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Přírodně krajinářský areál
Už několik let existuje společný záměr města a kláštera, vybudovat v blízkosti kláštera vycházkový okruh, spojený s kamennými objekty a křížovou cestou. Navázalo by se
tak na tradici žulových sympozií a mohl by
vzniknout ojedinělý krajinný a umělecký koncept s náboženskou souvislostí, který by mohl
výrazně zvýšit atraktivitu jak samotného kláštera jako národní kulturní památky, tak i města a regionu.
Výsledkem má být vycházkový okruh, vedený
od kláštera směrem na Vinice, k rybníku Vášáku, pak do výšiny nad lomem, okrajem lesů
nad městem a zpět okolo bývalého židovského
hřbitova ke klášteru. Na okruhu bude umístěno
několik zastavení, v každém z nich by měl být
výrazný kamenný objekt. V části, která povede od kláštera směrem vzhůru kolem morového hřbitova, bude nezávisle na tom budována
Křížová cesta, propojující delší trasu. V protikladu ke kamenným objektům by mohla být

jednotlivé části. Další výhodou je i to, že pro
podobné projekty existují velmi zajímavé formy podpory v grantových programech.
Nyní je zpracováno první přiblížení té představy,
prověřovací studie, kterou Vám chceme stručně
přiblížit a poté i podrobněji a veřejně představit.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
O představení připravovaného projektu Přírodně krajinářského areálu s křížovou cestou
v Milevsku jsme požádali architekta Jakuba
Chvojku.
Prověřovací studie měla ověřit zadání nového
přírodně krajinářského areálu ve smyslu územního rozsahu a věcného obsahu projektu, jde tedy
o zpřesňování záměru a specifikaci tzv. stavebního programu. Zároveň šlo o to nastínit konkrétní podobu areálu. Dokument se zabývá třemi základními tématickými okruhy: 1) pěší trasy
v příměstské krajině; 2) sochy a objekty v kulturní krajině; 3) křížová cesta ve volné krajině.
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například postavená na dřevěných plastikách
nebo výklenkových kapličkách a bude samozřejmě sloužit liturgickým účelům kláštera.
V horní části okruhu budou podpořeny výhledy na město a po celém okruhu bude myšleno
i na odpočinek – lavičky a podobně. Okruh tak
bude sloužit nejen jako přitažlivý cíl pro návštěvníky, ale především pro vycházky a relaxaci občanů města.
Projekt je to nepochybně náročný časově, organizačně i finančně, jeho výhodou je, že celá
realizace nemusí proběhnout najednou, dají se v souladu s možnostmi budovat postupně

Hodnoty území
Ohniskem území je areál Milevského kláštera bratří Premonstrátů, který obklopuje městský
park Bažantnice s žulovými sochami a milevský
hřbitov. Ve svahu nad klášterem se nachází starý morový hřbitov a hned za hranicí katastrálního území (a rovněž řešeného území) se nachází židovský hřbitov (zapsaná kulturní památka).
Velmi cenný prostor bývalého lomu je situován
rovněž nedaleko kláštera. Toto místo má mimořádný potenciál pro vznik amfiteátru coby kulturně společenského centra.
(pokračování na str. 2)

Veřejné zasedání zastupitelstva města
Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná ve středu 21. listopadu od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

Vybíráme z obsahu:
Odbor regionálního
rozvoje se představuje
Strana 4

Strom splněných přání
Strana 6

Kultura a sport
Strana 7-11

Perníkové posezení
v DK Milevsko
Strana 16

Milevský zpravodaj 11/2012
Krajinná partie kolem Vášova rybníka má velký potenciál jako rekreační a výletnická zóna
s možností pobytu u vody, se zázemím restaurace a sezónního přespání.
Návrh - pěší trasy
Návrh počítá s konceptem základního pěšího
okruhu a ostatních pěších tras, které okruh doplňují. Základní pěší okruh je trasován víceméně
po obvodu řešeného území a jeho celková délka
je kolem 6,5 km. Návrh předpokládá, že v rámci
budování pěších tras bude nutné vytvořit drobné
mostní objekty a lávky pro pěší. K vedení pěších
tras v rámci lesního a zemědělského půdního fondu se nabízejí čtyři principielní přístupy:
1) obnova dnes neexistující původní polní cesty
- vytvoření nové konstrukce cesty v historické
stopě, což je případ cesty vedoucí od kláštera
kolem morového hřbitova ke krajinné partii
pracovně nazvané „Anglický park“. Jedná se
zároveň o navrhovanou trasu křížové cesty.
2) zvýšení kvality existující cesty v rámci údržby
3) využití současné účelové cesty nebo trasy
pohybu techniky bez stavebního zásahu
4) vytvoření zcela nové cesty - výjimečný případ
cesty v říční nivě u kláštera.
Sochy a objekty
V rámci prověřovací studie byly předběžně
vytipovány lokace pro artefakty, které zohledňují trasu základního pěšího okruhu a směřu-
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jí k využití krajinné dispozice včetně cenných
městský panoramat. Podrobný návrh lokací
artefaktů a odpočívadel bude obsažen v dalším
stupni projektové dokumentace a bude vytvořen ve spolupráci s konkrétními sochaři.
Křížová cesta
Trasa křížové cesty pro liturgické účely je situována do ústřední polohy v rámci území. Tato
duchovní osa je navržena jako pátěř navrhovaného přírodně krajinářského areálu. Podrobný
návrh jednotlivých zastavení (lokace, materiál,
podoba) bude obsažen v dalším stupni projektové dokumentace a bude vytvořen ve spolupráci s bratry Premonstráty.
Z jakého podnětu vznikla myšlenka na vytvoření Přírodně krajinářského areálu Milevsko?
Jak jsem snad dobře pochopil, celý záměr má své
kořeny v milevských žulových sympóziích z 90.
let. Jde myslím o to, rozvinout tuto tradici jak ideově tak topograficky. Záměr pokládám za skvělou
cestu, která nás může vést ke krajině, k přírodě, ke
kráse, k uvažování. Může to být i cesta, která nás
povede k nehmotným hodnotám. Taková cesta
nás může vnitřně osvobozovat. Projekt přírodně krajinářského areálu Milevsko inicioval pan
místostarosta Mgr. Martin Třeštík. Záměr pokládám za mimořádný. Těší mě existence partnerství
mezi městem a klášterem. Už jen kvůli této okolnosti bych projektu přál úspěch.

Je projekt již oficiálně schválen? Pokud ano,
kdy dojde k realizaci projektu?
Mám-li odpovědět na Vámi položenou otázku, tak projekt schválen není. Ani nemůže být.
V současné chvíli je k dispozici pouze prověřovací studie, která zkoumala prvotní záměr zřídit areál, který by navazoval na město, na klášter, na Vášův rybník a využíval potenciál těchto
míst. Během zpracování studie jsme se zabývali především územním rozsahem areálu, vedením tras a vytipováním lokací pro odpočívadla a artefakty. Vytvořená studie byla předběžně
projednána s dotčenými subjekty. Nyní by měla
proběhnout veřejná prezentace celého záměru
a zároveň pokračuje proces projektové přípravy.
Doba realizace projektu bude nejspíš dlouhá.
Předpokládáme rozfázování projektu na menší logické celky.
Kolik bude v okruhu křížové cesty soch či
obrazů?
Křížová cesta je obvykle výtvarný popis událostí, které se odehrály během cesty Ježíše Krista od
Pilátova soudu na horu Golgotu. Toto umělecké ztvárnění má zpravidla 14 zastavení. V rámci našeho záměru jsou tato zastavení situována
na cestě od hřbitova, kolem bývalého morového hřbitova, dál nahoru do kopce. Na konkrétní
výtvarnou formu je v této chvíli ještě brzy.
Děkujeme za rozhovor.

www.milevsko-mesto.cz
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Zhodnocení projektu z pohledu děkana Jakuba Berky
Je to cosi mimořádného...
Kdo z vás měl možnost navštívit poutní místo Římov, věřím, že nezůstal jen u nahlédnutí
do poutního kostela a přilehlého ambitu. Jistě
si všiml specifického několika kilometrového
okruhu zastavení křížové cesty.
Před pěti lety jsem se skupinou přátel tuto pouť
osobně šel a přiznám se, že cesta na mne sugestivně zapůsobila. Navíc celá kompozice vtiskla
této krajině jakousi duši. Kdokoliv těmito místy
projde to může potvrdit.

Shodou okolností se v té době nad tématem cesty s duchovním nábojem pro Milevsko začalo
uvažovat ve Spolku pro rozvoj kultury.
S několika členy jsem prošel okruh od kláštera kolem lomu, morového pohřebiště až k Vášovu mlýnu. Hovořilo se o určitých zastaveních,
meznících této cesty. Byla tu jakási návaznost
na artefakty z kdysi žulového sympózia... To
vše tenkrát byla jenom představa. Neuplynulo
5 let a v květnu tohoto roku vyšla studie Přírodně krajinářského areálu v Milevsku a její sou-

částí má být křížová cesta. Nejde jen o výhradně
náboženský, ale o hluboce lidský projev, který
nemůže zapřít duši člověka. Je to cosi mimořádného...
Náš klášter i farnost tuto ideu, která má dnes již
reálný základ, podporuje.
Věřím, že každý, kdo se se studií seznámí, uzná,
že toto dílo, pakliže se podaří, si Milevsko
zaslouží a bude čímsi vyjímečným.
P. Mgr. Jakub Berka OPraem.,
milevský děkan

Zhodnocení studie z pohledu Odboru životního prostředí
Záměr se zatím nachází pouze ve formě prověřovací studie, a tak byl také předložen Odboru životního prostředí MěÚ Milevsko k vyjádření. Předmětná studie vyzdvihuje krajinářské
hodnoty území vybraného pro realizaci pěších
tras, vytipovává uplatnění sochařských artefaktů podél nich, zvýrazňuje místa s panoramatickými výhledy, to vše s ohledem na zachování

stávajícího krajinného rázu. Realizace záměru
usnadní veřejnosti vstup do členité příměstské
krajiny navazující na dominantu kláštera a celou
lokalitu zatraktivní pro krátké i delší procházky
mimo městskou zástavbu. Odbor životního prostředí neshledal žádné kolize mezi plánovaným
přírodně krajinářským areálem a zájmy sledovanými odborem. Pouze z pohledu myslivos-

ti lze předvídat negativní vliv, neboť projektem
vymezené území zasahuje do prostoru bažantnice v uznané honitbě BEČOV. Tato skutečnost
byla projektantovi oznámena při projednávání
studie včetně upozornění na možná omezení,
která mohou s bažantnicí souviset.
Ing. Andrea Rucká,
vedoucí odboru životního prostředí

Informace z jednání Rady města Milevska
16. schůze Rady města Milevska dne 24. 9. 2012

17. schůze Rady města Milevska dne 8. 10. 2012

Rada města Milevska vzala na vědomí vyhodnocení vyhlášeného záměru na pronájem nebytových prostor v čp. 117, ul. 5. května, Milevsko – 2.
nadzemní podlaží a schválila nájemní smlouvu s novým nájemcem NEJ
TV a.s. (provozovatel kabelové televize). Vznik nájemního vztahu se předpokládá po ukončení stavebních prací na budově.
Rada města Milevska schválila použití rezervního fondu příspěvkové
organizace Mateřská škola Kytička ve výši 50.000 Kč na posílení zdrojů
na financování potřebného vybavení nově otevřené třídy v mateřské škole
a dále z téhož důvodu rozhodla o navýšení příspěvku na provozní náklady
pro Mateřskou školu Kytička o 73.000 Kč.

