Od konce roku 2010 intenzivně pracujeme ve spolupráci s Maškarním sdružením Milevsko na organizaci letošního masopustního průvodu. V první polovině roku 2011 připravujeme např.: vystoupení dechové kapely Božejáci, Michala Nesvadbu, Miroslava Donutila, Travesti show
Hanky Panky, Semifinále Miss Milevsko 2011… více informací naleznete
na www.dkmilevsko.cz.
Můžete nám prozradit, v jakém duchu se ponesou letošní Maškary?
Letošní 149. maškarní průvod proběhne pod mottem „Milevské maškary míří do knihy českých rekordů“. Budeme usilovat o překonání
rekordu „Nejvíce lidí v maskách účastnících se masopustního průvodu“, který od loňského roku patří městu Dolní Kounice, kde se sešlo
celkem 196 lidí v přestrojení za maškaru. Pokus na zapsání do knihy
českých rekordů jsme již zaregistrovali u agentury Dobrý den z Pelhřimova, jejíž kontrolní komisař bude v Milevsku 5. 3. 2011 přítomen.
Doufáme, že účast masek v průvodu bude ještě vyšší než v loňském roce
a společně se podaří loňský rekord překonat. Proto žádáme všechny
zájemce, aby se v masce  průvodu zúčastnili.
Děkujeme za rozhovor

Milevské maškary 2011

Cesta po severní Etiopii

M

aškarní sdružení Milevsko vyzývá zájemce z Milevska a okolí k aktivní účasti na Maškarním průvodu městem. Přivítáme
nejen masky do průvodu, ale také pořadatele. V letošním roce budeme
usilovat o zápis do České knihy rekordů – NEJVĚTŠÍ MASOPUSTNÍ
PRŮVOD V ČR. Buďte u toho společně s námi! Zájemci o zapůjčení masek mohou navštívit půjčovnu Maškarního sdružení na nové
adrese: ulice Čs. Armády 776 (proti autobusové zastávce u SOŠ a SOU
Milevsko) vždy ve středu a sobotu od 14 do 17 hod. (tel.: 776 301 492
nebo 605 006 515). Rádi přivítáme do našeho organizačního teamu
dobrovolníky s připomínkami či tipy na zpestření průvodu i programu. Bližší informace získáte na tel.: 608 638 757 (K. Procházka),
607 743 600 (V. Kratochvíl) nebo na e-mailu: info@dkmilevsko.cz.
Letošní maškarní průvod se uskuteční v sobotu 5. března.
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T

radiční cyklus naučných
pořadů Toulky za poznáním v DK Milevsko pokračuje ve čtvrtek 3. února od 18
hodin v malém sále Domu
kultury. Cestovatelka a fotografka Simona Broukalová
z Plané nad Lužnicí se podělí o zážitky z 3300 km dlouhé
cesty jedním z nejdrsnějších
a nejteplejších míst na Zemi.
Vyprávění doplní mnoha fotografiemi. Vstupné je 25 Kč.
www.milevsko-mesto.cz
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úterý 22. - čtvrtek 24.

KINO BIOS „eM“

Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
kino@dkmilevsko.cz
úterý 1.			

17.30 a 20.00 		

TRON: Legacy 				

17.30			

100 min.

Na vlásku 					

3D

USA – Nejlepší animovaný film poslední doby. V českém znění. Dobrodružný
příběh dívky, která má krásné dlouhé zlaté vlasy a je unesena čarodějnicí…
vstupné: 145,- Kč
138 min.

3D

úterý 22. - čtvrtek 24.

127 hodin

20.00 			

94 min.

USA – Akční, sci-fi, dobrodružný thriller - High-tech dobrodružství zasazené
do digitálního světa. V hlavní roli: Jeff Bridges.
vstupné: 130,- Kč

Anglie - USA – Podle skutečné události. Před 8 lety byl natočen film o mladém horolezci, který zůstane v kaňonu s přimáčknutou rukou.
vstupné: 90,- Kč

středa 2., čtvrtek 3.

pátek 25., sobota 26.

17.30 a 20.00 		

96 min.

Řetězová ZPRÁVA				

2D

17.30 a 20.00 		

105 min.

Cizinec 					

2D

USA – Skupina středoškoláků, ve které každý dostane dopis s varováním, že
pokud jej nepošlou dál, zemřou.
do 15 let nepřístupný
vstupné: 80,- Kč

Francie - USA – Americký turista je využíván agentkou Interpolu k tomu, aby dopadnul zločince, který býval jejím milencem. Hrají: Johnny Depp, Angelina Jolie...
vstupné: 80,- Kč

pátek 4. - neděle 6. 		

neděle 27., pondělí 28.

17.30 a 20.00

146 min.

Dívka, která kopla do vosího hnízda

Krásná Junie

17.30 a 20.00 		

90 min.

Švédsko – Poslední díl trilogie Milenium. Tentokrát je Lisbeth obviněna
z vraždy.
do 15 let nepřístupný
vstupné: 75,- Kč

Francie – Šestnáctiletá Junie je konfrontována s velkou láskou jejího učitele
italštiny. Osudové ženy začínají působit už v mládí.
do 15 let nepřístupný
vstupné: 75,- Kč

pondělí 7. - středa 9.

Předpoklad na březen: Gnomeo a Julie, Ostrov Sv. Heleny, V peřinách,
Správci osudu, Rango, Sanctum, Odcházení…

17.30 a 20.00 		

Temná krajina 				

88 min.

3D

USA – Mysteriózní thriller – Svatební cesta přes noční Nevadskou poušť.
do 15 let nepřístupný
vstupné: 140,- Kč
čtvrtek 10., pátek 11.

17.30 a 20.00 		

Nickyho rodina 				

17.30 			

Méďa Béďa 				

2D

80 min.

3D

USA – Rodinná animovaná komedie. Oblíbený medvědí zloděj piknikových
košů přichází na plátno kina společně s živými herci.
vstupné: 130,- Kč
sobota 12. - pondělí 14.