Redakční rada Milevského zpravodaje navrhla změnu grafiky a tisku
měsíčníku na plnobarevný, při snaze o zachování současných nákladů.
Z těchto důvodů Rada města Milevska schválila realizaci výběrového řízení na nového dodavatele tisku Milevského zpravodaje. Výběrové řízení se
bude realizovat formou elektronické aukce.
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
16. schůze Zastup. města Milevska dne 17. 10. 2012
Návrh na utvoření nové obchodní společnosti
Pan Václav Málek předložil vedení města návrh na utvoření nové obchodní společnosti (jedinými společníky se shodným vkladem by bylo město
a navrhovatel). Předmětem činnosti této společnosti by mělo být podnikání zejména v oblasti energetiky.
Zastupitelstvo města Milevska rozhodlo nepřijmout návrh na utvoření
nové obchodní společnosti.
Žádost o odkoupení pozemkových parcel v Milevsku – vyhlášení záměru
Město Milevsko je vlastníkem pozemkových parcel v okolí rybníka Žabinec, v k. ú. Milevsko.
Městu Milevsku byla zaslaná žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1725/2
a celého nebo části pozemku parc. č. 1730/6, v k. ú. Milevsko, které jsou
pozemky okolo rybníka parc. č. 1725/1, v k. ú. Milevsko. Tento rybník
má pronajatý od Pozemkového fondu ČR, Praha. O odkoupení pozemků žádá zájemce z důvodu jeho zájmu o chov vodního ptactva a sportovní rybaření. Na část pozemku parc. č. 1730/6 nechal vyhotovit předběžný
geometrický plán na oddělení a znalecký posudek. Na této části pozemku jsou vzrostlé stromy a pozemek je ceněn podle skutečného stavu jako
lesní pozemek.
Zastupitelstvo města Milevska schválilo vyhlášení záměru na prodej
pozemkových parcel žadateli. Cena pozemkových parcel bude ve výši
min. 10 Kč za 1 m2.
Bezúplatný převod pozemkových parcel do majetku města
Město Milevsko obdrželo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetwww.milevsko-mesto.cz

kových, Praha, odloučené pracoviště Písek, nabídku na bezúplatný převod
tří pozemkových parcel: č. 546/18 č. 546/18 o výměře 583 m2, č. 546/20
o výměře 295 m2 a č. 546/22 - o výměře 222 m2, které se nacházejí v blízkosti bytového domu v ulici J. A. Komenského v Milevsku. Pozemky jsou
již teď veřejným prostranstvím, které město na své náklady udržuje.
Zastupitelstvo města Milevska schválilo žádost o bezúplatný převod
pozemkových parcel do majetku města.
Prodej pozemků v Dmýšticích – ukončení záměru
Město Milevsko je vlastníkem stavebního pozemku a pozemkové parcely
ve Dmýšticích. Žadatelé jsou vlastníky staveb, které jsou z části na stavebním pozemku ve vlastnictví města Milevska ve Dmýšticích. Nyní požádali o odkoupení stavebního pozemku, a to z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů, kdy vlastníci domu budou i vlastníky pozemku, na němž
jejich dům z části stojí. Dále požádali o pronájem sousední pozemkové
parcely, kterou využívají jako zahradu u domu. Na základě jednání bylo
dohodnuto, že žadatelé odkoupí i pozemkovou parcelu, kterou využívají
jako zahradu.
Zastupitelstvo města Milevska schválilo prodej stavební parcely parc.
č. 90/2 o výměře 728 m2 a pozemkové parcely parc. č. 2863 o výměře
427 m2, v k. ú. Dmýštice žadatelům. Cena stavební a pozemkové parcely
bude 100 Kč za 1 m2.
Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Zastupitelstvo
města Milevska, Zápisy a pozvánky na ZMM).
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Představujeme odbory městského úřadu - Odbor regionálního rozvoje
Ing. Petr Švára - vedoucí odboru
Řídí a koordinuje činnost odboru na úseku státní správy i samosprávy, především v oblastech stavebního řádu, územního rozhodování, územního plánování, památkové péče, vyvlastňování a řešení pokojného stavu dle § 5 občanského zákoníku. Rozhoduje o podjatosti ostatních zaměstnanců odboru ve
správních řízeních a vyřizuje stížnosti na ně podané. V oblasti samosprávy zpracovává materiály do rady města a zastupitelstva města a kontroluje
materiály zpracované ostatními zaměstnanci ORR. Dále se podílí na přípravě návrhu rozpočtu města a kontroluje jeho dodržování, spolupracuje na
přípravě územně plánovací dokumentace a dalších rozvojových dokumentů města, provádí či kontroluje zadávací řízení na veřejné zakázky malého
rozsahu, souvisejícími s činností odboru. Spolupracuje při podávání žádostí
o dotace a při realizaci akcí, na které byly dotace získané. Poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblastech prováděných odborem.
Jaroslav Bolek – zástupce vedoucího odboru, Jaroslava Novotná,
dipl. tech., Miloslav Lukeš a Bc. Martin Hroch – referenti obecného
stavebního úřadu (SÚ)
SÚ provádí všechna správní řízení, jiná opatření a úkony dle stavebního
zákona v oblasti stavebního řádu a územního rozhodování. Např. umísťuje a povoluje stavby, vyřizuje ohlášení staveb, povoluje užívání staveb,
změny v užívání staveb, povoluje a nařizuje odstraňování staveb, provádí
změny ve využití území, vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu,
projednává přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu, provádí
konzultační a poradenskou činnost v oblasti stavebního řádu a územního
rozhodování. Všichni tito referenti zároveň vykonávají funkci vyvlastňovacího úřadu dle zákona 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), a řeší případy narušení pokojného stavu dle § 5 občanského zákoníku, spadající
do jejich kompetence. Pro správní obvod města Milevska vydávají čísla
popisná a evidenční a vedou jejich evidenci.
Jana Nečasová, DiS. – referentka úřadu územního plánování
Pořizuje územní plán a jeho změny, regulační plán, územní studii a vymezuje zastavěné území pro město Milevsko. Tyto činnosti provádí i pro
ostatní obce v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností
(ORP) Milevsko na jejich žádost. Podává návrh na vložení dat do evidence
územně plánovací činnosti. Provádí konzultační a poradenskou činnost
v oblasti územně plánovacích činností, vykonává státní dozor ve věcech
územního plánování. Vydává vyjádření k souladu stavebních záměrů
s územně plánovacími dokumentacemi. Výše uvedené činnosti jsou vykonávány pro obce, jejich obyvatele a ostatní vlastníky nemovitostí v celém
správním obvodu ORP Milevsko.
Ing. Miroslav Sládek – referent úřadu územního plánování
Pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady, provádí konzultační
a poradenskou činnost v oblasti územně plánovacích činností, provádí
implementaci Programu obnovy venkova pro všechny obce ve správním
obvodu ORPM, provádí konzultační a poradenskou činnost v oblasti získávání a realizace dotací z tohoto programu.
Jaroslava Procházková – projektový manažer
Provádí činnosti potřebné pro získávání dotací z Evropské unie, případně z příslušných národních zdrojů, koordinuje realizaci projektů podpořených dotacemi, sleduje plnění závazků vzniklých přijetím dotace, zpracovává zprávy o realizaci projektů a sleduje udržitelnost zrealizovaných
projektů. Provádí konzultační a poradenskou činnost v oblasti získávání a realizace dotací. Spolupracuje při tvorbě rozvojových a propagačních
materiálů města v rámci podpory rozvoje a propagace města a regionu.

Tomáš Novotný – referent státní památkové péče a kultury
Zabezpečuje komplexní výkon státní správy v rozsahu působnosti městského úřadu ORP Milevsko, vydává stanoviska např. ke stavební obnově, stavebním úpravám či udržovacím pracím na nemovitých kulturních
památkách, ke stavebním činnostem na nemovitostech v památkových
rezervacích, v památkových zónách, v ochranných pásmech nemovitých kulturních památek a městských památkových zónách, vyjadřuje
se k obnově, k restaurování či přemístění movitých kulturních památek.
Kontroluje pečování o kulturní památky a projednává přestupky na úseku památkové péče. Poskytuje odbornou metodickou pomoc vlastníkům
kulturních památek, spolupracuje při předkládání jejich žádostí o finanční prostředky poskytované ze státních dotačních programů. Zabezpečuje výkon státní správy a samosprávy na úseku válečných hrobů. Na úseku kultury zabezpečuje výkon samosprávy, např. je tajemníkem kulturní
komise a po stránce organizační zajišťuje její činnost, koordinuje realizaci grantového programu města v oblasti kultury, spolupracuje s ostatními
organizacemi zřízenými městem pro oblast kultury.

Zleva: Jaroslav Bolek, Petr Švára, Jaroslava Novotná, Miloslav Lukeš, Tomáš Novotný, Jaroslava Procházková, Martin Hroch, Jana Nečasová a Miroslav Sládek
NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MILEVSKA – VÝZVA OBČANŮM
Odbor regionálního rozvoje (ORR) sděluje všem občanům města a vlastníkům nemovitostí v jeho správním obvodu, že byly zahájeny práce na zpracovávání nového územního plánu města (ÚPM). Nový ÚPM, na rozdíl od
nyní platného územního plánu, musí již řešit celý správní obvod města.
To znamená Milevsko i ostatní části města – Dmýštice, Klisín, Něžovice,
Rukáveč a Velkou. Na začátku prací budou provedeny průzkumné práce
a rozbory, které doplní stávající informace vedené v tzv. územně analytických podkladech. Bude se mimo jiné jednat o to, co vlastníky pozemků
nejvíce zajímá - stanovení zastavitelných ploch. Důležité to bude především v ostatních výše uvedených „venkovských“ částech města, které stávající územní plán neřešil. Každý vlastník nemovitostí může v příslušném
katastrálním území dávat návrhy na zastavění pozemků. Odbor regionálního rozvoje upozorňuje na to, že tyto návrhy by měly splňovat základní
kritéria pro to, aby byly „přijatelné“. Plochy navrhované k zastavění by měly
navazovat na současně zastavěné území a pokud možno i navazovat na
stejné funkční využití – navrhovaná výroba na stávající výrobu, bydlení na
bydlení … Dále by tyto plochy měly být snadno připojitelné na stávající sítě
dopravní a technické infrastruktury a měly by mít „rozumnou velikost“,
jinak by jejich zařazení do ÚPM mohlo být problematické nebo i nemožné.
Z výše uvedených důvodů vyzývá ORR opětovně všechny občany a vlastníky nemovitostí v Milevsku, pokud tak již neučinili, aby urychleně zaslali na
ORR MěÚ Milevsko své návrhy na zpracovávání nového ÚPM.

Odbor regionálního rozvoje
Odizolování tribuny fotbalového hřiště
Město Milevsko bylo úspěšným žadatelem o grant Jihočeského kraje na Rekonstrukce stávajících sportovišť na akci s názvem Odizolování tribuny fotbalového hřiště v Milevsku. Díky tomuto grantu mohl být vyřešen problém s vlhkostí, pronikající do budovy šaten v objektu tribuny na fotbalovém
stadionu. V průběhu měsíce srpna a září zde byly provedeny udržovací práce, které spočívaly, mimo jiné, v odbourání
zdiva okolo západní strany budovy, nainstalování svislé izolace, položení drenážních hadic. Kolem nově zaizolované stěny byla v úrovni terénu obnovena zpevněná betonová plocha, odvádějící dešťové vody. Na tuto akci s celkovými náklady 250 000,- Kč bez DPH byl poskytnut grant Jihočeského kraje ve výši 175 000,- Kč. Práce, které provedly Služby Města
Milevska, byly dokončeny na konci měsíce září.
Jaroslava Procházková, projektový manažer

str. 
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Monitorovací zpráva Plánu rozvoje sociálních služeb Milevsko k 30. 6. 2012

V zářijovém čísle Milevského zpravodaje jsme
Vás informovali o zakázce Jihočeského kraje
s názvem „Udržení procesů plánování sociálních
služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko“, která je realizována městem Milevskem v rámci individuálního
projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jejím cílem je
podpořit a udržet procesy plánování sociálních
služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko tak, aby pokračovala
návazná spolupráce, proces plánování sociálních
služeb byl zaveden na celém území správního
obvodu a výstupy obecního plánu byly kvalitním
podkladem pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na
další období.
V rámci výše uvedené zakázky Jihočeského kraje
byla zpracována monitorovací zpráva, která popisuje stav realizace jednotlivých aktivit obsažených
v Plánu rozvoje sociálních služeb Milevsko

k 30. 6. 2012. Zpracovaná monitorovací zpráva
byla dne 21. 8. 2012 projednána řídící skupinou,
která doporučila předložit tuto monitorovací
zprávu Zastupitelstvu města Milevska a následně pak prostřednictvím Svazku obcí Milevska
starostům všech obcí ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Milevsko s doporučením, aby tuto monitorovací zprávu projednali na
jednání svých zastupitelstev.
Monitorovací zpráva Plánu rozvoje sociálních
služeb Milevsko k 30. 6. 2012 byla dne 05. 09.
2012 projednána Zastupitelstvem města Milevska, které jí svým usnesením č. 156/12 vzalo na
vědomí.
Výstupy z plnění krajské zakázky byly dne 08.
10. 2012 prezentovány na Dni Sociálních služeb
Města Milevska, který se konal v Domě kultury v Milevsku za účasti zaměstnanců Sociálních
služeb Města Milevska, zástupců Jihočeského kraje, zástupců města Milevska a široké veřejnosti.
Dne 11. 10. 2012 se zástupci realizačního týmu
Ing. Ladislav Kotalík a paní Pavla Jansová, DiS.

zúčastnili zasedání valné hromady Svazku obcí
Milevska v Hrazánkách. Ing. Ladislav Kotalík nejprve přítomným stručně představil výše uvedenou
zakázku Jihočeského kraje a následně pak formou
powerpointové prezentace samotnou monitorovací zprávu. Na závěr navrhnul valné hromadě
Svazku obcí Milevska, aby doporučila jednotlivým
obcím Svazku obcí Milevska projednání monitorovací zprávy na jednání jejich zastupitelstev,
neboť plánování sociálních služeb a výše uvedená
monitorovací zpráva se týká celého území Svazku
obcí Milevska, nikoliv jen města Milevska.
Informace o realizaci zakázky, včetně zpracované
monitorovací zprávy, jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách města Milevska www.
milevsko-mesto.cz ve složce Udržení procesů
plánování sociálních služeb na území správního
obvodu ORP Milevsko (Městský úřad → Odbor
sociálních věcí → Plánování sociálních služeb).
Pavlína Hajská, DiS.
pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz
tel. 382 504 138

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM
ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST.

Projekt „Romové pomáhají Romům“ a jeho realizace v Milevsku
Projekt „Romové pomáhají Romům“ je projektem občanského sdružení RUBIKON Centrum a jeho hlavním cílem je přispět k sociální
a ekonomické (re)integraci příslušníků sociálně
vyloučených romských lokalit prostřednictvím
rozšíření a zkvalitnění služby Mentor. Tato služba je poskytována mentorem (Romem), neboli zaškoleným laikem, kterého s klienty spojuje
nejen sounáležitost s romskou komunitou, ale

i jazyková a kulturní blízkost. Mentor poskytuje klientovi praktickou pomoc, poradenství
a mimo jiné mu pomáhá i při řešení dluhové
problematiky a právě tato aktivita úzce souvisí
s jedním z dílčích cílů projektu, jímž je předcházení ekonomické nestabilitě a předluženosti právě výše zmíněných osob a zvyšovaní jejich
finanční gramotnosti prostřednictvím zapojení
právních a dluhových poradců. Projekt „Romo-

vé pomáhají Romům“ je v Milevsku realizován
od března 2012, kdy byli na základě doporučení
terénního sociálního pracovníka se zaměřením
na romskou komunitu do projektu zapojeni
dva Romové. V současné době je konzultováno
možné zapojení dalších Romů do projektu.
Bc. Jana Vítková, DiS.
terénní sociální pracovník se zaměřením
na romskou komunitu

Systém sběru separovaného odpadu Služby Města Milevska

Společnosti Služby Města Milevska, spol. s r.
o. (dále jen SMM) byla poskytnuta podpora ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na systém sběru separovaného odpadu z prioritní osy
4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory
4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. Výše podpory ze státního fondu je 280.335,35 Kč a výše
www.milevsko-mesto.cz

podpory z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Fondu soudržnosti je 1.588.566,87 Kč.
Předmětem projektu je pořízení svozového vozidla s teleskopickým hákovým nosičem
kontejnerů a s nakládacím hydraulickým jeřábem. Součástí projektu je i 8 ks vanových kontejnerů na Bio a „N“ odpady a 2 ks kontejnerů na textil o velikosti 9 m3 v celkové hodnotě
2.021.675,00 Kč bez DPH.
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Vyhrazeno pro školy
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Ten dělá to a ten zas tohle….
Ve středu 19. září proběhl na Střední odborné
škole a Středním odborném učilišti projektový den s názvem „Ten dělá to a ten zas tohle
– orientace ve světě práce, ekonomika jako
ústřední topení, základy etikety a stolování,“
který je součástí projektu „Škola jinak.“ Takto
široké téma lze nahlížet z mnoha různých úhlů
pohledu, čehož bylo využito, a tak každá třída
prožila den s jiným programem.
Dvě třídy se rozjely do Tábora. Jedna z nich
získávala znalosti o historických řemeslech a řemeslnících v rámci výstav a expozic
v Husitském muzeu a na Kotnovské věži, druhá se pak seznamovala s provozem firmy IMG
Bohemia s r. o. a technologií výroby plastových desek. Další třída směřovala svou exkurzi do firem BONAS a TOP HYDRAULIKA

v Milevsku. Žáci z oboru Ekonomika a podnikání vyslechli nejprve přednášky o Světové
hospodářské krizi a Baťovi a jeho řízení firmy.
Poté besedovali s Mgr. Holendou, bankovním

zástupcem KB. Žákyně oboru Sociální péče se
pro změnu zúčastnily přednášky A. Růžičkové,
ředitelky Farní charity Milevsko. Diskutovalo
se nejen o poslání charity, ale také o dobrovolnictví a etice v sociální péči. Zajímavá činnost
byla připravena ve cvičné kuchyňce, kde se žáci kuchařských oborů stali mistry a učili vařit
své spolužáky z oboru opravářského. Další třída pak připravovala slavnostní tabuli a vzdělávala se v oblasti etikety stolování. Ani na ty, kteří
v letošním roce končí své studium, se nezapomnělo. Byly pro ně připraveny specifické aktivity, během nichž se mimo jiné řešila i situace, co
dělat, když se stanu nezaměstnaným.
Dle vyjádření žáků i učitelů se den s netradiční
formou výuky vydařil a pootevřel dvířka novým
možnostem v přístupu ke vzdělávání.
Mgr. Eliška Malá

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko
Soutěž Přírodovědný klokan
Víte, že jedním z největších bezobratlých
mořských živočichů je trubýš pochybný, který měří až 50 m a žije v hloubce od 700 metrů do 1000 metrů? Nad touto a dalšími 23
podobně záludnými otázkami z oblasti fyziky, přírodopisu, zeměpisu a matematiky přemýšleli žáci 8. a 9. tříd, kteří se zúčastnili

S

Strom splněných přání

trom splněných přání je v mnoha místech
u nás a ve světě pořádaná charitativní akce.
Jejím cílem je obdarovat děti vánočním dárkem.
V letošním roce se občanské sdružení CML ve
spolupráci s radnicí města
Milevska a Premonstrátským klášterem rozhodlo uspořádat akci Strom
splněných přání i u nás
v Milevsku. Cílem je podarovat děti z okolních dětských zařízení vánočním
dárkem. Děti si „napíší
Ježíškovi“ a jejich přáníčka budou pověšena na
vánoční stromeček, kde si je budou moci vyzved-

D

nout občané, firmy nebo instituce. Oficiální
zahájení sbírky bude vyhlášeno při tradičním
rozsvěcování vánočního stromku na milevském
náměstí 2. prosince. Na něm budou navěšeny (ovšem prázdné a tedy fiktivní) obálky. Pravé budou v přízemí radnice na jiném speciálním
stromku. Po pořízení tento dárek zabalený předají se jménem obdarovaného dítěte do podatelny radnice a my je potom předáme dětem.
Druhá možnost je poukázat do 16. prosince na
podúčet občanského sdružení CML s názvem
„Strom“ číslo 1202728782/2310 jakoukoli částku a my vybrané peníze beze zbytku na tento
účel použijeme. Kontrola je možná na webových stránkách www.cmlmilevsko.cz v rubri-

ce Hospodaření. Chceme touto cestou požádat
milevské občany, aby nám pomohli na Vánoce
zažehnout ohníčky i v očích dětí, kterým osud
nebo i rodiče hned na startu do života podtrhli stoličku a nutí je obtížně se probíjet. Každý je
na Vánoce rád, když si na něj někdo vzpomene.
A tento pocit bychom rádi dopřáli i dětem bez
domova. Splnit přání je dárek darovaný v tomto případě alespoň třikrát. Děti nejen že budou
mít velkou radost ze splněného přání, ale zároveň může být krůčkem k posílení jejich důvěry
ve svět, který na jejich začátku nebyl zrovna přívětivý. A do třetice, ale ne v poslední řadě, tímto
krásným počinem pohladíte i svoji duši.
Josef Kortan, občanské sdružení CML

Milevská charita oslavila svůj den

en charity, který je v den svátku sv. Vincence z Pauly (27. 9.), zakladatele charitní
křesťanské práce, oslavili Milevští velmi radostně. V tento den odpoledne v 17 hod. byla v bazilice Navštívení Panny Marie sloužena mše sv.,
kterou nečekaně celebroval světící biskup českobudějovický Pavel Posád. Jeho příjezd byl pro
všechny zúčastněné veliké a milé překvapení.
Po slavnostní bohoslužbě pokračoval program
v prostorách charity, kde pro všechny přítom-

str. 

soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou v Olomouci. Cílem soutěže je
vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Nejlepšími řešiteli na naší škole byli
Štěpán Komárek, Tomáš Řezáč a Petr Prošek.
1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko

Na fotografii je pan biskup Pavel Posád a pan děkan
Jakub Berka, kteří byli našimi hosty.

né bylo připraveno malé občerstvení. Koláče na
tuto akci darovalo Pekařství Chyšky a cukroví
napekla paní Anna Čunátová z Oseka. Koláče
byly skvělé a cukroví výborné. Alžběta Bardová
ze souboru Hlásek přispěla krátkým kulturním
vystoupením. Setkání bylo zároveň poděkováním zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům
a všem příznivcům Farní charity Milevsko
a také Římskokatolické farnosti Milevsko, se
kterou charita spolupracuje.
www.milevsko-mesto.cz
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – LISTOPAD 2012
KINO BIOS „eM“

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)

Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
kino@dkmilevsko.cz
čtvrtek 1., pátek 2., sobota 3. 		

7 dní hříchu

20.00

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

107 min.

ČR - Tento snímek byl inspirován skutečnými událostmi, které se odehrály
v sedmi dnech na Šumpersku roku 1945. Útěk ženy českého lesníka. Hrají:
Ondřej Vetchý, Eva Vica Kerekes.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 100,- Kč
neděle 4., pondělí 5., úterý 6.