20.00 			

Doors – When YoU´re Strange

86 min.

USA – Snímek zahrnuje raritní a nikdy nezveřejněné záznamy slavné hudební skupiny.
vstupné: 70,- Kč
úterý 15., středa 16.

17.30 a 20.00 		

Zelený sršeň 				

Nádražní 846 • tel.: 383 809 200
info@dkmilevsko.cz

96 min.

ČR – Nový film Matěje Mináče vypráví dosud neznámé osudy „Wintonových
dětí“. Hrají: Jana Kepková, Klára Issová…
vstupné: 90,- Kč
sobota 12. - pondělí 14.

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)

116 min.

3D

USA – Akční krimithriller – Dědic obrovského mediálního impéria se spřátelí
s mistrem Kato a vyhlásí válku zlu.
vstupné: 145,- Kč

úterý 1. 2. 		

17.30 a 20.00 		

Opravdová kuráž 			

109 min.

2D

USA – Western podle Coenů. V hlavních rolích: Jeff Bridges a Matt Damon.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 80,- Kč
neděle 20., pondělí 21.

Druhý svět

17.30 a 20.00 		

čtvrtek 3. 2. 		

18.00		

malý sál

TOULKY ZA POZNÁNÍM – ETIOPIE

Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Milevsko. Cestovatelka Simona Broukalová z Plané nad Lužnicí povypráví o zážitcích z cesty do Etiopie.
Vyprávění doplní mnoha fotografiemi.
vstupné: 25,- Kč
pátek 4. 2. 		

09.00 		

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI
– VÝROBA KARNEVALOVÝCH MASEK

výuková učebna

Přijďte si vyrobit masku ovečky, tygříka, žáby a slona. Přineste s sebou: nůžky,
vatu a kloboukovou gumu.
vstupné: 10,- Kč

DIA PLES

20.00 		

velký sál

Hraje: Gentleman. Pořádá: OS Diacel Písek. Předprodej vstupenek v prodejně
Hátle interiéry – 1. patro. Výtěžek z tohoto plesu bude použit na letní tábor
pro děti nemocné cukrovkou a celiakií. Více informací na tel. 608 223 098.
vstupné: 100,- Kč

105 min.

Francie - Belgie – Léto na jihu Francie. Gaspard s přítelkyní potká Sam a jeho
život se obrátí naruby, když je konfrontován s převozníky na onen svět.
do 15 let nepřístupný
vstupné: 75,- Kč

www.milevsko-mesto.cz

loutkový sál

Klub českých turistů. Vypráví a promítá Ing. Jiří Kolda.

sobota 5. 2. 		
čtvrtek 17. - sobota 19.

18.00 		

TURISTICKÁ BESEDA
– OSTROV VĚČNÉHO JARA „MADEIRA“

pondělí – pátek 7. – 11. 2.

08.00 – 12.00

PC KURZ – MÍRNĚ POKROČILÍ

počítačová učebna

Lektor: Ing. Jiří Lesák. Přihlášky a bližší informace v kanceláři DK, tel.
383 809 200.

str. 
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středa 9. 2. 		

17.00 		

sobota 12. 2. 		

20.00 			

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
SPORTOVNÍ PLES

velký sál

prostory DK

Hraje: RM Band. Více informací na tel.: 604 427 676.
pondělí – pátek 14. – 25. 2. 08.00 – 12.00

PC KURZ „FOTOGRAFIE“
– SENIOR KLUB ZVVZ MILEVSKO

úterý 15. 2. 		

sobota 26. 2. 		
počítačová učebna

18.00 			

TURISTICKÁ BESEDA
– ZA KRÁSAMI ALTAJE A BAJKALU

loutkový sál

18.30 		

výuková učebna

Přednáška pro ženy, muže, partnery a manžele. Lehká, příjemná a srozumitelná forma vysvětlení jak myslí muž a jak myslí žena. Co jedno pohlaví očekává od druhého. Proč ženy tak příliš mnoho mluví, proč jsou muži potichu.
A mnohé další…
vstupné: 30,- Kč
19.30 			

4. PLES ODS MILEVSKO

velký sál

Hrají: Rencha a Gentleman. Půlnoční překvapení: Travesti show Hanky Panky.
V ceně vstupného: lístek do tomboly a ochutnávka kubánského rumu a londýnského ginu. Vstupenky v prodeji v kavárně Harlekýn v DK Milevsko.
vstupné: 150,- Kč
sobota 19. 2. 		

18.00 			

SENIOR PLES - BOŽEJÁCI

velký sál

Hraje jihočeská hasičská dechovka Božejáci, jedna z nejstarších dechovek
v Čechách a na Moravě, založená již v roce 1904. Pořádají: Dům kultury Milevsko, Senior klub ZVVZ Milevsko a Sociální služby Města Milevska.
vstupné: 140,- a 70,- Kč (Senior klub ZVVZ)
středa 23. 2. 		

09.00 		

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI

výuková učebna

Přijďte si vyrobit dalekohled, puzzle a rozpustilé motýlky. Přineste s sebou: zbytek balicího papíru, stuhu, ubrousek s dětským motivem a 2 roksová lízátka.
vstupné: 10,- Kč
středa 23. 2. 		

18.00 			

loutkový sál

čtvrtek 24. 2. 		

16.00			

velký sál

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
POSLEDNÍ LOUPEŽNÍK

Prázdninová pohádka v podání divadélka KOS. Samé jedničky na vysvědčení
svého syna jistě potěší každou maminku. A to i v případě, že se jedná o zkušenou loupežnici. Ovšem když se ukáže, že synáček omylem chodil do špatné
školy a místo loupení umí zeměpis... to už maminka tak šťastná není.
vstupné: 50,- Kč
pátek 25. 2. 		