17.30

Kozí příběh se sýrem			

82 min.

3D

ČR - Animovaná pohádka volně navazuje na předchozí díl. vstupné: 140,- Kč
pátek 9., sobota 10. 		

20.00

208 min.

Georgie Harrison: Living in the Material World

USA - Režisér Martin Scorsese natočil výborný životopisný film o jenom
z Brouků, kteří změnili tvář hudby. Plno nových videozáznamů a nahrávek
nejen se samotným Harrisonem.
vstupné: 100,- Kč
neděle 11., pondělí 12. 		

20.00

Záblesky chladné neděle

92 min.

ČR – Thriller, ve kterém náhodná stopařka přijme nabídku hrát při oslavě
rodinnou přítelkyni.
vstupné: 90,- Kč
čtvrtek 15., pátek 16., sobota 17.

17.30 a 20.00

USA - Romantické – fantasy - V další části si Bella zvyká na upírský život.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 100,- Kč
17.00

Filmový festival zimních sportů

čvrtek 22., pátek 23., sobota 24.

Atlas mraků

20.00		

164 min.

Německo – USA - Hong Kong - Filmová adaptace slavného mysteriózního
románu Davida Mitchella.
vstupné: 120,- Kč
neděle 25., pondělí 26. 		

17.30

Zvonilka: Tajemství křídel

76 min.

USA - Animovaný rodinný fantastický příběh z tajemných Zimních lesů.
vstupné: 100,- Kč
čtvrtek 29., pátek 30. 		

Sinister

20.00

110 min.

USA – Krimi – horor - Autor detektivních románů, objeví na půdě staré filmové pásy se záhadnými vraždami. Pátrání po vrahovi uvrhne celou rodinu
do obrovského nebezpečí.
do 15 let nepřístupný
vstupné: 90,- Kč
Předpoklad na prosinec: Návrat do Silent Hill, Ralf raubíř, 7 psychopatů, Na
divoké vlně, Anna Karenina, Legendárrní parta, Ladíme, Ernest a Celestina,
Hobit: Neočekávaná cesta, Ano šéfe.

www.milevsko-mesto.cz

loutkový sál

Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Milevsko nás tentokrát zavede do
Kyrgyzstánu. Geograf, fotograf a cestovatel Pavel Svoboda vás zve na přednášku
o Kyrgyzstánu - zemi divokých koní a vysokých hor. Ne nadarmo je této bývalé
sovětské středoasijské republice přezdíváno Švýcarsko Asie. Nádherné a vysoké hory jsou zde všude na dohled, průměrná nadmořská výška země je dokonce 2750 m n. m. Vydáme se společně na nejpopulárnější cesta v Kyrgyzstánu,
a to ke krásnému jezeru Ala Kol v centrálním Ťan-Šanu. Dalším naším cílem bude
cesta pustou krajinou k ledovci Inylček u čínských hranic. Prach z cest se naštěstí dá odmočit v kyrgyzském moři Issyk Kul, kde navštívíme některé geografické
zajímavosti u tohoto jezera (skalní město Skazka či obdobu Mrtvého moře – Slané jezero). Poslední výlet do hor povede k jezeru Song Kul ležícímu ve 3000 m n.
m., kde nás místní pastevci, žijící v tradičních jurtách, rádi pozvou na kumys,
kurut či čerstvou smetanu. Více informací o autorovi besedy najdete na stránkách www.photo-svoboda.cz.
vstupné: 25,- Kč
pátek 2. 11.		

17.30 a 20.00

prostory DK

TANEČNÍ HODINY 2012 				

7. lekce, skupina B - 17.30 hod., skupina A - 20.00 hod., vyučují manželé Bolkovi.
účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč
18.00			

loutkový sál

TURISTICKÁ BESEDA
– NĚMECKEM PO STOPÁCH ČESKÝCH KRÁLŮ

Klub českých turistů. Vypráví a promítá Mgr. Michal Hrazdil.
úterý 6. 11.		

Filmový festival zimních sportů (FFZS) je celovečerní pásmo špičkových filmů, úspěšných na mezinárodních filmových festivalech. Sníh, led a adrenalin. Extrémní lyžování, zimní horolezecké výstupy, snowboarding, skialpinismus a další aktivity v zimní přírodě. Večer plný špičkových filmů. Extrémní
lyžování, zimní lezení, snow-kiting, skialpinismus a další zimní šílenosti! Více
informací o festivalu na www.pohora.cz/festival-zimnich-sportu/.
vstupné: 80,- a 40,- Kč

18.00		

TOULKY ZA POZNÁNÍM - Kyrgyzstán
- Mongolsko s ruskou tváří

úterý 6. 11.		

Twilling sága: Rozbřesk - 2. část

neděle 18. 			

čtvrtek 1. 11.		

18.00 – 19.30

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA – POKROČILÍ

učebna 1

Stálá možnost přihlášení. Lektor: Jitka Chabrová
středa 7. 11.		

18.00 – 19.30		

učebna 1

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA – ZAČÁTEČNÍCI

Stálá možnost přihlášení. Lektor: Jitka Chabrová
pátek 9. 11.		

17.30 a 20.00

TANEČNÍ HODINY 2012

velký sál

8. lekce, skupina A - 17.30 hod., skupina B - 20.00 hod., vyučují manželé Bolkovi.
účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč
sobota 10. 11.

19.30		

DISKOHRÁTKY S TRAVESTI SKUPINOU
HANKY PANKY

velký sál

Nejen známá písnička Hanky Zagorové nese název Diskohrátky, ale i zbrusu
nový zábavný pořad pražské travesti skupiny Hanky Panky, která opět přijíždí do
Milevska. Skupina paroduje zpěvačky, zpěváky, herečky i herce si i tentokrát vzala na paškál celou řadu známých celebrit a nově se můžete těšit kromě písniček
i na komické scénky. Diskohrátky se ponesou v rozpětí 70. let až po současnost.
Vstupenky v prodeji v DK Milevsko, tel. 383 809 200. vstupné: 210,- a 160,- Kč
neděle 11. 11.		

17.00		

amfiteátr DK

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Zveme všechny děti i dospělé k průvodu městem. Sraz v 17.00 v amfiteátru
domu kultury, odkud bude následovat malá procházka s nasvěcenými lampiony. Možná nás – stejně jako v loňském roce – doprovodí sv. Martin na koni. Lampiony přineste s sebou. Více informací na plakátech a www.dkmilevsko.cz.

str. 
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úterý 13. 11.		

17.00			

malý sál

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
– PODZIMNÍ SETKÁNÍ S PŘÍZNIVCI

Tradiční setkání členů odboru a účastníků akcí.
středa 14. 11.		

14.00 – 17.00

učebna 2

ZDRAVOT. POJIŠŤ. MINISTERSTVA VNITRA ČR

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
středa 14. 11.		

18.00		

loutkový sál

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ
SENIOR KLUBU ZVVZ

velký sál

výuková učebna

Batikování, savování, různé techniky. S sebou: 2 trička (1 bílé, 1 tmavé). Lektorka:
vstupné: 100,- Kč
Laďka Bečková. Vhodné i pro děti od 10-ti let.
17.30 a 20.00		

TANEČNÍ HODINY 2012

velký sál

18.00

pátek 23. 11.		

17.30 a 20.00		

velký sál

středa 28. 11.		

učebna 2

IRISDIAGNOSTIKA - Jak posílit imunitní systém

Přednáška s následnou besedou a ochutnávkou sirupů na posílení imunitního
systému s Beta Glukanem z hlívy ústřičné. Přednášku povede Jitka Hanzalová.
Přesná diagnóza hlavních příčin zdravotních potíží z oční duhovky u dětí i dospělých, psychický rozměr zdravotních potíží. Imunitní systém a možnosti samoléčvstupné: 40,- Kč
by. Pitný režim pro děti i dospělé pro posílení imunity.

16.00 		

POHÁDKA
– O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU

velký sál

Výpravná pohádka, kterou na motivy klasické pohádky Boženy Němcové napsala Kristina Heroinová.
vstupné: 50,- Kč
čtvrtek 29. 11.		

9. lekce, skupina B - 17.30 hod., skupina A - 20.00 hod., vyučují manželé Bolkovi.
účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč
pátek 16. 11.		

velký sál

10. lekce, skupina A - 17.30 hod., skupina B - 20.00 hod., vyučují manželé Bolkovi.
účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč

KURZ – TEXTILNÍ ČAROVÁNÍ S BARVAMI

pátek 16. 11.		

17.00 			

TANEČNÍ HODINY 2012

Program na pozvánkách.

17.30		

středa 21. 11.		

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUP. MĚSTA MILEVSKA

čtvrtek 15. 11.					

čtvrtek 15. 11.		

stavení. Vítejte v našem parku. Bloumá v něm Majo Miezga, herec bratislavského
divadla Astorka-Korzo a z povzdálí jej pozoruje Taťána Vilhelmová. I ten starý pán
zítra přijde zas. V našem představení ale nehraje. V našem představení svádí svůj
boj mladý muž a mladá žena. Ale až potom, co v parku zhasnou lampiony. Až
dohraje hudba, kterou John Cale složil pro film Zrození lásky… Zhasněte lampiony! Je to tragická komedie o touze jít k ní domů. Oba se cítí opuštění, oba potřebují sex. Tato pravda je zjevná. Chronická známost situací je živou půdou pro tragikomické okamžiky, ve kterých se občas určitě poznají sami diváci. Představení
sází na nesporné herecké talenty hlavních protagonistů.
vstupné: 250,- Kč

18.00		

výuková učebna

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
– PERNÍKOVÉ POSEZENÍ

Příjemné před adventní posezení s povídáním o perníku, jeho historii, přípravě,
ukázka + možnost vyzkoušet si zdobení perníčků, výměna receptů, ochutnávka
a malé občerstvení v ceně. Přednášejí: manželé Pichovi.
vstupné: 40,- Kč
pátek 30. 11.		

14.30 		

odjezd od DK

DO NEBÍČKA DO PEKLÍČKA
– ZÁJEZD DO PŘÍBRAMI

Vystoupí poprvé legendární kapela z Milevska Fantom, dále kapely Dusot dusících se králíků a Despaires. Vystoupení doplní taneční skupina NRG Crew a letos
poprvé doplní program zpěvačky z projektu Oběžná dráha. Hlasování probíhá
na www.dkmilevsko.cz - konec hlasování 15. listopadu.

Návštěvníci se nejprve shromáždí ve stylové hornické hospůdce, kde je vyzvedne průvodce a vezme je na prohlídku tajemného prostředí Mariánské štoly.
V podzemí převezme ochranu nad návštěvníky mocný vládce podzemní říše
Permon se svými pomocníky permoníky. Pak se v temnotách otevře před návštěvníky brána pekelná a objeví se čertovská cháska se svým vládcem Luciferem. Ti, kteří přečkají pekelný rej, se vydají s průvodcem na zpáteční cestu na
pozemský svět, kde bude návštěvníky očekávat štědrý a dobrosrdečný svatý
Mikuláš, laskaví a usměvaví andělé i moudrý strážce nebeských bran svatý Petr.
Děti si odnesou domů mikulášskou nadílku.
jízdné + vstupné: 200,- Kč

neděle 18. 11.		

pátek 30. 11.		

sobota 17. 11.		

18.30			

MUSIC GRAMMY 2012
– Milevské hudební ceny

10.00			

MICHAL JE PAJDULÁK

velký sál

velký sál

Představení plné překvapení a legrace, malých a velkých loutek a kostýmů včetně dárků ze samolepicí pásky... To vše uvidíte při představení Michal je pajdulák,
se kterým přijede Michal Nesvadba potěšit milevské diváky. vstupné: 149,- Kč
neděle 18. 11.		

18.00			

velký sál

TANEČNÍ PODVEČERY – TRIO MORAVANKA

Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska připravili další ze seniorských tanečních podvečerů. K tanci a poslechu hrají tentokrát muzikanti Jan
Hlaváček, Pavel Pálenský a Josef Kolář, kteří jsou členy kapely Moravanka Josefa
vstupné: 50,- Kč
Slabáka a společně vytvořili trio.
úterý 20. 11.		

18.00			

TURISTICKÁ BESEDA – MALTA

loutkový sál

19.00			

ZHASNĚTE LAMPIONY

velký sál

Účinkují: Tatiana Vilhelmová a Marián Miezga. Jedineční herci v jedinečném před-

str. 

velký sál

Hraje: RM Band.
účastníci kurzu B vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 150,- Kč (velký sál), 120,- Kč (ostatní prostory DK)
sobota 1. 12.		

19.00 			

velký sál

TANEČNÍ HODINY 2012 – VĚNEČEK – SKUPINA A

Hraje: RM Band.
účastníci kurzu B vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 150,- Kč (velký sál), 120,- Kč (ostatní prostory DK)
Připravujeme na prosinec:
sobota 1. 12.		

13.00

výuková učebna + učebna 2

ADVENTNÍ ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ

Pro dospělé:

ADVENTNÍ VĚNEC OD A DO Z
OZDOBY Z KORÁLKŮ

Klub českých turistů. Vypráví a promítá Mgr. Jana Beránková.
úterý 20. 11.		

19.00 			

TANEČNÍ HODINY 2012 – VĚNEČEK – SKUPINA B

Pro děti:

VÝROBA MIKULÁŠSKÉ PUNČOCHY
VÝROBA OZDOB Z VČELÍCH PLÁTŮ
www.milevsko-mesto.cz
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

úterý 6. 11.		

18.00

Vypráví a promítá Mgr. Michal Hrázdil.

PODZIMNÍ SETKÁNÍ

17.00		

malý sál DK

Tradiční podzimní setkání členů odboru a účastníků našich akcí.
úterý 20. 11.

18.00

Malta – turistická beseda

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

loutkový sál DK

Německem po stopách českých králů
- turistická beseda

úterý 13. 11.		

Městská knihovna Milevsko

středa 7. 11.		

17.30

studovna

pondělí 12. 11.		

17.30

prostory knihovny

Mystik, jogín a buddhista Fráňa Drtikol
aneb Duchovní cesta
Vernisáž výstavy fotografií
fotoklubu Cvaky cvak

loutkový sál DK

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

Vypráví a promítá Mgr. Jana Beránková.
sobota 24. 11.

JETĚTICE - MILEVSKO

Pěší vycházka po trase 16 km. Odjezd vlakem v 7.41 hod. z nádraží ČD.
vede: Tomáš Wilda

GALERIE M

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
čtvrtek 1. 11.		

17.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY 5D

5D - výstava obrazů a fotografií Daniela Říhy, Petry Bolkové, Markéty Saverové,
Marka Herouta a Josefa Šindeláře. Výstava potrvá do 29. 11.
pátek 2. 11.		

19.30

HUDEBNÍ SKLEPY
– Jan Spálený Trio, suport Pepa Streichl

Dalším z účinkujících je svébytný tvůrce, výjimečný zpěvák a písničkář Jan Spálený. Hudební režisér, dramaturg, noční vypravěč rozhlasových pohádek, něžný chlap. Tatínek jedné z živých podob českého blues. V běhu let hrál dixieland,
rock‘n‘roll, rhythm & blues, s bratrem Petrem měli kapely Hipp‘s a Apollobeat,
hostoval v popových kapelách a hudbě, které se převážně říká vážná. Celý život
skládá, píše texty, aranžuje, provokuje…
vstupné: 150,- Kč
středa 28. 11.		

19.30

HUDEBNÍ SKLEPY – Longital (Slovensko)

Longital jsou tři zvukoví cestovatelé: Shina (zpěv, basová kytara), Daniel Salontay (zpěv, kytara, smyčec) a virtuální elektronický spoluhráč Xi Di Nim (laptop,
Lemur Jazz Mutant, organická elektronika, zvuky prostředí, loopy, sample).
Longital vznikl v roce 2004 v Bratislavě. Písničkáři 21. století Daniel Salontay
a Shina spojili svoje síly, elegantně vykročili mimo hranice hudebních žánrů
i Slovenska a stihli už okouzlit posluchače v 11 zemích Evropy. Léčivá hudba Daniela Salontaye a Shiny je silná a srozumitelná. Elektronické písničkářství s jakoby přivřenýma očima: ještě ne sen, ale už ne ani bdělá realita. Texty
ve slovenštině přinášejí poetiku z cest a z kopce Longital nad Dunajem, kde
Dano a Shina žijí a tvoří. Longital je nezaměnitelný i díky Danově virtuózní
hře smyčcem na kytaru a využití v našich končinách nevídaného hudebního
nástroje – dotykové obrazovky Lemur Jazz Mutant.
vstupné: 100,- Kč

Zimní stadion:

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

Sportovní hala:

ZUMBA - dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz
24. 11.
13.00 – 17.00
ZUMBA párty
Moderní gymnastika
17. 11.
10.00		
Roztančené nářadí
Florbal
25.11
09.00 		
Jihočeská florbalová liga – mladší žáci
Házená
18. 11.
11.00		
Handball Milevsko – Tachov

LETNÍ STADION:

Fotbalové zápasy FC ZVVZ Milevsko:
04. 11.
10.30		
ml., st. žáci – Blatná
14.00		
muži A – SK Benešov
11. 11.
10.00		
ml., st. dorost – SKP České Budějovice
17. 11.
13.30		
muži A - Admira Praha
24. 11.
11.30		
ml., st. dorost – Junior Strakonice

Sauna:

středa:
čtvrtek:
pátek:

16.00 – 21.00
15.00 – 21.00
15.00 – 21.00

muži
ženy
muži

KLUB PROACTIVE MILEVSKO
sobota 17. 11.		

10.00

ROZTANČENÉ NÁČINÍ

sportovní hala

Závod v moderní gymnastice.
vybrané soboty 		

14.00 - 15.30 fitness sálek sportovní haly

Aerobik
+ Bodystyling s Kateřinou Pouchovou
Datumy sledujte na www.proactivemilevsko.wbs.cz.
Připravujeme na prosinec:
sobota 8. 12.		

MINI CUP

10.00

sportovní hala

Závod v moderní gymnastice pro naděje.
neděle 9. 12.		

14.00 - 15.30

Cvičení s Jiřím Gruntorádem

www.milevsko-mesto.cz

sportovní hala

str. 
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milísek – centrum mladé rodiny
Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

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

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz
neděle 4. 11.
pondělí 5. – čtvrtek 8. 11.

STAVOVSKÉ DIVADLO PRAHA

07.30 – 12.00

HALLOWEEN TÝDEN VE ŠKOLIČCE

Tvoříme strašidýlka, masky, malujeme se na obličej, cvičíme, zpíváme,...

Zájezd na divadelní představení Bláznivý den aneb Figarova svatba - klasická
francouzská komedie, přihlášky přijímá Jiří Lesák.
čtvrtek 8. 11.

čtvrtek 8. 11.

Halloween dopolední školkový karneval

pondělí 5. 11.		

17.00

ANGLICKÁ DÍLNA pro děti

Pro rozvoj komunikační dovednosti v AJ, tvoříme a mluvíme, po celou dobu
komunikace v anglickém jazyce, lektor: Mgr. Jana Hanzlíková. cena: 100,- Kč

BAD FÜSSING - zájezd č. 17

Zájezd na koupání do termálních lázní, zastávka ve Freyungu. Vstupné cca 9€
si hradí každý sám, cestovní pojištění je v ceně, při přihlášce je nutno uvést
vede: Jaroslava Jelínková
i rodné číslo partnera.
čtvrtek 15. 11.

TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ

SETKÁNÍ STRAŠIDEL A DUCHŮ

Celodenní program, od 8.00 program dle pozvánek, v 9.15 hod. beseda
s vedoucími představiteli ZVVZ GROUP, od 11 hod. návštěva pracovišť v ZVVZ,
od 14.00 do 18.00 hod. hraje Kovačka k tanci a poslechu.

Halloweenský podvečerní průvod, setkání v maskách u ohně na zahradě,
s sebou lucerničku, baterku, lampión.

pátek 16. 11.

pátek 9. 11.		

17.00

sobota 10. 11.		

10.00 – 13.30

Seminář HORMONÁLNÍ JÓGY pro ženy

Učení se získávání energie a vitality, podpora vyrovnání hormonální hladiny
v těle, terapeutka Kateřina Procházková – Zdraví ženy Tábor. Nutno objednat
předem.
cena: 600,- Kč
středa 14. 11.		

17.00

cena: 30,- Kč

Klasická loutková pohádka.
18.00

VEČERNÍ, SPOLEČENSKÉ LÍČENÍ

Příjemný podvečer s vizážistkou J. Sochorníkovou, seznámení se s technikami výrazného líčení, určeno podle typu obličeje, očí i vlasů. vstupné: 60,- Kč

Mikuláš s čertem a andělem na návštěvě v Milísku

10.00 – pro nejmladší děti
15.00 – pro všechny

FARNÍ CHARITA MILEVSKO

U Bažantnice 561 • tel: 734 435 162, 731 609 652
e-mail: charita.mil@centrum.cz

NEZMAŘI

16.00

Jedna z nejstarších stálic české folkové scény. Pořádá FCHM.

středa 14. 11.		

17.30			

Latinská škola
vstupné 130,- Kč

Fotoklub CVAKY CVAK Milevsko
Tel. 603 825 389

sál ZUŠ

středa 21. 11.		

14.00		

čtvrtek 22. 11.		

10.00 			

sál ZUŠ

čtvrtek 22. 11.		

17.00		

sál ZUŠ

koncert swingového orchestru
SILVER BAND

DPS Libušina ul.

besídka pro seniory

Na prosinec již tradičně připravujeme:
úterý 4. 12.

neděle 11. 11.		

ZUŠ MILEVSKO

Libušina 1217, tel.: 382 521 733
zus.milevsko@quick.cz • www.zus-milevsko.cz

POHÁDKA TŘI KŮZLÁTKA

čtvrtek 15. 11.		

Dáma s kaméliemi

Zájezd na divadelní představení do Tábora. Romantický příběh dle A. Dumase, přihlášky přijímá Jiří Lesák. Odjezd autobusu od klubovny v 17.45 hod.,
zastávka u spořitelny.

výchovný koncert pro žáky 1. tříd ZŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

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

neděle 4. 11.		

15.00

Bazilika Navštívení Panny Marie

DUCHOVNÍ POŘAD HUDBY A SLOVA
– CO JE BEZ CHVĚNÍ, NENÍ PEVNÉ

Účinkují: Jan Kačer (umělecký přednes), Komorní pěvecký sbor Danielis, řídí
Martin Doležel.
vstupné: dobrovolné

od úterý 13. 11. do prosince 2012

neděle 11. 11.		

Fotovýstava klubu Cvaky Cvak Milevsko v prostorách Městské knihovny v Milevsku. Vernisáž je v pondělí 12. 11. v 17.30 hodin.