19.30			

S TVOJÍ DCEROU NE!

velký sál

Komedie od Antonína Procházky v podání Ražického hravého spolku je
o tom, jak dva manželské páry (bankovní úředník s učitelkou mateřské škol-
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velký sál

Benefiční festival na podporu OS Toulavé tlapky (www.toulavetlapky.cz).
Několik hudebních skupin regionu se rozhodlo zahrát na benefičním festivalu, jehož výtěžek půjde na podporu OS Toulavé tlapky, na podporu zvířat
zneužívaných, týraných a bez domova.
vstupné: 100,- Kč
16.00 – 20.00 		

velký sál

FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA 2011

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
PARTNERSKÉ SLADĚNÍ ANEB JAK POCHOPIT
ODLIŠNÉ MYŠLENÍ ŽENY A MUŽE

pátek 18. 2. 		

16.30		

MULTIŽÁNROVÝ BESTIVAL TLAPKA

neděle 27. 2. 		

Klub českých turistů. Vypráví a promítá Mgr. Karel Dvořák.
čtvrtek 17. 2. 		

ky a majitel neprosperující umělecké agentury s knihovnicí) se snaží předejít
možné manželské krizi. Způsobí nejprve lehkou zápletku, postupně pak řadu trapasů a slovního humoru. Též s přispěním dospívající dcery, jejího kluka
a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást, zamotá se do světa intelektuálů
a jen zírá, do jakých situací se zapletl.
vstupné: 50,- Kč

Festival Expediční kamera 2011 se koná od 10. 2. do 31. 3. 2011 ve více než
100 městech celé České republiky, POPRVÉ V HISTORII TAKÉ V MILEVSKU.
Promítání nejlepších českých i zahraničních filmů uplynulé sezony, vesměs
vítězné snímky z různých mezinárodních festivalů, doplněné doprovodným
programem, přednáškami… Pro rok 2011 vybrala porota tyto filmy: Mongolsko – Ve stínu Čingischána, Alone On the Wall – Sám ve stěně, Brahmaputra,
Poslední lovci, Ztracený horizont, Projekt Kačkar, Entre Nós – Mezi námi, Jako
staří Argonauti. Bližší informace na plakátech a webu.
vstupné: 40,- a 80,- Kč
Připravujeme na březen:
úterý 15. 3.

KURZY MONIKY BRÝDOVÉ

16.00 - Práce s fimo hmotou
18.30 - Velký textilní kurz
Více informací na www.dkmilevsko.cz.
sobota 26. 3.		

15.00

MICHAL NA POKRAČOVÁNÍ

Dobrodružné, legrační, popletené i groteskní představení Michala Nesvadby.

SOKOL MILEVSKO

tel.: 382 521 799 • info@sokol-milevsko.cz
www.sokol-milevsko.cz
čtvrtek 10. 2.		

18.00		

sportovní hala

SOKOLSKÁ AKADEMIE

SENIOR KLUB ZVVZ, o.s.
www.zvvz.cz/seniorklub

14. - 27. 2. 		

08.00 – 12.00

poč. učebna v DK

Kurzy Práce s počítačem – úpravy fotografií

Třídenní až pětidenní kurz (dle dohody) v době od 8.00 do 12.00 hod.
v učebně Domu kultury. Omezený počet účastníků. Poplatek pro členy 50,Kč za den + program (pro dříve přihlášené).
neděle 27. 2.

Zájezd č. 2 – Hudební divadlo Karlín

Pořádáme další zájezd do divadla, tentokrát do Prahy na operetu: POLSKÁ
KREV. Odjezd od klubovny ve 12.00 hod. (se zastávkou u spořitelny). Představení v divadle v Praze začíná v 15.00 hod. Cena zájezdu včetně vstupenky je 270,- Kč, partner 300,- Kč.

www.milevsko-mesto.cz
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SPOS MILEVSKO, s. r. o.
www.spos-milevsko.cz

letní stadion:

05. 02.
06. 02.
13. 02.
16. 02.
19. 02.

20. 02.

26. 02.

27. 02.

12.00 		
14.00 		
14.00 		
16.30 		
12.00 		
14.00 		
10.00 		
11.30 		
13.00 		
10.00 		
11.30 		
13.00 		
10.00 		
12.00 		
14.00 		
16.00 		

TJ Sokol akademie
Pohár Milevských novin
FC ZVVZ turnaj
Házená zápas
FC ZVVZ turnaj
TK ZVVZ tenisový turnaj
TK ZVVZ tenisový turnaj
ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy
ZUMBA zrušena

muži A - Strakonice
SK Petrovice
SK Petrovice
muži A - SK České Budějovice
TJ Božetice
muži A - Petrovice
st. žáci - Tábor
ml. žáci - Tábor
ml. dorost - Kovářov
st. žáci - Sedlčany
ml. žáci - Sedlčany
TJ Božetice
st. dorost - Písek B
ml. dorost - Písek B
junioři - Petrovice
Krásná Hora

úterý 1. až pondělí 28. 2.		

prostory Městské knihovny

výstava FOTOGRAFIÍ RADKA FIALY

Pokud budou dobré sněhové podmínky, uspořádáme lyžařské zájezdy na
upravené běžecké trasy na Chyšecko. Termín bude oznámen ve vývěskách a na
webových stránkách. Doprava autobusem - odjezd v 8.30 hod. od sokolovny.
Vede: Jiří Lesák, Miroslav Bártík
neděle 6. 2.

www.milevskoklaster.cz
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458
17.00		

Latinská škola

Ivan Boreš – klasická kytara, čtvrttónová kytara; František Lukáš – klasická kytara,
loutna; Dorota Lukášová – flétna, klavír
vstupné dobrovolné
15.00		

O RADOSTI VŠEDNÍHO DNE

Duchovním odpolednem provází jáhen Karel Sádlo.

Vede: Zuzana Sekalová

Odjezd vlakem 8.17 hod.
sobota 12. 2.