Koncert ke cti sv. Martina, účinkuje skupina Nezmaři. Účastí na této akci
podpoříte Farní charitu Milevsko.
vstupné: 130,- Kč

ROK 2012 NAŠIMI OBJEKTIVY
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16.00

Koncert pro charitu - NEZMAŘI

Latinská škola

www.milevsko-mesto.cz
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – LISTOPAD 2012
ARKÁDA

sociálně psychologické centrum, o.s.
Husovo nám. 2/24, Písek • tel.: 382 211 300
Týden duševního zdraví 2012 v Arkádě
pondělí 5. 11.		

www.diacel.cz

neděle 4. 11. 		

08.00 - 15.00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ARKÁDĚ V MILEVSKU

Nám. E. Beneše 123

Beseda pro veřejnost – Finanční gramotnost

Realizuje Česká spořitelna, a.s.
16.00 - 18.00 hodin, Arkáda – Nám. E. Beneše 123, Milevsko

Den otevřených dveří v Arkádě v Písku

Husovo nám. 2/24, 8.00 - 18.00 hodin
úterý 6. 11.		

OS DIACEL

sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek
tel.: 605 88 89 80 • e-mail: diacel@seznam.cz
17.00 hodin před drogerií TETA u náměstí

POCHOD PROTI DIABETU 2012

Milevsko - pro členy i veřejnost (k 90. výročí první aplikace inzulínu u pacienta s cukrovkou). .
PŘIPRAVUJEME:
sobota 8. 12.

VÁNOČNÍ PRAHA

Zájezd s exkurzí na letišti a návštěvou baletu Louskáček v ND - i pro veřejnost
do naplnění kapacity.

09.00 - 13.00

PŘÁTELSTVÍ A LÁSKA, besedy pro 7. - 9. ročníky ZŠ

Přednáší Josef Nadrchal.

Beseda pro veřejnost – FINANČNÍ GRAMOTNOST

Realizuje Česká spořitelna, a.s., v budově Arkády v Písku, Husovo nám. 2/24,
16.00 - 18.00 hodin.
středa 7. 11.		

09.00 – 13.00

PŘÁTELSTVÍ A LÁSKA, besedy pro 7. - 9. ročníky ZŠ

Přednáší Josef Nadrchal.
čtvrtek 8. 11.		

08.00 – 10.00

KLUBY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH
A STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

Seznámení se službami a programy, které Arkáda nabízí, v budově Arkády
v Písku.

Beseda pro veřejnost – NEBEZPEČÍ INTERNETU

Beseda o nebezpečných jevech spojených s používáním internetu a mobilních telefonů, přednáší Josef Nadrchal, v budově Arkády v Písku, 16.0018.00 hodin.
pátek 9. 11.		

9.00 – 12.30

DIVADLO POD ČAROU – „I ZA ZDÍ JE ŽIVOT“

Hudbu, tanec, mluvené slovo, životní příběhy – to vše představí ženy, které
svůj život v současnosti nedobrovolně, ale zaslouženě tráví na adrese: Ženská věznice ve Světlé nad Sázavou. Představení pro školy v rámci prevence
kriminality.
Prosíme o potvrzení účasti na jednotlivých akcích na tel.: 382 211 300 nebo
na e-mail: info@arkada-pisek.cz

Vendula Kořínková: „Přijďte na mé hodiny zažít kouzlo Zumby!“
V

endula Kořínková, roz. Benešová, je jednou ze špičkových cvičitelek zumby v České
republice. Pochází z Milevska, kam se pořád ráda
vrací při svých návštěvách rodičů a známých.
V zumbě zúročuje své zkušenosti z moderní gymnastiky, kterou dělala v dětství u trenérky Dany
Vojtové, ze společenských tanců, kterým se věnovala později u manželů Bolkových, a i z aerobiku,
v němž její profesionální dráhu lektorky nastartovalo vítězství v soutěži Miss cvičitelka ČR 1993.
Po absolutoriu Fakulty tělesné výchovy a sportu
UK pak řadu let vyučovala na Univerzitě Karlově. V roce 2008 v Berlíně získala jako jedna z prvwww.milevsko-mesto.cz

ních v České republice certifikát Official Zumba Instructor a stala se členem mezinárodní sítě
lektorů Zumby - ZIN. V dubnu 2010 v Amsterdamu pod osobním dohledem zakladatele zumby Kolumbijce Beta Pereze absolvovala workshopy Basic Steps 2 a ZumbAtomic. V srpnu 2010 se
na Floridě v USA zúčastnila setkání instruktorů zumby z celého světa Zumba Instructor Convention 2010 a současně získala certifikát Aqua
Zumba. O rok později si rovněž v Orlandu rozšířila kvalifikaci o Zumba Toning. Letos v únoru
se zúčastnila první evropské konference v Londýně, na jaře byla pověřena sestavením Czech Beto

Teamu, se kterym se podílela na organizaci Corny
Wellness Marathonu v O2 Areně v Praze a kompletně zajišťovala afterparty marathonu v OC
Harfa s účastí Beto Pereze. V srpnu si na Zumba Convention opět na Floridě doplnila poslední dvě licence - Sentao a Zumba Gold - a získala
tak nejširší možnou kvalifikaci instruktura zumby. Spolupracuje s několika vynikajícími – našimi i zahraničními lektory zumby v rámci tuzemských a mezinárodních akcí. Více informací
o Vendule a jejích akcích můžete získat na adrese:
www.zumbafitness.cz. Zumba odpoledne proběhne 24. 11. ve sportovní hale v Milevsku
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V milevském infocentru se věnují turistům na jedničku

ěhem letošního léta bylo v turistickém informačním centru (TIC) na Husově náměstí
provedeno ve spolupráci s agenturou CzechTourism (Česká centrála cestovního ruchu, organizace ministerstva pro místní rozvoj, která má
za úkol propagovat naši zemi doma i v zahraničí) hodnocení kvality služeb pomocí metody
mystery shopping. Podstata metody je v tom, že
pracovník, který hodnocení provádí, vystupuje jako normální zákazník: nakupuje výrobky,
požaduje nějakou službu, klade otázky, dokonce hraje určitou roli – například nespokojeného zákazníka. Svoji identitu během hodnocení neodhalí, takže prodavač nebo pracovník ve
službách vůbec neví, že se výzkum uskutečnil.
Milevské TIC bylo jedním z více než čtyř stovek
turistických informačních center, jež byly letos
takto prověřeny. Hodnocení provedla na zakázku Czech Tourism firma IPSOS Tambor.

J

né město“ nebude ráj na zemi, jak bylo slibováno
propagandou. Cesta do výchozí stanice transportů (Tábor, České Budějovice, Pečkův palác
v Praze….) na přecpaných otevřených korbách
náklaďáků, možnost vzít s sebou jen dvacetikilové zavazadlo, řvaní ozbrojeného doprovodu,
to vše jasně ukazovalo, co se za péčí propagandy
skrývalo. Transporty v přeplněných nákladních
železničních vagonech v rozsahu okolo 1000 lidí
končily nejdříve na nádraží v Litoměřicích, později na vlečce v Terezíně a odtud pěšky do města
Terezína. Mezi milevskými židy bylo deportováno 115 dospělých občanů, 7 dětí do 10 let a 12

mladistvých do 18 let. Přežilo jen 12 dospělých,
1 dítě a 3 mladiství. Památku 120 zavražděných
občanů milevské genocidy uctíváme dnes nevelkou deskou na vstupních dveřích bývalé synagogy. Je čitelná jen z bezprostřední blízkosti, tedy
jen jsou-li otevřené mříže na vstupu. Jistě málo
z nás ji přečetlo a když, pak prostý výčet dnes
již neznámých jmen nám už nic neříká. Neměli bychom si k sedmdesátému výročí začátku
jejich tragické cesty slíbit, že se přičiníme, aby
byl vybudován v brzké době důstojný památník,
aby na ně nebylo zapomenuto?
Ludvík Szingert, Milevsko

2. Národní pohár mládeže JKA Karate

ruhé kolo Národního poháru mládeže JKA
Karate se konalo jako již tradičně v Milevsku, a to první říjnovou sobotu. Závodilo se
v kategoriích mini žáků, mladších žáků a starších žáků (i žákyň samozřejmě). Celkově šlo
o děti ve věku do 12 let. Jejich výkony byly úžasné a překvapily mnohé z nás. Úroveň se stále
rychleji zvyšuje a není divu, pokud se v evropské
konkurenci chtějí prosadit, je to třeba. Za Karate-P-Klub Tábor, Milevsko a Sedlčany startovalo 25 závodníků. Všichni se zlepšili a postoupili
o krůček vpřed již tím, že se zúčastnili. Samotný start je velkým tréninkem, protože ne všichni
mají na to se zúčastnit. Dále byla obrovská konkurence v již zmiňované kategorii mladších žáků, která byla rozdělena na dvě zápasiště (tatami) z důvodu hojné účasti 80 karatistů. Systém
dvou porážek zaručoval slunečný den strávený
ve sportovní hale. Honba za skvělými výsledky
a medailemi však mladým závodníkům nedovolila povolit. Za Karate-P-Klub nejlepších výsledků dosáhl kata tým mladších žáků ve složení
Adam Flemr, Ondřej Polanecký a Petr Holoubek, kteří získali stříbro. V jednotlivcích mladších žáků pak Adam Flemr získal stříbro v zápase (kumite) a Ondřej Polanecký obsadil pěkné
5. místo v sestavách (kata) a 8. místo v kumite.
Jeho bodové hodnocení bohužel těsně nestačilo
na postup do finále. I když se naši mladí karatis-
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takových detailů, zda popřál na závěr „turistovi“ příjemný den.
Celkové hodnocení se vyjadřuje tzv. Indexem
(0% – 100%), vyjadřujícím kvalitu obsluhy (čím
vyšší, tím lepší). V Milevsku jsme dosáhli 100
procent! Stejně bylo TIC hodnoceno samozřejmě i ve všech dílčích kapitolách. Mystery shopper v závěru uvedl, že by TIC rozhodně doporučil svým známým; jde o příjemné a upravené
prostředí a velmi ochotného pracovníka, který se v regionu vyzná. „Poděkování patří nejen
pracovníkovi infocentra Petru Baštýřovi, jehož
profesionální přístup přispěl značnou měrou
k takovému výsledku, ale celé společnosti Milevský kraj, která TIC provozuje a stará se o propagaci města,“ uvedl místostarosta Martin Třeštík.
Infocentrum navštívilo během letní sezóny od
června do září 2203 návštěvníků.
Jiří Kálal

70 let deportace židů z Milevska

e tomu už 70 let, kdy byl 12. 11. 1942 táborským gestapem vypraven první hromadný
transport milevských občanů židovského vyznání označený Bz-Tábor do „Svobodného židovského města“ Tábora. Za 4 dny následoval druhý, Bc-Tábor - 16. 11. 1942 a potom v průběhu
let 1942 až 1944 byli do Terezína deportováni
z rasových důvodů celkem 134 milevští občané, tedy každý 22. Milevšťan. S nimi byli posláni i manželé František a Otýlie Šimečkovi, kteří
sice byli „arijci“, nepřerušili ale přátelské styky s židy. Již od prvního okamžiku deportace
muselo všem být zřejmé, že slibované „Svobod-