HÁNOV

Vede: Zuzana Sekalová

Odjezd vlakem 7.40 hod.
sobota 12. 2.

LÍŠNICKÝ POTOK

Délka trasy bude přizpůsobena podle počasí, stavu cest a zájmu účastníků –
trasa min. 8 km, maximálně do 13 km – projdeme i kousek podél potoka. Sraz
v 9.30 hod. u obchodu Centrum na náměstí.
Vede: Vladimír Ondruška
úterý 15. 2.		

18.00		

ZA KRÁSAMI ALTAJE A BAJKALU
- turistická beseda

loutkový sál v DK

Vypráví a promítá Mgr. Jana Beránková.
sobota 19. 2.

KOVÁŘOVSKO

Odchod od Humaniky v 8.30 hod.

Vede: Zuzana Sekalová

neděle 27. 2.

Odchod od Humaniky v 8.30 hod.

Řeholní dům Premonstrátů

www.milevsko-mesto.cz

NA BĚŽKÁCH LYŽAŘSKOU STOPOU
- akce pod záštitou starosty

CHYŠECKO

Vernisáž výstavy: 1. února od 17 hodin

neděle 20. 2.		

soboty v únoru

JISTEBNICKO

www.knihmil.cz
nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

POCTA SV. AGÁTĚ

loutkový sál v DK

Vypráví a promítá Ing. Jiří Kolda.

Městská knihovna Milevsko

sobota 5. 2.		

18.00

OSTROV VĚČNÉHO JARA
- MADEIRA - turistická beseda

Veřejné bruslení: dle rozpisu na www.spos-milevsko.cz
Hokejové zápasy: dle rozpisu na www.spos-milevsko.cz

Sportovní hala:

www.kctmilevsko.pisecko.info

úterý 1.			

Zimní stadion:

10. 02.
17.00 		
12. 02.
08.00 		
13. 02.
08.00 		
13. 02.
15.30
19. 02.
08.00 		
20. 02.
07.30 		
27. 02.
07.30 		
3. 2., 17. 2., 24. 2. 20.00 – 21.00
10. 02.			

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Latinská škola

Vede: Zuzana Sekalová

Podrobnosti a případné změny jsou vždy včas zveřejňovány na webových
stránkách www.kctmilevsko.pisecko.info.

GALERIE M

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
do čtvrtka 24. 2.

výstava „VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ“

22. ročník tradiční výstavy. Výtvarníci Milevska a okolí jsou výstavou, která nabízí celou škálu obrazů různých technik a námětů, práce řezbářské i keramické
výrobky. Letošní ročník obeslalo svými pracemi celkem 27 výtvarníků.
vstupné: 10,- Kč

str. 
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HC Milevsko 2010

ddm Milevsko

www.hcmilevsko2010.cz
Tel.: 603 731 241 • hcmilevsko2010@seznam.cz

Na Tržišti 560 • tel.: 382 521 296
středa 2. 2.		

08.00

Chemická olympiáda

Okresní kolo chemické olympiády pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků gymnázií.
pátek 4. 2.		

09.00

Zimní turnaj stolního tenisu

Přijďte si poměřit síly s kamarády. Dobrou náladu a pálky s sebou. Pro děti
od 9 let.
pátek 4. 2.

Stavby ze sněhu

09.00

Akce je určena všem věkovým kategoriím. Stavíme dle vlastní fantazie.
středa 16. 2.		

14.00

Nejkrásnější srdce

Všichni, kteří si chcete vytvořit zajímavé srdce, přijďte mezi nás. Akce je určena dětem od 5 do 12 let.
středa 16. 2.		

09.30

OF Silový čtyřboj

2. liga:
středa 2. 2.
18.00
HC 2010 - HC Benešov
středa 9. 2.
18.00
HC 2010 - Kutná Hora
termíny play - off:
úterý 15. 2.			
pondělí 21. 2
neděle 27. 2.
čtvrtek 17. 2.		
středa 23. 2.
sobota 19. 2.		
pátek 25. 2.
Přesné termíny a soupeř bude znám až po odehrání základní části.
Dorost + Junioři:
sobota 5. 2.
09.30
HC 2010 - Vimperk
neděle 20. 2.
10.00
HC 2010 - Soběslav
Dorost:
neděle 27. 2.
10.00
HC 2010 - Klatovy
Ml. st. žáci:
sobota 19. 2.
11.00
HC 2010 - Černošice
3. třídy:
sobota 12. 2.
10.45
HC 2010 - Veselí nad Lužnicí
sobota 26. 2.
09.15
HC 2010 - Tábor
Každou středu od 16 do 17 hodin probíhá nábor pro nejmenší hokejisty, pokračuje také v sobotu od 8 do 9 hodin.

V. kat. SŠ.

Jarní prázdniny v DDM Milevsko:

pondělí 21. 2.		
09.00
Tvořivá dílna pro děti
- korálkování, dekupáž, koláže aj.
Turnaje:
Stolní tenis
- pálky a dobrou náladu s sebou
Šipky 		
- přijďte si vyzkoušet svoje síly s kamarády
Fotbálek 		
- pro všechny kluky , kteří umí soutěžit
úterý 22. 2.		
09.00
Keramická dílna
Pro všechny, kteří si chtějí vytvořit malé keramické dílko.
Král křížovek
Namáhej si hlavičku a můžeš se stát KRÁLEM.

pátek 25. 2.		
09.00
Diskotéka
Závěrečný den plný her a humoru. Přijďte si užít pohybu a rozloučit se
s prázdninami.

OS DIACEL

sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek
tel.: 605 88 89 80 • e-mail: diacel@seznam.cz
www.diacel.cz

20.00			

Hraje: Gentleman. Více informací na tel.: 608 223 098.
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centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz
pátek 18. 2.		

08.30 - 12.00

Výrobce dětského a kojeneckého zboží speciálně pro Mateřská Centra.

čtvrtek 24. 2.		
09.00
Bazén
Návštěva bazénu v DPS Milevsko. Ručník a hygienické potřeby s sebou.
Vstupné 50,- Kč.

5. DIA PLES MILEVSKO

Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

Výhodná prodejní akce DITA Tábor v. o. s.

středa 23. 2.		
09.00
Den her a zábavného víceboje
Dopoledne plné soutěží a her.
Puzzle
Soutěž o nejrychleji složený obrázek.

sobota 5. 2.		

milísek – centrum mladé rodiny

prostory DK

Termíny zápisů do kroužků na II. pololetí školního roku:
Baletní školička Marty Dance (3 – 10 let)
čtvrtek 3. 2.
15.00
Baby Aerobic (3 - 6let)
pondělí 7. 2.
16.00  
Zdravé pískání – flétnička (3 – 6 let)
pondělí 7. 2.
15.00  
Poprvé bez mámy (1,5 – 5 roků)
úterý 8. 2.		
09.00  
První doteky kláves (3 – 6 let)
středa 9. 2.
15.30  
Gravidjoga (těhulky)
úterý 15. 2.
16.00  
                  			
Italština pro dospělé
Cvičení rodiče + děti
pátek 18. 2. 09.00 – 11.30
           			
Kategorie:
			
8 - 18 měsíců
			
18 - 24 měsíců
			
2 - 4 roky obohaceno tvořením
			
nebo hudební výchovou
Nově nabízíme:
úterý 8. 2.		
16.00  
			
			
úterý 8. 2.		
16.00  
                                          
			

Zápis Street dance pro nejmenší (3 – 7 let)
Seznámení s moderním tancem
pro nejmenší děti
Zápis Hravá francouzština pro děti (4 – 7 let)
Hravou formou se děti seznamují poprvé
s francouzštinou

Dále nabízíme jazykové kurzy pro dospělé: angličtina, francouzština,
NOVĚ - ŘEČTINA. Pro přihlašování na kroužky můžete využívat on-line přihlášek na našich webových stránkách.

www.milevsko-mesto.cz
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Dost bylo krabic!

NOVÝ
od

264 900 Kč

Unikněte ze zajetí přísných přímek a ostrých
úhlů ve zcela novém modelu Hyundai ix20.
Vůz vyráběný v České republice spojuje
nejmodernější technologie s ladnými
křivkami fluidního designu a pod prosklenou
panoramatickou střechou nabízí prostor
a komfort pro celou rodinu.

S novým vozem navíc získáte i bezkonkurenční
Program komplexní péče, který je tvořen
pětiletou zárukou bez omezení ujetých
kilometrů, pětiletou asistenční službou
zdarma a bezplatnými kondičními
prohlídkami po dobu pěti let.

Při využití mimořádně výhodného financování Hyundai Finance získáte poukaz
na jízdní kolo Olpran.
Kombinovaná spotřeba 4,5–6,5 l/100 km, emise CO 2 119–154 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní. Hyundai Finance je společný produkt UniCredit Leasing CZ a.s. a Hyundai Motor Czech s.r.o.

AUTO HÁK, s. r. o.
www.hyundai.autohak.cz

Soběslavská 1723
390 02 Tábor
tel.: 777 788 354

Máte zájem dostávat Milevský
zpravodaj v elektronické podobě?
Přihlašte se na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz
a my vám jej každý další měsíc zašleme.

www.milevsko-mesto.cz
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Fotoobjektivem …

V pátek 14. ledna začal vernisáží již 22. ročník oblíbené výstavy
Výtvarníci Milevska a okolí. Výstavu můžete zhlédnout až do 24. února v Galerii M.

Postel pro anděla – tak se jmenovalo divadelní představení, které ve
středu 19. ledna sehráli v milevském Domě kultury ochotníci z Písku.
Na další ochotnické divadlo se můžete těšit 25. února, a to na komedii
S tvojí dcerou ne! v podání Ražického hravého spolku.

Pohádku Zvířátka a Petrovští v podání Divadelního souboru Tábor si nenechalo v neděli
23. ledna ujít téměř 100 návštěvníků Domu
kultury.

str. 12

Na nadcházející sezonu karnevalů si vyrobily děti navštěvující kroužek
Předškoláčci aneb hrajeme si na školu v Domě kultury karnevalovou
masku ovečky.

V sobotu 15. ledna se konal v Domě kultury Myslivecký ples, který zde
již několik let pořádá Myslivecké sdružení Branice a který je známý
svou bohatou zvěřinovou tombolou.

Základní školy v Milevsku připravily na pátek 21. a sobotu 22. ledna zápisy dětí do prvních tříd.
Na první základní škole T. G. Masaryka probíhal zápis již tradičně na určité téma - letos na téma
ZIMA. Hned na úvod děti dostaly malého sněhuláčka, kterému chyběli knoflíky a ty děti dostávaly po úspěšně splněných úkolech. Na tento zápis jistě v dětech i rodičích zůstane pěkná vzpomínka. Celkem se zde přihlásilo 65 dětí, z toho ale o odklad školní docházky bude žádat 14 rodičů. Na druhé ZŠ J. A. Komenského se k zápisu dostavilo 48 dětí, o odkladu uvažuje 15 rodičů. Na
obou školách se budou otevírat 2 třídy.
www.milevsko-mesto.cz
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Bible Severinova