D

Hodnotila se řada parametrů: značení infocentra, upravenost exteriéru, vybavení interiéru, jaký má zákazník první dojem z návštěvy,
výkon pracovníka TIC a celkový subjektivní dojem klienta z návštěvy. Mystery shopper
provádějící hodnocení musel zodpovědět celkem 27 otázek, z nichž některé se ještě dělí na
podotázky. Pozornosti neušlo nic: hodnotilo
se mimo jiné i to, zda v blízkosti infocentra
jsou stojany na kola, jestli byl pro zákazníky
k dispozici papír a tužka či zda uvnitř nebyly
„zapomenuté“ plakáty a materiály lákající na
akce, které již proběhly. Podrobně se sledovala
činnost pracovníka TIC. Posuzovalo se například, zda se zajímal o problémy zákazníka, zda
s ním udržoval při jednání oční kontakt, jestli nepoužíval negativní formulace ve smyslu,
že něco nejde nebo že něco neví. Samozřejmě
se hodnotila zdvořilost pracovníka, a to až do

té neprobojovali až do finále, účast pro ně byla
velkou zkušeností, protože museli projít mnoha eliminačními souboji. V neposlední řadě je
třeba zmínit domácí mini žákyni Haničku Lípovou. Nezklamala svůj oddíl a v kata obsadila
krásné 2. místo a v kumite se rvala jako lvice, až
získala bronz. Dalším závodníkům z Milevska se
nepodařilo postoupit velice těžkou a početnou

eliminací. Adam Samec startoval v kata, kumite
i kata týmu mladších žáků a zaznamenal několik
vítězných duelů. Pouze v kata startoval v kategorii starší žáci Filip Procházka. Ve stejné kategorii
závodil i Petr Kolář, který vyřadil několik zkušenějších soupeřů. Závodníci Karate-P-Klubu rozhodně mají na co vzpomínat!
Michal Polanecký

Ve dnech 19. – 20. října se v milevském domě kultury konaly již 4. Pivní slavnosti, kterých se celkem zúčastnilo 1478 osob. 16 přítomných pivovarů nabízelo 45 druhů točených piv. Součástí slavností byla již tradičně soutěž O Milevskou pivní korunku, ve které porota vyhodnotila jako nejlepší tyto pivovary – v kategorii
ležák – pivovar Svijany, pivo Rytíř 12°, 5,6 % alkoholu, v kategorie výčepní – pivovar Vítek z Prčice, pivo
10°, 4,2 % alkoholu a v kategorii speciál – pivovar Strakonice, pivo Klostermann 13°, 5,1 % alkoholu.
www.milevsko-mesto.cz
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Fotoobjektivem …

V úterý 16.října se v MC Milísek konaly opět
Tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi. Tentokrát si
maminky s dětičkami zpříjemnily odpoledne zdobením keramického hrnku a obtisků
nožiček dětí v samotvrdnoucí hmotě.

O životě mravenců vyprávěl 15. října žákům 5. tříd Václav Skoupý.

1. a 2. října soutěžili v městské knihovně žáci
druhých tříd obou milevských škol o nejlepšího
čtenáře. V jednotlivých třídách zvítězili: I. ZŠ
2. A Lucie Kofroňová, 2. B Miroslava Kortanová. II. ZŠ 2. A Eliška Maximovičová, 2. B Martin Vlk. Na snímku je 2. B II. ZŠ.

Ve čtvrtek 18. října se v DK Milevsko uskutečnil
kurz Snadné pletení. Na snímku lektorka Laďka Bečková ukazuje návštěvníkům, jak se plete šála z volánkové příze. Dalším kurzem bude
15. listopadu Textilní čarování s barvami.

V pátek 10. 10. navštívil žáky ve školní družině 1. ZŠ T. G. Masaryka se svým
vystoupením kouzelník. Do programu zapojil i žáky, kteří mu pomáhali při realizaci
kouzelnických triků.

Ve středu 17. října byla slavnostním přestřižením pásky starostou města a ředitelkou 2.
základní školy otevřena venkovní ekologická učebna pro děti ze zmíněné školy. Učebna bude sloužit jak dětem z prvního, tak
i druhého stupně. Je rozdělena na několik
„zastávek“, např. vřesoviště, broukoviště, je
zde i model rybníčku. Učebna je doplněna
tabulemi s popisem rostlin či živočichů, kteří v daném biotopu žijí. Nechybí ani lavice
pro venkovní výuku. Učebna bude jistě zpestřením hodin přírodopisu i zeměpisu.

Ve čtvrtek 27. září přivítal místostarosta města nové občánky. Zleva: Adam Král, Martin
Mareš.

V pátek 28. 9. se dvě tříčlenná družstva 1.
ZŠ T. G. Masaryka zúčastnila v rámci Mysliveckých slavností soutěže pro žáky 5. ročníků Myslivost jako ochrana přírody. Družstvo
ve složení Jindřich Hlavín, Nikol Bursíková
a Nicole Farová obsadilo 3. místo, Vojtěch
Bečka, Petra Kalinová a Žaneta Koudelková
skončili na 4. místě.
www.milevsko-mesto.cz

1887

Dalšími novými občánky města jsou Filip Šoule, František Mikšátko, Gabriela Michaela Řezníková a Jan Kortan.

9. října přijala pozvání milevské městské
knihovny spisovatelka Martina Bittnerová.
Přivezla svou novou knihu Utajené životy
slavných Čechů.
1892
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382 504 105
382 504 126
382 504 112
382 504 132
382 504 133
382 504 126
382 504 125
382 504 127
382 504 130
382 504 129
382 504 133
382 504 106
382 504 141

Odbor finanční (nám. E. Beneše)
Ing. Vojtěch Španvirt
vedoucí finančního odboru
Bc. Eva Procházková
rozpočet, hlavní účetní, zástupce vedoucího odboru
Libuše Suchanová
pokladní
Pavlína Zdeňková
správa poplatku za komunální odpad a ze psů
Bc. Jaroslava Rodová
daňový referent podnikatelské činnosti
Pavla Vostřáková
rozpočet, účetní, cestovní náhrady
Marie Houžvičková
rozpočet, fakturace
Hana Vondrášková
rozpočet, účetní
správa pohledávek
Ing. Jana Hrubcová
Jana Šrámková
rozpočet, evidence dotací
Milena Pouzarová
účetní, fakturace

Odbor sociálních věcí (nám. E. Beneše)
Ing. Ladislav Kotalík
vedoucí odboru sociálních věcí
Pavla Jansová, DiS.
sociální kurátor, zástupce vedoucího odboru
382 504 138

jana.cunatova@milevsko-mesto.cz
hana.kozakova@milevsko-mesto.cz
anna.randova@milevsko-mesto,cz
jitka.hrochova@milevsko-mesto.cz
alena.fucikova@milevsko-mesto.cz
ivana.suchanova@milevsko-mesto.cz
vendula.krausova@milevsko-mesto.cz
venek.honig@milevsko-mesto.cz
jiri.basik@milevsko-mesto.cz
drahomira.fujerova@milevsko-mesto.cz

382 504 101
382 504 113
382 504 144
382 504 114
382 504 100
382 504 110
382 504 147
382 504 122
382 504 111
382 504 117

soc. pracovník, žádosti do DPS, zvláštní příjemce
důchodů, veř. opatrovník, park. průkazy ZP, jízdenky

katerina.jarosova@milevsko-mesto.cz
marek.hradil@milevsko-mesto.cz
dusan.benes@milevsko-mesto.cz
lukas.klouda@milevsko-mesto.cz
jindra.prochazkova@milevsko-mesto.cz

382 504 121
382 504 108
382 504 109
382 504 135
382 504 128

Pavlína Hajská, DiS.

petra.sluneckova@milevsko-mesto.cz
jiri.hradil@milevsko-mesto.cz

382 504 103
382 504 149

pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz

ladislav.kotalik@milevsko-mesto.cz
pavla.jansova@milevsko-mesto.cz

vojtech.spanvirt@milevsko-mesto.cz
eva.prochazkova@milevsko-mesto.cz
libuse.suchanova@milevsko-mesto.cz
pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz
jaroslava.rodova@milevsko-mesto.cz
pavla.vostrakova@milevsko-mesto.cz
marie.houzvickova@milevsko-mesto.cz
hana.vondraskova@milevsko-mesto.cz
jana.hrubcova@milevsko-mesto.cz
jana.sramkova@milevsko-mesto.cz
milena.pouzarova@milevsko-mesto.cz

zdenek.herout@milevsko-mesto.cz
martin.trestik@milevsko-mesto.cz
frantisek.trojak@milevsko-mesto.cz

382 504 102
382 504 124
382 504 104

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
Pátek:
8:00 - 15:00

Vedení, sekretariát, kontrola (nám. E. Beneše)
Bc. Zdeněk Herout
starosta
místostarosta
Mgr. Martin Třeštík
tajemník
Ing. František Troják
Kancelář starosty (nám. E. Beneše)
Petra Slunečková
asistentka starosty
interní auditor
JUDr. Jiří Hradil
Útvar tajemníka (nám. E. Beneše)
Kateřina Jarošová, BBuS
asistentka tajemníka
Marek Hradil
správce systému výpočetní techniky
Bc. Dušan Beneš
informatik
Lukáš Klouda
informatik
Jindra Procházková
mzdová účetní a personalistka
Odbor vnitřních věcí (nám. E. Beneše)
JUDr. Jana Čunátová
vedoucí odboru vnitřních věcí
veřejný pořádek, zástupce vedoucího odboru
Ing. Hana Kozáková
Bc. Anna Randová
matrika, ověřování listin
Jitka Hrochová
ohlašovna pohytu
Alena Fučíková, DiS.
občanské průkazy
Ivana Suchanová
centrální evidence obyvatel
Vendula Krausová
cestovní doklady
Ing. Věnek Hönig
krizové řízení, obrana a požární ochrana
Jiří Bašík
informace
Drahomíra Fujerová
centrální podatelna

Městský úřad Milevsko
MěÚ Milevsko, pracoviště Sažinova ul.
nám. E. Beneše 420
Sažinova 843				
399 01 Milevsko		
399 01 Milevsko				
								

www.milevsko-mesto.cz
pevná linka: 382 504 111 (ústředna)
fax: 382 521 879 (fax umístěný v hlavní budově); 382 504 211 (Sažinova ul.)

Městský úřad Milevsko – kontakty

dopravní přestupky, zkušební komisař
silniční doprava, veřejné osvětlení
evidence vozidel
dovozy, přestavby vozidel
evidence řidičů, řidičské průkazy
dopravní přestupky
evidence řidičů, řidičské průkazy
zkušební komisař, dovozy a přestavby vozidel
Odbor investic a správy majetku (Sažinova ul.)
Ing. Bohumil Lavička
vedoucí odboru
Bohumila Hlavínová
investice, veřejné zakázky, zástupce vedoucího odboru
Marcela Heroutová
bytové hospodářství
Jiřina Kortanová
pozemky
Eliška Kučerová
majetek
Marcela Suchanová
bytové hospodářství
smluvní vztahy
Ing. Michal Kolář
Tomáš Smrčina
investiční technik

Bc. Zdeněk Neuschel
Ing. Milena Ilievová
Jaroslava Tomanová
Ing. Miroslav Soldát
Libuše Čandová
Bc. Alena Stejskalová
Kateřina Kolpová
Bc. Jiří Fara

Bc. Milena Brčáková

silniční správní úřad, speciální stav. úřad,
zástupce vedoucího

382 504 201
382 504 200
382 504 231
382 504 230
382 504 229
382 504 232
382 504 236
382 504 233

382 504 212
382 504 213
382 504 215
382 504 216
382 504 214
382 504 217
382 504 214
382 504 216