celé řady starých tisků ve sbírkách Milevského muzea patří k těm
nejzajímavějším Bible Pavla Severina z Kapí Hory, mezi historiky trochu familiárně nazývaná „Severínka“. Bible vyšla ve dvou vydáních, poprvé roku 1529, kdy se na titulním listu uvádí: V středu před Božím vstoupením (tedy 5. května 1529). Kniha obsahuje 87 ilustrací, dále 4 vyobrazení
celostránková a též ilustraci na titulním listě. Dřevoryty pocházejí zčásti od
německého autora Erharda Schöna, zčásti pak od neznámého umělce jeho
školy, který vytvořil dřevoryty v Severinově dílně přímo pro toto vydání bible. Jeden z výtisků tohoto staršího vydání je ve sbírkách Milevského muzea. Podruhé vyšla tato
bible roku 1537. Pavel Severin
z Kapí Hory pocházel z pražské
erbovní měšťanské rodiny, které znak udělil král Ludvík Jagellonský. Předkem Pavla Severina
byl staroměstský konšel a zároveň majitel zdejší knihtiskárny jménem Severin. Byl jedním z oněch čtyř pražských měšťanů, kteří stáli
roku 1488 u prvního vydání českého překladu bible. Jeho syn Pavel, vyznáním luterán, po něm převzal tiskárnu, výhodným sňatkem s Johankou, dcerou Václava Sovy z Liboslavi, rozšířil svůj majetek, stal se rovněž staroměstským konšelem a vydal ve své tiskárně celou řadu knih, které dodnes řadíme
k pokladům národní literatury. Obě jím vydané bible patří k jeho knihám
nejslavnějším. Severinova bible, uložená pod č. 916/90 v Milevském muzeu,
je sice knihou vzácnou, ale dlouhá staletí na ní zanechala své stopy. Proto
pracovníci muzea rozhodli o jejím restaurování. To bylo financováno zčásti z rozpočtu muzea a zčásti z grantu, který Milevské muzeum získalo od
Jihočeského kraje. Stav knihy byl neveselý. Bible byla bez vazby, vložena jen
do lepenkových desek. Původní šití se nedochovalo, knižní blok byl rozebrán na jednotlivé složky nebo i listy. Listy byly potrhané, přední i zadní listy navíc vykazovaly značnou ztrátu papíru. Také předsádky se nedochovaly.
Restaurátorka Jana Náprstková z Národního muzea tedy nejprve dorozebrala knižní blok a jednotlivé listy mechanicky vyčistila štětcem a houbou wishab. Poté následovala desinfekce v parách bytylalkoholu po dobu 24 hodin

Služby Města Milevska
Na konci roku 2010 bylo nakoupeno do Služeb Města Milevska 12
nových nádob na posypový materiál. Tento nákup proběhl na základě
spolupráce s Odborem dopravy a byl financován městem Milevskem.
Zvýšil se tak celkový počet těchto nádob.

Nádoby jsou plněny posypovou drtí smíchané se solí. Posypový materiál je určen pro obyvatele města a je k dispozici bezplatně. Nádoby nejsou uzamčeny a je tedy možno si posypový materiál odebrat k potřebě zlepšení schůdnosti chodníku nebo sjízdnosti komunikace v případě
vzniku náledí.

V příštích letech bude dle požadavků obyvatel možnost opět dokoupit další nádoby a rozmístěním pokrýt větší část města. Rozmístěním
nádob s posypem se nenahrazuje rozsah údržby komunikací, cílem je
zlepšit podmínky pro údržbu.

Seznam umístněných posypových nádob:

při teplotě 21 stupňů. V teplé vodě bylo provedeno vyprání špíny a starého
klížidla, poté byl papír odkyselen uhličitanem hořečnatým a zčásti doklížen
metylcelulozovým lepidlem MH 300. Trhliny byly vyspraveny japonským
papírem a silnějším papírem téhož typu byly doplněny chybějící části jednotlivých listů. Poté byly jednolisty složkovány pomocí pásků z japonského
papíru, zatímco z ručního papíru byly zhotoveny předsádky. Knižní blok byl
ušit podle původní technologie na pravé dvojité konopné motouzy. Hřbet
byl klížen Tylosou MH 1000 a mezivazová pole byla poté přelepena tenkým
knihařským plátnem. Kniha byla pak vsazena do nových desek, potažených
speciální kůží pro restaurování knih a vložena do ochranného pouzdra
z nekyselé lepenky. Restaurátorské práce byly provedeny ve výborné kvalitě
a Severinovu bibli z roku 1529 si v nadcházející sezóně mohou prohlédnout
návštěvníci Milevského muzea.
Hp
www.milevsko-mesto.cz

1)  	
2) 	
3)  	
4)  	
5) 	
6)  	
7)  	
8)  	
9)  	
10) 	
11)  	
12)
13) 	
14) 	
15) 	
16) 	
17)
18)
19)  	

nám. E. Beneše – proti budově Froll
nám. E. Beneše – u automatu na mléko
nám. E. Beneše – u kostela
nám. E. Beneše – u OD Centrum
autobusové nádraží
Souhrádka
Husovo nám. – proti Poliklinice
ul. 5. května – DPS
ul. 5. května – bytové domy
Hůrka – ul. Čechova – Alšova
ul. Masarykova – Modrá hvězda
ul. F. Kudláčka – Sokolovská
ul. Č. Holase – pěšina k bytovým domům
ul. Komenského – Vzor
pěšina ke stadionu – schody
ul. Blanická – u Alberta
ul. Čs. armády – čp. 776
Písecké předměstí
u lékárny Aspasia
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Vyhrazeno pro školy
Gymnázium Milevsko
Gymnázium Milevsko otevře i šestileté studium

Letos poprvé přijímá Gymnázium Milevsko přihlášky k šestiletému studiu.
Škola s téměř šedesátiletou tradicí a velkým spádovým územím se tak podle
slov ředitele Mgr. Evžena Jirouška snaží od příštího školního roku  vyjít vstříc
studentům, kteří zatím nevyužili možnost navštěvovat osmileté gymnázium
například z důvodu nízkého věku pro dojíždění z okolních obcí.
Gymnázium Milevsko tedy nebude tentokrát otevírat osmileté gymnázium pro žáky z letošních pátých tříd, ale přijímá  historicky poprvé přihlášky
k šestiletému studiu pro žáky letošních sedmých tříd a samozřejmě tradičně
ke studiu čtyřletému pro žáky letošních devátých  tříd.
Proč si vybrat šestileté studium na gymnáziu v Milevsku?
Podle ředitele Mgr. Evžena Jirouška je důvodů hned několik. „Milevské gymnázium je škola s dlouholetou tradicí a je pevnou součástí vzdělávacího systému regionu. Otevřením šestiletého studia místo osmiletého se snažíme vyjít
vstříc těm studentům, pro které bylo vzhledem k jejich nízkému věku dojíždění na víceleté gymnázium překážkou. Především ale šestileté studium na naší
škole umožní žákům základních škol plynulejší přechod do systému středoškolského vzdělávání,“ říká ředitel gymnázia Evžen Jiroušek.
Žáci mohou plně rozvinout své nadání v kolektivu podobně zaměřených
spolužáků. Milevské gymnázium nabízí po celou dobu studia kvalifikovanou výuku dvou světových jazyků - studenti si mohou vybrat studium angličtiny, němčiny anebo ruštiny.
Přírodovědné předměty a dnes tak nezbytnou informatiku se žáci učí
v moderně vybavených učebnách a laboratořích. Už tři učebny milevského
gymnázia jsou vybaveny moderními interaktivními tabulemi.
Obrovskou výhodou Gymnázia Milevsko je celkové přátelské studijní prostředí a atmosféra menší školy. To umožňují například individuální přístup k jednotlivým žákům, který daleko více než je možné na velkých školách například
eliminuje studijní problémy a především negativní společenské jevy.
Žáci a studenti Gymnázia Milevsko se pravidelně zúčastňují odborných znalostních a sportovních soutěží a sklízejí úspěchy na okresní, krajské i repub-

Expediční kamera
poprvé v Milevsku
F

estival Expediční kamera je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Strhující vodácké expedice v Indii a Turecku, zimní výstupy v Himalájích
a Karakoramu, sólo výstupy na skalní stěny, při kterých i zkušeným
horolezcům naskakuje husí kůže, nádherné Mongolsko - to jsou jen
některé z filmů letošní Expediční kamery,
která se bude konat od
10. února do 31. března 2011 ve více než
100 městech celé České republiky, a v neděli 27. února také poprvé v Milevsku! Přijďte
zhlédnou filmy o lidech a situacích, do kterých se sami možná ani
netoužíte dostat. Na horách, na vodě, v pouštích i pralesech. Budou se
promítat ty nejlepší české i zahraniční filmy uplynulé sezóny, vesměs
vítězné snímky z různých mezinárodních festivalů, proložené několika doprovodnými programy. Filmy vybírá festivalová porota a pro rok
2011 vybrala tyto snímky: Mongolsko – Ve stínu Čingischána, Sám
ve stěně (Alone On the Wall), Brahmaputra, Poslední lovci, Ztracený
horizont, Projekt Kačkar, Entre Nós - Mezi námi, Jako staří Argonauti, Asgard Projekt. Celý festival proběhne ve velkém sále Domu kultury od 16 hodin. Vstupné je pro děti 40,- Kč, dospělí zaplatí 80,- Kč.
Všechny vás tímto srdečně zveme.
Martina Kortanová
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likové úrovni. Stačí se podívat na webové stránky školy www.gymnazium.
milevsko.cz a zjistíte, že na milevském gymnáziu studují šikovní a talentovaní žáci a že se tu opravdu stále něco děje… Vychází zde studentský časopis,
studenti se účastní vědeckých projektů v řadě oborů.   
Gymnázium každoročně organizuje adaptační kurz, zimní lyžařský kurz,
sportovně-turistický kurz, odborné exkurze do provozů a podniků v okolí
a samozřejmě školní výlety a celou řadu kulturních a vzdělávacích akcí.
Poloha v centru města je výhodná pro milevské studenty a návaznost a blízkost dopravních uzlů  i pro dojíždějící žáky. Všichni mohou využívat kvalitní stravování ve školní jídelně. Kvalifikovanost a vysoká úroveň výuky všech
předmětů je základem systematické přípravy studentů k maturitní zkoušce,
jejímu úspěšnému složení a dalšímu studiu na vysoké škole.
Více informací na www.gymnazium.milevsko.cz,
gym@gym.milevsko.cz, tel.: 382 521 242

Mateřská škola Pastelka
Setkání přátel saunování předškolních dětí

Mateřská škola Pastelka pořádá pro pedagogické pracovníky předškolních
dětí vyznávající zdravý životní styl u dětí, ale i těch, kteří se chtějí setkat
a vzájemně diskutovat Setkání přátel saunování předškolních dětí. Program
se skládá z přivítání přítomných, přednášek Jak si pořídit saunu v mateřské
škole a co nám sauna dala, Saunovací režim i s ukázkou grafického záznamu pro děti a Jak se sanujeme u nás, dále z informací o saunování hrou atd.
Následovat bude přednáška čestného hosta MUDr. A. Mikoláška, dotazy,
diskuze a prohlídka sauny v MtŠ Pastelka. Během celého dopoledne budete
mít možnost zakoupení knih o saunování.
Toto setkání se uskuteční v Ateliéru MtŠ Pastelka ve čtvrtek 24. února, ale
z důvodu omezeného počtu míst je nutné se přihlásit již do pátku 4. 2. 2011 na
e-mailu: mtspastelka@volny.cz nebo telefonicky na tel.: 382 521 583. Na uvedených kontaktech také získáte bližší informace o celé akci. Těšíme se na Vás.
Mirka Dušková - ředitelka