382 504 240

bohumil.lavicka@milevsko-mesto.cz
bohumila.hlavinova@milevsko-mesto.cz
marcela.heroutova@milevsko-mesto.cz
jirina.kortanova@milevsko-mesto.cz
eliska.kucerova@milevsko-mesto.cz
marcela.suchanova@milevsko-mesto.cz
michal.kolar@milevsko-mesto.cz
tomas.smrcina@milevsko-mesto.cz

zdenek.neuschel@milevsko-mesto.cz
milena.ilievova@milevsko-mesto.cz
jaroslava.tomanova@milevsko-mesto.cz
miroslav.soldat@milevsko-mesto.cz
libuse.candova@milevsko-mesto.cz
alena.stejskalova@milevsko-mesto.cz
katerina.kolpova@milevsko-mesto.cz
jiri.fara@milevsko-mesto.cz

milena.brcakova@milevsko-mesto.cz

frantisek.kabele@milevsko-mesto.cz

jaroslava.novotna@milevsko-mesto.cz
jana.necasova@milevsko-mesto.cz
miroslav.sladek@milevsko-mesto.cz
tomas.novotny@milevsko-mesto.cz
vendula.sadlova@milevsko-mesto.cz

382 504 226
382 504 221
382 504 243
382 504 116
382 504 135

referent stavebního úřadu
územní plánování
program obnovy venkova
státní památková péče, kultura
projektový manažer

Jaroslava Novotná, Dipl. tech.
Jana Nečasová, DiS.
Ing. Miroslav Sládek
Tomáš Novotný
Bc. Vendula Sádlová

382 504 210

jaroslava.prochazkova@milevsko
-mesto.cz
382 504 222

projektový manažer, dotace

Jaroslava Procházková

Odbor dopravy (Sažinova ul.)
Ing. František Kabele
vedoucí odboru dopravy

petr.svara@milevsko-mesto.cz
jaroslav.bolek@milevsko-mesto.cz
martin.hroch@milevsko-mesto.cz
miloslav.lukes@milevsko-mesto.cz

382 504 223
382 504 225
382 504 227
382 504 228

josef.kucera@milevsko-mesto.cz
petr.soulek@milevsko-mesto.cz
tomas.kakos@milevsko-mesto.cz
alice.kotrbova@milevsko-mesto.cz
hana.hadrbolcova@milevsko-mesto.cz

382 504 203
382 504 208
382 804 205
382 504 206
382 504 207

vodní hospodářství
vodní hospodářství
státní správa lesů a myslivosti
státní ochrana přírody a krajiny, rybářství
státní správa ochrany ovzduší, městská zeleň

Ing. Josef Kučera
Bc. Petr Soulek
Ing. Tomáš Kakos
Bc. Alice Kotrbová
Ing. Hana Hadrbolcová
Odbor regionálního rozvoje (Sažinova ul.)
Ing. Petr Švára
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Jaroslav Bolek
referent stavebního úřadu, zástupce vedoucího odboru
Bc. Martin Hroch
referent stavebního úřadu
Miloslav Lukeš
referent stavebního úřadu

bohdana.simakova@milevsko-mesto.cz

382 504 209

ochrana zemědělského půdního fondu, zemědělství,
týrání zvířat, závazná stanoviska OŽP

andrea.rucka@milevsko-mesto.cz
marie.vratislavska@milevsko-mesto.cz

milan.weber@milevsko-mesto.cz
ivana.novakova@milevsko-mesto.cz
jan.krejca@milevsko-mesto.cz
alena.suchanova@milevsko-mesto.cz

katerina.zuskova@milevsko-mesto.cz
jana.dvorakova@milevsko-mesto.cz
jana.vitkova@milevsko-mesto.cz
lenka.koudelova@milevsko-mesto.cz

Bc. Bohdana Šimáková

382 504 202
382 504 204

Odbor životního prostředí (Sažinova ul.)
Ing. Andrea Rucká
vedoucí odboru životního prostředí
odpadové hospodářství, zástupce vedoucího odboru
Ing. Marie Vratislavská

382 504 142
382 504 139
382 504 148
382 504 120
382 504 239
382 504 238
382 504 235
382 504 234

sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
SPOD, sociální kurátor pro mládež
terénní soc. prac. se zaměřením na romskou komunitu
sociálně-právní ochrana dětí

Odbor živnostenský (Sažinova ul.)
Ing. Milan Weber
vedoucí živnostenského odboru
Ivana Nováková
evidence podnikatelů, zástupce vedoucího odboru
Jan Krejča
živnostenská kontrola
Alena Suchanová
evidence podnikatelů

Kateřina Zusková, DiS.
Bc. Jana Dvořáková
Bc. Jana Vítková, DiS.
Koudelová Lenka, DiS.
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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ
NÁVRHŮ DO SOUTĚŽE

Významná osobnost roku

Je oceněna osobnost, která se významnou měrou podílela na dění v regionu
nebo jeho propagaci.

Uzávěrka soutěže je 22. listopadu 2012.

Jihočeská hospodářská komora v Milevsku pod záštitou starosty města
Milevska vyhlašuje soutěž ve třech kategoriích:
Významná společnost roku
(pro právnické osoby)
Významný živnostník roku
(pro fyzické osoby)
Významná osobnost roku
Předmětem soutěže je získání titulu a právo užívat tento titul po dobu jednoho
roku od jeho udělení.

Návrhy oceněných do soutěže podávají Městský úřad, Živnostenský úřad,
Úřad práce, firmy a jednotlivci. Z firem, živnostníků a osobností, které získají
nejvíce nominací v jednotlivých kategoriích, vybere Rada oblastní hospodářské komory v Milevsku jednotlivé vítěze.
Vítězové budou vyhlášeni a oceněni na tradičním Novoročním setkání
v lednu 2013.
Kontakt: Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář Milevsko,
Husovo náměstí 391, Milevsko, Tel: 383 809 209, Mobil: 608 572 260
E-mail: kuznikova@jhk.cz

Významná společnost a významný živnostník roku

Soutěž se vypisuje pro podnikatelské subjekty bez omezení počtu zaměstnanců či předmětu podnikání, se sídlem nebo provozovnou na území oblasti
Milevsko. Z účasti v soutěži je vyloučena fyzická nebo právnická osoba, na
jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo jestliže bylo soudem rozhodnuto,
že provozování podniku musí být ukončeno a subjekty s daňovými nedoplatky vůči územním finančním orgánům státu.
Hodnocení navržených subjektů bude posuzováno dle následujících kritérií:
•
přínos pro region
kvalita výrobků a služeb
•
•
dynamický rozvoj firmy
•
ovlivnění životního prostředí
•
etika podnikání - závazky vůči státu, věřitelům



Hlasovací lístek
Významná společnost roku (pro právnické osoby)
……………………………………………………………………………
Významný živnostník roku (pro fyzické osoby)
……………………………………………………………………………
Významná osobnost roku
……………………………………………………………………………
Pozn.: Vyplněné hlasovací lístky můžete odevzdat v oblastní kanceláři JHK
Milevsko, Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko a nebo na podatelně MěÚ
Milevsko, nám. E. Beneše. Hlasování bude ukončeno 22. 11. 2012.

Poděkování

Sociální služby Města Milevska a Centrum pro komunitní práci Jihočeského kraje srdečně děkují Pěveckému sboru 1. ZŠ Milevsko pod vedením
Mgr. Hany Ctiborové, skupině Gipsy Steel Man a souboru Teddy Band z Domova Zběšičky za krásný program na Dni sociálních služeb v DK Milevsko, který se konal dne 8. 10. 2012. Poděkování patří i Pekárně Kovářov za sponzorování akce a fondu náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje za
Za Sociální služby Města Milevska Marie Jarošová a Bohdana Hejnová
finanční podporu a dárkové předměty pro návštěvníky.

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 11. listopadu 2012
na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na Filmový festival zimních sportů, který se uskuteční v neděli 18. listopadu od 17
hodin v milevském kině Bios eM. K odpovědi nezapomeňte připojit
své celé jméno a adresu.

Hudební sklepy - Maria Doyle Kennedy

J

ako herečku ji viděl snad každý, kdo má televizi, neboť seriál Tudorovci šel
křížem krážem několika televizními kanály. Maria Doyle Kennedy ztvárnila v seriálu jednu z hlavních rolí - roli Kateřiny Aragonské. Jako zpěvačku ji v České republice začátkem října vidělo pár stovek diváků. Nejméně
navštívený koncert byl právě ten v Milevsku – přišlo 35 diváků (ti, co nepřišli, zřejmě zůstali právě u některého ze svých oblíbených televizních seriálů,
nebo že by Gott v Táboře?), ale o to větší měl koncert atmosféru. Maria byla
milá, přirozená, krásná a nejen hudebně sebejistá. Zpívala, tancovala a rytmus zdobila zvonkohrou položenou na stolku nebo podpatky svých bot. Její
manžel Kieran střídal piano s kytarou, chodidly ovládal pár efektů, docela
často i zpíval. Právě společné duety na závěr byly vrcholem celého koncertu. Zatímco čeští posluchači Mariu teprve objevují, na Moravě je to jinak.
Tu manželé navštívili poprvé před čtyřmi roky a mají zde věrné fanoušky.
Jeden z nich – výtvarník Stefan Osciatka je autorem obalu posledního CD
s názvem Sing. Toto album bylo základem tohoto prvního delšího turné
Marii po Čechách. No, a protože jsme se loučili se slovy „next year“, věřím,
že příště nás (vás) přijde víc…
Josef Veverka

V září 2012 oslavili životní výročí
a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:
Správná odpověď z minulého čísla:
budova Základní umělecké školy v Milevsku
Výherci: Hana Suchanová, Milevsko, Anna Čapková, Březí, Petr Plocha, Sepekov

N

Do nebíčka do peklíčka

80 let:

Anna Fuková
Vladimír Štěpán
Anna Hudečková

85 let:

Růžena Cacáková
Marie Milová

Ladislav Pistulka
Jaromír Jelínek
Anděla Marešová
Marie Lechnýřová
František Pešička
Helena Drábová
Karel Petřík

90 let:

více než 90 let:
Milena Prokešová

a pátek 30. listopadu chystá Dům kultury zájezd pro rodiče a děti do
opravdového pekla a nebe do areálu dolu Marie v Příbrami. Nejprve návštěvníci navštíví za doprovodu průvodce svíčkami nasvícenou Mariánskou štolu, kde se setkají s bájným vládcem podzemí Permonem, s jeho
pomocníky skřítky – permoníky a hlavně s čerty v čele s jejich panovníkem Luciferem. Poté se účastníci navrátí nasvícenou štolou do hlavní
šachetní budovy, kde je v patře bude očekávat strážce nebeských bran svatý
Petr, andělé a samozřejmě hlavně svatý Mikuláš, který dětem nadělí dárečky. Závazné přihlášky se přijímají v kanceláři DK, na telefonu 383 809 201
nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz. Odjezd je ve 14.30 hodin od
Domu kultury, v ceně 200,- Kč je zahrnuta cesta a vstupné. Upozorňujeme,
že minule se nedostalo na všechny zájemce, a proto v případě zájmu doporučujeme včasné přihlášení.
Seminář: 		
Lektor:
Termín: 		
Místo konání:
		

„OBCHODNÍ ZÁKONÍK PRO ÚČETNÍ“
Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram s.r.o.
čtvrtek 22. 11. 2012, 9.00 - 13.00 hodin
DŮM KULTURY MILEVSKO, Nádražní 846
– klubovna 1. patro

Obchodní zákoník pro účetní
Seminář je určen zkušeným účetním. V průběhu semináře lektor účastníky
provede vybranými kapitolami obchodního zákoníku, které mají významný
dopad do účetnictví a daní. Jedná se např. o problematiku promlčení či prekluze, uznání dluhu, vztahy společníka a jednatele a jejich společnosti, vklady do
společností, problematiku sankcí, narovnání, dále zápočty, základní ustanovení o obchodních společnostech a obchodním rejstříku, atd.
Uzávěrka přihlášek: pátek 16. 11. 2012, 12.00 hodin
Kontakt: Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
e-mail: kuznikova@jhk.cz; tel. 383 809 209; mobil: 608 572 260; www.jhk.cz
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