V

Kurzy Moniky Brýdové

pořadí již druhé kurzy Moniky Brýdové, známé z televizního pořadu
Rady ptáka Loskutáka, připravil Dům kultury na úterý 15. března.
Loni jsme si mohli vyrobit drátované šperky a cedulky na dveře z dřevěných výřezů. Letos nám paní Brýdová ukáže, jak pracovat s fimo hmotou – technikou Klimt. Je to jednoduchá technika, kterou zvládne každý,
naučíte se pracovat s extrudérem, vyrobíte si dva polotovary, z nichž lze
vyrábět šperky, potahovat krabičky apod. Tento kurz začíná v 16 hodin,
potrvá cca 2 hodiny. Dalším kurzem, který začne v 18.30 hodin, je Vel-

ký textilní kurz. Na něj si přinesete 5 bavlněných triček (alespoň 2 světlá)
a staré noviny. Pomocí šablon a kontur v kombinaci s razítky si vyrobíte originální módní doplněk. Délka kurzu je cca 3 hodiny. Počet míst na
oba kurzy je omezen, závazné rezervace a více informací získáte na tel.:
383 809 201 nebo na e-mailu: kortanova@dkmilevsko.cz.
Martina Kortanová
www.milevsko-mesto.cz
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Městská knihovna Milevsko
nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

Od 1. ledna 2011 se mění půjčovní doba v pobočce Městské knihovny
v Domě kultury: pondělí 13 - 17, středa 09 - 11 a 13 - 17, pátek 12 - 16

Fotovýstava
v Městské knihovně
Od úterý 1. do pondělí 28. února bude ve výstavních prostorách Městské knihovny k zhlédnutí výstava fotografií Radka Fialy. Vernisáž se koná
1. února od 17 hodin. Na vernisáži zahraje skupina Teddy Band z ÚSP
Zběšičky. Všichni jste srdečně zváni!

Cestou necestou
s Miroslavem Donutilem

M

iroslav Donutil bezesporu patří v současnosti
k domácí herecké špičce. Je známý také jako skvělý vypravěč a bavič. Právě o tom se můžete přijít přesvědčit do milevského Domu kultury v pátek 8. dubna od 19
hodin, kdy k nám tento známý herec zavítá se svou one
man show nazvanou Cestou necestou. Humorný vypravěč a bavič bude vyprávět o svých cestách a zazpívá písně z představení Balada pro Banditu a Písničky z provázku.
Srdečně Vás zveme na příjemně strávený večer s vynikajícími příběhy. Přijďte se podívat, nudit se určitě nebudete!
Vstupenky si můžete zamluvit v kanceláři DK nebo již také
nově on-line přes webové stránky www.milevskem.cz.
Martina Kortanová

Sokolská pozvánka
P

okud jste v posledních týdnech vstoupili v odpoledních hodinách do milevské sokolovny, mohli jste slyšet několikrát za
sebou se opakující melodie doplněné ráznými povely cvičitelů. Cvičenci všech věkových
kategorií se totiž věnovali nácviku vystoupení
na další z řady velice populárních tělocvičných
akademií. Ta letošní se uskuteční ve čtvrtek
10. února 2011 od 18 hodin v milevské sportovní hale. Přijďte se i Vy přesvědčit, že Sokol
stále žije, že sokolové dokáží připravit pestwww.milevsko-mesto.cz

rou podívanou, na které se podílejí všichni od
těch nejmenších dvou či tříletých špuntů až po
dospělé cvičence. Přijďte se přesvědčit o tom,
že zcela dobrovolná práce (v současné materialisticky zaměřené společnosti pro mnohé naše
spoluobčany již téměř nepochopitelná) dokáže
vytvářet hodnoty, dokáže působit na zdravotní
stav dětí, mládeže i dospělých cvičenců. Milevská jednota má v současné době na 550 členů,
z nichž polovinu tvoří žákovské a dorostenecké kategorie. I tento počet určitě svědčí o dob-

ré práci cvičitelů i široké nabídce sportovních
aktivit, které cvičitelé jednoty každoročně připravují. Do sportovní haly Vás zvou nejen ti,
které uvidíte na ploše, ale také všichni cvičitelé a organizátoři, kteří se na úspěšném průběhu letošní akademie podílejí. Na dvě dopolední představení (od 8.15 a od 10 hodin) zvou
ti mladší i svoje spolužáky z milevských škol
a školek, kteří přicházejí každoročně v hojném
počtu v doprovodu svých učitelů.
ZiP
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Michal z Kouzelné školky
opět v Milevsku

D

ětmi stále oblíbený Michal Nesvadba, kterého děti znají z účinkování v pořadu Kouzelná školka, zavítá po necelých dvou letech opět
do Milevska. Přiveze nám nový pořad s názvem Michal na pokračování.
Michal je známý také tím, že svým vystoupením pobaví i dospělé náv-

štěvníky. Těšit se na něj můžete v sobotu 26. března od 15 hodin. Vstupenky si můžete zamluvit v kanceláři DK nebo již také nově on-line přes
webové stránky www.milevskem.cz.
Martina Kortanová

Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 15. února
2011 na telefonní číslo 605 253 000, získají vstupenku na divadelní představení S tvojí dcerou ne!, které se odehraje v DK Milevsko
v pátek 25. února od 19.30 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.

Jihočeská hospodářská komora
– oblastní kancelář Milevsko
si Vás dovoluje pozvat na:

Seminář: NOVELA ZÁKONA O DPH 2011
Lektor: Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram
Místo konání: Milevsko –zasedací místnost MěÚ
Termín: 10. 02. 2011 od 9.00 hodin do 13.00 hodin
Seminář se bude zabývat především změnami legislativy a metodiky
v průběhu roku 2010, ale zejména novinkami platnými od roku 2011
– vysvětlení na příkladech. Lektor účastníky semináře seznámí
s některými vydanými stanovisky z dílny MF.
Připravujeme:
Seminář: Účetní uzávěrka – vyplňování daň. přiznání
Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku
a pořádaných akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK Milevsko,
Husovo nám. 391.

Správná odpověď z minulého čísla:
Křižovatka ulic Sokolovská a M. Majerové
Výherci: Jiří Holmer, Milevsko, Radka Kortanová, Milevsko a Jitka Málková, Milevsko

Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz; tel. 383 809 209;
mobil: 608 572 260; www.jhk.cz
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